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ملحق المخاطر التابع لكتاب
المصادر الخاص بالقابلية للتأثر

دليل إرشادي حول كيفية تطبيق نهج كتاب المصاد ر
الخاص بالقابلية للتأثر ومفهوم التقرير الخامس الجديد
للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ
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ى
المحتو 
لوائح األشكال البيانية والجداول والمربعات والمعادالت
الشكر والتقدير
دليل االستخدام السريع
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لماذا ملحق المخاطر ؟ 
ما هي األهداف والخلفية ؟ 
كيفية استخدام ملحق المخاطر ومتى يتم اختيار مفهوم المخاطر من خالل تقرير
تقييم المخاطر الخامس(AR5)؟
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الشكر والتقدير
تم هذا النشر عن طريق تفويض المهام لمشروع دعم السياسات المناخية والبرنامج العالمي حول
تقييم وإدارة المخاطر من اجل ال ّتكيّف مع تغير المناخ بالنيابة عن الوزارة االتحادية للتعاون
االقتصادي والتنمية(BMZ) .ساهم في وضع األمثلة العملية كل من ماريون بورديرون (Marion
 Borderon) وستيفان كاينبرغر(Stefan Kienberger)من جامعة سالزبورغ ودينيس ايكير
س ) (Carmen Morales من ادلفي ،(adelphi)
 (Dennis Eucker) وكارمن مورالي 
وكريستوف ميريس (Christoph Mairesse) وماري روسيتي) (Marie Rossetti
وتشارلوت سيغيرستيتر (Charlotte Siegerstetter) من الوكالة األلمانية للتعاون الدولي
 (GIZ) تم اجراء مقابالت نوعية مع ماريون ماندهينك (مستشارة من ايكو / ECO) وايريك
روم ووهانس فوس (معهد فراونهوفر للتحليل الذكي ونظم المعلومات (IAIS) ،بربارة فورت،
انكي رايتشوبر ويوشين ستاتز (يونيك) ،ماريون بوديرسونوستيفان كينبرغر (جامعة سالسبورغ)
ومايكل هوب ومافينغ كون وكاثيرينا شاف وسولفيغ شنايدلر وساندرا شوستير الوكالة األلمانية
.G
للتعاون الدولي  IZ
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دليل االستخدام السريع
يوفر ملحق المخاطر دليال وإرشادا حول كيفية تطبيق نهج كتاب المصادر الخاص بالقابليةس ) (AR5للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير
للتأثر مجتمعا مع مفهوم تقرير التقييم الخام 
المناخIPCC المعني بالمخاطر المناخي ة  .
قراءة التقرير لن تكفي بدون قراءة كتاب المصادر الخاص بالقابلية للتأثر ،وهو متوفر علىي:
األنترنت على الرابط التال 
http://www.adaptationcommunity.net/vulnerability-assessment/vulnerability- sourcebook/ 
نظام المخاطر يشبه نظام كتاب المصادر الخاص بالقابلية للتأثر حيث يتكون كالهما مناإلطار المفاهيمي واإلرشادات المحورية وثمانيةمساقات وخطوات فردية لكل مساق إضافة
إلى فصل موجز حول المتابعة والتقيي م.
تم تلخيص هدف كل مساق تحت عنوان «ما الذي ستتعلمه من هذا المساق؟» ،يلي ذلك اقتباست.
من الفقرة ذات الصلة من كتاب المصادرالخاص بالقابلية للتأثر .كما تم تظليل التعديال 
الرموز التالية تساعد في الخوض في ملحق المخاطر بيسر وسهولة:
أيقونة «ورقة الشجر» تلخص التغييرات الرئيسية مقارنة بالجزء ذات الصلة
من كتاب المصادر الخاصبالمجموعات القابلة للتأث ر.

أيقونة وجه الخبير تقدم معلومات عامة ونظرية إضافي ة.

السهم يشير إلى التعاريف الرئيسية لإلطار المفاهيمي الجدي د.

عالمة االستفهام تلقي الضوء على األسئلة التوجيهية التي تساعدك في تطوير
سالسل األث ر.

ولسهولة المرجعية ،تشير اليد إلى الصفحات المعنية في كتاب المصاد ر.
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الـمـقـدمــــــــــــة

لماذا ملحق المخاطر؟
ي ) (GIZيقدم مفهوما
كتاب المصادر الخاص بالقابلية للتأثر التابع للوكالة األلمانية للتعاون الدول 
ودالئل إرشادية بشكل خطوات واضحة لتحقيق تقييممعياري للمجموعات القابلة للتأثر بتغير المناخ.
منذ نشره عام  ،2014تم استخدامه على نطاق واسع لتقييم القابلية للتأثر في إطار التخطيط للتكيف
ي.
معتغير المناخ من المستوى المحلي وصول إلى المستوى الوطن 
وفي سياق هذا النهج ،يتبع كتاب المصادر الخاص بالقابلية للتأثر مفهوم القابلية للتأثر من تغير المناخ
كما ورد في تقرير التقييم الرابع (AR4) للهيئة اإلطارية الدولية لتغير المناخ (IPCC)( ،صفحة
س ) (AR5األخير من مجموعة العمل الثانية (WGII) التابعة
 .)20لكن ،في تقرير التقييم الخام 
للهيئة اإلطارية الدولية ،(IPCC)تم استبدال هذا المفهوم بمفهوم مخاطر أثر تغير المناخ ،والذي تم
تبنيه من نهج وممارسات تقييم المخاطر في سياقمجتمع تخفيض مخاطر الكوارث ، وعن طريق
تبني هذا المفهوم للمخاطر ،تدرك الهيئة اإلطارية الدولية لتغير المناخ PCC Iعلى أن األحداث
الخطرة:
تحفز وتؤدي إلى نسبة ضخمة من اآلثار المترابطة والمتداخلة ،والتي من األفضل معالجتهاوالتعامل معها من خالل هذا النهج للمخاطر
تشجع مجتمع البحث المناخي على تعزيز جهوده والتنبه إلى احتمالية التأثيرات كجزء منتقييم المخاطر
خ )(CCAوالحد من مخاطر الكوارث
تساهم في تكامل عالمي األبحاث :ال ّتكيّف مع تغير المنا  (DRR) 
لذلك ،فإن مفهوم المخاطر الوارد في تقرير التقييم الخامس (AR5) ال يقدم مصطلحات جديدة
وتعاريف جديدة للمصطلحات القديمة فقط ،بل يتبع فلسفةمختلفة .وكنتيجة لذلك ،فإن اعتماد تطبيقات
كتاب المصادر الخاص بالقابلية للتأثر حسب مفاهيم المخاطر الواردة في تقرير التقييم الخامس
 AR5)(يحتاج إلى أكثر من إعادة تسمية المصطلحات الرئيسية  -يحتاج األمر إلى إيضاح احتماالت
ي.
عدم االتساق وتظليل مكامن الغموض وتوفير الحلوللالستخدام العمل 
عبّر الممارسون العاملون في مجال ال ّتكيّف في الدول النامية والمتقدمة المهتمين بتطبيق منهجيات
كتاب المصادر الخاص بالقابلية للتأثر عن رغباتهمباستخدام المفهوم الجديد للمخاطر .كما تستخدم
س ) ،(AR5لكن ،حتى يومنا هذا ،ال
بعض تطبيقات كتاب المصادر تعريفات تقرير التقييم الخام 
س ) (AR5مع
توجد دالئل إرشادية تفصيلية حول كيفية إدماج وتكامل مفهوم تقرير التقييم الخام 
نهج كتاب المصادر الخاص بالقابلية للتأثر .ولذلك يهدفملحق المخاطر إلى تجسير هذه الفجو ة .
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ما هي األهداف والخلفية؟
يهدف ملحق المخاطر إلى توفير إرشادات عملية حول كيفية تطبيق نهج كتاب المصادر الخاص
بالقابلية للتأثر باستخدام مفهوم مخاطر تقرير التقييمالخامس. (AR5) وعند النظر إلى ما هو ابعد
من المقارنة التي تمت في كتاب المصادر الخاص بالقابلية للتأثر (صفحة  ،)33-31فانه  -أي
س )(AR5إلى مجتمع ال ّتكيّف مع تغير
كتابالمصادر ،يقدم مصطلحات مفهوم تقرير التقييم الخام 
المناخ (CCA) ويوضح َتر ّتبات نهج كتاب المصادر الخاص بالقابلية للتأثر .وبالرغم من العدد
الكبير للتعديالت ،فإن النهج العام الذي يتبعه كتاب المصادر الخاص بالقابلية للتأثر الذي يعتمد على
الخطوات اإليضاحية (خطوة خطوة) لم يتغي ر.
يتبع ملحق المخاطر مفهوم المخاطر كما ورد ضمن مجموعة العمل الثانية (WGII) لتقرير تقييم
المخاطر الخامس .(AR5) فهو يصف طريقة واحدة محتملة لالستخدام العملي للمفهوم ،بما أن
مجموعة العمل الثانية(WGII) ال تعطي التوجيهات أو اإلرشادات حول كيفية تحويل المفهوم إلى
عملياتلتقييم تغير المناخ ال تزال هنالك عدة أسئلة مفتوحة حول ترجمة مفهوم تحليل المخاطر من
خ.
عالم الحد من مخاطر الكوارث(DRR) إلى سياق تغيرالمنا 
يحتوي النص الرئيسي على المعلومات الهامة الالزمة لتطبيق مفهوم مخاطر تقرير التقييم الخام 
س
(AR5) عمليا على ارض الواقع .كما أن ملحقالمخاطر يحتوي على تفصيل سالسل األثر والخطوات
الفردية إلعطاء امثله بسيطة حول القطاع الزراعي .سيجد القارئ المهتم في بعض المعلوماتالعامة
اإلضافية وتفاصيل التغييرات المفاهيمية مثل هذه المعلومات متوفرة في «خانة الخبراء.»
لتوفير إرشادات متسقة لتطبيق مفهوم مخاطر تقرير التقييم الخامس  ،(AR5)كانت هناك قرارات
استراتيجية رئيسية ال بد منها لتبسيط النهج واختباره في سياق عدة حاالت واقعية من العالم .لهذا
السبب تم تطوير هذه الوثيقة تشاركيا مع مجموعة من الخبراء من «يوراك» لألبحاث والوكالة
ي ) .(GIZمدخالت المجموعة الواسعة من خبراء القابلية للتأثر والمخاطر
األلمانية للتعاون الدول 
دعمت هذا العمل من خالل عقد سلسلة من ورشات العمل والمقابالتالهيكلة وتحليل امثله من الحياة
ق.
الواقعية .تم وضع سالسل مبسطة قليال من مثالين تم تطويرهما أثناء ورشات العمل في المرف 
 

كيف تستخدم ملحق المخاطر ومتى تختار مفهوم مخاطر تقرير
التقييم الخامس (AR5)؟

يتبع هذا الملحق كتاب المصادر الخاص بالقابلية للتأثر ،لذلك لن ينجح النشر كوثيقة منفصلة ،بل
يجب قراءته مع كتاب المصادر الخاص بالقابليةللتأثر .لكن ،فقط اإلطار المفاهيمي والمساق الثاني
ممكن قراءتهما بشكل منفصل بسبب التغييرات الكبيرة التي تمت .كما أن هيكل ملحق المخاطريشبه
هيكلكتاب المصادر الخاص بالقابلية للتأثر ومساقاته الثمانية وخطوات العمل لكل مساق .تم تفسير
التغييرات الضرورية في نهج كل مساق .جميعاألشكال البيانية في كتاب المصادر الخاص بالقابلية
س ) .(AR5نقترح أن تتفقد التغييرات
للتأثر تم تعديلها حسب مفهوم مخاطر تقرير التقييم الخام 
الرئيسية التي تم تلخيصها في مطلع كل مساق أوال قبل الخوض في الخطوات الفردية لكل مساق -
بحيث تقرأ الوثيقتان بشكل متوا ز.
س )(AR5يتحاكى مع أحدث تقارير للهيئة اإلطارية الدولية لتغير
بما أن مفهوم تقرير التقييم الخام 
المناخ IPCC ويتسق أكثر مع مفاهيم أخرى للمخاطر مثل مخاطر الكوارث ،نوصي باستخدام
س )(AR5الجدي د.
مفهوم تقرير التقييم الخام 
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في الحالتين التاليتين ،نوصي باستخدام مفهوم تقرير التقييم الرابع: (AR4)
المتابعة والتقييم :في حال انتهيت من تطبيق كتاب المصادر الخاص بالقابلية للتأثر وتنويالقيام بمقارنة مباشرة أو متابعة أو تقييم لخطاألساس هذ ا.
المعرفة المألوفة أو التفضيل :في حال كان القائم على العمل أو المستخدم النهائي الخاضعللتقييم لديه تفضيل واضح لمفهوم تقرير التقييم الراب ع ) (AR4أو في حال كان الخبراء
الرئيسيون الذين قاموا بعقد أو دعم الدراسة ملمون أكثر بمفهوم تقرير التقييم الرابع (AR4)
التابعلكتاب المصادر الخاص بالقابلية للتأثر

كتاب المصادر الخاص بالقابلية للتأثر
كتاب المصادر الخاص بالقابلية للتأثر يقدم إرشادات
تفصيلية بشكل خطوات لتقييم القابلية للتأثر بشكل
متمكن .منذ نشره عام  ،2014تم استخدامه على
نطاق واسع لتقييم القابلية للتأثر في إطار التخطيط
للتكيف مع تغير المناخ من المستوى المحلي وصوال
إلى المستوى الوطني .لتنزيل كتاب المصادر الخاص
بالقابلية للتأثر باللغة اإلنجليزية أو الفرنسية أو اإلسبانية
الرجاء زيارة الموقع التالي على األنترنت http://
www.adaptationcommunity.net/%20
vulnerability-assessment/vulnerabilitysourcebook/ 
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.2

اإلطــار المـفـاهـيـمـــــي

س )(AR5للهيئة
مفهوم مخاطر تقرير التقييم الخام 
اإلطارية الدولية لتغير المناخ PCC- I
صفحة  17

التغييرات الرئيسية المتعلقة بكتاب المصادر الخاص بالقابلية للتأثر
•يركز مفهوم مخاطر تقرير التقييم الراب ع )(AR4على تقييم مخاطر تأثيرات (نتائج)
محددة قد تؤذي نظام ما .قابلية تأثر النظام هي اآلن واحدة من ثالثة مكونات من
مكونات المخاطر.
•لهذا ،يُسمى التقييم «تقييم المخاطر المناخية» عوضا عن «تقييم القابلية للتأثر بتغير
المناخ» .تعريفات المصطلحات تغيرت .وخاصة »ال ّتعرُض» و»القابلية للتأثر»
ولهما معان مختلفة تماما .قد يتحاج األمر إلى اعتبارات إضافية على مستوى االتصال
ن.
والتواصل والتفاعل مع أصحاب الشأ 
توفر الهيئة اإلطارية الدولية لتغير المناخ PCC Iتعريفات للمصطلحات الرئيسية في مفهوم تغير
المناخ ،ونقدمها في هذا الفصل ( .)1عند متابعة كلتعريف ،ستجد بعض األوجه الرئيسية لتطبيق
تقييمك للتغير المناخي .خانة الخبير ( )1تقدم معلومات إضافية حول تعريف المخاطر في سياقات
أخرىكما تميز بين األحداث الخطرة واألمور النمطي ة.
قدم آخر تقرير تقييم للهيئة اإلطارية الدولية لتغير المناخPCC Iالذي تم نشره عام  2014مفهوما
جديدا يهدف إلى تحديد وتقييم مخاطر أثار تغير المناخ .تم تبنيه من مفاهيم وممارسات تجري
تقييم المخاطر في مجتمعات الحد من مخاطر الكوارث (DRR) هذا يتقاطع مع الطريقة التي
يتعامل بهاالعلماء والممارسون مع الكوارث  /المخاطر الطبيعية مثل الهزات األرضية والفيضانات
ت  .
واالنهيارا 
مفهوم مخاطر المناخ لدى الهيئة اإلطارية الدولية لتغير المناخ PCC Iمبني على تعريف وفهم
ث )(DRR .بعض المصطلحات
المخاطر ومكوناتها كما يستخدمها مجتمع الحد منمخاطر الكوار 
المستخدمة في هذا المفهوم جديدة على مجتمع ال ّتكيّف مع تغير المناخ ،(CCA)وغيرها تم تعريفه
ن.
بشكل مختلف اآل 
()1 في حال لم يرد عكس ذلك ،فإن االقتباسات أتت من قائمة مفردات تقرير التقييم الخامس(AR5) للهيئة اإلطارية الدولية لتغير المناخPCCI
1.
لعام  2014صفحة  776 - 1757
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تأثيرات كتاب المصادر الخاص بالقابلية للتأثر
مفهوم مخاطر تقرير التقييم الخامس(AR5) للهيئة اإلطارية الدولية لتغير المناخPCC Iتم تطويره
حول المصلح المحوري« :خطر» أو «مخاطر» .في هذا المفهوم ،تحدث المخاطر نتيجة تفاعل
القابلية للتأثر مع ال ّتعرُض والخطر (انظر الشكل  ،)1صفحة  .32
س )(AR5للهيئة اإلطارية
الشكل  :1رسم إيضاحي للمفاهيم المحورية لمجموعة العمل الثاني ة )(WGIIالتي عملت على التقرير التقييم الخام 
الدولية لتغير المناخ IPCC .تنتج مخاطر اآلثار المعنية بالمناخ من التفاعل بين أخطار ذات الصلة بالمناخ (بما في ذلك الحوادث الخطرة
واألمورالنمطية) مع القابلية للتأثر وتعرض اإلنسان والنظم الطبيعي ة.

