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Да се справим заедно с хуманитарните последствия на климатичната криза  
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Пандемията  COVID-19 показа колко уязвим е светът към глобална катастрофа.  

Готови ли сме за глобална криза?  

Бедствия през първите 6 месеца с COVID-19 

 Друга, по-голяма, катастрофа се натрупва в продължение на 

много десетилетия и човечеството все още значително изостава в 

усилията си да помогне на общностите и държавите да се 

адаптират към реалностите.  

 

Докладът за световните бедствия през 2020 г. твърди, че никога 

не е имало по-подходящо време за справяне с климатичните 

бедствия, тъй като изменението на климата няма да изчака 

COVID-19 да бъде поставен под контрол.  

• Повече от 100 бедствия по време на пандемията; 

• Повече от 50 милиона засегнати; 

• Над 10 вида бедствия засегнаха  250 000души; 

•  99% от засегнатите са в резултат на свързани с климата и 

времето бедствия. 
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• 308 бедствия, предизвикани от природни опасности, засегнаха 97,6 милиона души; 

 

 • 24 396 души са загиналите при тези бедствия; 

 

• 77% от тези бедствия са свързани с измененията на климата и времето;  

 

• 97% от пострадалите са засегнати от бедствия свързани с измененията на климата и времето.  

Хуманитарното въздействие на бедствията през 2019 г.  



СВЕТОВЕН ДОКЛАД ЗА БЕДСТВИЯТА 2020  

Климатичната криза вече е тук ...  
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 Можем да очакваме повече опасни горещници.  

 

 Това увеличава риска от пожари. В някои региони може да има суша. 

 

 В други региони може да очакваме наводнения, по интензивни бури. Вече 

сме свидетели циклони от 4 и 5 степен и ураганни  ветрове.  

  

 Може да имаме по- малко време за възстановяване, множество бедствия по 

едно и също време. 

 

Утре може да бъде по-трудно…  
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Знаем, че процентът на климатичните и метеорологичните събития се е увеличил през миналото, но също 

така очакваме екстремните климатични и метеорологични събития да увеличат допълнително броя, 

интензивността и променливостта в бъдеще.  

 

• 147 милиона души могат да бъдат изложени на риск от наводнение до 2030 г.; 

  

• Повишена интензивност на тропическите циклони, с повече бури от категория 4 и 5 до края на 21 век;  

 

• Близо 190 милиона души сега населяват земи под прогнозните линии на прилив за 2100 година; 

  

• 48% от световното население може да бъде изложено на екстремна топлина (температури над 37˚C) в 

продължение на поне 20 дни всяка година до 2100 г.  

 Утре може да бъде по-трудно…  



СВЕТОВЕН ДОКЛАД ЗА БЕДСТВИЯТА 2020  

Финансирането не винаги отива там, където е най-необходимо, вместо това оставяме твърде много хора 

след себе си.  

 

Хуманитарната система вече се затруднява да отговори на глобалните нужди. Нарастващият брой и 

интензивност на екстремните събития вече водят до повишени разходи за отговор на хуманитарните 

нужди. Нещо трябва да се промени ...  

Оставяме твърде много хора зад себе си.  Хуманитарната система ще се затруднява да се справи. 
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Световният доклад за бедствията  2020 г. се фокусира върху хуманитарните въздействия на 

климатичната криза и как да се увеличат ефективните действия за намаляване, подготовка и 

реагиране на тези въздействия.  

Докладът се стреми към:  
 

• Повишаване на осведомеността за настоящите и бъдещите хуманитарни въздействия на изменението на 

климата, включително повишените рискове от бедствия и нарастващата разлика между нуждите и 

капацитета за национална и международна реакция.  

 

• Повишаване на осведомеността за ключовите предизвикателства за ефективно адаптиране / намаляване на 

риска от бедствия при екстремни метеорологични явления.  

 

• Представя анализи и препоръки предназначени да помогнат на правителствата, органите за 

самоуправление, на гражданските сдружения (вкл. националните дружества на Червения кръст и Червения 

полумесец) и донорите, в предприемането на спешни действия за защита на уязвими общности за да се 

справят по-добре, за намаляване, подготовка и управление на хуманитарните последици от изменението на 

климата.  

