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  ٢٠١٣يوليه /متوز ٢٦-١، جنيف

     االستعراض الوزاري السنوي: اجلزء الرفيع املستوى
بيان مقدَّم من اجمللس الدويل إلدارة املخاطر، وهـو منظمـة غـري حكوميـة          

  ذات مركز استشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي
    

 مـن قـرار   ٣١ و ٣٠ الذي يـتم تعميمـه طبقـاً للفقـرتني           تلقى األمني العام البيان التايل،      
  .١٩٩٦/٣١اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
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  بيانال    
  

مـع االبتكـارات التكنولوجيـة والـدورات      إدارة املخـاطر بطريقـة تتكيـف       
  الدراسية املفتوحة على اإلنترنت

كمجـالني  طر  املخـا تطـوير التكنولوجيـا وسياسـات إدارة   عادة ما تعامل اسـتراتيجيات     
إدارة املخــاطر ونــشر االبتكــارات التكنولوجيــة بــ تــأثر موقــع وســرعة  ومــع ذلــك، ي. منفــصلني

 واسـتراتيجيات    التكنولوجي البتكارااستراتيجيات   وبعبارة أخرى، ينبغي أن تسري    . املرتبطة هبا 
  .إدارة املخاطر جنبا إىل جنب

ــارحمــــل ملخــــاطرويف بعــــض احلــــاالت، حتــــل النــــهج التحوطيــــة إلدارة ا     ات االبتكــ
ة ورالكائنـات احملـ   ب اخلاصـة  اللـوائح    ، املاضـي   ذلـك يف   ثلـة ومـن أم  . ة أو حتـول دوهنـا     التكنولوجي

 لمخـاطر ال جيـرى التـصدي ل  ويف حـاالت أخـرى،   . يا اجلذعيـة  وراثيا والقيود على أحباث اخلال    
اوف املخــ الــصحة والبيئــة واألمــن، أو أحــدها، للخطــر بينمــا حتــد واف إال إذا تعرضــت بقــدر
 العـالج اجلـيين   التوقـف عـن   احلـوادث الـصناعية أو   وتشمل أمثلة املاضي . من قبول ذلك   العامة
  .ني غري مرضٍنهجوكال ال. لمريضل  املبكرةوفاةالبعد 

إدارة املخــاطر بطريقــة تكيفيــة مــن النظر يف بــيوصــي اجمللــس الــدويل إلدارة املخــاطر و  
 الـصاعدة لـدعم البلـدان الناميـة واالقتـصادات      الفرص والفوائد للجميـع، وال سـيما       أجل إتاحة 

ــة املـــستدامة   ــدرهتا علـــى التنميـ ــا يلـــي يف تعزيـــز قـ ــتعانة مبـ عـــارف أفـــضل امل) أ (وذلـــك باالسـ
، وأفــضل األدوات  واإلقليميــة والثقافيــة اخلاصــةاحملليــةالتكنولوجيــة املتاحــة لتلبيــة االحتياجــات 

 . املتاحةوأفضل أدوات التعليم) ب (؛املتاحة إلدارة املخاطر

 خمـاوف  ملعاجلـة لمخـاطر،  لدارة الـشاملة   علـى أهنـا اإل   عام شكل املخاطر ب  ُتفَهم إدارة و  
ؤدي إىل وتـ . النطـاق واسـعة الجتماعيـة  القتـصادية وا السياسية واالـ عتبـارات   الالناس فضال عـن ا    

ضـرورة   إدارة املخاطر بطريقة مرنه وتكيفيـة علـى       ؤكد  وت. اذ القرارات على أساس املخاطر    اخت
 وهـي . خـاطر امل و باملنـافع  السياسات واملمارسات لتأخذ يف احلـسبان املعلومـات املتعلقـة            تعديل

  . نشوهبا، وليس بعدنشوب األزمات قبلتعامل مع املخاطر  على الإذا تشددأيضا استباقية، 
لتحـدي املتمثـل يف تعزيـز األمـن املـائي والغـذائي             ميكـن التـصدي ل    على سبيل املثـال،     و  