1 
 2صفحة  046
المصدر :الهيئة اإلطارية الدولية لتغير المناخ PCC  I 014 

المخاطر

تعريف المخاطر

إمكانية حدوث تأثيرات حيثما يوجد شيئا ذي قيمة والمخرجات غير مؤكدة ( )...المخاطر تنشأ من
تفاعل القابلية للتأثر مع ال ّتعرُض والخطر ()...
تأثيرات هامة لكتاب المصادر الخاص بالقابلية للتأثر
•المخاطر المناخية هي احتمال حدوث تأثيرات محددة متصلة بالمناخ (أثر مناخي) لشيء ذي قيمة
(أصول ،أشخاص ،نظام بيئي ،ثقافة ،الخ) ..وبشكل اعتيادي ،نظامك سيتأثر بأكثر من عامل
مناخي واحد .عندما تبدأ بتقييمك للمخاطر المناخية ،تحتاج إلى تحديد المخاطر في دراستك.
عليك تحديد نوع الخطر واألثر البيئي المؤدي للمخاطر والمتأثر بالمخاطر (إنسان أو شيء).
امثله على المخاط ر:
مخاطر شح المياه لصغار المزارعين  (ندرة المياه كنتيجة محتملة لآلثار المناخية ،وصغارالمزارعون هم المعرضون للمخاطر ).
مخاطر غياب األمن الغذائي لسكان الريف،ي.
مخاطر انقراض األنواع مما يهدد التنوع الحيو •المخاطر حدوث شيء ما نتائجه غير مؤكدة .عند القيام بتقييم المخاطر ،هذا الشك أو حالة عدم
اليقين قد ُتعالج بعدة طرق .تقييم صريح الحتمال حدوث تأثيرات محددة مبنية على حدث ذو
حجم محدد ،كما هو الحال في تقييم مخاطر أحداث خطرة منفصلة( ،مثال :إعصار منالدرجة
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الرابعة) ،وهو غير مجد للمخاطر المرتبطة بالتغييرات المحتملة المتعددة األبعاد للظروف
المناخية المستقبلية .لكن ،نقترح ذكر االحتماالت بكل صراحة حيثما كان ذلك ممكنا ،وخاصة
في اختيار مؤشرات الخطر .للمزيد من المناقشات المعمقة حول حاالت الشك واالحتماالت
ق. 3
وكيفية معالجتها في سياق نهج المخاطر :انظر إلى خانة الخبير  2والمسا 
خطر

تعريف الخطر

احتمالية حدوث حدث أو نمطية أو أثر مادي من صنع الطبيعة أو من صنع اإلنسان وقد يؤدي إلى
فقدان الحياة أو يؤثر على الصحة العامةواإلصابات والجروح أو أي أثار صحية أخرى إضافة إلى
تدمير وخسارة الملكيات والعقارات والبنية التحتية وتوفير الخدمات والنظم والمصادر البيئية .في
 hيشير عادة إلى
تقرير الهيئة اإلطارية الدولية لتغير المناخ (IPCC) ،مصلح «خطر «  azard
أحداث مادية مرتبطة بالمناخ أو النمط أو أثارمادي ة.

		

نظرة واسعة إلى مصلح «المخاطر»

تعريف المخاطر في سياقات أخرى  -أيزو  31000ومخاطر الكوارث
مفهوم المخاطر وتقييم المخاطر وإدارة المخاطر معروفة في عدة مجاالت وحقول من
التطبيقات التقنية (مثال :الخطط الصناعية والمطارات) إلى إدارة المشاريع وتمويل
الصناعات والحماية المدني ة .
معيار أيزو ( 31000أيزو  )2009الذي يعرف المخاطر بانها «تأثير حالة عدم
التأكد على األهداف» هو األكثر قبوال وانتشارا .ويعرفها المعيار بانهاغالبا ما تتميز
عن طريق نسبها إلى أحداث أو تأثيرات محتملة أو مزيجا من األمرين ،وغالبا ما يعبر
عن المخاطر من منطلق الجمع بين تأثيرات حدث ما (بما في ذلك تغير الظروف)
ك.
واالحتمالية المرتبطة بذل 
تحدد االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث التابعة لألمم المتحدة) (UNISDR
مخاطر الكوارث على أنها «خسائر الكارثة المحتملة في األرواحوالصحة والمعيشة
واألصول والخدمات التي قد تحدث لمجتمع ما عبر فترة زمنية مستقبلية معينة
.«(2009 UNISDR)
تعريف الهيئة اإلطارية الدولية لتغير المناخ PCC Iللمخاطر مبني على هذين
التعريفين مما يسهل تكامل المخاطر المناخية في استراتيجيات إدارةالمخاطر القائمة
في السياسات وصنع القرار  -آخذين بعين االعتبار تعقيدات األثر المناخي ،فهو
تعريف أوسع مجاال ألنه ال ينظر للحوادث الخطرةفقط (كما هو مبين أدناه) وال يركز
كثيرا على قياس احتماالت المسببات واألثار كمي ا.
الحوادث الخطرة مقابل األنماط
مفهوم المخاطر المناخية أتى من مجال التعافي والمنعة  ، (ORR)حيث التركيز
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على األحداث الخطرة الفجائية بشدة معينة وإمكانيات األثر الفوري ،مثال :حوادث
الفيضانات التي تؤثر على البشر واألصول مثل التسبب بالموت واإلصابات أو خسائر
بالمحاصيل .وإضافة إلى األحداث الخطرةالفجائية ،فإن المخاطر المناخية تتألف أيضا
من مدى واسعا من األنماط التي تتطور باتساق عبر فترات زمنية أطول .أن التأثيرات
السلبية لتلكاألنماط تعبر عن نفسها بشكل ضغوطات بطيئة لكنها متزايدة على البيئة
والمعيشة عوضا عن اآلثار الفورية .امثله لمثل تلك األنماط وتأثيراتها تضم:زيادة في
اآلفات واألمراض في قطاع الزراعة بسبب المناخ األكثر دفئا ورطوبة أو خسارة في
األراضي الصالحة للزراعة بسبب تزايد المياه المالح ة.
كي نستطيع فهم جميع الترتيبات المناخية لتغير المناخ على النظام المعني ،يجب اجراء
عمليات تقييم المخاطر المناخية التي تحتاج إلى اعتباراألحداث الفجائية واألنماط التي
تتطور ببطء ،وهذا يؤثر على المعيشة واإلشارة اليها من خالل التقييم (انظر خانة
الخبير ) 2.
تأثيرات هامة لكتاب المصادر الخاص بالقابلية للتأثر: 
•يرتبط الخطر بمخاطر فردية واحدة لنظام اقتصادي  -اجتماعي محدد أو أجزاء منه (العناصر
المعرضة ،انظر أدناه ).
•قد يكمن الخطر في حدث مناخي (مثال :هطول األمطار بغزارة) ،وقد ينحصر بشكل أثر مادي
مباشر (مثل الفيضان ) .
•قد ال يكون الخطر بشكل حدث مناخي متطرف (مثال :عاصفة موسمية أو فيضان موسمي) لكنه
قد يكون أيضا نمطية بطيئة (مثال كميات مياه اقل من ذوبان الجليد وزيادة في معدل الحرارة
وارتفاع منسوب مياه البحار ) .
•وإذا أمكن ،يجب احتساب احتمالية حدوث حدث خطر محدد أو نمطية .يتم ذلك عن طريق
تعريف األخطار على أنها حوادث مناخية هامةأو أثار مادية هامة ،مثال :غزارة المطر وليس
أيام مطرية أو موجات حر بدال من درجات حرارة .وفيما بعد ،ومن خالل التقييم ،يتم تحديدذلك
عن طريق تحديد العتبة وتكرار الحدث (مثال :عدد األيام التي يكون فيها المطر أكثر من 55
ملم  -انظر أيضا االحتماالت والتكرارفي خانة الخبير رقم  2في المساق ) 3 .
•وفي هذا السياق لتقييم المخاطر المناخية ،يُفترض أن الخطر يمثل إشارة مناخية خارجية ال تعتمد
على ال ّتعرُض أو القابلية للتأثر وقد ال تتأثر بال ّتكيّف أو أي تدابير أخرى  ،وتبحث عن طرق
خ.
للتعامل مع الخسائر واألضرار المرتبطة بالمنا 
تعرض

تعريف ال ّتعرُض

»وجود أشخاص ومعيشة وأنواع أو نظم بيئية ووظائف بيئية وخدمات وموارد وبنية تحتية أو
مجاالت اقتصادية أو اجتماعية أو أصول ثقافية وتنظيماتممكن أن تتأثر سلبيا».
تأثيرات هامة لكتاب المصادر الخاص بالقابلية للتأثر
س )(AR5للهيئة اإلطارية الدولية لتغير
•استخدام مصطلح «ال ّتعرُض» في تقرير التقييم الخام 
المناخ IPCC يختلف من طريقة استخدامه في تقرير التقييم الرابع (AR4) للهيئة اإلطارية
الدولية لتغير المناخ .ال ّتعرُض يرتبط بعناصر معرضة للمخاطر مثال :الناس ،البنية التحتية،
النظم البيئي ة .
• ُنعبر عن درجة ال ّتعرُض بأرقام مطلقة وكثافات أو حصص استباقية ،الخ من العناصر المعرضة
للخطر (مثال :الكثافة السكانية في مناطقمتأثرة بالجفاف ) .
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•تغير ال ّتعرُض عبر الوقت (مثال :التغير في عدد األشخاص الذين يعيشون في مناطق معرضة
للجفاف  -قد يؤثر ذلك على زيادة أونقصان المخاط ر .
القابلية للتأثر

تعريف القابلية للتأثر

»الميل أو االستعداد للتأثر السلبي .القابلية للتأثر تنطوي على مجموعة متنوعة من المفاهيم والعناصر
بما فيه الحساسية أو القابلية للتأثر بالضرر معغياب القدرات للتأقلم وال ّتك ّيف	» 
تأثيرات هامة لكتاب المصادر الخاص بالقابلية للتأثر
•استخدام مصلح القابلية للتأثر يختلف عن طريقة استخدامه في مفهوم تقرير التقييم الرابع)(AR4
للهيئة اإلطارية الدولية لتغير المناخIPCC والنسخة األصلية لكتاب المصادر الخاص بالقابلية
للتأثر.
•القابلية للتأثر تتعامل مع السمات ذات الصلة للعناصر المعرضة والنظام الذي ينتمون اليه ،منها:
القابلية للتأثر على مستوى السكانومحيطهم المباشر في قرية في منطقة معرضة للجفاف التي
قد تزيد أو ُتنقص من التأثيرات المحتملة لخطر مناخي محدد.
     تنقسم القابلية للتأثر إلى عنصرين:
الحساسية وتقررها العوامل التي تؤثر مباشرة على تأثيرات الخطر .قد تتضمن الحساسيةبعض السمات المادية للنظام (مثال :موادبناء المنازل ،نوع تربة الحقول الزراعية) والسمات
االجتماعية واالقتصادية والثقافية (مثال :هيكل الفئات العمرية ،هيكل الدخل).ولذلك ،فإن فهم
الحساسية يبقى غير متغير إلى حد كبير على مستوى مفهوم تقرير التقييم الرابع . (AR4) 
القدرات في سياق تقييم المخاطر المناخية وتشير إلى قدرة المجتمعات المدنية والمجتمعاتن  :
المحلية على التجهيز والتأهب واالستجابةإلى آثار مناخية قائمة أو مستقبلية .وتتألف م 
القدرة على التأقلم :وهي «قدرة األشخاص والمؤسسات والمنظمات والنظم التي تستخدمالمهارات المتوفرة والقيم والمعتقدات والمصادر والفرص لمعالجة وإدارة والتغلب على
الظروف غير المواتية  /السلبية على المدى القصير إلى المدى المتوسط (مثال :نظم اإلنذار
المبكر )  .
القدرة على ال ّتكيّف :قدرات النظم والمؤسسات والبشر ومنظمات أخرى على تعديل ذاتهالتواجه ضرر محتمل أو انتهاز فرص أو االستجابة إلى َتر ّتبات (مثال :معرفة كيفية تقديم
أساليب جديدة في مجال الزراعة) .أن هذا النوع من القدرات تم تطبيقه بالفعل فيمفهوم تقرير
التقييم الراب ع )(AR4وتم وصفه في كتاب المصادر الخاص بالقابلية للتأث ر.
األثر

تعريف األثر

األثر على النظم الطبيعية والبشرية .تم استخدام مصطلح االثر  -في تقرير الهيئة اإلطارية الدولية
لتغير المناخ ،مصطلح اثر استخدم بشكل أساسيليشير إلى اآلثار التي تقع على نظم طبيعية وبشرية
للمناخ المتطرف وأحداث مناخية ناتجة عن تغير المناخ .وتشير اآلثار عادة إلى األثر علىاألرواح
والمعيشة والصحة والنظم البيئية واالقتصاد والمجتمعات المدنية والثقافات والخدمات والبنية التحتية
بسبب التفاعل مع تغير المناخ أو أحداثمناخية خطرة تحدث ضمن فترة زمنية محددة وقابلية تأثر
مجتمع أو نظام معرض .أن أثار تغير المناخ على النظم الفيسيوجغرافية بما فيه الفيضاناتوالجفاف
وارتفاع منسوب مياه البحار هي مجموعات فرعية من األثر ونسميه األثر المادي .
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تأثيرات هامة لكتاب المصادر الخاص بالقابلية للتأثر
•مصطلح «أثر» أو «أثار» هو مصطلح عام يصف َتر ّتبات تتراوح بين أثار مادية مباشرة إلى
خطر يهدد بتأثيرات غير مباشرة على المجتمع (تسمى اآلثار االجتماعية) ،والتي تؤدي إلى
المخاطر في نهاية األم ر.
•اآلثار هي قواعد البناء األساسية لسالسل مسببات األثر (سالسل األثر) المستخدمة في كتاب
المصادر الخاص بالقابلية للتأث ر.

س )(AR5والراب ع )(AR4
مقارنة :تأثيرات مفاهيم تقرير التقييم الخام 
للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)
الشكل  :2مقارنة مكونات القابلية للتأثر بتغير المناخ (تقرير التقييم الرابع) والمخاطر المناخية (تقرير التقييم الخامس ).

ﺗﻘرﯾر اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟراﺑﻊ )(AR4

ﺗﻘرﯾر اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺧﺎﻣس )(AR5
اﺷﺎرة ﻣﻧﺎﺧﯾﺔ

ﺑﯾﺋﺔ

ﺑﯾﺋﺔ

ﺧطر

ﺗرﺗﺑﺎت ﻣﺎدﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة

ﺗﻌرض

ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ
ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ

ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﺛر

أﺛر
ﻣﺣﺗﻣل

ﺗﻌرض

ﻗدرات
)ﺗﺄﻗﻠم ،ﺗﻛﯾف(

ﻗدرة ﻋﻠﻰ
اﻟﺗﻛﯾف
ﻣﺟﺗﻣﻊ

ﻣﺧﺎطر

ﻣﺟﺗﻣﻊ

ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﺛر

ق.
س )(AR5لتيسير المقارنة والتطبي 
األلوان تماثل األلوان المستخدمة في مفهوم تقرير التقييم الخام 

كل من تقرير التقييم الرابع(AR4) وتقرير التقييم الخامس(AR5) للهيئة اإلطارية الدولية لتغير
المناخIPCC يحددان المكونات المؤدية لتأثيرات سلبيةسببها أثار تغير المناخ والظروف المتطرفة
ذات الصلة المناخية التي تؤثر على النظم الطبيعية واالجتماعية (انظر الشكل  .)2كال المفهومان
يميزانالمسببات الخارجية المتعلقة بالمناخ وال ّتعرُض في تقرير التقييم الراب ع )(AR4والخطر في
تقرير التقييم الخامس (AR5)) من سمات النظام .هذه المجاالت  /موروثات النظام المعنية بالنظم
االجتماعية  -البيئية المعرضة تتضمن القابلية للتأثر والحساسية والقدرات .كما يعتبر مفهوم تقرير
ي  - فقط في
س ) (AR5بشكل واضح وجود وصلة العناصر المعرضة كمكون إضاف 
التقييم الخام 
تقرير التقييم الرابع(AR4) حيث تدرج الحساسية بشكلضمني. كل من التقريرين :تقرير التقييم
الخامس (AR5) وتقرير التقييم الرابع  AR4)( يسمح بالجمع بين جميع المكونات لرسم الصورة
النهائية (الكبرى) التي تؤدي إلى المُخرج النهائي :القابلية للتأثر في تقرير التقييم الرابع) (AR4
والمخاطر في تقرير التقييم الخامس (AR5).
الجدول  1يقدم نبذة عامة حول المعاني المختلفة للمصطلحات الرئيسية في المفهومين ويفسر باستخدام
األمثل ة.
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جدول  :1مقارنة معاني المصطلحات الرئيسي في تقرير التقييم الراب ع )(AR4وتقرير التقييم الخامس(AR5)

مثال:

تقرير التقييم الرابع
)(AR4

تقرير التقييم الخامس
)(AR5

إشارة مناخ خارجي

غياب هطول األمطار

تعرض

خطر (إشارة مناخية)

أثر مادي مباشر

جفاف

أثر محتمل

خطر (أثر ماديمباشر)

سمات داخلية:حساسية

نوع المحصول

حساسية

قابلية للتأثر(حساسية)

سمات داخلية:قدرات

معرفة بإدارة المياه

قدرة على ال ّتكيّف

قابلية للتأثر (قدرات)

وجود وصلةالعناصر
المعرضة

صلة صغار المزارعينفي
المنطقة

يدخل ضمنيا فيالحساسية

تعرض

مخرج نهائي

شح مياه صغارالمزارعين

قابلية للتأثر

مخاطر


س ) (AR5للهيئة
تلخيص :الفروقات الرئيسية والمجاالت الجديدة في مفهوم تقرير التقييم الخام 
ي:
اإلطارية الدولية لتغير المناخPCC Iمقارنة بتقرير التقييمالراب ع )(AR4كما يل 
•تجميع الخطر والقابلية للتأثر وال ّتعرُض تحدد مخاطر تأثيرات محتمل ة .
ت.
•الخطر ال يشير فقط إلى اإلشارات المناخية بل اآلثار المادية المباشرة للمناخ مثل الفيضانا 
(وصِ لة) عناصر معرض ة.
•يتم تقديم مفهوم ال ّتعرُض كتعبير ضمني لوجود َ
•احتمالية أو حالة الشك يتم معالجتها ضمني ا .
 

