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مؤلفو الفصل الرئيسيون هم مادهايف أرياباندو )االسرتاتيجية الدولية 
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الفصل 6
التصدي لعوامل املخاطر األساسية

مقدمة  
يستعرض هذا الفصل املمارسات يف مخسة من اجملاالت اليت تتصدى لالرتباط بني الفقر وخماطر الكوارث: تعزيز استدامة 
سبل املعيشة يف املناطق الريفية، والشراكات يف احلوكمة احلضرية واحمللية، وآليات التمويل املبتكرة، واإلدارة البيئية، 

واحلد من خماطر الكوارث على املستوى اجملتمعي واحمللي.

وهذا الفصل ال يتناول بصورة ش����املة املمارس����ات يف اجملاالت األخرى اليت تتصدى للعوامل األساس����ية للمخاطر، يف جمال 
الضم����ان االجتماع����ي مثاًل. وال يتناول أيضًا بصورة ش����املة املمارس����ات يف كل من اجملاالت املذك����ورة باألعلى، ولكنه يصف 
االجتاهات البارزة اليت يتم إيضاحها بأمثلة من دول خمتلفة. وبالرغم من ذلك، فهذا الفصل يربز املمارسات األساسية اليت 

حتدث فارقًا ملحوظًا إذا مت دجمها يف اعتبارات السياسات.

وخيلص هذا الفصل إىل أنه من املمكن التصدي للعوامل األساسية للمخاطر اليت تساهم يف ترمجة الفقر إىل خماطر للكوارث 
وحتوي����ل آث����ار الك����وارث إىل فق����ر، وأن العديد م����ن األدوات واملناهج الالزمة يت����م تطبيقها حاليًا يف ممارس����ات عرب املناطق 
املختلف����ة وم����ن بينه����ا الدول ذات الدخل املنخفض. وهلذا تأثريات مهمة على السياس����ات، حيث أنه من املمكن احلد من املخاطر 
دون انتظار حتقيق مس����تويات عالية من التنمية االقتصادية. وهذا يعنى أنه من املمكن القيام بأش����ياء كثرية حتى يف الدول 

ذات الدخل املنخفض من أجل التكيف مع تغري املناخ.

ملخص النتائج

تعزيز سبل املعيشة ُيزيد من القدرة على اجملابهة فى اجملتمعات الريفية 1 .

البنية  وتنمية  الصغيرة،  املشروعات  وانشاء  الطبيعية  املوارد  ادارة  خالل  من  املعيشة  سبل  تعزيز 
األساسية وتوفير اخلدمات العامة األساسية القادرة على احلد من اخملاطر وزيادة القدرة على اجملابهة، 

خاصة في املناطق الريفية.

احلوكمة احلضرية واحمللية الرشيدة أمر حيوي للحد من خماطر الكوارث يف املستوطنات  2 .

احلضرية 
ال حوكمة احلضرية واحمللية الرشيدة أمر حيوي للحد من مخاطر الكوارث في املدن واملراكز احلضرية 
الصغيرة. قامت الهيئات اإلدارية املسئولة وذات الكفاءة العالية باملشاركة مع اجملتمع املدني النشط 
بتطوير أساليب مبتكرة لضمان توفر األراضي، وتوفير البنية األساسية الرئيسية، وعمل نظام امتالك 
األراضي اآلمن وتوفير التمويل من أجل اإلسكان لألسر الفقيرة. إن التحسينات في احلوكمة احلضرية 

واحمللية توفر األساس لدمج اعتبارات احلد من مخاطر الكوارث ضمن التنمية احلضرية.

تبين مبادرات التمويل املصغر، والتأمني املصغر، يزيد من القدرة على اجملابهة 3 .

املمارسات اجلديدة التي تعتمد على التمويل املصغر والتأمني املصغر ومتويل الكوارث ال تؤدي بالضرورة 
إلى احلد من خسائر الكوارث. وبالرغم من ذلك، ميكنها زيادة القدرة على اجملابهة في املناطق احلضرية 
رئيسياً في جتنب ترجمة الفقر إلى تأثيرات للكوارث ونتائج  والريفية. وعلى هذا، ميكن أن تلعب دوراً 

للفقر.

خدمات النظم البيئية ميكنها حتسني اخلدمات التنظيمية لألخطار واخلدمات التموينية 4 .

املتكامل،  التخطيط  ومنها  املمارسات،  من  مجموعة  خالل  من  اإليكولوجية  النظم  حتسني  ميكن 
التنظيمية  اخلدمات  من  يحّسن  مما  اإليكولوجي،  النظام  خدمات  مقابل  والدفع  احملميات  ومناطق 

لألخطار وكذا اخلدمات التزويدية للمجتمعات الريفية واحلضرية.

املناهج املعتمدة على املستوى اجملتمعي واحمللي تزيد من استدامة ممارسات احلد من  5 .

خماطر الكوارث
املعتمدة على املستوى اجملتمعي واحمللي، وخاصة عندما تدعمها عمليات ال مركزية فعالة  املناهج 
وشراكات بني اجملتمع املدني واحلكومة، ميكنها زيادة االرتباط والفعالية واالستدامة للحد من مخاطر 

الكوارث في كل اجملاالت، باإلضافة خلفض النفقات ودعم رأس املال االجتماعي
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تقرير التقييم العاملي بشأن احلد من خماطر الكوارث لعام 2009
املخاطر والفقر يف مناخ متغري

كم��ا أبرزنا في الفص��ل الرابع، يتعام��ل الفقراء مع 
اخملاط��ر وغياب األمان، في س��ياق عدد م��ن األخطار 
اخملتلف��ة كج��زء مرك��زي في اس��تراتيجيات س��بل 
معيش��تهم1. ومن املهم جداً تعزيز س��بل املعيشة 
وزيادة ق��درة الفقراء على اجملابه��ة لتحقيق احلد من 
مخاطر الكوارث والفقر، خاصة في املناطق الريفية، 
حيث س��بل املعيش��ة احلساس��ة حساس��ة وقابلة 

للتضرر من تغيرات وتقلبات الطقس.

ازداد اعتم��اد س��بل  فخ��الل العق��د املاض��ي، 
املعيش��ة الريفية على أنش��طة الدخل الغير قائمة 
عل��ى الزراع��ة )مث��ل، تصني��ع املنتج��ات الزراعي��ة، 
والتج��ارة واخلدمات عل��ى نطاق مح��دود2(. وبالرغم 
من ذلك، فنس��بة كبيرة من فقراء الريف في أفريقيا 
وآس��يا وأمريكا الالتينية مازالت تعتمد بشكل كبير 
على الزراعة واألنشطة القائمة عليها3. وفي حني أن 
أس��اليب املعيش��ة للفقراء في الريف قد تتباين في 
املناطق اخملتلفة فهى عام��ة تتضمن ثالثة مكونات 
تكمل بعضه��ا البعض: تكثيف املدخ��الت الزراعية 
كلم��ا أمكن، وتنويع الدخل م��ن املصادر الغير قائمة 
عل��ى الزراع��ة، والهج��رة املوس��مية أو الدائمة إلى 

مناطق ريفية أو حضرية أخرى.