 الـيت تتـسم باملرونـة، مـع التركيـز            اإلدارة هياكـل وعمليـات   لك الصحة العامة مـن خـالل        وكذ
الحتياجـات  ا علـى حنـو يالئـم      تكييف التكنولوجيات القائمة واملـستقبلية وإدارهتـا         ضرورةعلى  

ــدما تكــون تلــك   االجتما ــة واالقتــصادية، حــىت عن ــة والثقافي ــة االحتياجــات عي ــة أو حملي .  إقليمي
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 اجتمـاعي،   هلـا هيكـل    أو بالـسياق  ترتبط اليت ينطوي عليها األمر   يد من املخاطر     العد ونظرا ألن 
 .مة قيِّاطرقتعد  يةالتكيففإن الُنهج 

تطوير أدوات جديدة تتواصل بشكل أفـضل مـع  طلبـة             وجيري    آخذ يف التغري   التعليمو  
يل املثـال،  علـى سـب  ف. متابعـة الـدورات   ومىت كـان بإمكـاهنم    ، أينما كانوا    اتامعاجل أو   اتكليال

 العلم والتكنولوجيا واالبتكار مـن خـالل   ميكن أن يتحقق متكني شباب اليوم من احلصول على   
ــا يلتحــق هبــذا  . دراســية مفتوحــة علــى اإلنترنــت   تطــوير دورات ــا م ــد مــن  اجلنــوع ال وغالب دي

ــدورة  و بــل ،مئــاتاإلنترنــت  الدراســية علــى شــبكة  الــدورات حــىت آالف مــن الطــالب يف ال
وتتــيح التحاقــا عامــا ميكِّــن أي .  مفتوحــة للجمهــور بــأكثر مــن طريقــة واحــدةوهــي. دةالواحــ

ــسجيلشــخص مهــتم با  ــالت ــع وهــي مفتوحــة .  فيه ــا أي( للجمي  مــن لطــالبممــا ميكــن ا ،)جمان
 هجانـ مب املغلقـة  ةطيـ اخل الدراسـية  املنـاهج  عـن  تـستعيض و. دراسـية  رسـوم  دفـع  دونبـ  لتـسجيل ا

ويـشارك  .  مـسارات للـتعلم    عـدة  للطالب وفروت ناجما متاحة أخرى موارد على تعتمد مفتوحة
تمكني الطـالب   لـ   وذلـك  يف هـذه الـدورات    اجمللس الدويل إلدارة املخاطر مع اجلامعات الرائدة        

 عــــن إدارة املخــــاطر وتطــــوير دراســــية ملــــشاركة يف دوراتمــــن امــــن مجيــــع أحنــــاء العــــامل 
 .جديدة تتكنولوجيا

  
  

  


	الدورة الموضوعية لعام 2013
	جنيف، 1-26 تموز/يوليه 2013
	الجزء الرفيع المستوى: الاستعراض الوزاري السنوي