تخفيض المخاطر من خالل ال ّتكيّف
تعريف ال ّتكيّف

»إجراءات تعديلية لمناخ حقيقي وفعلي أو متوقع وتأثيراته .في النظم البشرية ،يبحث ال ّتكيّف عن
تخفيض أو تجنب الضرر أو استغالل فرص ذاتفائدة».
أسوة بمفهوم تقرير التقييم الراب ع )(AR4للهيئة اإلطارية الدولية لتغير المناخ (IPCC) ،فإن مفهوم
مخاطر تقرير التقييم الخامس(AR5) يسمح بتنسيبأثار تدابير ال ّتكيّف إلى تخفيض المخاطر(.)3
وبشكل عام ،فإن تدابير ال ّتكيّف قادرة على تخفيض المخاطر عن طريق تخفيض القابلية للتأثر
وفي بعضالحاالت ال ّتعرُض أيضا( ،انظر الشكل  .)3ممكن تخفيض القابلية للتأثر إما عن طريق
تخفيض الحساسية أو زيادة القدرة .مثال :تقديم تقنيات وأساليب توفير المياه يخفض من الحساسية
ويعزز ويرسخ المعرفة بأساليب إدارة المياه مما يزيد من القدرة (انظر أيضا الخطوة  5في المساق
) 2. وكمبدأ ،تدابير ال ّتكيّف قد تركز أيضا على تخفيض ال ّتعرُض ،مثال :إعادة تخصيص المناطق
للمزارعين غير المعرضة للجفاف .لكن هذه التدابير غالبا ما تكونحساسة سياسيا وال تكون خيارا
مجديا دائما .لذلك يوصى التركيز على تدابير تكيف تستهدف الحساسية و/أو القدرات بحيث يتم
تحليلها ضمن سلسلةاألث ر.
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الشكل  :3يستطيع ال ّتكيّف وتخفيض المخاطر عن طريق تخفيض القابلية للتأثر وأحيانا ال ّتعرُض

ﺗﻛﯾف

ﺑﺧﻔض

ﯾرﺗﻔﻊ

اﺷﺎرة ﻣﻧﺎﺧﯾﺔ

ﺧطر

ﺗرﺗﺑﺎت ﻣﺎدﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة

ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ

ﺑﺧﻔض

ﺗﻌرض

ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﺛر
ﻗدرات
)ﺗﺄﻗﻠم ،ﺗﻛﯾف(

ﻣﺧﺎطر
( 3) من اجل تجنب تعقيدات مفاهيمية إضافية ،ال يميز هذا الملحق بين تدابير التخفيض وغيرها من تدابير إدارة المخاطر المناخية ،مثال :ضرورة
خ.
التعامل مع الخسائر واألضرار الناجمة عن  /أو المتعلقة بالمنا 

		
		


التعامل مع حالة عدم اليقين في 						
سياق تقييم المخاطر المناخية

المصطلحات الرئيسية
عدم اليقين  -حسب معيار أيزو  31000هي «حالة  -ولو جزئيا ،لشح المعلومات
المرتبطة بفهم أو معرفة حدث ما ،وتأثيراتها ،أو احتماالتحدوثها»( .)4تقييم األثر
المناخي عرضة لعدة مصادر عدم اليقين وهي بحاجة إلى أن يتم تناولها بحذر .وفي
إطار هذه التقييمات ،فإن عدم اليقين ممكن النظر إليه من ناحية الثقة واالحتمالية.
1  .
صفحة  19خانة الخبير 
الثقة عبار عن قياس نوعي لعدم اليقين على مستوى المعرفة والمعلومات والتحقق منها
وقد وردت لدى الهيئة اإلطارية الدولية لتغير المناخ .الثقة تجمعبين مستوى البراهين
والشواهد من جهة والنتائج واالتفاقيات (بين الخبراء أو النماذج) )5( .يجب استخدام
الثقة في تقييم المخاطر إلعطاء دالالت على صحة البيان مثال :مخاطر عالية لعدم
وجود األمن الغذائي في عام ( 2020ثقة متوسطة ).
االحتمالية في سياق تقييم المخاطر هي فرصة حدوث حدث محدد سلبي (خطر)
أو حدوث تأثيرات ناتجه عنه (األثر) .حسب معيار أيزو  ،31000ممكن معرفة
االحتمال ذاتيا أو موضوعيا ،نوعا ً أو كماً ،ويتم وصفه في األحكام أو المصطلحات
العامة أو يتم احتسابه رياضيا (مثال :احتساب االحتمال اإلحصائي أو التكرار خالل
فترة زمنية) .تمثل االحتمالية أحدى طرق قياس األرجحية ويعبر عنها بعدد بين صفر
ي.
وواحد ( )1 - 0حيث يمثلالعدد صفر عدم االحتمالية ويمثل العدد  1تأكيد قطع 
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خيارات حول كيفية معالجة عدم اليقين وأرجحية تقييم المخاطر
نهج المخاطر المتوقع
هناك نهج شائع ومعروف يُطبق في تقييم مخاطر الكوارث يعتمد على سيناريو محدد
و/أو تكرار ،مثال :عاصفة سرعتها  120كم  /الساعة ،قد تسبب الضرر للمباني
في منطقة سكانية .هنا يتم تقييم الضرر كاقتران يمثل احتمال حدوث الترتيبات (أي
الضرر) وشدة احتمال حدوث الترتيبات (أي عدد الضحايا المحتملين واألضرار
المادية والمالية )  .
نوصي بنهج تحليل المخاطر في سياق الحماية المدنية الذي أنتجه المكتب االتحادي
األلماني للحماية المدنية وتقييم الكوارث (المكتب االتحاديللحماية المدنية والمساعدات
أثناء الكوارث  )2011وذلك كدليل إرشادي لمثل هذه النهج في مجال تقييم مخاطر
الكوارث .النهج االحتمالي مناسب لتقييم المخاطر بشكل خاص عندما يتعلق األمر
بحدث له أبعاد محددة (الحدة والشدة و/أو تكرار الحدث ).
تطبيقات المخاطر المناخية
باستثناء تقييم مخاطر مناخية محددة جدا في الوقت الحاضر أو المستقبل القريب في
حاالت لديها معلومات وخبرات كافية ،فإن نهج المخاطر االحتماليةيكاد ال يطبق من
اجل تقييم المخاطر المناخية .وهذا يعود إلى طبيعته األكثر استكشافية في الطبيعة 6
س ) (AR5لمجموعة العمل الثانية
والتي تنعكس أيضا في حقيقة تقرير التقييم الخام 
للهيئة اإلطارية الدولية لتغير المناخ IPCC الذي ال يحدد االرجحيات في تحليله
للمخاطر الرئيسي ة.
ال يهدف تقييم المخاطر المناخية عادة إلى تقييم أرجحية حدث محدد ومُعرف بدقة،
بل يسعى لفهم المخاطر الناتجة عن تعددية التهديدات بدرجات مختلفة من الحدة
والشدة .لذلك ،حتى بالنسبة لألحداث الفردية فإن أرجحية الخطر المستقبلي نادرا ما
نستطيع تقييمه .وخاصة بالنسبة للنهج المبنيعلى المؤشرات كما تم اقتراحه في كتاب
المصادر الخاص بالقابلية للتأثر  -حيث تقييم المخاطر االحتمالي غير ممكن تطبيق ه.
النهج الموصى به لتطبيقات كتاب المصادر الخاص بالقابلية للتأثر
لتطبيق النهج المبني على المؤشرات كما تم اقتراحه في كتاب المصادر الخاص
بالقابلية للتأثر ،نوصي بطريقة ضمنية عملية لمعالجة االرجحيات .نقترح استخدام
العتبة الحرجة والتكرار في تقييم الخطر حيثما كان ذلك ممكنا ،مثال :عدد أيام الحر
عندما تزيد الحرارة عن  30درجة مئوي ة .لكن ،فيبعض الحاالت  ،من األنسب تقييم
شدة الخطر ،مثال :ارتفاع منسوب مياه البحر ،وذلك بسبب عدم إمكانية معرفة العتبة
الحرجة والشدة على وجهالتأكيد أو قد ال تنطبق .تماشيا مع التعريف الوارد في الهيئة
اإلطارية الدولية لتغير المناخ (IPCC) ،ممكن تقييم المخاطر عن طريق تجميع
الخطروالقابلية للتأثر وال ّتعرُض .المخاطر الناتجة ال تمثل احتمالية حدوث حدث محدد
بل تقييم متكامل للمخاطر بشكل تصنيف (من ادنى إلى أعلى) باعتبار عدة عوامل
ت  .
تتضمن عوامل مساهمة في شدة األثر ودرجة التكرار واالرجحيا 
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نوصي استخدام سيناريوهات مختلفة للمناخ لتقييم أثار مناخية مستقبلية محتملة.
استخدام السناريوهات أمرا ونهجا شائعا للتعامل مع َتر ّتبات مستقبلية غير مؤكدة
وأرجحيات من الصعب تحديدها .قد تتكامل السيناريوهات المناخية مع سيناريوهات
ال ّتكيّف (سيناريوهات تكييف إضافي مقابل سيناريوهاتتخلو من ال ّتكيّف اإلضافي)7
أو في حيثما كان ذلك مجديا ،ممكن وضع سيناريوهات اجتماعية واقتصادية (مثال:
النمو السكاني والتنمية االقتصادية )  .
()4 للحصول على وصف دقيق انظر تقرير التقييم الخامس(AR5) لمجموعة العمل الثانية(WGII) للهيئة اإلطارية الدولية لتغير
المناخ (IPCC)،صفحة  41مرب ع TS.3 Iاالتصال والتواصل حول شدة عدم اليقين في النتائج بعد التقيي م.
 ( )5للحصول على وصف دقيق انظر تقرير التقييم الخامس(AR5) لمجموعة العمل الثانية(WGII) للهيئة اإلطارية الدولية لتغير
المناخ (IPCC)،صفحة  41مرب ع TS.3 Iاالتصال والتواصل حول شدة عدم اليقين في النتائج بعد التقيي م.
()6 انظر الجزء حول «تقييم القابلية للتأثر المركز مقابل تقييم القابلية للتأثر االستكشافي» في كتاب المصادر الخاص بالقابلية للتأثر
2  .
صفحة  8
( )7انظر  -على سبيل المثال ،إلى مربع التقييمSPM.2 جدول  ،1المخاطر اإلقليمية الرئيسية من تغير المناخ واحتماالت تخفيض
س ) (AR5لمجموعة العمل الثاني ة ) (WGIIللهيئة
المخاطر من خالل ال ّتكيّف والتخفيض حسب ما ورد في تقرير التقييم الخام 
2.
اإلطارية الدولية لتغير المناخ(IPCC) ،صفحة  1
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اإلرشادات

المساق األول :تجهيز تقييم المخاط ر
المساق الثاني :تطوير سالسل األثر
المساق الثالث :تحديد واختيار المؤشرات
المساق الرابع :تجميع البيانات وإدارتها
المساق الخامس :معايرة بيانات المؤشرات
المساق السادس :توزين وتجميع المؤشرات
المساق السابع :تجميع مكونات المخاطر
المساق الثامن :تقديم مخرجات تقييمك لألثر
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1
المساق 

صفحة  39

تجهيز تقييم المخاطر

ما الذي تتعلمه من هذا المساق؟
»يحدد المساق الخطوات الهامة لتحضير وتجهيز تقييمك للمخاطر .يعرض عليك كيف تستطيع أن
تقييم الحالة المبدئية لتحليلك وتحديد األهداف وصنع القرارات الرئيسية المتعلقة بموضوع ومجال
التقييم .يساعدك هذا المساق األول في تقدير الوقت والمصادر التي تحتاج إليها وتجنب الفجوات
والعثراتفي مراحل التخطيط المبكرة لتقييم المخاطر»

التغييرات الرئيسية
المعنية بكتاب المصادر الخاص بالقابلية للتأثر
•يتم استخدام مصلح «مخاطر» عوضا عن القابلية للتأثر ونتيجة لذلك فإن
مصطلح»تقييم المخاطر» عوضا عن «تقييم القابلية للتأثر».
•المخاطر المرتبطة في األحداث المتطرفة يجب أخذها بعين االعتبار وكذلك
تلك المعنية األنماط البطيئ ة.
•وفي حال كان األمر مجديا ،يتم وضع السيناريوهات لدوافع (محفزات)
أخرى للمخاطر ،مثال :النمو السكاني ،والتي قد يتم تضمينها كجزء من
ض.
القابلية للتأثر أو ال ّتع ُر 

خطوة 
1
فهم سياق تقييم المخاطر
التغييرات غير ضرورية

خطوة 
2
تحديد أهداف ومخرجات متوقعة
التغييرات غير ضرورية

خطوة 
3
تقرير مجال تقييم المخاطر

س )(AR5تساعدك بالتركيز على مجال اإلجراءات باإلجابة عن
مفهوم مخاطر تقرير التقييم الخام 
ص:
األسئلة التالية بشكل خا 
•ما موضوع تقييمك للمخاطر؟
ما هي المواضيع (القطاعات ،المجموعات) التي يجب تغطيتها من خالل تقييم المخاطر؟ هلتفكر باعتبار مجموعات اجتماعية محددة؟
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هل يركز تقييم المخاطر على موضوع واحد فقط؟ أم يجمع عدة مواضيع (مثال :المخاطرالمناخية على اإلنتاج الزراعي للمحاصيلوالثروة الحيوانية)؟ ما هي العناصر المعرضة التي
تركز عليها في تقييمك للمخاطر (مثال :مزارعين ،حقول األرز ،مباني ،الخ)؟
•ما هي المخاطر المرتبطة بالمناخ التي تنوي تقييمها؟ فكر بالمخاطر المرتبطة باألحداث الخطرة
مثل الفيضانات ومخاطر مرتبطة باألحداث النمطيةمثل الزيادة في درجات الحرار ة.
ما هي المخاطر المناخية واألثر الحاصل في الماضي؟ما هي المخاطر واألثار المعروفة وقد تبقى ذات صلة مستقبال؟•ما هي الدوافع غير المناخية التي تؤثر على هذه المخاطر؟
من اجل القيام بتقييم مخاطر مستقبلية ،عليك اعتبار التطورات التنموية المستقبلة الممكنة .المخاطر
المناخية المستقبلية لن تعتمد فقط على المناخالمستقبلي بل تعتمد أيضا على الظروف االقتصادية
واالجتماعية .حاول أن تفهم ما هي الدوافع والمحركات الرئيسية إلى جانب المناخ التي قد تؤثر
على المخاطر المرتبطة بالمناخ حاضرا ومستقبال .هذه العوامل لها تأثير على ال ّتعرُض (مثال:
النمو السكاني في المناطق الحضرية التي قد تؤثرعلى عدد من الناس المعرضون ألثر محتمل)
أو القابلية للتأثر (مثال زيادة دخل الفرض تخفض القابلية للتأثر) .قيم ما هو مجد وما هي
ل  .
السيناريوهاتالتي ممكن إضافتها لتقرير هذه العوام 
•ما هو المجال الجغرافي الرصين في تقييمك؟
هل يغطي مجتمع معين أو محافظة أو منطقة أو دولة؟ هل يركز على هيئات محددة مثل نظام بيئي
محدد؟ مثال :دلتا نهرية أو محمية طبيعية ؟ هل تركز على وحدة مساحية منفردة (مثال :منطقة
واحدة) أم تقارن بين المناطق (منطقتين أو أكثر)؟
•ما هي الفترة الزمنية لتقييمك؟
هل هناك مرجع زمني واضح (المخاطر القائمة ،المخاطر المستقبلية) وهو من أفضل ميزات
مفهوم المخاطر الوارد في تقرير التقييم الخامس وكتاب المصادر الخاص بالقابلية للتأثر الذي
تم اقتراح العمل بموجبه ضمن اطر وشرائح زمنية محددة .المفهوم الجديد يسمح بتحديد األطر
ل  :
الزمنية بدقة .مثا 
مخاطر مناخية قائمة متعلقة بأثر تنوع مناخي قائم وتطرف مناخي وتغيرات حدثت مؤخرافي الظروف المناخية ،مثال :األعوام  - 1986،2015
مخاطر مناخية مستقبلية مرتبطة بآثار سببها تغيرات مناخية مستقبلية ،وتطرف مناخي وتغير2  .
المناخ المستقبلي ،مثال :األعوام  - 2012 050