وبينما يكون لتعزيز سبل املعيشة أبعاد كثيرة، 
فه��ذا اجلزء سيس��تعرض املمارس��ات ف��ي مجالني 
يكمل بعضهما البعض يدعمان ويعززان من أساليب 

املعيشة للفقراء بالريف:

إدارة امل��وارد الطبيعي��ة واملش��روعات الصغيرة 
ويتم تنفيذها على مستوى اجملتمعات احمللية، خاصة 
م��ن أجل احلف��اظ على امل��وارد املش��تركة وحمايتها 
)إدارة الغابات، وزراعة الغابات، وتربية املاش��ية، وتربية 
النحل، وإدارة موارد املياه، وحماية الس��واحل، وبرامج 

االئتمان املصغر(.

برامج تنمية البنية األساسية وتوفير اخلدمات 
األساس��ية ويتم تطبيقها على املس��توى احمللي مع 
مش��اركة اجملتمعات الريفية والش��به حضرية )إدارة 
مس��تجمعات األمط��ار، والتصدى للجف��اف، وإدارة 
مخاط��ر الفيضان��ات، وجم��ع مياه األمط��ار، وتوفير 
التمويل لألعمال العامة، وبناء أنظمة الري والقنوات 

والطرق والتعافي من الكوارث وإعادة البناء.. وإلخ(.

ولم يكن ممكنا لهذا التقرير أن يستعرض بصورة 
ش��املة املمارس��ات في مجال ثالث، وهو املس��اعدة 
واحلماي��ة االجتماعية التي تتضمن مناهج مختلفة 
للرفاه، ومن بينها مخططات ضمان سبل املعيشة، 

والتحويالت النقدي��ة، وهيئات دعم اخلدمات العامة، 
مث��ل التعليم والصحة وغيره��ا — بالرغم من أن لها 
دوراً أسآس��يا في زيادة قدرة األس��ر واجملتمعات احمللية 

على مجابهة تأثيرات الكوارث في الدول النامية.

6.1.1  إدارة املوارد الطبيعية

 يعتم��د الفق��راء ف��ي الري��ف بش��دة عل��ى امل��وارد 
الطبيعية، ولذا فهم األش��د تأث��راً بالتدهور البيئي 
وبالعوام��ل التي حتد م��ن احلصول على امل��وارد، ومن 
ضمنه��ا تلك العوام��ل املرتبطة بتغي��ر املناخ، حيث 
يصب��ح الوصول للم��وارد أكثر تعقيداً بس��بب عدم 
وجود أو عدم وضوح احلقوق القانونية للحصول على 
امل��وارد التي يعتم��دون عليها، أو بس��بب عدم وجود 
طرق مالئمة ملمارس��ة ه��ذه احلق��وق. فالتناقضات 
ب��ني النظم التقليدية واملعاص��رة في حقوق امللكية 
هى مصدر عدم األمان في س��بل املعيش��ة واملصادر 
البيئية وتتس��بب في تهمي��ش دور اجملتمعات احمللية 
األكث��ر فقراً. فاملناطق املتأثرة بهذه احلاالت هى أيضاً 
مناط��ق ميكن بها أن ي��ؤدي غياب األم��ن البيئي إلى 

حدوث النزاعات4.

كما ميك��ن أن يكون إلدارة املوارد الطبيعية تأثير 
إيجابي عل��ى طرف��ي الترابط بني مخاط��ر الكوارث 
والفقر: احل��د من األخطار املتعلق��ة بالطقس واحلد 
من قابلية تضرر كل من الزراعة ومصايد األس��ماك، 
والغاب��ات، واملاش��ية، مع زي��ادة القدرة عل��ى اجملابهة 
من خ��الل تقوية الدخل والقدرة عل��ى احلصول على 
األص��ول. وبالرغم من ذل��ك، فبينما يعتم��د النجاح 
على أس��اس التدخل القوي على مستوى اجملتمعات 
احمللية، كما هو احلال في احلوكمة احلضرية، فالتدخل 
احلكومي على املس��توى احمللي والوطنى هام جداً في 
مواجه��ة املش��اكل املتعلقة بحقوق امللكي��ة وإدارة 

األراضي وموارد املياه.

مثال على اجلمع بني عمل اجملتمعات احمللية واستجابة 
احلكومة هو مشروع املش��رق واملغرب، الذي ربط دول 
املش��رق )الع��راق، واألردن، ولبن��ان ، وس��وريا(، مع دول 
املغ��رب )اجلزائ��ر، وليبي��ا، واملغ��رب، وتون��س( من أجل 
مكافح��ة التصح��ر. ق��ام املش��روع بتحفي��ز تكوين 
منظمات تعتمد على اجملتمعات احمللية من أجل تطوير 
“خطط عمل تفاوضية” تض��ع معايير إدارة األراضي 
في نطاقات عمل كل منه��ا. وتعمل تلك املنظمات 
أيضاً كقنوات اتصال ودعم للترويج إلجراء إصالحات 
سياس��ات ومؤسس��ية تؤث��ر عل��ى حق��وق امللكية، 
واألراضي، وإدارة املياه، والتسويق واالئتمان5. إن الوعى 

تعزيز سبل املعيشة  6.1
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الفصل 6
التصدي لعوامل املخاطر األساسية

بالترتيبات القانونية اخلاصة بإدارة واس��تخدام املوارد 
الطبيعية ميكن أن يفي��د اجملتمعات احمللية في اتخاذ 
الق��رارات الداخلية باملش��اركة مع هيئ��ات التنمية 

احلكومية6.

غالب��ا م��ا توف��ر إدارة مس��تجمعات األمط��ار 
والغاب��ات طريق��ة مش��تركة للتعام��ل. فاألمثل��ة 
من الص��ني وكوريا توض��ح املناهج القوية إلش��راك 
اجملتمع��ات احمللية في إدارة الغابات كجزء من ترتيبات 
احلد من مخاطر الفيضانات. قامت دول أخرى بتقدمي 
أس��اليب في احلد من حرائق الغابات املدمرة. ويظهر 
املرب��ع 6.1 إلى املربع 6.3 أمثلة على اس��تخدام إدارة 

املوارد الطبيعية في تعزيز سبل املعيشة.

6.1.2 تنمية البنية األساس���ية وتوفري 

اخلدمات األساسية
بالنظر إل��ى الدمار واألض��رار في اإلس��كان والبنية 
األساس��ية، مث��ل قن��وات ال��ري والط��رق والكباري 

وشبكات املواصالت، في حاالت الكوارث وخاصة في 
مظاهر اخملاطر املمت��دة، يصبح االرتباط بني التنمية 
في البنية األساس��ية ومخاطر الكوارث والفقر أمراً 

واضحاً.

فالبني��ة األساس��ية اآلمن��ة أم��ر مه��م ألمن 
البش��ر والث��روة احليواني��ة واملمتل��كات. وف��ي نفس 
الوقت، االستثمار في توفير البنية األساسية وإعادة 
التأهي��ل هو أيض��اً فرصة خللق ف��رص عمل إضافية 
وجلب الدخل في املناطق الريفية مما يزيد من مقاومة 

األسر واجملتمعات احمللية.