Тема 
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• Позициониране на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец - МФЧКЧП и 

националните дружества като партньор със специфична роля, знания и практически опит в намаляване 

на рисковете, подготовката  и справяне с последствията от променящото се лице на климата и свързаните 

с времето бедствия.  

 

• Изграждане на нови партньорства. Насърчаване на съвместни климатични действия, осигуряване на 

напредък на местно и общностно ниво.  

 

• Влияние и насърчаване на положителни промени в политики.  

 

• Влияние върху специфични глобални въпроси: включително тези свързани с изпълнението на целите на 

хилядолетието, Парижкото споразумение и Декларацията от Сендай, хуманитарното финансиране, 

финансиране за развитие и климата за справяне с рисковете от климатични и свързани с времето 

бедствия.  

 

Правителствата, донорите, хуманитарният сектор и секторите за развитие, както и общностите трябва да действат 

ефективно, преди да е станало твърде късно.  
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Към хуманитарната общност:  

  Да признаем, че изменението на климата създава хуманитарни нужди сега, че това се случва извън 

„обичайните заподозрени“ страни и това ще се увеличава в бъдеще;  

   

 Да добавим своя глас за намаляване на риска и готовност, ранно предупреждение и изпреварващи 

действия, с акцент върху местните общности, изложени на опасности, с цел намаляване на хуманитарните 

нужди;  

 

 Да оценяваме и отчитаме ролята на хуманитарната общност в работата за намаляване, подготовка и 

реагиране на въздействието на изменението на климата.  

 

 Да се стремим да направим работата си „ по-климатична“ и информирана за риска;  

 

 Да ангажираме нови партньори в нашата съвместна работа за борба с въздействието на климатичната 

криза;  

 

 Да предприемем по-сериозен подход за екологизиране на дейности и операции, по-специално по 

отношение на въглеродния отпечатък и въздействието върху околната среда.  

За какво се застъпваме? Послания.  
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Към общностите за развитие:  

 

 

 Да се поеме ангажимент за системно включване на адаптацията към изменението на климата и 

намаляването на риска от бедствия в работата по развитието.  

 

 Да се разширят усилията за адаптиране към климата и информирани за риска усилия за развитие, за да 

отговорите на нарастващите рискове.  

 

 Да се увеличи фокуса върху справяне с дългосрочните въздействия на изменението на климата.  

 

 Да се поеме ангажимент и да се дадат приоритети - климатично интелигентно развитие / политики за 

намаляване на рисковете от бедствия, в съответствие с целите за развитие/.  

За какво се застъпваме? Послания.  
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Към климатичната общност:  

 

 Да познаваме и признаваме основните изявления, документи, значителните хуманитарни въздействия от 

изменението на климата, необходимостта да се съсредоточим повече върху устойчивостта на шокове и 

необходимостта от работа с хуманитарни експерти.  

 

 Хуманитарните експерти са ключов съюзник в управлението на екстремни метеорологични явления / 

климатични шокове и да участваме в дискусии и да работим заедно.  

 

 Създателите на политики да работят по-тясно с учените и практиците, да се  намери начин за разбиване 

на силозите.  

За какво се застъпваме? Послания.  
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Към донорите 
 Ангажирайте се да инвестирате там, където има най-голяма нужда (признавайки, че това не се случва в момента) и 

впоследствие да увеличите инвестициите в най-уязвимите от климата държави и общности, включително повече 

средства за адаптация CCA и  намаляване на рисковете DRR, насочени към нестабилни държави.  

 

 Проведете разговора за локализацията, правейки фондовете по-достъпни за гражданското общество / местните 

участници, включително там, където стандартните процеси с правителствата няма да работят. 

   

 Съгласете се да измервате ефективни инвестиции чрез повишаване на устойчивостта на местно ниво и спасен живот, 

както и чрез намалена уязвимост, специфична за контекста.  