الخطوة 
4
تحضير خطة العمل  /الخطة التنفيذية

التغييرات غير ضرورية
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المساق 2

تطوير سالسل األثرصفحة 55
سالسل األثر تشكل محور نهج كتاب المصادر الخاص بالقابلية للتأثر وهي أساس تقييم المخاطر
بأكمل ه .المساق الثاني يقترح نهج تطوير سالسلاألثر حسب مفهوم تقرير التقييم الخامس ).(AR5
ل.
ثم تأتي الخطوات الفردية لتعطي المزيد من التفاصي 
لتبسيط التطبيق ،تمت كتابة هذا المساق (على عكس المساقات األخرى) ليُقرأ منفردا :ال داعي
ق.
للرجوع إلى كتاب المصادر الخاص بالقابلية للتأثرللعمل من خالل هذا المسا 
ما الذي تتعلمه من هذا المساق؟
»يعرض المساق كيفية تحديد المخاطر التي تم تناولها من خالل تقييمك للمخاطر وتطوير سلسلة
األثر باستخدامها كنقطة البدء .تساعدك سالسل األثر على فهم أفضل للعالقة السببية (العالقة بين
السبب واألثر) والتي تقرر مخاطر النظام المولد للقلق .وهذا بدوره يساعك على تحديد المؤشرات
التيستستخدمها الحقا في تقييمك».

التغييرات الرئيسية
المتعلقة بكتاب المصادر الخاص بالقابلية للتأثر
س )(AR5للهيئة اإلطارية الدولية
•مفهوم المخاطر في تقرير التقييم الخام 
2.
لتغير المناخPCC Iفي المساق 
•المصطلحات الرئيسية المطبقة كما وُ صفت في اإلطار المفاهيمي .هذا
المعنى إما تغير (ال ّتعرُض ،القابلية للتأثر) أو تم تقديمها مؤخرا (خطر،
مخاطر ).
•ونتيجة لما تقدم ،فإن مكونات سلسلة األثر وعالقاتها أيضا تختلف عن نهج
كتاب المصادر الخاص بالقابلية للتأث ر.
•هناك عوامل ذات الصلة تحتاج اإلشارة إليها كدولة حرجة (مثال :غياب
المشاركة) كي تيسر تقييم المخاطر .تعبير حيادي لهذه العوامل مثال :يجب
ب.
تجنب الترس 
•سلسلة األثر بأكملها مبنية على هذا السؤال :ما الذي يساهم في المخاطر؟
ل:
تاليا التسلسل الجديد المقترح لخطوات العم 

خطوة 
1
تحديد األثر والمخاطر المناخية

ما هي أثار تغير المناخ والمخاطر التي تؤثر على نظامك الباعث للقلق؟
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خطوة 
2
قرر أثار الخطر واآلثار المتوسطة

ما هي األحداث الخطرة المرتبطة بالمناخ بحيث تحدد نتائجها المادية خطرا على نظامك الباعث
للقلق؟ ما هي اآلثار المتوسطة التي تربط ما بينالخطر والمخاطر؟

خطوة 
3
تقرير القابلية للتأثر

ما هي سمات النظام التي تساهم في هذه المخاطر؟

الخطوة 
4
تقرير ال ّتعرُض

أي عوامل تقرر ال ّتعرُض؟

5 :
الخطوة 
عصف ذهني حول تدابير ال ّتكيّف (خياري)

ما هي التدابير التي قد تساعد في تخفيض القابلية للتأثر و/أو ال ّتعرُض ضمن النظام الذي تقلق إزاءه؟
ما هي سلسلة األثر؟

سلسة األثر أداة تحليلية تساعدك في تحقيق فهم أفضل والعمل بطريقة منهجية ورصف العوامل
حسب أولوياتها التي تدفع المخاطر في النظامالمحفوف بالقلق .هيكل سلسلة األثر التي تم تطويرها
س ) (AR5للهيئة اإلطارية الدولية لتغير المناخ PCC Iمبنية على
حسب نهج تقرير التقييم الخام 
فهم المخاطر ومكوناته (انظر الشكل  .)4لمزيد من المعلومات حول هذه المكونات ارجع إلى اإلطار
المفاهيمي في هذه الوثيق ة.
س )(AR5للهيئة اإلطارية الدولية لتغير المناخ (IPCC) ،نفهم
حسب تعريفات تقرير التقييم الخام 
على أن األثر هو لبنات البناء األساسية للسلسلةالسببية (المُسبب – األثر) من الخطر إلى المخاطر
(انظر الشكل  ،4أدناه ).
إشارة المناخ ،مثال :هطول المطر ،قد يؤدي إلى أثر مادي مباشر ،مثال :فيضان يسبب سلسلة من
اآلثار المتوسطة  /الوسيطة ،تنتهي بمخاط ر.
تتألف السلسلة من مكونات المخاطر (خطر ،القابلية للتأثر ،تعرض) انظر ألوان المربعات في
الشكل  ، 4والعوامل األساسية (المربعات البيضاء).يحتوي مكون الخطر على عوامل تتعلق بإشارة
المناخ واألثر المادي المباشر .مكون القابلية للتأثر يتكون من عوامل الحساسية والقدرات .إما مكون
ال ّتعرُض فهو يتكون من عامل أو أكثر من عوامل ال ّتعرُض (ال يحتوي هذا المكون على فروع).
ومن أجل التبسيط ،تم تلخيص عالقات جميع العواملالتي تؤدي مباشرة إلى المخاطر بدون عالقات
مع عوامل أخرى باستخدام األسهم الغامقة في أسفل المكونات المعني ة.
وعلى عكس هذه المكونات الثالثة ،فإن اآلثار المتوسطة ليست مكونات مخاطر بحد ذاتها بل أدوات
مساعدة لفهم سلسلة المسبب واألثر المؤدية للمخاطر .حسب التعريف ،هي اقتران لكل من عوامل
27

الخطر وعوامل القابلية للتأثر مما يعني بان جميع اآلثار التي تم تحديدها والتي ال تعتمد فقط على
إشارات المناخ بل أيضا على عامل واحد أو أكثر من عوامل القابلية للتأثر تحتاج إلى أن تكون
موجودة هن ا.
س ) (AR5للهيئة اإلطارية الدولية لتغير المناخ و نظرة شمولية للمفهوم (أعاله)
الشكل  :4هيكل سلسلة األثر حسب نهج تقرير التقييم الخام 
وهيكلتفصيلي (أدناه)

ﺧطر

ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﺛر

ﺗﻌرض

ﻣﺧﺎطر

ﻣﻛون

ﺧطر
ﺑﯾﺋﺔ

ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﺛر

إﺷﺎرة ﻣﻧﺎﺧﯾﺔ

إﺷﺎرة ﻣﻧﺎﺧﯾﺔ

ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﺛر

ﺗﻌرض

ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ
آﺛﺎر
ﻣﺗوﺳطﺔ

ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ
ﻗدرات

ﻋﺎﻣل

أﺛر

ﻗدرات

أﺛر

ﻣﺟﺗﻣﻊ

ﻣﺧﺎطر

ﺗﻌرض
ﺗﻌرض

هناك عدد من المبادئ الواجب اعتبارها عند جمع العوامل المختلفة لتوليد سلسلة األثر .اإلرشادات
التوجيه بشكل خطوات األمثلة الواردة في األشكال 8 - 5تساعدك في فهم المبادئ التالي ة:
•لتجنب تكرار العد ،ينسب العامل إلى مكون مخاطر واح د.
ّ
•العوامل التي تم تنسيبها لمكون واحد (سواء كان الر أو قابلية للتأثر أو تعرُض) يجب أن يكون
مستقل على األقل وبالدرجة األولى عن عوامل المكونات األخرى .إما العوامل التي تتأثر
بعوامل أخرى لما ال يقل عن مكونين مختلفين ،يجب التعامل معها على أنها أثارمتوسط ة.
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مثال :كما هو مبين في الشكل  ،8العوامل التالية مستقلة عن بعضها البعض وممكن تنسيبها لمكونات
مختلفة كما يلي :ترسب متدني (خطر) ،كفاءة نظام الري متدنية (قابلية للتأثر) ،عدد المزارعين
الصغار ( ّتعرُض) .لكن «عدم كفاية موارد المياه للمحاصيل» تتأثر بعوامل من مكونين مختلفين
(الخطروالقابلية للتأثر) ،لذلك يجب اعتبارها أثار متوسط ة.
•العوامل التي تمثل أحداث خطر محتمل يجب تنسيبها إلى مكون الخطر أو تصنيفها على أنها أثار
متوسطة .هذا القرار يجب أن يُبنىعلى سؤال حول العامل المحدد الذي ممكن أن يتأثر بالتدابير
أو النشاطات التي ُتعقد من خالل النظام التي تركز علي ه.
مثال :لو نظرت إلى مخاطر تآكل التربة في قطاع الزراعة ،قد ترى «فيضانات على مر 100
سنة» وهي ذات صلة بالتقييم الذي تجريه .وفي حالكانت المنطقة التي تفكر بها تقع في األراضي
المنخفضة (اكثر) من األراضي التي ينبع منها الفيضان ،فهي ال تؤثر على أحداث الفيضانات،
وهنا تستطيع أن تنسب العامل إلى (مكون) الخطر .وفي حال كانت المنطقة التي تفكر بها تقع في
األراضي المرتفعة في الجبال قد تساهم في تخفيضالجريان السطحي ،وهنا (مكون) القابلية للتأثر
ط.
لدى النظام يلعب دورا ،وبهذا تصف العامل على انه أثر متوس 
هذه المبادئ هي قوانين عملية ضرورية لإلبقاء على اتساق تقييم المخاطر وسهولة أدارته .إما بالنسبة
لتطوير سالسل األثر ،فإن المعرفة المتقدمة والخبرة والفهم الرصين للنظام والتي تقع في صلب
ي:
عملية تقييم المخاطر ال غنى عنها .نوصي تفصيل الخطوات التالية كما يل 
•قم بتحضير اإلجراءات ضمن فريق المشروع بمساعدة الخبراء الخارجيين حيثما كان ذلك
ضروريا (راجع اآلثار المعروفة والعالقات بينالمسببات واألثار الناجمة ).
•استخدم النهج التشاركي مثل ورشة عمل ُتشرك المؤسسات الرئيسية والخبراء وممثلين عن
القطاعات أو المجتمعات المتأثرة لتوسيع المعرفةوخلق مفاهيم مشتركة وتشجيع الملكية (عصف
ذهني حول اآلثار وأولوياته واقتراح سالسل األثر ).
•اإلنهاء من اإلجراءات ضمن فريق المشروع بمساعدة الخبراء الخارجيين حيثما كان ذلك
ضروريا (مراجعة وإنهاء سالسل األثر ).
بناء سلسة األثر عبارة عن اجراء تفاعلي .قد تنشأ مجاالت جديدة طيلة فترة اإلجراءات ،كما تستطيع
العودة إلى الخطوات السابقة في أي وقت تشا ء.

خطوة 
1
تحديد األثر والمخاطر المناخية
سؤال توجيهي
ما هي أثار تغير المناخ والمخاطر التي تؤثر على نظامك الباعث للقلق؟
أول واهم خطوة في تطوير سلسلة األثر تعتمد على تحديد أثار ومخاطر المناخ الرئيسية (مثال :ندرة
المياه أو مخاطر ندرة المياه لصغار المزارعين)بالنسبة إلى نظامك .في حال غطى تقييمك للمخاطر
أكثر من موضوع واحد (يعالج قطاعات الزراعة والصحة  -في سبيل المثال) ،تحتاج إلى تطوير
سالسل أثر منفصلة لكل موضوع  -ممكن جمعها وربطها ببعضها فيما بع د.
تحديد اآلثار المناخية الرئيسية والمخاطر يبدأ بنظرة شمولية تشمل مراجعات وإجراءات العصف
الذهني لألثر والمخاطر المناخية .وبذلك ،تستطيع جمعهم وتحديد خيارك إلى خطر واحد أو أكثر
ك.
حسب تركيز تقييم 
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مراجعة نتائج المساق األول
ابدأ بمراجعة مكتبية آلثار المناخ والمخاطر المبنية على مصادر المعرفة التي حددتها في المساق
األولِّ .
وثق اآلثار والمخاطر المعروفة لكل منالمواضيع التي حددته ا.
العصف الذهني حول اآلثار والمخاطر المحتملة
قم بوضع جميع اآلثار والمخاطر التي قمت بجمعها أثناء المراجعة الستخدامها أثناء جلسة عصف
ذهني مع أصحاب الشأن الرئيسيين إلنهاء الالئحة.تأكد بان تبقى داخل النظام الباعث للقلق كما تم
تحديد ذلك في المساق األول( ،مثال :مخاطر شح المياه لصغار المزارعين )  .

مالحظة مفيدة

إلجراء جلسة عصف ذهني ،يفضل عقد ورشة عمل تفاعلية وتشاركية بوجود الخبراء وأصحاب
الشأن الرئيسيين .استخدم لوحات إعالمية وبطاقاتلتجميع األفكار وتنظيم اآلثار والمخاطر الناتجة
ن.
عن مشاركة المشاركي 
في حال عالج تقييمك للمخاطر أكثر من موضوع أو قطاع واحد (مثال :الزراعة والصحة) ،افحصهم
ل .من األسئلة الرئيسية التي ممكنطرحها حول تحديد اآلثار والمخاطر ذات الصل ة:
بشكل منفص 
•كيف أثرت الظواهر المناخية واألحداث المناخية المتطرفة على نظامك في الماضي؟
•هل الحظت وتابعت النشرات اإلخبارية حول أنماط جديدة أو أحداث حدثت مؤخرا (مثال :في
العقد الماضي؟ ما هي اآلثار االجتماعية واالقتصادية التي الحظتها في الماضي نتيجة لهذه
األحداث المناخية (مثال :خسارة في المحصول ،أو زيادة في األمراض؟)
تجميع اآلثار والمخاطر
بعد جمع اآلثار والمخاطر من المراجعات وجلسات العصف الذهني ،قد بتجميعهم في مجموعات
أضخم حسب المواضيع وأعط كل مجموعة عنوان،مثال :تآكل التربة أو تردي األراضي أو ندرة
ي .
المياه أو غياب األمن الغذائ 

نصيحة مفيدة

تأكد من أنك اكتشفت وجمعت جميع اآلثار والمخاطر في نظامك لكل مجموعة .حالما تنتهي من
تجميع اآلثار والمخاطر حسب مواضيعهم وتسميتهم،ألق نظرة ثانية لتتأكد من إنك لم تنسى أي أمور
أخرى ذات الصل ة.
ضع أولوياتك واختار المجموعات الرئيسية
الخطوة التالية هي أن تناقش كم عدد المجموعات التي ترغب باستخدامها كي تضعها ضمن األولويات
 اختار مجموعة أو أكثر للتركيز عليها من خالل تقييمك .السؤال الرئيسي هنا :برأيك ،ما هيالقضايا التي تؤثر على نظامك أكثر؟
طريقة تساعدك في رصف األولويات هي أن تعطي كل مشارك في ورشة العمل رقم للتصويت
(ملصق عليه نقاط الصقة  -على سبيل المثال) كييختار المشارك ما يراه أكثر أهمي ة.
ترتيب اآلثار والمخاطر داخل المجموعة
حالما تقوم بتحديد مجموعاتك حسب األولويات ،انظر عن كثب إلى اآلثار والمخاطر في المجموعة
ي.
 حسب ما ظهر لديك أثناء جلسة العصفالذهن في حال كانت بعض اآلثار والمخاطر التي تم تحديدها تحدث كنتيجة لحدوث أثار ومخاطر أخرى
موجودة في مجموعتك (مثال :مخاطر خسارة المحاصيل أو مخاطر خسارة الدخل بسبب تدني
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كميات المحاصيل) قم بتظليل هذه العالقات السببية بشكل واضح لتضييق تركيز التقييم .وبعد ذلك،
عليك القيام بتفقد درجة القبول لتحديد اآلثار والمخاطر التي تهتم بها وتركيز تقييمك عليها .لهذا
السبب ،اترك أي أثار ومخاطر تتأثر بعوامل غير مرتبطة بتغير المناخ إلى حد كبير واحتفظ فقط
باألثر والمخاطر التي ترتبط بالمناخ بوضوح واجعلها نقطة البدء بالنسبة لك .دع األسئلة توجه
ل:
مهامك،مثا 
•ما هي العوامل األخرى (مثل تردي الغابات واالستخدام (الضخ) الجائر للمياه الجوفية ،الخ) التي
تؤثر على اآلثار أو المخاطر ؟ 
•هل هي أو عوامل المناخ مسيطرة؟
في حال واجهت بعض الصعوبات في اإلجابة على هذه األسئلة ،استشير الخبراء للحصول على مزيد
ح.
من التوجيه والنص 
كنتيجة لما تقدم ،تحصل على مجموعة واحدة من اآلثار والمخاطر (مثال :شح المياه) لتركيز تقييمك
عليها .يمكنك صياغة الكلمات النهائية حول المخاطر بحيث تستخلصها من األثر (مخاطر حدوث
ماذا؟) والخطر (أثر من ماذا  /أو من أي يأتي األثر) والعناصر المعرضة (من هو أو ما هوالذي
يقع في مخط الخطر أو المخاطر) ،مثال :مخاطر ندرة المياه (أثر) بسبب الجفاف (خطر) للمزارعين
الصغار (ال ّتعرُض ) .