إعادة تأهيل البنية األساسية يتم دائماً دمجها 
ضم��ن التعافي بعد ح��دوث الك��وارث، وبرامج إعادة 
التأهيل. مربع رق��م 6.4 يعطى مناذج لعمليات إعادة 
التأهيل التي تتكامل فيها س��بل املعيش��ة والبنية 
األساسية للفقراء في اجملتمعات احمللية املتضررة من 

الفيضانات في نيبال.

البني��ة  تأهي��ل  إع��ادة  اس��تخدام  وميك��ن 

لعبت األشجار والشجيرات واحملاصيل اخلاصة دوراً حيوياً 
على مدار التاريخ في مجال زراعة األراضي اجلافة بالدول 
َفظ األش��جار في امل��زارع لقيمتها كوقود،  النامي��ة. تحُ
ومواد بناء، وعلف، ومصدر مواد طبية وجتميلية، وس��ماد 
لتحس��ن خصوبة التربة ومصدر للظل. ففي األراضي 
اجلافة بغرب آسيا وشمال أفريقيا، انتشرت زراعة وتوطن 
األشجار والبس��اتن )مثل: الزيتون والليمون والفستق(. 
وعلى عكس التوقعات بأن التوس��ع احلضري سيؤدي إلى 
التصحر، ازدادت كثافة األش��جار ف��ي املناطق احمليطة 
بكانو في نيجيريا من عام 1972 إلى عام 1985 حيث 

قام املزارعون بحماية األش��جار وزرع املزيد لتلبية الطلب 
املتزايد من األخشاب لس��وق الوقود. فاحملاصيل املتنوعة 
والشجيرات واألش��جار واملراعي وعمليات الزراعة األخرى 
ميكنها تفيز تنويع املش��اريع الزراعي��ة احمللية. وتخلق 
الط��رق اجلديدة في معاجلة األطعمة وتس��ويقها فرصاً 
جديدة ألعمال متنوعة جلل��ب الدخل، مما يكون له تأثير 
يس��ري وينتشر في اجملتمعات احمللية الريفية مما يضاعف 
الفائدة ويجعل البيئة واجملتمعات احمللية أكثر قدرة على 

مجابهة عمليات اجلفاف والتصحر.

مربع 6.1:
 زراعة الغابات 
يف األراضي 
اجلافة وجتديد 
سبل املعيشة: 
حنوجمتمعات 
أكثر قدرة على 
اجملابهة 7

س��كان قرية كويلور بغرب بيرو أغلبه��م من املزارعن، 
ويقوم��ون بالزراعة عل��ى أراضى ش��ديدة اإلنحدار، مع 
محاوالت قليلة لوقف ت��آكل التربة. وحينما يتوفر الري 
، يكون بالغمر مع الزراعة على مس��تويات. كما أن إزالة 
النباتات الطبيعية بشكل مكثف زادت من عدم استقرار 
التربة األرض، فاألمطار الكثيفة في موس��م املطر تؤدى 
إل��ى تآكل ش��ديد في التربة، كما تزي��د املنحدرات من 
مخاطر اإلنزالقات األرضية. أصبح موس��م اجلفاف أطول 
وكان لهذا أث��ره على ناجت احملاصيل. واملس��اكن الرديئة 
والس��كن مبواقع في مناطق على درجة عالية من اخملاطر 
دف��ع العديد من الناس للهجرة م��ن الريف إلى املدينة 
بحثاً عن العم��ل. ومن بقى منهم اتبع ممارس��ات غير 
مس��تدامة في الزراعة في محاولة يائسة للبقاء. ولم 

يعد هناك إال القلي��ل من املعرفة، أو تعد هناك معرفة 
محلي��ة بالطريقة األفضل لزراع��ة األراضي املنحدرة أو 

تقنيات الري املناسبة.
أظهر مش��روع ملنظمة Practical Action لتحسن 
سبل املعيشة أن تقنيات الري قليلة التكاليف تستخدم 
املياه بطريقة أفضل وتزي��د اإلنتاج وتنتج عائدات أعلى. 
وتس��اعد التقنيات أيض��اً في حل مش��اكل مرتبطة 
بزراعة املنحدرات، مث��ل تآكل التربة، واإلنزالقات األرضية 
والفيضانات. أظهرت املناطق التي مت استخامها للتوضيح 
أن تقنيات الري املناس��بة تروج إلدارة املياه بطريقة جيدة 
وتساعد في عالج األمراض، وتفظ املغذيات بالتربة وتد 
من مخاطر تآكل التربة التي أدت بالس��ابق إلى تعريض 

البنية األساسية الغير مستقرة لديهم للمخاطر.

مربع 6.2: الري 
اجليد يعزز التكيف 
مع تغري املناخ 
ويزيد من احلصاد 
يف بريو8
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املخاطر والفقر يف مناخ متغري

األساس��ية كاس��تراتيجية اس��تباقية للح��د من 
اخملاط��ر وزيادة الق��درة على املواجه��ة واألمن كما 

يوضح املربع رقم 6.5. 

يتم دعم وإعادة تأهيل البنية األساسية احمللية 
من خ��الل التمويل االجتماع��ي، وهوعبارة عن برامج 
منح للمجتمعات الصغيرة توفر منح ملشاريع إلنشاء 
أصول اجتماعية مثل املرافق، أو البنية األساسية، أو 
حتسني اخلدمات، من بني هذه البرامج التمويل املصغر 
والتأمني املصغر، من أجل زيادة أمن س��بل املعيش��ة 
والقدرة على اجملابهة للفقراء واألسر املعرضة للتضرر 

)أنظ��ر مربع 6.6(. يوف��ر التموي��ل االجتماعي آليات 
مرنة ميكن اس��تخدامها في تشغيل أنواع مختلفة 
من املش��اريع14. تقوم جلان إدارة املش��روع بإرشاد هذا 
التموي��ل وجتم��ع العديد من أصح��اب رءوس األموال 
في اجملتمع، ولها القدرة على لعب أدواراً أكثر فاعلية 
في إعطاء اجملتمع رأى في قرارات التنمية احمللية. ازداد 
استخدام التمويل االجتماعي في السنوات القليلة 
املاضية، وميثل اآلن حقيبة س��ندات تساوى 14 مليار 
دوالر ف��ي البن��ك الدول��ي15، كم��ا مت تطبي��ق برامج 
مش��ابهة من قبل أنواع أخرى من الهيئات )تس��مى 

أحيانا منح اجملتمع، أو املنح اجلماعية( 

خلف��ت الفيضانات املوس��مية واإلنزالقات األرضية التي 
وقعت في أواخر أغسطس 2006، حوالى 16000 أسرة 
في حاجة للمساعدة. حشدت منظمة إعادة بناء الريف 
ف��ي نيبال املتطوعن واملوارد من أجل مس��اعدة ضحايا 
الفيضان��ات املدمرة واإلنزالق��ات األرضية في مقاطعات 
مختلفة في نيبال، وتقوم املنظمة حالياً بتطبيق مشروع 
إعادة تأهيل في ثالث مقاطعات: أتش��ام، وبانكى، وبارديا. 
والغرض الرئيسي من هذا املشروع هو مساعدة املتضررين 