	بيان مقدَّم من المجلس الدولي لإدارة المخاطر، وهو منظمة غير حكومية ذات مركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي
	تلقى الأمين العام البيان التالي، الذي يتم تعميمه طبقاً للفقرتين 30 و 31 من قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/31.
	البيان
	إدارة المخاطر بطريقة تتكيف مع الابتكارات التكنولوجية والدورات الدراسية المفتوحة على الإنترنت
	عادة ما تعامل استراتيجيات تطوير التكنولوجيا وسياسات إدارة المخاطر كمجالين منفصلين. ومع ذلك، يتأثر موقع وسرعة ونشر الابتكارات التكنولوجية بإدارة المخاطر المرتبطة بها. وبعبارة أخرى، ينبغي أن تسير استراتيجيات الابتكار التكنولوجي واستراتيجيات إدارة المخاطر جنبا إلى جنب.
	وفي بعض الحالات، تحل النهج التحوطية لإدارة المخاطر محل الابتكارات التكنولوجية أو تحول دونها. ومن أمثلة ذلك في الماضي، اللوائح الخاصة بالكائنات المحورة وراثيا والقيود على أبحاث الخلايا الجذعية. وفي حالات أخرى، لا يجرى التصدي للمخاطر بقدر واف إلا إذا تعرضت الصحة والبيئة والأمن، أو أحدها، للخطر بينما تحد المخاوف العامة من قبول ذلك. وتشمل أمثلة الماضي الحوادث الصناعية أو التوقف عن العلاج الجيني بعد الوفاة المبكرة للمريض. وكلا النهجين غير مرضٍ.
	ويوصي المجلس الدولي لإدارة المخاطر بالنظر في إدارة المخاطر بطريقة تكيفية من أجل إتاحة الفرص والفوائد للجميع، ولا سيما لدعم البلدان النامية والاقتصادات الصاعدة في تعزيز قدرتها على التنمية المستدامة وذلك بالاستعانة بما يلي (أ) أفضل المعارف التكنولوجية المتاحة لتلبية الاحتياجات المحلية والإقليمية والثقافية الخاصة، وأفضل الأدوات المتاحة لإدارة المخاطر؛ (ب) وأفضل أدوات التعليم المتاحة.
	وتُفهَم إدارة المخاطر بشكل عام على أنها الإدارة الشاملة للمخاطر، لمعالجة مخاوف الناس فضلا عن الاعتبارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الواسعة النطاق.وتؤدي إلى اتخاذ القرارات على أساس المخاطر. وتؤكد إدارة المخاطر بطريقة مرنه وتكيفية على ضرورة تعديل السياسات والممارسات لتأخذ في الحسبان المعلومات المتعلقة بالمنافع والمخاطر. وهي أيضا استباقية، إذا تشدد على التعامل مع المخاطر قبل نشوب الأزمات، وليس بعد نشوبها.
	وعلى سبيل المثال، يمكن التصدي للتحدي المتمثل في تعزيز الأمن المائي والغذائي وكذلك الصحة العامة من خلال هياكل وعمليات الإدارة التي تتسم بالمرونة، مع التركيز على ضرورة تكييف التكنولوجيات القائمة والمستقبلية وإدارتها على نحو يلائم الاحتياجات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، حتى عندما تكون تلك الاحتياجات إقليمية أو محلية. ونظرا لأن العديد من المخاطر التي ينطوي عليها الأمر ترتبط بالسياق أولها هيكل اجتماعي، فإن النُهج التكيفية تعد طرقا قيِّمة.
	والتعليم آخذ في التغير ويجري تطوير أدوات جديدة تتواصل بشكل أفضل مع  طلبة الكليات أو الجامعات، أينما كانوا ومتى كان بإمكانهم متابعة الدورات. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يتحقق تمكين شباب اليوم من الحصول على العلم والتكنولوجيا والابتكار من خلال تطوير دورات دراسية مفتوحة على الإنترنت. وغالبا ما يلتحق بهذا النوع الجديد من الدورات الدراسية على شبكة الإنترنت مئات، بل وحتى آلاف من الطلاب في الدورة الواحدة. وهي مفتوحة للجمهور بأكثر من طريقة واحدة. وتتيح التحاقا عاما يمكِّن أي شخص مهتم بالتسجيل فيها. وهي مفتوحة للجميع (أي مجانا)،مما يمكن الطلاب من التسجيل بدون دفع رسوم دراسية. وتستعيض عن المناهج الدراسية الخطية المغلقة بمناهج مفتوحة تعتمد على موارد أخرى متاحة مجانا وتوفر للطلاب عدة مسارات للتعلم. ويشارك المجلس الدولي لإدارة المخاطر مع الجامعات الرائدة في هذه الدورات وذلك لتمكين الطلاب من جميع أنحاء العالم من المشاركة في دورات دراسية عن إدارة المخاطر وتطوير تكنولوجيات جديدة.