خطوة 
2
قرر أثار الخطر واألثار المتوسطة
سؤال توجيهي
ما هي األحداث أو األنماط الخطرة المرتبطة بالمناخ وآثارها المادية المباشرة التي تمثل المخاطر
لنظامك (النظام الباعث للقلق)؟
ما هي اآلثار المتوسطة التي تربط الخطر مع المخاطر؟
مكون الخطر يتكون من جزئيين :اإلشارة المناخية واألثر المادي المباشر .لتحديد اإلشارة  /اإلشارات
المناخية ذات الصلة ،ابدأ بالمخاطر التي قمتباختيارها واعمل من األسفل إلى األعلى عن طريق
تحديد اآلثار المعنية المتوسطة التي تتوجه نحو مخاطرك حتى تصل إلى الخطر (اآلثار المادية
المباشرة أو اإلشارات المناخية(.
ن.
شكل  :5مثال عن سلسلة األثر لمخاطر شح المياه لصغار المزارعي 
من الواضح أن العوامل المرتبطة بالمناخ عادة تتبع تسلسل يتجه من العوامل القابلة للقياس بسهولة
مثل الحرارة والترسب إلى عوامل أكثر تعقيدا من التبخر/النتح وتوفر المياه .للتفريق بين األثر
الخطر والمتوسط تذكر مبدئين عامين )1( :العوامل ممكن نسبتها إلى مكون واحد من ثالثة مكونات
للمخاطر فقط (الخطر ،القابلية للتأثر ،ال ّتعرُض) )2( ،العوامل التي تتأثر بعوامل تجمع ما بين الخطر
والقابلية للتأثر يجب التعامل معها كآثارمتوسطة (مثال :عدم كفاية توريد المياه للمحاصيل )  .
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الشكل  :5عوامل الخطر واألثر المتوسط لمخاطر «مخاطر شح المياه لصغار المزارعين».
ھطول أﻣطﺎر
ﻣﺗدﻧﻲ ﺟدا

ﺣرارة ﻋﺎﻟﯾﺔ
ﺟدا
ﺗﺑﺧر/ﻧﺗﺢ ﻋﺎﻟﻲ
ﺟدا

ﻋدم ﺗوﻓر ﻣﯾﺎه ﻛﺎﻓﯾﺔ
ﻣن ھطول اﻷﻣطﺎر
ﻋدم ﺗوﻓر ﻣﯾﺎه ﻛﺎﻓﯾﺔ
ﻣن اﻟري

ﻋدم ﺗوﻓر ﻣﯾﺎه ﻛﺎﻓﯾﺔ
ﻟﻠﻣﺣﺎﺻﯾل

 
ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﺛر

ﺗﻌرض

ﻣﺧﺎطر ﺷﺢ اﻟﻣﯾﺎه
ﻟﻠﻣزارﻋﯾن اﻟﺻﻐﺎر

كما هو ظاهر في الشكل 6؛ السؤال يطرح فيما لو كان هناك عامل محدد يستطيع أن يتأثر بتدابير
أو نشاطات يتم إجراؤها ضمن النظام (مصدرالقلق) يساعدك على التمي ز.
نوصي لجميع عوامل الخطر واألثر المتوسط نصا يوحي بأهمية الحالة ،مثال« :حرارة مرتفعة
جدا» عوضا عن االكتفاء بكلمة «حرارة» فقط ،وحسبالسؤال التوجيهي :ما هي العوامل الرئيسية
التي تساهم وتؤدي إلى المخاطر؟
حالما تتوفر لديك عوامل الخطر واألثار المتوسطة لديك األساس الجيد لتقرير عوامل القابلية

خطوة 
3
تقرير القابلية للتأثر
سؤال توجيهي
ما هي سمات النظام التي تساهم في هذه المخاطر؟
العوامل التي تم تحديدها وتنسيبها لمكون القابلية للتأثر يجب أن تمثل وجهان للحساسية والقدرة ،حيث
تغطي الحساسية التأقلم والقدرة على ال ّتكيّف .لكن ،التنسيب غير الواضح للعوامل المفردة ألي من
المكونات الفرعية للحساسية أو القدرة غالبا ما يكون غير ممكن .لكن ال يسبب ذلك المشاكل بماأن
العوامل التي تعود إلى كل من المكونات الفرعية يتم تجميعها الحقا وضمها في مكون القابلية للتأث ر.
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نرجو اعتبار ربط عوامل القابلية للتأثر مع تلك المعنية بها من اآلثار المتوسطة أن أمكن (مثال :األثر
ي.
المتوسط لعدم كفاية المياه للري المرتبطة بعاملالحساسية لتدني كفاءة نظام الر 
إما عوامل القابلية للتأثر ،نوصي بنص يفيد ضرورة وأهمية الحالة ،مثال« :ظروف التربة غير
مالئمة» ،عوضا عن «نوع التربة» ،أو «عدم كفاية المعرفة بكيفية عمل نظم الري» عوضا عن
«معرفة بالري.»
الحساسية
سؤال توجيهي
ما هي السمات التي تجعل للنظام قابلية للتأثر بآثار سلبية محتملة للخطر المعني به تركيزك م.
تحتوي الحساسية على البيئة المادية واألوجه االقتصادية واالجتماعية أو الثقافية مثل ظروف التربة
ونظم الري وأنماط استخدام األراضي .عند النظرإلى شح المياه في الزراعة فكر في سؤال مثل هذا:
هل الطلب على المياه حسب أنواع المحاصيل عامل هام؟
شكل  :6عوامل الحساسية (الخط األخضر) للمخاطر «مخاطر شح المياه لصغار المزارعين»

ھطول أﻣطﺎر
ﻣﺗدﻧﻲ ﺟدا



ﺣرارة ﻋﺎﻟﯾﺔ
ﺟدا
ﺗﺑﺧر/ﻧﺗﺢ ﻋﺎﻟﻲ
ﺟدا

ظروف ﺗرﺑﺔ ﻏﯾر
ﻣﻼﺋﻣﺔ

ﻋدم ﺗوﻓر ﻣﯾﺎه ﻛﺎﻓﯾﺔ
ﻣن ھطول اﻷﻣطﺎر
ﻋدم ﺗوﻓر ﻣﯾﺎه ﻛﺎﻓﯾﺔ
ﻣن اﻟري

اﺳﺗﺧدام أراﺿﻲ ﻏﯾر
ﻣﻼﺋم

ﻋدم ﺗوﻓر ﻣﯾﺎه ﻛﺎﻓﯾﺔ
ﻟﻠﻣﺣﺎﺻﯾل

ﻛﻔﺎءة ﻣﺗدﻧﯾﺔ ﻟﻧظﺎم
اﻟري
طﻠب ﻋﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾﺎه
ﻟﻠﻣﺣﺎﺻﯾل

ﺗﻌرض

ﻣﺧﺎطر ﺷﺢ اﻟﻣﯾﺎه
ﻟﻠﻣزارﻋﯾن اﻟﺻﻐﺎر

الشكل  6يظهر مثاال عمليا إلضافة عوامل الحساسية لسلسلة األثر
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القدرات
سؤال توجيهي
ما هي قدرات النظام االجتماعي الموجودة أو المفقودة لخفض مخاطر التي هي محط القلق اآلن أو
مستقبال؟
عوامل وجود القدرات (أو عدم وجود القدرات) تحتوي على األوجه التي تعطي القدرات سماتها
للتأقلم مع الظروف غير المواتية وكذلك األوجه التي تقررهذه القدرات (أو عدم وجودها) للتكيف مع
ظروف المستقبل (انظر تعريف القدرة على التأقلم والقدرة على ال ّتكيّف في الفصل الثاني) .كي تحدد
وجود(أو غياب) القدرات ،فكر في األوجه المرتبطة مباشرة مع المخاطر أو القضايا العامة أيض ا.
ف :
من المفيد أن ُتبقي بذهنك األبعاد األربعة من القدرة على ال ّتك ّي 
ّ
•المعرفة :هل هناك معرفة أو خبرة متوفرة أو مفقودة والتي من شأنها دعم التكيّف؟
•التكنولوجيا :هل هناك خيارات تقنية متوفرة أو مفقودة من شأنها تحسين القدرات؟
•المؤسسات :كيف تساهم البيئة المؤسسية في بناء القدرات؟
•االقتصاد :ما هي الموارد االقتصادية والمالية المتوفرة  /غير متوفرة لتحسين القدرات أو تطبيق
تدابير ال ّتكيّف؟
الشكل  :7عوامل القدرات (الخط البرتقالي) حول مخاطر «مخاطر ندرة المياه لصغار المزارعين
ھطول أﻣطﺎر
ﻣﺗدﻧﻲ ﺟدا

ﺣرارة ﻋﺎﻟﯾﺔ
ﺟدا
ﺗﺑﺧر/ﻧﺗﺢ ﻋﺎﻟﻲ
ﺟدا

 

ﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ
ﺑﺈدارة اﻷراﺿﻲ
)أﺳﺎﻟﯾب(

ظروف ﺗرﺑﺔ ﻏﯾر
ﻣﻼﺋﻣﺔ

ﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ
ﺑﻧظم اﻟري

اﺳﺗﺧدام أراﺿﻲ
ﻏﯾر ﻣﻼﺋم

ﻗدرات ﻣﺗدﻧﯾﺔ ﻟزﯾﺎدة
زراﻋﺔ ﻣﺣﺎﺻﯾل ﻟﮭﺎ
ﻣﻧﻌﺔ

ﻛﻔﺎءة ﻣﺗدﻧﯾﺔ ﻟﻧظﺎم
اﻟري

ﺿﻌف ﻣؤﺳﺳﻲ
ﻹدارة اﻟﻣﯾﺎه

طﻠب ﻋﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾﺎه
ﻟﻠﻣﺣﺎﺻﯾل

ﻋدم ﺗوﻓر ﻣﯾﺎه ﻛﺎﻓﯾﺔ
ﻣن ھطول اﻷﻣطﺎر
ﻋدم ﺗوﻓر ﻣﯾﺎه ﻛﺎﻓﯾﺔ
ﻣن اﻟري

ﻋدم ﺗوﻓر ﻣﯾﺎه ﻛﺎﻓﯾﺔ
ﻟﻠﻣﺣﺎﺻﯾل

ﺗﻌرض

ﻣﺧﺎطر ﺷﺢ اﻟﻣﯾﺎه
ﻟﻠﻣزارﻋﯾن اﻟﺻﻐﺎر

تحديد العوامل مثل غياب القدرات يساعدك في العصف الذهني بحثا عن إمكانيات ونقاط دخول
ت.
لتحسين القدرا 
الشكل  7يظهر كيفية إضافة القدرات إلى سلسلة األثر .العوامل التي تصف القدرات (أو غياب
ي.
القدرات) تظهر بالخانات الخضراء المحاطة بخطوطبرتقال 
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الخطوة 
4
تقرير ال ّتعرُض
سؤال توجيهي
ما هي العوامل التي تقرر ال ّتعرُض؟
س )(AR5للهيئة اإلطارية الدولية
مصطلح «تعرض» له معنى جديد في مفهوم تقرير التقييم الخام 
لتغير المناخ (IPCC) ،فهو يشير اآلن إلى وجود شيئا ذو قيمة في النظام المثير للقلق .مجاالت
المساق األول فعليا قدمت األفكار المبدئية حول العناصر المعرضة والمثيرة للقلق ،لكن علينا اآلن
تحديدهابشكل أكبر .نوصي تشكيل هذا المكون بطريقة تعبر عن صلة العناصر المعرضة في النظام
الباعث للقلق ،مثال« :األراضي التي يغطيها صغارالمزارعين» أو «أعداد صغار المزارعين» -
ألنها قد تكون عناصر مفيد ة.
كلما ازدادت حصة صغار المزارعين من كامل عدد السكان في المنطقة ،كلما ازداد المخاطر ذات
الصلة .انظر الشكل  8المعني بعينة سلسلة األثر وتتضمن ال ّتعرُض .في معهم الحاالت ،مكون
ال ّتعرُض يحتوي على عناصر اقل بشكل ملحوظ عن مكوني الخطر والقابلية للتأثر ،وأحيانا عنصر
تعرض واحد قد يكون كافيا للتعبير عن الصل ة.
قد ال نميز بين ال ّتعرُض والقابلية للتأثر بسهولة  -وخاصة بوجود المكون الفرعي المعني بالحساسية.
كي نميز بين هذين المكونين ،تذكر ما يلي :تخيل أنك حددت المخاطر المرتبطة بالمناخ «مخاطر
صحية لها أثار بسبب موجة الحر» وترغب بتقييم تلك المخاطر .كي تقوم بالتقييم ،عليك تحديد
العناصرالمعرضة مثال «الفئة السكانية» ثم التعبير عن ال ّتعرُض بالكثافة السكانية .لكن خصائص
السكان الذين تعرضوا والتي تساهم في االستعداد للتأثر بشكل اقوى مثل «العمر  /فئات عمرية
محددة» تحتاج إلى تنسيب إلى القابلية للتأثر  /الحساسية (كبار السن لهم قابلية أكثر للتأثر  /لهم
حساسية أكبر اتجاهموجات الحر من الشباب أو األصغر سنا ).