من الفيضانات واإلنزالقات عبر أنشطة إعادة التأهيل.
ومن بن األنش��طة األخرى، س��اعد املشروع في إصالح 

وتش��غيل خطوط مياه الش��رب لهذه اجملتمعات، حيث 
مت تركي��ب 40 مضخة ف��ي مقاطعة بانكى، ومت إصالح 
6 م��دارس، ومتت إع��ادة تأهيل قناتن لل��ري. ومت إعطاء 
اهتمام خاص إلعادة تشييد وإعادة بناء البنية األساسية 
للمجتمعات احمللية، خاصة في مضخات املياه والقنوات 
واجملاري املائية، حتى تس��تطيع النس��اء وأفراد اجملتمعات 
املهمش��ن والفقراء احلصول هذه امل��وارد مثلهم مثل 
غيرهم. ومت إجراء تشاورات مع النساء واجملموعات الفقيرة 
جداً  قبل إعادة إنشاء مضخات املياه ووسائل الري حول 

مواقعها وسهولة الوصول إليها.

مربع رقم 6.4: 
املساعدة من خالل 
أنشطة إعادة 
التأهيل وإعادة 
البناء يف اجملتمعات 
املتضررة من 
اإلنزالقات 
األرضية 
والفيضانات 
بنيبال10

في املنطقة الش��به جافة في والية ماهاراشترا بالهند، 
يساعد صندوق منظمة مس��تجمعات األمطار الفقراء 
واجملتمعات الريفية الصغيرة على زيادة األمان في س��بل 
معيش��تهم بدعم مشاريع جتديد مستجمعات األمطار. 
فمع وجود س��بل معيشة معتمدة على األمطار، تعيش 
ه��ذه اجملتمعات على م��وارد مياه مح��دودة حملاصيلهم 
وماشيتهم وصناعة األكواخ. إن اجلمع بن اجلفاف املتكرر 
والضغوط البش��رية على األرض احمليطة أدى إلى تدهور 
مس��تجمعات األمطار. فاألراضي القاحلة واملتآكلة غير 
ع من  قادرة على امتصاص ملياه واإلحتفاظ بها مما يس��رّ
تآكل الس��طح والتربة ومينع حفظ املي��اه اجلوفية مرة 
أخرى. التناقص الناجت في خصوبة التربة وتوفر املياه خلق 
مجتمع��ات تعيش تت ضغط خط��ر اجلفاف ومعرضة 

للتضرر من أخطار تأثيرات تغير املناخ.
وقد مت العمل على أساس مناطق املستجمعات الصغيرة 
والعم��ل الدءوب لترميم مس��تجمعات األمطار الهادف 
إلحياء املس��تجمعات الصغيرة واحلف��اظ عليها، ومثال 
على ذلك: إدارة التربة واألرض واملياه، كما في بناء اخلنادق 

لوق��ف التأكل، وتس��ن خصوبة الترب��ة، وتعزيز إعادة 
امتالء مخزون املياه اجلوفي��ة، وإدارة احملاصيل، ومكافحة 
التصحر، وإدارة الطاقة الريفية، ومثال منع قطع األشجار 
وتشجيع زراعة الش��جيرات واحلشائش ملواجهة حاجات 
األس��ر من الوقود، وإدارة الثروة احليوانية وتنمية املراعي/

األع��الف، ومثال وضع قيود على أماك��ن الرعى مما يؤدي 
للتجديد الطبيعي  للحشائش والشجيرات. دعمت هذه 
املشاريع إجراءات أخرى ، ومنها اإلقراض املصغر، والتدريب 
على التقنيات اجلديدة وتش��كيل مجموعات املس��اعدة 
الذاتية من أجل تنويع س��بل املعيش��ة. إن زيادة غطاء 
الترب��ة، وأنظمة ترطيب التربة املطورة زادت مس��تويات 
مياه اآلبار، وجتديد الكتلة العضوية والزيادات الهائلة في 
توفر األعالف، وإنت��اج احلليب، وزراعة اخلضروات، كل هذا 
هو بعض من النتائج التي أبلغتها القرى املشاركة. فمع 
جمع هذه النتائج مع تطوير املشروعات الصغيرة والزيادة 
في مجموعات املدخرات، ترجمت هذه النتائج إلى سبل 
معيشة أكثر أمناً وأساس ألصول متنوعة، وإلى احلد من 

التعرض للصدمات املرتبطة باملناخ.                

مربع رقم 6.3: 
جتديد وتطوير 
مستجمعات 
األمطار يف والية 
ماهاراشرتا باهلند 9 
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الفصل 6
التصدي لعوامل املخاطر األساسية

وتلخيصاً لهذا فاالستثمار في إعادة التأهيل أو 
حتسني البنية األساسية له قدرة هائلة على احلد من 
مخاطر الكوارث وزيادة قدرة األس��ر واجملتمعات احمللية 
عل��ى اجملابهة، مبا في ذلك وليس حصرياً س��ياقات ما 
بعد الكوارث. وبالرغم م��ن ذلك مازالت هناك بعض 
التحديات البارزة. فكم��ا في حالة احلوكمة احلضرية 
واحمللي��ة، فاعتب��ارات احل��د من اخملاط��ر ال يتم دمجها 
تلقائياً كإحدى العوامل في املبادرات العديدة نتيجة 
لغي��اب الوع��ى بأمن��اط األخط��ار وتكالي��ف تأثيرات 
الكوارث وغي��اب اإلجراءات الرس��مية في جعل احلد 
من اخملاطر ضمن قرارات االستثمار. ال ميكن االعتماد 
عل��ى احلكوم��ة احمللي��ة والس��لطات التنفيذية في 
ضمان تطبي��ق التقنيات املالئمة ف��ي تنمية البنية 
األساس��ية التي جتعل البيئة أكثر أمناً وتوفر مصادر 
سبل معيشة مستدامة للفقراء. وفي نفس الوقت 
فصيانة البنية األساسية على مستوى اجملتمع احمللي 
تتعرض لتحدي��ات دائمة إال إذا قامت هذه اجملتمعات 

بامتالك هذه البنية األساسية.

قامت خطة س��ريالنكا بتطبيق مش��روع إعادة التأهيل 
والزراعة بنظ��ام اخلزانات الصغيرة ف��ي أنورادابورا التي 
ضربها اجلفاف. فانع��دام األمن الغذائى في هذا األقليم 
منتش��ر، مما يؤدي إلى أن %30 من األطفال دون س��ن 
العاشرة يعانون من س��وء التغذية. يقوم مشروع األمن 
املائي بإع��ادة تأهي��ل وترميم البن��اء الهيكلى لنظام 
اخلزانات الصغيرة11 التقليدي، وبتنويع احملاصيل )لضمان 
دخل أفضل(، واحلدائق املنزلية )من أجل أمن أسرى أفضل 
ومن أجل التغذية( ومصائد الس��مك الداخلية )من أجل 
الغذاء والكسب(، يؤثر املش��روع تأثيراً إيجابياً على رفاه 
األس��ر التي تأثرت باجلف��اف وقدرتها على اجملابهة. يقوم 
املش��روع بإش��راك احلكومة على مستوى املقاطعة من 
خالل هيئات مرتبطة بالزراعة والري وتخطيط املقاطعة.