 

 Осигурете по-гъвкаво, многогодишно финансиране на партньорите по изпълнението, за да им позволите ефективно да 

предотвратяват / намаляват рисковете от климата и бедствията.  

 

 Поемете ангажимент за увеличаване на изпреварващото финансиране, включително финансиране за изпреварващи 

действия, и осигурете това да работи по-бързо.  

 

 Ангажирайте се да разширите системите за ранно предупреждение въз основа на въздействието.  

За какво се застъпваме? Послания.  
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Към правителствата:  

 
“Every country must ACT on climate emergency.” 

 

 Уверете се, че всички инвестиции включват и овластяват местните общности, а проектите включват местните 

действия и въздействие, включват граждани и маргинализирани групи по приобщаващ и прозрачен начин.  

 

 Ангажирайте гражданското общество, хуманитарните участници и общностите в планирането и действията 

(например националните дружества на Червен кръст като част от междуведомствените работни групи по 

управление на риска от бедствия и климата участват в разработването на национални планове за адаптация).  

 

 Дайте приоритет на инвестициите в климатични закони, политики, планове и програми, които позволяват 

конкретни въздействия на място.  

 

 Уверете се, че подходите за климат / Стратегии за намаляване на риска и т.н.) не оставят никой зад себе си.  

 

 Повишавайте обществената информираност за настоящото и бъдещото хуманитарно (и човешко) въздействие 

на изменението на климата, както и за ролята на Червения кръст като ключов партньор.  

За какво се застъпваме? Послания.  
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Какво трябва правим по различен начин? 

• Инвестиции, в подкрепа на устойчиво и приобщаващо общество, в мерки за смекчаване и адаптиране към 

измененията на климата.  
 

• Да се гарантира, че основната инфраструктура/ като училища, болници, детски и домове за стари хора, 

стени, електроцентрали и водоснабдителни и санитарни съоръжения/, е проектирана (и където е възможно 

модернизирана), така че да издържа на прогнозираните климатични и метеорологични предизвикателства. 

  

• Да се направи преглед на законите, политиките и плановете за управление на риска от бедствия, за да се 

гарантира, че те са климатично - разумни и прилагани. Да се обмислят ключови нововъведения базирани 

на прогнози, за действия свързани със устойчиви на шок системи за социална защита.  
 

• Да се инвестира и проектират системи за ранно предупреждение и ранно действие, които осигуряват 

своевременно предоставяне на действащи предупреждения на ниво общност, както и за адекватен отговор.  
 

• Да се осигурява децентрализиран достъп до финансиране за дейностите по адаптиране и управление на 

риска от бедствия, особено на местно ниво.  
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Какво може да направи всеки от нас ? 

  
 Да намалим своя собствен въглероден отпечатък и приканим другите да го направят; 

 

 Да бъдем активни на общностно ниво за да сме сигурни че можем да устоим на екстремните явления; 

 

 Да бъдем подготвени, да имаме план и да предупредим когато има опасност от бедствие; 

 

 Да включваме всеки, и най- бедните и уязвими хора.- 

 

Какво може да се направи за намаляване на риска от бедствия в глобален мащаб като си сътрудничим? 

 
 Да намалим емисиите на парникови газове, така че да поддържаме повишаващите се температури възможно най- ниски; 

 

 Да направим всичко възможно да се уверим, че уязвимите общности ще бъдат подпомогнати; 

 

 Да бъдем подготвени – да знаем кога наближава бедствена ситуация и как ще осигурим сигурността на  хората 
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Въпроси и отговори 
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Достъп до пълния отчет 
 https://media.ifrc.org/ifrc/world-disaster-report-2020/ 