5 :
الخطوة 
عصف ذهني حول تدابير ال ّتكيّف (خياري)
 سؤال توجيهي


ما هي التدابير التي قد تساعد في تخفيض القابلية للتأثر و/أو ال ّتعرُض ضمن النظام الذي تقلق إزاءه؟
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الشكل  :8عوامل ال ّتعرُض لمخاطر شح المياه لصغار المزارعين

ﺣرارة ﻋﺎﻟﯾﺔ
ﺟدا

ھطول أﻣطﺎر
ﻣﺗدﻧﻲ ﺟدا



ﺗﺑﺧر/ﻧﺗﺢ ﻋﺎﻟﻲ
ﺟدا

ﻋدم ﺗوﻓر ﻣﯾﺎه ﻛﺎﻓﯾﺔ
ﻣن ھطول اﻷﻣطﺎر

ﻗم ﺑﺈﺟراء اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ
أﺳﺎﻟﯾب اﻟري اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
ﻋدم ﺗوﻓر ﻣﯾﺎه ﻛﺎﻓﯾﺔ
ﻣن اﻟري
ﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ
ﺑﺈدارة اﻷراﺿﻲ
)أﺳﺎﻟﯾب(

ظروف ﺗرﺑﺔ ﻏﯾر
ﻣﻼﺋﻣﺔ

ﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ
ﺑﻧظم اﻟري

اﺳﺗﺧدام أراﺿﻲ ﻏﯾر
ﻣﻼﺋم

ﻗدرات ﻣﺗدﻧﯾﺔ ﻟزﯾﺎدة
زراﻋﺔ ﻣﺣﺎﺻﯾل ﻟﮭﺎ
ﻣﻧﻌﺔ

ﻛﻔﺎءة ﻣﺗدﻧﯾﺔ ﻟﻧظﺎم
اﻟري

اﻷراﺿﻲ اﻟﻣﻐطﺎة
ﻣن ﺻﻐﺎر اﻟﻣزارﻋﯾن

ﺿﻌف ﻣؤﺳﺳﻲ
ﻹدارة اﻟﻣﯾﺎه

طﻠب ﻋﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾﺎه
ﻟﻠﻣﺣﺎﺻﯾل

ﻋدد ﺻﻐﺎر اﻟﻣزارﻋﯾن

درب ﻛوادر
 اﻟﻣراﻓﻖ اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ

ﻏﯾر اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل
إﻟﻰ أﻧواع أﻛﺛر ﻣﻧﻌﺔ

ﻋدم ﺗوﻓر ﻣﯾﺎه ﻛﺎﻓﯾﺔ
ﻟﻠﻣﺣﺎﺻﯾل

ﻣﺧﺎطر ﺷﺢ اﻟﻣﯾﺎه
ﻟﻠﻣزارﻋﯾن اﻟﺻﻐﺎر

 
سالسل األثر ال تقدم فهم حول المخاطر ممكن االستفادة منه وتوظيفه فقط ،بل تستطيع أن توجه جلسة
العصف الذهني األولية نحو تدابير ممكنة للتكيف .نحن نوصي بشكل خاص هذا التدريب في حال
كان تقييمك للمخاطر قد صمم لدعم تطوير ومتابعة وتقيي م )(M&Eتدخالت ال ّتكيّف .عواملالقابلية
للتأثر التي حددتها تخدم كنقطة بداية للعصف الذهني وتيسرها األسئلة مثل :ما هي أفضل طريقة
لتناول ومعالجة عوامل الحساسية وتحسينالقدرات إلى أثر متوسط؟
يساعد هذا بشكل خاص في حال كان القصد من تقييم المخاطر وضع األرضية (بناء األساس) لتدابير
ال ّتكيّف ،كما يفيد كتفقد واقعي .نشجعك على مناقشة تدابير ممكنة ابعد من عوامل القابلية للتأثر
التي حدتها .وقد تجد أن فهم العالقات السببية للمكونات التي تساهم في القابلية للتأثر غير مكتملة
وان سلسلة األثر تحتاج إلى عناصر إضافية .تذكر بأن ملحق المخاطر هذا يشير إلى تدابير تكيف
بشكل واسع يتضمن تدابير إدارة مخاطر مناخيةأخرى والتي يجب عدم إقصاؤها من الصورة أثناء
ي .
العصف الذهن 
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الشكل  9يظهر مثالنا حول سلسلة األثر مع بعض األمثلة حول تدابير ال ّتكيّف التي تم تحديدها

الشكل  :9خيارات ال ّتكيّف لمخاطر شخ المياه لصغار المزارعين

ﺣرارة ﻋﺎﻟﯾﺔ
ﺟدا

ھطول أﻣطﺎر
ﻣﺗدﻧﻲ ﺟدا

ﺗﺑﺧر/ﻧﺗﺢ ﻋﺎﻟﻲ
ﺟدا

ﻋدم ﺗوﻓر ﻣﯾﺎه ﻛﺎﻓﯾﺔ
ﻣن ھطول اﻷﻣطﺎر

ﻗم ﺑﺈﺟراء اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ
أﺳﺎﻟﯾب اﻟري اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
ﻋدم ﺗوﻓر ﻣﯾﺎه ﻛﺎﻓﯾﺔ
ﻣن اﻟري
ﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ
ﺑﺈدارة اﻷراﺿﻲ
)أﺳﺎﻟﯾب(

ظروف ﺗرﺑﺔ ﻏﯾر
ﻣﻼﺋﻣﺔ

ﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ
ﺑﻧظم اﻟري

اﺳﺗﺧدام أراﺿﻲ ﻏﯾر
ﻣﻼﺋم

ﻗدرات ﻣﺗدﻧﯾﺔ ﻟزﯾﺎدة
زراﻋﺔ ﻣﺣﺎﺻﯾل ﻟﮭﺎ
ﻣﻧﻌﺔ

ﻛﻔﺎءة ﻣﺗدﻧﯾﺔ ﻟﻧظﺎم
اﻟري

اﻷراﺿﻲ اﻟﻣﻐطﺎة
ﻣن ﺻﻐﺎر اﻟﻣزارﻋﯾن

ﺿﻌف ﻣؤﺳﺳﻲ
ﻹدارة اﻟﻣﯾﺎه

طﻠب ﻋﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾﺎه
ﻟﻠﻣﺣﺎﺻﯾل

ﻋدد ﺻﻐﺎر اﻟﻣزارﻋﯾن

ﻋدم ﺗوﻓر ﻣﯾﺎه ﻛﺎﻓﯾﺔ
ﻟﻠﻣﺣﺎﺻﯾل




درب ﻛوادر
اﻟﻣراﻓﻖ اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ

ﻏﯾر اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل
إﻟﻰ أﻧواع أﻛﺛر ﻣﻧﻌﺔ

ﻣﺧﺎطر ﺷﺢ اﻟﻣﯾﺎه
ﻟﻠﻣزارﻋﯾن اﻟﺻﻐﺎر

حتى تتأكد من أن التقييم قد اخذ باالعتبار النوع االجتماعي والمجموعات األقل حظا ،استخدم نفس
النهج المُطبق في سالسل األثر المطورة .لكل مكون في سلسلة األثر فكر فيما لو هناك بعد خاص
بالنساء أو المجموعات األقل حظا .يمكن تطبيق ذلك على مستوى العامل الواحد باستثناء العوامل
التي تمثل اإلشارات المناخية أو اآلثار المادية المباشرة .لكن وعلى األغلب ،ستجد عوامل محددة
ترتبط بقضايا النوع االجتماعي أو المجموعات األقلحظا بين عوامل مكون القابلية للتأثر.
يضيف التركيز على النوع االجتماعي والمجموعات األقل حظا عادة مستوى آخر من التفاصيل
لتحليلك ،فكر في مسح خاص لكل من هذه القضاياحال تطوير سلسلة األثر .ركز على هذه األسئل ة:
•هل األثر المحدد له أثر خاص على النساء والمجموعات األقل حظا؟ هل هناك أي عوامل في
سلسلة األثر خاصة بالنساء أو المجموعاتاألقل حظا
•كيف يمكنك وصف هذا األثر؟ وباي طريقة يؤثر على النساء؟
•هل هناك أي عوامل إضافية محددة فقط لنوع اجتماعي واحد أو مجموعة محددة من المجتمع
والتي يجب أن يغطيها التقييم؟
37

هناك طريقة أخرى لضم النساء والمجموعات األقل حظا وهي أن تتناول أثر محايد للنوع االجتماعي
مثل شح المياه لصغار المزارعين وإعادة صياغته ليصبح «شح المياه لصغار المزارعات  -من
النساء»
ت.
حدد وفكر باآلثار الفرعية عندما توضح الحساسية والقدرا 
الشكل  :10ضم النوع االجتماعي في سالسل األثر

ھل ﻋواﻣل اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ
ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ؟
ﻣﺛﺎل :ھل ھﻧﺎك ﻣﺣﺎﺻﯾل ﺗزرﻋﮭﺎ
اﻟﻣزارﻋﺎت اﻟﻧﺳﺎء ﺣﺻرﯾﺎ؟

ﺧطر

ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﺛر

ھل ﻟدى اﻟﻧﺳﺎء أو ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ
أﺧرى ﻗدرات ﺗﺄﻗﻠم أو ﺗﻛﯾف ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ؟
ﻣﺛﺎل :ﻣﺎ ھﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺗﻌﻠﯾﻣﮭن ،ھل
ﻟدﯾﮭن ﻣﺻﺎدر أﺧرى ﻟﻠدﺧل أو ﻣﺻﺎدر
اﻗل ﻛﺧﯾﺎرات ،ھل ﯾﺷﺎرﻛن ﺑﻣﺳﺎواة ﻓﻲ
إﺟراءات ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ،اﻟﺦ ...

ﺗﻌرض

ﻣﺧﺎطر

ھل اﻟﻣﺧﺎطر ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧوع
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ؟ ﻣﺛﺎل :ھل ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ
اﻟرﺟﺎل واﻟﻧﺳﺎء أو ﻣﺟﻣوﻋﺎت
ﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺧﺗﻠف؟

الشكل  10يضع تصورا لكيفية تضمين األسئلة المفتاحية حول تقرير المخاطر التي تواجه النساء أو
المجموعات األقل حظا في سلسلة تقييم المخاطرالمناخية العام ة.
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الشكل  11يظهر كيف تخلق األوجه المحددة حسب النوع االجتماعي للقابلية للتأثر وال ّتعرُض
ومخاطر محددة لصغار المزارعات؟
ﺣرارة ﻋﺎﻟﯾﺔ
ﺟدا

ھطول أﻣطﺎر
ﻣﺗدﻧﻲ ﺟدا
اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﺛر:
ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﺛر ﻣﺣددة
ﻟﻠﻧﺳﺎء؟

ﺗﺑﺧر/ﻧﺗﺢ ﻋﺎﻟﻲ
ﺟدا

ﻋدم ﺗوﻓر ﻣﯾﺎه ﻛﺎﻓﯾﺔ
ﻣن ھطول اﻷﻣطﺎر
ﻋدم ﺗوﻓر ﻣﯾﺎه ﻛﺎﻓﯾﺔ
ﻣن اﻟري
ﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ
ﺑﺈدارة اﻷراﺿﻲ
)أﺳﺎﻟﯾب(

ظروف ﺗرﺑﺔ ﻏﯾر
ﻣﻼﺋﻣﺔ

ﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ
ﺑﻧظم اﻟري

اﺳﺗﺧدام أراﺿﻲ ﻏﯾر
ﻣﻼﺋم

ﻗدرات ﻣﺗدﻧﯾﺔ ﻟزﯾﺎدة
زراﻋﺔ ﻣﺣﺎﺻﯾل ﻟﮭﺎ
ﻣﻧﻌﺔ

ﻛﻔﺎءة ﻣﺗدﻧﯾﺔ ﻟﻧظﺎم
اﻟري

ﻋدم ﺗوﻓر ﻣﯾﺎه ﻛﺎﻓﯾﺔ
ﻟﻠﻣﺣﺎﺻﯾل

اﻷراﺿﻲ اﻟﻣﻐطﺎة
ﻣن ﺻﻐﺎر اﻟﻣزارﻋﯾن

طﻠب ﻋﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾﺎه
ﺿﻌف ﻣؤﺳﺳﻲ
ﻹدارة اﻟﻣﯾﺎهﻣﺧﺎطر ﺗﺟﺎﺑﮫ
ﻟﻠﻣﺣﺎﺻﯾل
ﺻﻐﺎر اﻟﻣزارﻋﺎت
ﻣن اﻟﻧﺳﺎء

ﻋدد ﺻﻐﺎر اﻟﻣزارﻋﯾن
اﻟﺗﻌرض:
اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻣزارﻋﺎت
ﻣن اﻟﻧﺳﺎء

ﻣﺧﺎطر ﺷﺢ اﻟﻣﯾﺎه
ﻟﻠﻣزارﻋﯾن اﻟﺻﻐﺎر

الشكل  :11سلسلة األثر الخاصة بالنوع االجتماعي
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المساق 3

تحديد واختيار المؤشرات صفحة 73
ما الذي ستتعلمه من هذا المساق؟
يقدم هذا المساق إرشادات حول كيفية اختيار المؤشرات لتقييمك .يقدم لك الشروط المرجعية لتقرير
أي من المؤشرات هي األنسب للوصول إلىالمعلومات الكمية المتعلقة بالعوامل التي تقرر المخاطر
ي .
التي تم تحديدها في المساق الثان 

التغييرات الرئيسية
المتعلقة بكتاب المصادر الخاص بالقابلية للتأثر
•حسب نهج المخاطر ،كل مؤشر يجب تسميته باإلشارة إلى حالته الحرجة
(حسب األهمية) .السؤال التوجيهي هنا ،يجب أن يكون أيضا :ما هي
العوامل الرئيسية التي تساهم في التوجه نحو المخاطر؟
•ابدأ بالمؤشرات التي تقرر الخطر (بما في ذلك اإلشارات المناخية ،ثم
ض.
استمر بالعمل مع القابلية للتأثر وال ّتع ُر 

احتفظ بذهنك بالشروط المرجعية الخاصة بالمؤشرات الجيدة وكما ورد تفسيرها في كتاب المصادر
الخاص بالقابلية للتأث ر:
المؤشر الجيد واضح في توجهه  /اتجاهه ،أي أن الزيادة في القيمة تكون إيجابية أو سلبية بشكل غير
مبهم بالعالقة مع العامل ومكون المخاطر،صفحة  .78
وبهذا حاول أن تصيغ المؤشرات لإلشارة إلى الحالة الحرجة (الهامة) أو العتبة .استخدم خاصية
التكرار أو األعداد  ...الخ ،كي تصف احتماليةحدوث الخطر وبين االتجاه نحو حدث محدد .بالنسبة
لعامل الخطر المتعلق «باألمطار الغزيرة» على سبيل المثال ،قد يكون «عدد األيام حيث الترسب
اعلى من  50ملم».
الجدول ( 2يستبدل الجدول  6في كتاب المصادر الخاص بالقابلية للتأثر صفحة  )76يقدم امثله عن
المؤشرات الجيدة التي تفي بالشروط
الخطوات العامة الواردة في كتاب المصادر الخاص بالقابلية للتأثر تبقى سارية ،صفحة .84 - 78
1  .
صفحة  30
لكن تذكر ،اآلثار المتوسطة ليست بمكونات مخاطر بحد ذاتها بل تمثل فقط أداة مساعدة لفهم العالقة
السببية التي تؤدي إلى المخاطر .ولهذا السبب،لن ُتذكر في مجموع المخاطر الكلية (انظر المساق
ت.
 )7وبهذا ال داعي لتمثيلها بالمؤشرا 
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الجدول  :2امثله من العوامل والمؤشرات المحتملة

مكون المخاطر

عامل

مؤشرات محتملة

خطر (إشارة مناخية)

أحداث لهطول أمطار
كثيفة

عدد األيام في السنة لهطول أمطار أكثر
من  55ملم

خطر (أثر مادي مباشر)

فيضانات

عدد كوارث الفيضانات في سنة واحدة

قابلية للتأثر (حساسية)

استخدام األراضي
عرضة للتأكل

نسبة األراضي التي تغطي صفوف لها
مخاطر تآكل عالية

منحدرات شديدة

نسبة المنحدرات التي تميل أكثر من
30%

قابلية التأثر (قدرات

الفقر

نسبة األشخاص الذين يعيشون على اقل
من دوالرين في اليوم

ال ّتعرُض

الكثافة السكانية

عدد السكان  /كم مربع

نسبة الري بمياه األمطار نسبة المساحة الزراعية التي تعتمد على
األمطار في المنطقة
للزراعة

خطوة 
1
اختيار مؤشرات الخطر
الشكل  12يوضح مؤشرات عاملي خطر
نصيحة مفيدة
في سلسلة األثر قد تجد مؤشرات لعامل خطر معين يعالج أيضا ويتضمن عوامل خطر (تأتي) فوقها
بالسلسة .مثال :مؤشر قياس التخبر/النتح يتضمنعامل «الحرارة» بسب أهميتها كعنصر في التبخر/
النتح .مؤشر منفصل للحرارة لن يفيد وممكن ترك ه.
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الشكل  :12مؤشرات الخطر المتعلقة بمخاطر شح المياه لصغار المزارعين

ﻋدد اﻷﺷﮭر اﻟﺗﻲ ﺑﮭﺎ
ھطول ﻣطر اﻗل ﻣن
 50ﻣﻠم أﺛﻧﺎء ﻓﺗرة
اﻟﻧﻣو

ﻋدد اﻷﯾﺎم ﺑﻣﻌدل
درﺟﺔ ﺣرارة ﯾوﻣﯾﺔ
اﻋﻠﻰ ﻣن  30درﺟﺔ
ﻣؤدﯾﺔ أﺛﻧﺎء ﻓﺗرة اﻟﻧﻣو

ھطول أﻣطﺎر
ﻣﺗدﻧﻲ ﺟدا

ﺣرارة ﻋﺎﻟﯾﺔ
ﺟدا
ﺗﺑﺧر/ﻧﺗﺢ ﻋﺎﻟﻲ
ﺟدا

ﻋدم ﺗوﻓر ﻣﯾﺎه ﻛﺎﻓﯾﺔ
ﻣن ھطول اﻷﻣطﺎر
ﻋدم ﺗوﻓر ﻣﯾﺎه ﻛﺎﻓﯾﺔ
ﻣن اﻟري
ﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ
ﺑﺈدارة اﻷراﺿﻲ
)أﺳﺎﻟﯾب(

ظروف ﺗرﺑﺔ ﻏﯾر
ﻣﻼﺋﻣﺔ

ﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ
ﺑﻧظم اﻟري

اﺳﺗﺧدام أراﺿﻲ ﻏﯾر
ﻣﻼﺋم

ﻗدرات ﻣﺗدﻧﯾﺔ ﻟزﯾﺎدة
زراﻋﺔ ﻣﺣﺎﺻﯾل ﻟﮭﺎ
ﻣﻧﻌﺔ

ﻛﻔﺎءة ﻣﺗدﻧﯾﺔ ﻟﻧظﺎم
اﻟري

اﻷراﺿﻲ اﻟﻣﻐطﺎة
ﻣن ﺻﻐﺎر اﻟﻣزارﻋﯾن

ﺿﻌف ﻣؤﺳﺳﻲ
ﻹدارة اﻟﻣﯾﺎه

طﻠب ﻋﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾﺎه
ﻟﻠﻣﺣﺎﺻﯾل

ﻋدد ﺻﻐﺎر اﻟﻣزارﻋﯾن

ﻋدم ﺗوﻓر ﻣﯾﺎه ﻛﺎﻓﯾﺔ
ﻟﻠﻣﺣﺎﺻﯾل

ﻣﺧﺎطر ﺷﺢ اﻟﻣﯾﺎه
ﻟﻠﻣزارﻋﯾن اﻟﺻﻐﺎر
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خطوة 
2
اختيار مؤشرات القابلية للتأثر وال ّتعرُض
عند اختيار مؤشرات الحساسية والقدرات يجب معرفة اتجاه كل مؤشر :هل تمثل القيمة العالية
مخاطر عالية أم متدنية؟
عند اختيار المؤشرات لمكون القدرات المعني بالقابلية للتأثر يجب اعتبار كل من القدرات على التأقلم
ف.
وال ّتك ّي 
ب.
بالنسبة للتعرض ،من المفيد استخدام مؤشرات رقمية أو كثافات أو نس 
الشكل  13يعرض مثال حول سلسلة األثر مع مثال عن مؤشرات ال ّتعرُض والقابلية للتأث ر.