يدي��ر مركز بنجالديش لالس��تعداد للكوارث مش��روعاً 
يربط  بشكل محدد بن احلد من اخملاطر ومساعدة سبل 
املعيشة على مستوى األسر ذات الدخل املنخفض جداً، 

واألحياء املعرضة للكوارث. ويضمن املش��روع أن 50% 
من املستفيدين هم من النس��اء. وميول املشروع تنمية 
املهارات ويوفر االس��تثمار في أنش��طة كسب العيش 
بش��رط أن يس��تخدم جزء من الدخل في إجراءات احلد 
م��ن اخملاطر مثل رفع قواعد املنازل، وتعزيز البناء، وتخزين 
احلبوب ف��ي غرف العلية، إلخ. فهذا البرنامج هو خليط 
مهم من االلتزام احلكوم��ي بالتمويل )وزارة إدارة الغذاء 
والكوارث وجه��ت متويلها إلعادة تأهيل ضحايا الفيضان 
في املش��روع( وتنفيذ املنظمات الغير حكومية – وجنح 
هذا اخلليط بش��دة لصالح البرنام��ج واجملتمعات احمللية 

املستفيدة.

مربع رقم 6.5: 
 تعزيز سبل 
املعيشة يف 
سريالنكا 
وبنجالديش  

عقب إعصار ميتش، مت اس��تخدام صندوق استثمارات 
هندوراس االجتماعي )HSIF( كأس��اس لالستجابة  
للمطالب على املستوى احمللي واملركزي باملساعدة في 
إعادة بناء البنية األساسية احليوية للدولة. وبتبسيط 
إجراءات التقدمي وزيادة اس��تخدام املشروعات الفرعية 
املوحدة، متكن صندوق استثمارات هندوراس االجتماعي 
من االستجابة لألزمة بسرعة شديدة. وعلى نحومماثل، 
 )KDP( فق��د مت تبني برنام��ج تنمية كيتش��امتان
بإندونيس��يا لدعم أن��واع مختلفة من مش��روعات 
إعادة اإلعمار وإعادة التأهيل البنية األساس��ية احمللية 
اعتماداًعلى ش��بكة البرنامج التي تشمل 600 من 
املنس��قن و35000 من املتطوع��ن بالقرى12. وقام 
 )TASAF( صندوق متوي��ل تنزانيا للعمل القوم��ي
بجع��ل هذا الدور مس��تمراً ودائماً من خالل إنش��اء 
قواعد مجتمعية مس��جلة رسمياً وتعمل باملشاركة 
مع منظمات اجملتم��ع املدني احمللية، ومجتمع األعمال 
والهيئ��ات احلكومية احمللية. وبإش��راك تنوع كبير من 
اجلماعات بداخل اجملتمع ستس��اعد القواعد اجملتمعية 

في حشد موارد محلية إضافية13.  

مربع رقم 6.6: 
التمويل االجتماعي 
من أجل التعايف بعد 
الكوارث
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تقرير التقييم العاملي بشأن احلد من خماطر الكوارث لعام 2009
املخاطر والفقر يف مناخ متغري

إن احلوكم��ة احلضرية واحمللية الرش��يدة هى أمر هام 
للح��د م��ن مخاطر الك��وارث في املناط��ق احلضرية. 
كما وجدنا في الفصل الرابع، فإذا تش��كلت مخاطر 
الك��وارث باحلض��ر ف��ي العديد م��ن ال��دول النامية 
ف��ي س��ياق غياب املس��اواة في احلص��ول على فرص 
كس��ب الدخل، واخلدمات العامة، والبنية األساسية 
الرئيس��ية، وعدم كفاءة احلوكم��ة احلضرية واحمللية، 
فإن الدعائم األساس��ية للحد م��ن مخاطر الكوارث 
باحلضر هى املس��اواة في احلصول على فرص العمل 
ووجود حوكمة محلية تتمتع بالكفاءة واملس��ئولية 

لتحسني توفير اخلدمات احمللية.

بتولي��د دخ��ول أعل��ى من مص��ادر متنوع��ة يحصل 
األفراد واألس��ر على فرص أفضل في احلد من اخملاطر 
باحلصول على مساكن أكثر أماناً في مواقع أكثر أمناً 
وعلى وظائف أكثر أمناً، ويستطيعون جتميع األصول 
واملدخ��رات في املصارف والتي ميكن إس��تعمالها في 
أوقات الك��وارث، كما ميكنهم أيض��اً حماية األصول 

املعرضة للمخاطر من خالل التأمني16.

بالرغ��م من ذل��ك، فمص��ادر الدخ��ل األعلى أو 
األكث��ر تنوعاً تس��تطيع احل��د من مخاط��ر الكوارث 
فق��ط عندم��ا يصحبه��ا تخطيط وأط��ر تنطيمية 
تس��هل احلصول على أرٍض آمنة، وإسكان آمن، وبنية 
أساسية وخدمات للفقراء في احلضر، وتوفر االمتالك 

اآلمن املطلوب للحصول على التمويل والتأمني.

فالتطوي��ر في توفير خدمات البلدية مثل املياه، 
والكهرب��اء، واملراف��ق الصحية، والص��رف، والنظافة، 
واإلسكان األساسي، كل هذا ال يقوم وحده باحلد من 

مخاطر الكوارث. فإذا لم يتم تضمني معلومات حول 
أمناط األخطار وأش��كالها وتكاليف تأثيرات الكوارث 
ضمن خطط استخدام األرض، والبناء، وتوفير البنية 
األساسية، فقد تفشل حتى أفضل البرامج احلضرية 
وأكثره��ا ابتكاراً في احلد من مخاط��ر الكوارث أو قد 

تؤدى إلى زيادتها. 

وبالرغ��م من هذا، فاحلكوم��ات احلضرية التي ال 
تريد أو ال تس��تطيع مواجهة املش��اكل األساس��ية 
املرتبطة بحصول فقراء احلضر على اخلدمات والبنية 
األساسية تكون غالباً غير قادرة على مواجهة مخاطر 
الكوارث. لذا، فاحلوكم��ة احلضرية واحمللية اجليدة هى 
حجر األس��اس في احلد من مخاط��ر الكوارث. يوضح 
ج��دول رقم 6.1 كيف أن ممارس��ات احل��د من مخاطر 
الكوارث ميكن دمجها في ممارسات احلوكمة احلضرية 

الرشيدة.