 

https://media.ifrc.org/ifrc/world-disaster-report-

2020/?fbclid=IwAR0Cza2WghSwueQcfzd74QbZWh2GDWPDF-L4JZ4HLeJgR_b_-

Oa15AyjZGA  

www.redcross.bg 

https://l.facebook.com/l.php?u=https://media.ifrc.org/ifrc/world-disaster-report-2020/?fbclid%3DIwAR0Cza2WghSwueQcfzd74QbZWh2GDWPDF-L4JZ4HLeJgR_b_-Oa15AyjZGA&h=AT3sIX4xK-4Txv_3xVpONPiHsh112Gb4NdYv3eKEQzlFZ9H85mCnkEg1aD7W6j_paiQkuiJvXLSTEu3yxhOd459x0AvR_iLmqzQGKFZAyH0nyk4eJCXHoylXQOmZK8NYAw&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3c9fip_tui0YU0JHycJ0hvkV9t_eSGIy2yq86PVZ3a321xB6FE1AU4pBe1QC2d4-AhHYpG4cP6j9QfhJiIADRwHTv556WzGJAQUo5EgjtGy26uB54BeYKejwPE8RWf2bTpka6RuInv1tHROfNyePEf4hmPC-LzRS-JmUBG7C7sNF2i3s5KH47mvmMN369vI5RfRoAWefvyglUGtA
https://l.facebook.com/l.php?u=https://media.ifrc.org/ifrc/world-disaster-report-2020/?fbclid%3DIwAR0Cza2WghSwueQcfzd74QbZWh2GDWPDF-L4JZ4HLeJgR_b_-Oa15AyjZGA&h=AT3sIX4xK-4Txv_3xVpONPiHsh112Gb4NdYv3eKEQzlFZ9H85mCnkEg1aD7W6j_paiQkuiJvXLSTEu3yxhOd459x0AvR_iLmqzQGKFZAyH0nyk4eJCXHoylXQOmZK8NYAw&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3c9fip_tui0YU0JHycJ0hvkV9t_eSGIy2yq86PVZ3a321xB6FE1AU4pBe1QC2d4-AhHYpG4cP6j9QfhJiIADRwHTv556WzGJAQUo5EgjtGy26uB54BeYKejwPE8RWf2bTpka6RuInv1tHROfNyePEf4hmPC-LzRS-JmUBG7C7sNF2i3s5KH47mvmMN369vI5RfRoAWefvyglUGtA
https://l.facebook.com/l.php?u=https://media.ifrc.org/ifrc/world-disaster-report-2020/?fbclid%3DIwAR0Cza2WghSwueQcfzd74QbZWh2GDWPDF-L4JZ4HLeJgR_b_-Oa15AyjZGA&h=AT3sIX4xK-4Txv_3xVpONPiHsh112Gb4NdYv3eKEQzlFZ9H85mCnkEg1aD7W6j_paiQkuiJvXLSTEu3yxhOd459x0AvR_iLmqzQGKFZAyH0nyk4eJCXHoylXQOmZK8NYAw&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3c9fip_tui0YU0JHycJ0hvkV9t_eSGIy2yq86PVZ3a321xB6FE1AU4pBe1QC2d4-AhHYpG4cP6j9QfhJiIADRwHTv556WzGJAQUo5EgjtGy26uB54BeYKejwPE8RWf2bTpka6RuInv1tHROfNyePEf4hmPC-LzRS-JmUBG7C7sNF2i3s5KH47mvmMN369vI5RfRoAWefvyglUGtA
https://l.facebook.com/l.php?u=https://media.ifrc.org/ifrc/world-disaster-report-2020/?fbclid%3DIwAR0Cza2WghSwueQcfzd74QbZWh2GDWPDF-L4JZ4HLeJgR_b_-Oa15AyjZGA&h=AT3sIX4xK-4Txv_3xVpONPiHsh112Gb4NdYv3eKEQzlFZ9H85mCnkEg1aD7W6j_paiQkuiJvXLSTEu3yxhOd459x0AvR_iLmqzQGKFZAyH0nyk4eJCXHoylXQOmZK8NYAw&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3c9fip_tui0YU0JHycJ0hvkV9t_eSGIy2yq86PVZ3a321xB6FE1AU4pBe1QC2d4-AhHYpG4cP6j9QfhJiIADRwHTv556WzGJAQUo5EgjtGy26uB54BeYKejwPE8RWf2bTpka6RuInv1tHROfNyePEf4hmPC-LzRS-JmUBG7C7sNF2i3s5KH47mvmMN369vI5RfRoAWefvyglUGtA
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