خطوة 
3
تفقد فيما لو كانت مؤشرات محددة بشكل كافي

تفقد مرة أخرى ،تأكد من تشكيل مؤشرات متجهة نحو نهج المخاطر :هل لديها اتجاه واضح ،وان
أمكن هل هناك خاصية خاصة بالحدث؟

الخطوة 
4
خلق الئحة من المؤشرات المؤقتة لكل عام
ال توجد حاجة ألي تغييرات رئيسية
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الشكل  :13مؤشرات القابلية للتأثر وال ّتعرُض لمخاطر شح المياه لصغار المزارعين

ﻋدد اﻷﺷﮭر اﻟﺗﻲ ﺑﮭﺎ
ھطول ﻣطر اﻗل ﻣن
 50ﻣﻠم أﺛﻧﺎء ﻓﺗرة
اﻟﻧﻣو

ﻋدد اﻷﯾﺎم ﺑﻣﻌدل
درﺟﺔ ﺣرارة ﯾوﻣﯾﺔ
اﻋﻠﻰ ﻣن  30درﺟﺔ
ﻣؤدﯾﺔ أﺛﻧﺎء ﻓﺗرة اﻟﻧﻣو

ھطول أﻣطﺎر
ﻣﺗدﻧﻲ ﺟدا

ﺣرارة ﻋﺎﻟﯾﺔ
ﺟدا
ﺗﺑﺧر/ﻧﺗﺢ ﻋﺎﻟﻲ
ﺟدا





ﻋدد اﻷﺳر اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرس
أﺳﺎﻟﯾب إدارة أراﺿﻲ
أﻓﺿل ﻣﺛل اﻟﻔﻼﺣﺔ /

اﻟﺣراﺛﺔ
ﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ
ﺑﺈدارة اﻷراﺿﻲ
)أﺳﺎﻟﯾب(
ﻋدد اﻟﻣزارﻋﯾن
اﻟﻣدرﺑﯾن ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﯾب
اﻟري اﻟﻣﺣﺳﻧﺔ
ﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﻧظم
اﻟري
 %اﻟدﺧل اﻟﻣﺗوﻓر
ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ أﻧواع
ﻣﺣﺎﺻﯾل ﺟدﯾدة

ﻗدرة اﻟﺗرﺑﺔ
ﻋﻠﻰ اﺣﺗﺑﺎس اﻟﻣﯾﺎه

ﻋدم ﺗوﻓر ﻣﯾﺎه ﻛﺎﻓﯾﺔ
ﻣن ھطول اﻷﻣطﺎر

ظروف ﺗرﺑﺔ
ﻏﯾر ﻣﻼﺋﻣﺔ

 %اﻷراﺿﻲ ﺑﻣﺣﺻول
ﻣﺗدﻧﻲ /ﻣﻼﺋﻣﺔ اﻷراﺿﻲ

ﻋدم ﺗوﻓر ﻣﯾﺎه ﻛﺎﻓﯾﺔ
ﻣن اﻟري

ﻋدم ﺗوﻓر ﻣﯾﺎه ﻛﺎﻓﯾﺔ
ﻟﻠﻣﺣﺎﺻﯾل

اﺳﺗﺧدام أراﺿﻲ
ﻏﯾر ﻣﻼﺋم

 %ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻓﯾﮫ
ﻣﻌدات ري

 %اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣزروﻋﺔ ﻣن
ﺻﻐﺎر اﻟﻣزارﻋﯾن ﻟﻛﺎﻣل اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ

ﻛﻔﺎءة ﻣﺗدﻧﯾﺔ ﻟﻧظﺎم اﻟري
اﻷراﺿﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﻐطﯾﮭﺎ
ﺻﻐﺎر اﻟﻣوظﻔﯾن

ﻗدرات ﻣﺗدﻧﯾﺔ ﻟزراﻋﺔ
ﻣﺣﺎﺻﯾل ذو ﻣﻧﻌﺔ
ﻋدد اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺎت اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ

طﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾﺎه
ﻣﺗر ﻣﻛﻌب ﻟﻠﮭﻛﺗﺎر
أﺛﻧﺎء ﻓﺗرة اﻟﻧﻣو

ﺿﻌف اﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ ﻓﻲ
إدارة اﻟﻣﯾﺎه

طﻠب ﻋﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾﺎه
ﻟﻠﻣﺣﺎﺻﯾل

ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣزارﻋﯾن اﻟﺻﻐﺎر ﻟﻠﻛﺎﻣل
ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن
ﻋدد ﺻﻐﺎر اﻟﻣزارﻋﯾن

ﻣﺧﺎطر ﺷﺢ اﻟﻣﯾﺎه
ﻟﻠﻣزارﻋﯾن اﻟﺻﻐﺎر
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المساق 4

الحصول على البيانات واإلدارة صفحة 87

ما الذي ستتعلمه في هذا المساق؟
يعرض هذا المساق كيفية الحصول على البيانات ومراجعتها وتجهيزها من اجل تقييمك للمخاطر.
يتضمن هذا إرشادات حول جمع البيانات وإنشاء قواعد بيانات وربطها مع البيانات ذات الصلة
بالمؤشرات التي قمت باختيارها من اجل التحليل ونمذجة المخاط ر.

التغييرات الرئيسية
المتعلقة بكتاب المصادر الخاص بالقابلية للتأثر
ق .
•ال توجد تغييرات رئيسية في هذا المسا 
•التغيير الوحيد الذي تم يُعنى باستخدام مصطلحات اإلطار المفاهيمي الذي
تمت مراجعته (انظر الفصل الثاني ).

45

المساق 5

معايرة بيانات المؤشرات صفحة 105
ما الذي ستتعلمه من هذا المساق؟
يعرض هذا المساق كيفية معايرة (تطبيع) مجموعات بيانات مؤشراتك المختلفة إلى قيم (بدون
وحدات) لها ميزان أو قياس واحد مشترك من الصفر(O) ويرمز إلى القياس األمثل بدون الحاجة
إلى أي تحسينات أو بدون وجود إمكانية للتحسينات ،إلى ( )1ويرمز إلى الحالة الحرجة أو أهمية
ل .
الحالة أيأن النظام ال يعم 

التغييرات الرئيسية
المتعلقة بكتاب المصادر الخاص بالقابلية للتأثر
ل .
•ال تغييرات رئيسية في هذا الفص 
•التغيير الوحيد يرتبط باستخدام مصطلحات من اإلطار المفاهيم المنقح
(انظر الفصل الثاني) وصف مقترح لمختلف صفوف القيمة تماشيا
مع تركز مفهوم المخاطر في تقرير التقييم الخامس (AR5) المعني
بالحاالت الحرجة (الهامة ).

بالنسبة إلى نهج المخاطر وتركيزه على الحاالت الهامة والحرجة ،يجب التركيز على أن المعايرة ال
تعكس خطوة حساب رياضي فقط بل يحول البيانات إلى مقياس مشترك بدون وحدات يتراوح بين
قيمتي صفر وواحد ( .)1-0الرسالة الرئيسية التالية من كتاب المصادر الخاص بالقابلية للتأثر ال
ل:
تزال سارية المفعو 
المجال الثاني الهام والمتعلق بالمعايرة يعتمد على تحويل األرقام إلى معنى  /معاني من خالل تقييم
الدرجات الحرجة أو الهامة لقيمة مؤشر ما .فيكتاب المصادر الخاص بالقابلية للتأثر ُنعرف الصفر
( )0على انه مثالي أو حالة مُثلى ال تحتاج إلى أي تعديالت ملحة أو ممكنة بينما يمثل الرقم ()1
الحالة الحرجة للنظام العامل .مثال :قيمة هطول األمطار السنوي تساوي  600ملم  /السنة قد تكون
( )0أي مثالية ،بينما هطول األمطار السنوي الذي يساوي  200ملم  /السنة يعني وجود الحالة
1.
الحرجة وتمثل بالرقم ( ،)1صفحة  08
لترجمة األرقام إلى معاني ،فإن وضع العتبات كما تم اقتراحه في كتاب المصادر الخاص بالقابلية
للتأثر صفحة  114ال يزال النهج المفضل .من اجلتنسيب وإقران قيم البيانات للقيم المعيارية بشكل
صحيح ،نقترح استخدام الجدول صفحة  115من كتاب المصادر الخاص بالقابلية للتأثر .انظر أيضا
إلى الجدول  3مثال حول كيفية التنسيب إلى قيم معيارية للعتبة .وكما تم اقتراحه في كتاب المصادر
الخاص بالقابلية للتأثر ،صفحة  ،118يمكنكاستخدام نظام متواصل من الصفر ( )0إلى الواحد ()1
أو نظام يعتمد على الفئات من واحد ( )1إلى خمسة ( .)5ومن اجل هذه الخطوة المعيارية،نوصي
ب.
بشدة على إشراك الخبراء لالتفاق على أفضل نظام تقييمي مناس 
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جدول  :3صفوف القيم ووصفها

القيم الصفية حسب الفئات
القيمة القياسية المترية
ضمنالمدى من 1 – 0 ضمن المدى من  1إلى 
5

الوصف

0.2 – 0

1

مثالي :ال حاجة للتحسين أو ال
مجال إلمكانية التحسين

أكبر من 0.4 – 0.2

2

تقريبا إيجابي

أكبر من 0.6 – 0.4

3

محايد

أكبر من 0.8 – 0.6

4

تقريبا سلبي

أكبر من 1 – 0.8

5

حرج (قد يؤدي إلى تأثيرات شديدة)
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المساق السادس

توزين وتجميع المؤشرات صفحة 121
ما الذي ستتعلمه من هذا المساق؟
يفسر هذا المساق عدة مؤشرات مختلفة تم اختيارها لوصف مكونات المخاطر :الخطر والقابلية للتأثر
وال ّتعرُض وتوزينها في حال تم اعتبار بعضالمؤشرات ذات التأثير العظيم على مكونات المخاطر
أكثر من غيره ا.
المساق السادس يوضح أيضا كيفية تجميع المؤشرات الفردية لمكونات المخاطر الثالثة .التجميع
يُستخدم لجمع المعلومات من مؤشرات مختلفةويضعها في مؤشر مركب يمثل مكون مخاطر واح د .

التغييرات الرئيسية
المتعلقة بكتاب المصادر الخاص بالقابلية للتأثر
ق .
•ال توجد تغييرات رئيسية في هذا المسا 
•التغيير الوحيد الذي تم يُعنى باستخدام مصطلحات اإلطار المفاهيمي
الذي تمت مراجعته (انظر الفصل الثاني ).
لتوزين مجموعات المؤشرات من المكونات المختلفة يمكنك تطبيق النهج الموصوف في كتاب
المصادر الخاص بالقابلية للتأثر .الشكل  14يوضح هذاالنهج والذي تمت مواءمته لمفهوم المخاطر
لتقرير التقييم الخامس ،(AR5)صفحة  .130
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الشكل  :14جمع عوامل فردية مع مكونات المخاط ر 

 

ﺗﺟﻣﯾﻊ ﺣﺳﺎﺑﻲ ُﻣوزن

ﺗﺟﻣﯾﻊ ﺣﺳﺎﺑﻲ ُﻣوزن

ﺗﺟﻣﯾﻊ ﺣﺳﺎﺑﻲ ُﻣوزن
ﺧطر

ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﺛر

ﺗﻌرض

ﻣﺧﺎطر
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المساق السابع

تجميع مكونات المخاطر إلى المخاطر صفحة 133
ما الذي ستتعلمه من هذا المساق؟
يعرض هذا المساق كيفية تجميع مكونات المخاطر :الخطر والقابلية للتأثر وال ّتعرُض لتصبح مؤشر
مخاطر مركب واحد .وأخيرا ،يقدم المساق السابعالخطوط العريضة حول كيفية تجميع عدة مخاطر
فرعية  -مثال :عدة قطاعات اقتصادية،

التغييرات الرئيسية
المتعلقة بكتاب المصادر الخاص بالقابلية للتأثر
•تجميع ثالثة مكونات مخاطر إلى مخاطر شاملة  /شمولية بخطوة
واحد ة.
ال توجد هناك طريقة واحدة فقط لتجميع مكونات المخاطر الثالثة (خطر ،القابلية للتأثر ،تعرض) في
مؤشر مخاطر مركب .نقترح النهج المبني علىخطوة واحدة ويتماشى مع مفهوم المخاطر الوارد في
س )(AR5للهيئة اإلطارية الدولية لتغير المناخ ( IPCC).) حسنات هذا النهج
تقرير التقييم الخام 
تتمثل بسهولته .سيئات هذا النهج تتمثل بغياب الضبط حول اآلثار المجموعة ،وإمكانية حدوث أثار
جانبية بحيث يعوض مكون عن المكون اآلخر .هناك ُنهج بديلة توفر ضبط أكثر لكنها أكثر تعقيدا
3.
وتمت مناقشتها في خانة الخبير 
وكما ورد في كتاب المصادر الخاص بالقابلية للتأثر صفحة  ،136نقترح استخدام معدل التوزين
الحسابي لجمع المكونات الثالثة (انظر معادلة  1أدناهوالشكل ) 15  .
معادلة  :1تجميع مكونات المخاطرة
المخاطر = (الخطر ضرب الوزن) ( +القابلية للتأثر ضرب الوزن) ( +ال ّتعرُض ضرب الوزن)
تقسيم األوزان (من كل مكون)
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الشكل  :15تجميع مكونات المخاطر إلى مؤشر مخاطر مركب

ﺧطر

ﺗﺟﻣﯾﻊ ﺣﺳﺎﺑﻲ

ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﺛر

ﺗﻌرض

ُﻣــــــــــوزن

ﻣﺧﺎطر

ممكن تصنيف النتائج كما يلي (جدول ) 4:
جدول  :4صفوف المخاطر


قيمة صف المخاطر المترية
ضمن المدى منصفر إلى
واحد ()1 – 0

قيمة صف المخاطر ضمن الوصف
المدى من واحدإلى خمسة
()5-1

0.2 – 0

1

متدني جدا

أكبر من 0.4 – 0.2

2

متدني

أكبر من 0.6 – 0.4

3

متوسط

أكبر من 0.8 – 0.6

4

عالي

أكبر من 1 – 0.8

5

عالي جدا

ال يزال ممكنا جمع مخاطر فرعية للمخاطر الكلية الشاملة .قد يكون هذا مفيدا  -لكنه يعتمد على
السياق وهدف تقييمك .بالنسبة لتجميع المخاطرالفرعية إلى المخاطر المُجمعة ،نوصي استخدام نفس
المعادلة (طريقة  /معدل حسابي) كما تم اقتراحه في كتاب المصادر الخاص بالقابلية للتأثر حول
1 
ي .صفحة  41 - 140
تجميع القابلية للتأثر على المستوى الفرع 
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بدائل ُنهج التجميع
نهج شائع في تقييم المخاطر هو جمع عوامل المخاطر بمساعدة مصفوفة التقييم .عند
تطبيق تقييم مخاطر مبني على االحتماليات ،هناك وجهين:االحتمالية وال َتر ّتبات ويتم
جمعهما عادة بهذه الطريقة .الحسنات العامة للنهج المتعلق بالمصفوفة مقارنة بالنهج
الحسابي ،زيادة الضبط على نتيجة التجميع .لكن السيئات هي التطبيق الحصري
للقيم المصنفة حسب فئاتها (الشائع هو  5صفوف) وإنك ستحتاج إلى اتفاق حول
اإلعدادات الدقيقة للمصفوفة .إما بالنسبة لمفهوم المخاطر الوارد في تقرير التقييم
س ) (AR5للهيئة اإلطارية الدولية لتغير المناخ (IPCC) ،تحتاج المصفوفة
الخام 
إلىجمع ث مكونات مخاطر (الخطر ،القابلية للتأثر ،ال ّتعرُض) وكما تم تصويره في
الشكل البيان رقم  .16هنا يتم تقييم المخاطر عن طريق جمع درجاتالخطر (المحور
الصادي) والقابلية للتأثر (المحور السيني األدنى) وال ّتعرُض (المحور السيني األعلى)
لصف المخاطر (من  1وهي أدنى درجة إلى 5اعلى درجة ).