تقدر نسبة الس��كان الذين يعيشون حالياً في 
مس��توطنات حضرية عش��وائية في الدول النامية 
بحوالي 1 مليون نس��مة وتستمر في التزايد بنسبة 
%2.5 س��نوياً. وف��ي حني أنه لي��س كل املقيمني في 
ه��ذه املس��توطنات معرض��ني لألخط��ار الطبيعية، 
فأغل��ب اخملاطر الناجت��ة عن األخط��ار الطبيعية في 
املدن متركزة في مثل هذه املناطق. لذا، فمن الضرورى 
املس��توطنات  لتحدي��ث  القي��ام بجه��ود مبتك��رة 
العش��وائية، وأن يت��م التخطيط ألي من��و جديد بها 
بطريقة تستوعب الفقراء وتشمل اعتبارات العوامل 
التي ت��ؤدى إلى احلد من مخاطر الك��وارث. املدن ذات 
احلوكم��ة الرش��يدة والقوية بها مس��تويات أقل من 

مخاطر الكوارث وأكثر تكيفاً مع تغير املناخ.

احلد من مخاطر الكوارثاحلوكمة احلضرية الرشيدة

الشراكة بني منظمات اجملتمع واحلكومات احمللية حليازة األرضى بنظام 
االمتالك اآلمن لألسر ذات الدخل املنخفض.

عمل مسح ألماكن األخطار للتعرف على املواقع اآلمنة لإلسكان.

املساعدات التقنية لتقدمي معايير البناء اآلمن كجزء من برنامج مخططات اإلقراض لبناء وتطوير املساكن
القرض

حتسني الصرف في املناطق املعرضة ألخطار الفيضانات واألعمال التطوير في املرافق الصحية وتوفير البنية األساسية األخرى
العامة من أجل التخفيف من تأثيرات األخطار

االستعداد للكوارث وخطط االستجابة لها، وأنظمة اإلنذار املبكرالتخطيط املشترك الذي يتضمن منظمات اجملتمع واحلكومات احمللية

االستثمار العام في املدارس واملرافق الصحية في املناطق ذات الدخل 
املنخفض

تزويد املرافق القائمة بكل ما حتتاج إليه وضمان إنشاء بنية أساسية 
جديدة آمنة في اجملتمع في مواقع آمنة

جدول رقم 6.1: 
ممارسات احلد من 
خماطر الكوارث 
ودجمها يف ممارسات 
احلوكمة احلضرية

الشراكات من أجل احلوكمة احلضرية واحمللية 6.2
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الفصل 6
التصدي لعوامل املخاطر األساسية

6.2.1  املمارس���ات اجلي���دة يف احلوكمة 

احلضرية واحمللية
توضح خبرة كوريتيبا وبورتو اليجرى في البرازيل 
والعدي��د من امل��دن األخرى بأفريقيا، وآس��يا وأمريكا 
الالتينية أن املدين��ة التي تخضع إلدارة جيدة ميكنها 
أن تنمو بنجاح وبدون مستوطنات عشوائية معرضة 
للمخاطر، ومس��اكن غي��ر مالئمة، وخدم��ات وبنية 
أساس��ية غير موجودة، وصحة س��يئة، حتى عندما 

يكون أغلبية السكان في املدينة فقراء.

الت��ي  التنظيمي��ة  واألط��ر  التخطي��ط  يؤث��ر 
تضعها حكومات املدن والبلديات واس��تثماراتها في 
البنية األساسية بش��كل كبير على أهداف ومواقع 
االستثمار، من الش��ركات الكبيرة إلى رجال األعمال 
الصغار الغير رسميني، ومن أكبر املطورين العقاريني 
إل��ى األس��ر ذات الدخ��ل املنخفض الت��ي تبحث عن 
أرٍض لتبني عليها. فبش��كل عام، املدن التي فشلت 
في وض��ع خطط وأطر فعالة هى صاحبة احلكومات 
احمللية الغير ممثلة للمجتمع احمللي والتي تفتقد املوارد 
لالستثمار في البنية األساسية الضرورية واخلدمات، 
وحي��ث ينف��ق معظم العائ��د احمللي عل��ى النفقات 
املتكررة أو س��داد الديون. وفي املقابل، فاملدن واملراكز 
احلضري��ة الصغي��رة الت��ي جنح��ت في النم��و لديها 
حكوم��ات محلية أكثر مس��ؤولية عن املواطنني في 
نطاق س��لطتها، مع هياكل حكوم��ات وطنية تعزز 

القدرات احلكومية وبنيتها األساسية وتدعمها.

والدميقراطي���ة  الالمركزي���ة،   6.2.2

احمللية واجملتمع املدني
احلكومات احمللية التي تتمتع بالكفاءة والدميقراطية 
غالباً ما تظه��ر عندما تضمن البرام��ج الالمركزية 
مزيداً من القوة واملوارد على املستوى احمللي17. العديد 
من ال��دول كان لديها تغي��رات دس��تورية أو قانونية 
زادت من عائدات املدن واحلكومات البلدية وعززت من 
الدميقراطيات احمللية18، ومن بينها البرازيل، وكولومبيا 
والهند. قامت البرازيل مبا لم تقم به أى دولة من حيث 
تطوير مؤسس��ات وطني��ة لدعم احلوكم��ة املدنية 
األكثر كفاءة19. وثمة أمثل��ة أخرى حلكومات وطنية 
تس��عى لتطوي��ر أطر قانوني��ة ومؤسس��ية ومالية 

ملواجهة الفقر باحلضر بفاعلية أكبر20.

تع��زز الدميقراطي��ة الداخلي��ة م��ن احلوكم��ة 
احلضري��ة الرش��يدة، فاس��تخدام عم��داء وأعض��اء 
مجالس منتخبني في خالل ال� 10-20 عاماً املاضية 
س��اعد في إمكاني��ة االعتماد أكثر عل��ى احلكومات 
احلضرية وجعله��ا أكثر اس��تجابة  للمواطنني. ومع 
ذل��ك، فغالب��اً م��ا يعكس ه��ذا مجتمع��ات مدنية 
أكثر نش��اطاً وفاعلية وظهور ش��راكات مبتكرة بني 
املنظم��ات الش��عبية واملنظم��ات الغي��ر حكومية 
احمللي��ة واحلكوم��ات احمللي��ة21. فاحلوكم��ة احلضري��ة 
الرش��يدة ليس��ت فقط نتيج��ة للعم��داء وأعضاء 
اجملال��س املنتخب��ني، ولكنه��ا أيضاً نتيجة ملش��اركة 
اجملتم��ع املدن��ي في احلوكم��ة احلضرية. وه��ذا اجلمع 
ب��ني السياس��ات والبرام��ج القومية التي تش��جع 
الالمركزية، والدميقراطيات احمللية القوية، واجملتمعات 
املدني��ة النش��طة، ه��و مفت��اح تن��وع واس��ع م��ن 
الشراكات املبتكرة التي تساند  فقراء احلضر. جدول 
رقم 6.2 يلخص نتائج ألمثلة من هذه الشراكات من 

مناطق مختلفة.