الشكل  :16مثال عن مصفوفة التقييم لجمع مكونات المخاطر الثالثة



اﻟﺗﻌرض

اﻟﺧطر

اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﺛر
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المساق الثامن

عرض مخرجات تقييمك للمخاط ر صفحة 143
ما الذي ستتعلمه في هذا المساق؟
يعرض هذا المساق كيف تلخص وتقدم نتائج تقييمك بأفضل طريق ة.
لهذه المهمة ،عليك أن تحتفظ بكل من أهدافك وفئتك المستهدفة في ذهنك وتسأل نفسك :ما الهدف من
تقييمك للمخاطر؟ ما هي المخرجات الهامةللمهام التالية مثل تخطيط ال ّتكيّف أو تطوير االستراتيجية؟
ما هي أفضل طريقة لتقديم نتائجك لفئات مستهدفة مختلفة؟ ومن يمثلهم؟

التغييرات الرئيسية
المتعلقة بكتاب المصادر الخاص بالقابلية للتأثر
ق .
•ال توجد تغييرات رئيسية في هذا المسا 
•إضافة إلى الخرائط ،نقترح التفكير باستخدام جداول وأشكال بيانية
مثل «الرادار البياني» لتصوير وتمثيل النتائج ،ألنه تعتمد على إيصال
معلومات حول كل مكون يساهم في المخاطر باستخدام شكل  /صورة
واحد ة.

نتائج المكونات الفردية للمخاطر (أي الخطر ،القابلية للتأثر ،ال ّتعرُض) بذات أهمية النتائج العامة -
المخاطر .تقديم المخرجات يجب أن يحتوي بشكل مثالي على النتائج للمكونات الثالثة إضافة إلى
مؤشر المخاطر المركب .اعتبر األمثلة الواردة في كتاب المصادر الخاص بالقابلية للتأثر صفحة
 .152الشكل  17يمثل مثال فرضي يقارن مخاطر محددة في مجتمعين وفترتين مرجعيتين بشكل
جداول وبيان الرادا ر .
الشكل  :17مثال عن خيار لتقديم المخاطر ومكوناتها بشكل جدول وبشكل رسم بياني «الرادار»

		

مجتمع أ

مجتمع ب

خطر

تعرض

قابلية
للتأثر

مخاطر

مستوى المخاطر

اليوم

0.2

0.5

0.2

0.3

متدني

2050

0.7

0.5

0.2

0.47

متوسط

اليوم

0.65

0.40

0.80

0.62

عالي

2050

0.85

0.78

0.80

0.81

عالي جدا
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.4

كيف تستخدم تقييمك للمخاطر للمتابعة
والتقييم صفحة 155

يعتمد نهج كتاب المصادر الخاص بالقابلية للتأثر في المتابعة والتقييم على تكرار تقييم القابلية للتأثر
مرة أو عدة مرات وكما هو معرف في الفتراتالزمنية .يتم مقارنة نتائج تكرار تقييم القابلية للتأثر مع
خط األساس األول لتحديد التغييرات في القابلية للتأثر بشكل كامل ومكوناتها أو مؤشراتهاالرئيسية.
الفصل الرابع  -كتاب المصادر الخاص بالقابلية للتأثر يقدم معلومات تفصيلية حول هذا اإلجراء.
1.
صحفة  63 - 155
هذا النهج العام يبقى ساري المفعول لتطبيق مفهوم مخاطر تقرير التقييم الخامس(AR5) وال يمكن
استخدامه للمتابعة والتقييم المعنية بالمخاطرالمناخية فقط بل أيضا للمتابعة والتقييم المعني بال ّتكيّف
(انظر الشكل  .)18يعتمد هذا على االفتراض األساسي بأن كل جهد تكيف (لو كان تدبيرتكيف محدد
أو خطة أو سياسة) يهدف إلى تخفيض القابلية للتأثر (من خالل تخفيض الحساسية أو زيادة القدرات)
ض.
أو  -في الظروف الخاصة جدا -يمكنه تخفيض ال ّتع ُر 
يقدم الفصل الرابع من كتاب المصادر الخاص بالقابلية للتأثر معلومات تفصيلية حول كيفية استخدام
تقييمات القابلية للتأثر بدقة متناهية بهدف المتابعةوالتقييم .وإضافة إلى هذه االعتبارات ،يجب التذكر
بأن تطبيق مفاهيم المخاطر الوارد في تقرير التقييم الخامس(AR5) قد ال يكون نهجا رصينا لو كنت
قد أتممت تقييم القابلية للتأثر على نفس الموضوع بناء على تعريفات تقرير التقييم الرابع) (AR4
وترغب باستخدام تقييمك الثاني ألهداف المتابعةوالتقييم .ولذلك نوصي بان تفكر بحذر حول تطبيق
المفهومين في السياق قبل أن تقرر وإشراك خبراء فنيين إلبداء النصح والتوجيهات حول إمكانيات
ومحددات كل نهج منهم ا.
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الشكل  :18نهج ملحق المخاطر نحو المتابعة والتقييم :تكرار تقييم المخاطر

ﺗﻛرار ﺗﻘﯾﯾم
اﻟﻣﺧﺎطر
)ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﺗﻘﯾﯾم
اﻟﻣﺧﺎطر
واﻟﺗﻛﯾف(

ﻗﺎرن وﺣدد
اﻟﺗﻐﯾرات

ﺗطﺑﯾﻖ
ﺗداﺑﯾر
اﻟﺗﻛﯾف
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ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺧﺎطر ﺧط
اﻷﺳﺎس
)ﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗوﯾﺎت
اﻟﻣﺧﺎطر وﺗداﺑﯾر
ﺗﻛﯾف ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ

.5

االستنتاجات والنظرة المستقبلية

عند تقديم النهج الجديد لتغير المناخ ،يقدم تقرير مجموعة العمل الثانية (WGII) التي عملت على
تقرير التقييم الخامس(AR5) للهيئة اإلطارية الدوليةلتغير المناخPCC Iمنظورا جديدا في الحوار
والمناظرات حول تغير المناخ .لكن ،وكما ورد منذ البداية ،لم توفر الهيئة اإلطارية الدولية لتغير
المناخ PCC Iتوجيهات أو إرشادات تفصيلية حول توظيف مفهوم تقييم المخاطر المناخية بشكل
ي.
عمل 
بالنظر إلى التحليل النظامي المُمنهج وتقديم َتر ّتبات منهجيات كتاب المصادر الخاص بالقابلية للتأثر،
يمثل هذا الملحق (ملحق المخاطر) خطوة أولىرئيسية حول التطبيق الرصين لمفهوم مخاطر تقرير
س )(AR5عملي ا.
التقييم الخام 

وبالرغم من وجود الكثير من األسئلة الرئيسية التي يمكننا إجابتها في سياق تطوير هذا النشر ،ال تزال
هناك بعض األسئلة المفتوحة إضافة إلى تلكالتي تنشأ  /قد تنشأ حديثا .لذلك ال يمكننا اعتبار ملحق
المخاطر وثيقة جامدة (غير قابل للتحديث) ومنهجية نهائية .فهو يمثل دليال إرشاديا رصينا وعمليا
خ )(CCAوالحد
لتقييم المخاطر يهدف إلى تحفيز النقاش القائم بين مجتمعات ال ّتكيّف مع تغير المنا 
من مخاطر الكوارث (DRR).
أثناء تطوير ملحق المخاطر ،تمت استشارة مجموعة واسعة من الباحثين والممارسين كما تم تطبيق
النهج على حاالت واقعية في العالم .لكن ،بالرغم مما تقدم ،وبالنظر إلى اختالف وتنوع التطبيقات
والسياقات المرتبطة بتقييم المخاطر ،نرحب بكل امتنان باي مالحظات أو دروس متعلمة من تطبيقات
س )(AR5ونرحب بشكل خاص بتطبيقات عملية لمحتوى ملحق
مفهوم مخاطر تقرير التقييم الخام 
المخاطر .التغذية الراجعة منكم تمكننا في االستمرار بتحسين نهجنا وموائمته ليناسب احتياجات
الدول المختلفة.
نرجو منكم التواصل من خالل هذا البريد اإللكتروني: adaptation@giz.de 
كل الشكر
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ملحق :نشاطات عملية
كي نستطيع اختبار وتنقيح تطبيقات ونهج كتاب المصادر الخاص بالقابلية للتأثر المتعلق بمفهوم
تقرير التقييم الخامس ،(AR5)ناقشت مجموعة شركاءالمشروع التنفيذيون والخبراء مثالين)1( :
ندرة األعالف في الجزائر و( )2واألراضي الزراعية المنخفضة المروية بمياه األمطار في تايالند،
وذلك خالل ورشة عمل مدتها يومين .وكنتيجة لذلك ،قاموا بتطوير سالسل األثر المبسطة لهذه
األمثلة المذكورة أعال ه.

ندرة األعالف في الجزائر
هذا مثال تدريبي يرتبط بتقييم القابلية للتأثر وتم تنفيذه على المستوى الوطني في الجزائر .يهدف
إلى تقييم المخاطر المناخية لعدة قطاعات تتضمن القطاع الزراعي .سلسة األثر المبسطة أدناه تم
1.
تطويرها كجزء من ملحق المخاطر وتعكس مخاطر ندرة األعالف .انظر الشكل  9

زراعة األرز المروي بمياه األمطار في األراضي المنخفضة في تايالند
في حالة تايلند ،تم اجراء كل من تقييم المخاطر الشامل وعدد من تقييمات المخاطر المناخية القطاعية.
سلسلة األثر المبسطة أدناه تم تطويرها كجزءمن ملحق المخاطر وتركز على قطاع الزراعة بشكل
عام وعلى مخاطر تدني إنتاجيه األراضي المنخفضة لزراعة األرز المروية بمياه األمطار
2.
بشكل خاص .انظر الشكل  0
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الشكل  :19ندرة العلف في الجزائر

ﻣﺳﺗوى ﻣﺗدﻧﻲ ﻣن
ھطول أﻣطﺎر

أﺣداث ھطول ﻣطر
ﻋزﯾر ﻏﯾر ﻣﻼﺋم

ﺣرارة ﻋﺎﻟﯾﺔ
ﺟدا

اﺣﺗﻣﺎل اﻟﺟﻔﺎف

اﺣﺗﻣﺎل ﻓﯾﺿﺎﻧﺎت
ﻓﺟﺎﺋﯾﺔ

ﻣﻌﺎﻣل/ﻣؤﺷر ھطول
اﻷﻣطﺎر اﻟﻣﻌﯾﺎري

ﻋدد أﯾﺎم اﻟﻔﯾﺿﺎﻧﺎت
اﻟﻔﺟﺎﺋﯾﺔ

ﺟﻔﺎف

ﻓﯾﺿﺎﻧﺎت ﻓﺟﺎﺋﯾﺔ

ﺗﺂﻛل ﺿﺎر

ﻣﻧطﻘﺔ ﺗدﻣﯾر اﻟﻐﺎﺑﺎت
 

ﻋدد اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﺗﻲ
ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻧزاع
ﺗﺿﺎرب ﻓﻲ
اﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻷراﺿﻲ
ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ

ﻋدد اﻟﺳﺎﻋﺎت ﻟﻠﺳوق
اﻟﺗﺎﻟﻲ
ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟوﺻول
إﻟﻰ أﺳواق اﻟﻌﻠف

ﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ ﻧﻣو
اﻟﻌﻠف

ﻣﻌدل ﻋﺎﻟﻲ ﻣن
ﺗدﻣﯾر اﻟﻐﺎﺑﺎت

ﺿرر ﻋﺎﻟﻲ
ﻟﻸﻋﻼف

ﺗﺂﻛل
اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺣﺗﺑﺎس
اﻟﻣﺎء
ظروف ﺗرﺑﺔ ﻏﯾر
ﻣﻼﺋﻣﺔ

ﻛﻐم ﻋﻠف/اﻟﺳﻧﺔ /
اﻟﺣﯾوان

ﻧﺳﺑﺔ اﻟرﻋﺎة ﻟﻛﺎﻣل اﻟﺳﻛﺎن

طﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠف
ﻏﯾر ﻣﺳﺗدام

ﻋدد ﺻﻐﺎر اﻟﻣزارﻋﯾن

اﻟﻣﺧﺎطر
59

الشكل  :20زراعة األرز المروي بمياه األمطار في األراضي المنخفضة في تايالند

 

ﻋدد اﻟﻣزارﻋﯾن اﻟذﯾن
ﻟﮭم وﺻوﻟﯾﺔ آﻣﻧﺔ
ﻟﺣﯾﺎزة اﻷراﺿﻲ

اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ
اﻟظﺎھرﯾﺔ

أوﺿﺎع ﻣؤﺳﺳﯾﺔ
ﻏﯾر ﻣﻼﺋﻣﺔ

ظروف ﺗرﺑﺔ ﻏﯾر
ﻣﻼﺋﻣﺔ

ﻣﻌدل ﻋدد ﺳﻧوات
اﻟدراﺳﺔ  /ﻣزارﻋﻲ
اﻷرز

 %اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﻓﯾﮭﺎ
ﻣﻌدات ري

ﻏﯾﺎب اﻟﻣﻌرﻓﺔ

رأس ﻣﺎل ﻣﺧﺗﻠف /
اﻟﻣزارع  /دوﻻر
وﺻوﻟﯾﺔ ﻣﺗدﻧﯾﺔ
ﻟﻣدﺧﻼت زراﻋﯾﺔ
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 %اﻟﻣواد اﻟﻌﺿوﯾﺔ
ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﺔ

ﺗدﻧﻲ ﻛﻔﺎءة ﻧظم اﻟري

 %ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل
اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻘﺎوم اﻵﻓﺎت

 %ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل
اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻘﺎوم اﻟﺟﻔﺎف

أﻧواع أرز ﻏﯾر ﻣﻼﺋﻣﺔ

اﻗﺻﻰ درﺟﺔ ﺣرارة
ﻟﯾﻠﯾﺔ
اﻗﺻﻰ درﺟﺔ ﺣرارة
ﻧﮭﺎرﯾﺔ
اﺣﺗﻣﺎل ﻣوﺟﺎت ﺣر
ﺷدﯾدة
ﺣرارة ﻟﯾل/ﻧﮭﺎر ﻏﯾر
ﻣﻼﺋﻣﺔ

ﻛﺎﻣل ﻛﻣﯾﺔ ھطول
اﻷﻣطﺎر أﺛﻧﺎء ﻓﺗرة اﻟﻧﻣو

اﺣﺗﻣﺎل ﺟﻔﺎف
زراﻋﻲ ﺷدﯾد

ﺗوزﯾﻊ ﺣرارة ھطول
ﻏﯾر ﻣﻼﺋﻣﺔ

اﺣﺗﻣﺎل ﺟﻔﺎف
زراﻋﻲ ﺷدﯾد

ﺗﺑﺧر/ﻧﺗﺢ ﻋﺎﻟﻲ ﺟدا
اﺣﺗﻣﺎل ﺣدوث
ﻓﯾﺿﺎن ﺷدﯾد
اﺣﺗﻣﺎل ﻋواﺻف
ﻓوق ﻋﺗﺑﺔ اﻟﺷدة

ﻋدد أﺣداث ھطول ﻣطر
ﻓوق ﻋﺗﺑﺔ اﻟﺷدة

ﻋواﺻف ﺷدﯾدة
ﻣﺗﻛررة ﻏﯾر ﻣﻼﺋﻣﺔ

ﻛﻣﯾﺎت ھطول ﻏﯾر
ﻣﻼﺋﻣﺔ

ﺿرر ﻣﺎدي ﻋﺎﻟﻲ
ﻟﻠﻧﺑﺎت  /اﻟﺣﻘول

ﺿرر ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺳﺑب
اﻵﻓﺎت

ﺗوﻓر ﻣﯾﺎه ﻏﯾر ﻛﺎﻓﻲ
أﺛﻧﺎء ﻣراﺣل أﺳﺎﺳﯾﺔ
ﻟﻧﻣو اﻟﻧﺑﺎت

 %اﻷراﺿﻲ اﻟﻣﻐطﺎة
ﺑﺣﻘول اﻷرز/ﻛﺎﻣل
اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ
ﻧﺳﺑﯾﺔ ﻣﺳﺗوى ﺣﻘول اﻷرز
اﻟﻣﻧﺧﻔض )ﻣروي ﻣن
اﻷﻣطﺎر( ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ

ﻣﺧﺎطر ﺗدﻧﻲ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
ﻷراﺿﻲ اﻷرز اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ
اﻟﻣروﯾﺔ ﻣن ﻣﯾﺎه اﻟﻣطر
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