أمثلة نواع الشراكة

عمليات تخطيط 
مشتركة

بورتو اليجرى في البرازيل ساعدت في الريادة في مجال امليزانية املشتركة من خالل املقيمني في كل حي باملدينة، 
وكان لها احلق في ال�تأثير على أولويات االستثمار العام — وهوتطور سّهل حتقيقه تقوية املنظمات الشعبية في 
املدينة22. وامليزانية املشتركة أصبحت تطبق في عديد من املدن األخرى في البرازيل والدول األخرى23، وهى توضح 

كيفية استجابة األعمال واحلكومات احمللية لالحتياجات األهلية التي مت حتديدها في التشاورات املشتركة24. 

التخطيط للتوسع 
احلضري وتوفير اخلدمات

أيلو في بيرو بها حوالي 70000 ساكن. وبالرغم من أن عدد سكان املدينة ازداد خمسة أضعاف بني 1960 و2000 
فإنه ال توجد بها مستوطنات عشوائية. وهذا نتيجة برنامج احلكومة احمللية باالشتراك مع األسر ذات الدخل 
املنخفض، ومت تطوير مستوطنات جديدة ضمن برامج البلدية ورابطة اإلسكان التي وفرت خطط إسكان مع 

بنية أساسية وخدمات وملكيات أراضي. لدى معظم السكان اآلن اتصال بشبكات مياه الشرب وشبكات جمع 
الفضالت الصلبة باملنازل. ومت حتسني أكثر من 5000 منزل وحدث توسع كبير في املساحة العامة. وأغلب هذا مت 

متويله وتطبيقه من خالل شراكات بني احلكومات البلدية وجلان إدارية على مستوى اجملتمع  

جدول رقم 6.2: 
شراكات مبتكرة يف 
احلوكمة احلضرية
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تقرير التقييم العاملي بشأن احلد من خماطر الكوارث لعام 2009
املخاطر والفقر يف مناخ متغري

جدول رقم 6.2: 
شراكات مبتكرة يف 
احلوكمة احلضرية

أمثلة نواع الشراكة

نقل أماكن املستوطنات 
العشوائية وحتديثها

معهد تنمية منظمات اجملتمع التابع للحكومة التايلندية )CODI( يوجه التمويل احلكومي في شكل دعم البنية 
األساسية الفرعية وقروض إسكان مباشرة على منظمات اجملتمع املكونة من السكان ذوي الدخول املنخفضة في 

املستوطنات العشوائية. تستطيع األسر في املستوطنات العشوائية احلصول على ملكية قانونية بشراء األرض 
بقرض حكومي، أو التفاوض على عقود إيجار أو االنتقال إلى أرض أخرى تابعة لهيئة حكومية أو مالك يقيمون على 
أرضه. يوفر معهد تنمية منظمات اجملتمع أيضاً قروضاً ملنظمات اجملتمع لتعطيها ألعضائها للمساعدة في بناء أو 

تطوير منازلهم، وتدعم حكومات املدن بالتضامن مع منظمات فقراء احلضر — مثل توفير مواقع ملن يعيشون في 
مستوطنات صغيرة بشكل غير قانوني في نطاق سلطتهم، لينتقلوا إليها مع إعطائهم األرض بعقود ملدة 30 

عاماً. وعلى أى حال، وفر معهد تنمية منظمات اجملتمع قروضاً ومنحاً ملنظمات اجملتمع وصلت ل�2.4 مليون أسرة بني 
1992 و2007

االستخدام املناسب 
لألرض ومعايير البناء

برامج األماكن ذات اخلدمات التي مولتها احلكومة ملستويات رسمية كانت باهظة الثمن للمجموعات ذات الدخل 
املنخفض في ناميبيا25. وطورت سياسة حكومية جديدة مع احتاد ساكني األكواخ )احتاد من مجموعات مدخرات 

أغلبها لنساء من ذوات الدخل املنخفض(، وتبني هذه السياسة استعداداً لتغيير الطرق التقليدية في املعايير 
والتشريعات، مثالً في حجم اخلطط ومعايير البنية األساسية جلعل املناطق ذات اخلدمات أسهل في احلصول عليها 

من قبل األسر ذات الدخل املنخفض. وتستطيع العائالت حتديث اخلدمات حسب مقدرتها لتقوم باالستثمار، ومد 
خطوط املياه والصرف الصحي من املناطق األساسية إلى منازلهم. واجملموعات املنتمية الحتاد ساكني األكواخ 

حتصل على متويل للقروض ملثل هذه التحسينات في اخلدمات. 
أدت شراكة مشابهة بني هيئات حكومية واحتاد مالوى للمشردين26 لتغيرات في املعايير الرسمية في احلد من 

التكاليف واالستخدام األفضل لألرض. تشكل االحتاد من مجموعات املدخرات، أغلبها من النساء من مستأجرات 
املساكن في األحياء الفقيرة. وهناك أكثر من 100 مجموعة وأعضاؤها أكثر من 30000. تفاوض االحتاد مع قسم 
التخطيط الهيكلي في ليلوجنوى سمح بإبرام اتفاقيات على قطع أرض من 150 — 200 متر مربع )أقل من املعيار 

الرسمي بكثير(، وكان معنى هذا أن األرض اخملصصة ل� 95 قطعة ميكن أن تصبح 222 قطعة. وساعد على هذا 
خفض اتساع الطرق القياسي من12 متراً إلى 9 أمتار. 

توفير البنية األساسية 
احليوية

في باكستان دعم معهد أورانغي لبحوث املشروعات الريادية والتدريب )OPP-RTI( سكان كاتشى أباديس في 
تخطيط وتطبيق ومتويل توفير املرافق الصحية األساسية — مراحيض صحية مبنازلهم، وقنوات تصريف حتت األرض 
في األزقة وبالوعات جتميع لألحياء. وتتقلص التكاليف بحوالي اخلمس بالتخلص من املقاولني واملهنسني املطورين، 

وميكن للسكان تغطيتها. معهد أورانغي دعم احلكومات احمللية في تخطيط ومتويل قنوات اجملاري اخلارجية األكبر 
ومراكز املعاجلة التي ترتبط بها تلك القنوات. ومرة أخرى، هناك تركيز كبير على احلفاظ على خفض تكاليف الوحدات 

والبناء على أنظمة قائمة )مثال دعم املصارف الطبيعية القائمة(.
وفي حوالي 300 موقع في باكستان مولت اجملتمعات احمللية وأدارت وبنت أنظمة املياه والصرف اخلاصة بها. تستطيع 

احلكومات احمللية أيضاً تركيب النظام اخلارجى ولكنها غير مضطرة لتمويل املكونات الداخلية حيث قام معهد 
أورانغي باملساعدة في تطوير العديد من األساليب منخفضة التكاليف لتخطيط وبناء اجملاري الرئيسية. وساعد 

أيضاً الهيئات احلكومية على حتويل املصارف الطبيعية وتطوير خطط الصرف ألغلب مدينة كراتشى. وبهذا 
استطاعت املنظمات اجملتمعية واملنظمات الغير حكومية احمللية حتويل التخطيط واالستثمار في اجملاري واملصارف 

في كراتشى بطرق أدت لفوائد عظيمة لقطاع كبير من السكان ذوى الدخل املنخفض. وقد مت هذا بدون احلاجة 
لقروض كبيرة من هيئات دولية، والتي تزيد من أعباء الديون.

إدماج احلد من مخاطر 
الكوارث في احلوكمة 

احلضرية واحمللية 
الرشيدة

مت إدماج مخاطر الكوارث في عدد من املدن في كولومبيا كجزء مكمل للتحسينات في احلوكمة احلضرية واحمللية. 
ففي بوجوتا مثال، إستثمرت حكومة املدينة حوالي 460 مليون دوالر في تدعيم وإعادة تأهيل املدارس املعرضة 

للمخاطر باإلضافة إلى إدخال احلد من مخاطر الكوارث ضمن املقرر التعليمي. كما مت تدعيم املستشفيات والكباري 
واملطافيء، والبنايات احلكومية الرئيسية. وأمكن حتقيق هذا من خالل اجلمع بني حكومة املدينة ذات الكفاءة العالية 

وتوعية اجملتمع ومشاركته والتقييم الدقيق خملاطر الكوارث باملدينة. واستخدمت نتائج هذا التقييم في خطط 
استخدام األرض، وكودات البناء وقرارات االستثمار. ففي مانيزاليس، قامت خطة تأمني مبتكرة ذات دعم مشترك 

تسمى بريديو سيجورو )التنبؤ باخملاطر(، دعمتها حكومة املدينة في مساعدة األسر الفقيرة على احلصول على 
تغطية تأمينية في حاالت الكوارث. تستثمر حكومة املدينة باالشتراك مع املنظمات النسائية في املستوطنات 

العشوائية في تثبيت املنحدرات في املستوطنات العشوائية املعرضة خلطر اإلنزالقات األرضية27.
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الفصل 6
التصدي لعوامل املخاطر األساسية

املمارسات اجلديدة القائمة على التمويل املصغر، ومن 
بينها التأمني املصغر ومتويل الكوارث، ال حتد بالضرورة 
من خس��ائر الكوارث. لكنها بالرغم من ذلك تزيد من 
الق��درة على اجملابهة في املناط��ق احلضرية والريفية 
وتستطيع لعب دور أساسي في جتنب ترجمة تأثيرات 
الكوارث إل��ى نتائج للفقر. وفي نف��س الوقت هناك 
دليل على أنه  لو مت استغاللها بصورة سليمة فإنها 

ميكن أن توفر حافزاً إلجراءات احلد من الكوارث. 

إن متويل احلد م��ن اخملاطر واآلليات املالية األخرى 
في إدارة الكوارث مت استخدامها لعدة عقود ولكنها 
تفي��د باألس��اس العائ��الت ذات الدخ��ل املتوس��ط 
واملرتفع. واألعم��ال الكبيرة واحلكوم��ات الغنية. أما 
األس��ر الفقيرة خاصة ممن يعملون في االقتصاد غير 
الرس��مى وذوى الدخ��ول الغي��ر ثابتة، ف��ال يحصلون 
عل��ى مثل هذه اآلليات. فاألس��ر الفقي��رة في أغلب 
الدول النامية لديها قدرة ضئيلة على دفع أقس��اط 
التأمني حتى إذا توفرت لها األسباب. حيث يستخدم 
أغلب الدخل ف��ي تغطية احلاجات األساس��ية مثل 
الغ��ذاء واملس��كن وأن��واع أخرى م��ن التأم��ني، مثل 
التأمني الصحى، ويعطوها األولوية العليا عن تأمني 

الكوارث.

وعل��ى ذلك، ف��إن أكثر م��ن %40 من خس��ائر 
الكوارث حتظى بتغطية تأمينية في الدول املتقدمة 
م��ن خالل التأمني اإلجب��ارى، بينما يقدر أن %10 من 
هذه اخلس��ائر حتظى بتغطية تأمينية في الدول ذات 
الدخل املتوسط، وأقل من %5 في الدول ذات الدخل 
 )IADB( املنخفض28. ويقدر البنك األمريكي للتنمية
على س��بيل املثال أن %10 من سكان جنوب ووسط 
أمريكا يحصلون عل��ى ائتمان وأقل منهم يحصلون 
عل��ى التأمني واخلدمات املالية األخرى29، بينما حتددت 
قيمة تدخل التأمني بالنسبة إلى إجمالي الناجت احمللي 
بنسبة %1.4 في أمريكا الالتينية مقارنة ب%3 في 

أوروبا و%5 في أمريكا الشمالية. 

ه��ذا النقص في احلصول عل��ى آليات  التمويل 
ونقل اخملاطر يفاقم من اخملاطر التي يواجهها الفقراء. 
وه��و عامل بارز في ترجمة خس��ائر الكوارث إلى فقر 
متزاي��د. وكما وصفنا ف��ي الفصل الثالث، فاألس��ر 
واجملتمع��ات وال��دول لديها ع��دد محدود م��ن آليات 
التكي��ف الغي��ر رس��مية. وغالباً ما تتضم��ن الزيادة 
في س��عر الفائدة على الدي��ون، وبيع األصول، وتأخير 
فرص التنمية أو تبني أساليب معيشة أقل مخاطرة 
وأقل إنتاجية، وهذا ال يتصدى بشكل جيد لسلسلة 

م��ن الصدم��ات30. بينما في حالة الك��وارث الكبرى، 
يتم دعم أس��اليب التكيف الغير رسمية عن طريق 
مس��اعدات ما بعد الك��وارث من جان��ب احلكومات 
والهيئات اإلنس��انية، إال أنها وثقت على مدار عقود 

بأنها وقتية وسيئة االستهداف وقصيرة املدى.

سيتناول هذا اجلزء أربعة أنواع من آليات التمويل 
التي ع��ززت الق��درة عل��ى اجملابهة على مس��تويات 
مختلفة: التمويل املصغ��ر، والتأمني املصغر، وتأمني 

احملاصيل القياسي، وصناديق  الكوارث.

6.3.1  التمويل املصغر

 )MFIs( نتيجة جلهود مؤسس��ات التموي��ل املصغر
مثل بنك غراميني، وجلنة بنجالديش للتنمية الريفية 
)BRAC( واآلن آالف املؤسس��ات األخ��رى ف��ي دول 
العالم على جميع مس��تويات التنمية اإلقتصادية، 
فقد وص��ل التمويل املصغ��ر اآلن إل��ى أكثر من 93 
مليون عميل فقير31. وس��اعد أس��ر ف��ي مجتمعات 
معرض��ة للمخاطر ح��ول العالم عل��ى أن يعززوا من 
س��بل عيش��هم ويزيدوا من قدرتهم عل��ى اجملابهة. 
وس��اعد على ه��ذا النجاح تنمية الهي��اكل املبتكرة 
مثل مجموعات املساعدة الذاتية من 5 — 10 أعضاء 
يعيش��ون في نفس اجملتمع يتفقون على مش��اركة 
املس��ئولية عن الق��روض الفردية. ويقل��ص هذا من 
مخاطر عدم السداد ملؤسسات التمويل املصغر ومن 

احلاجة إلى ضمانات.

ومت اس��تخدام التمويل املصغر لالس��تثمار في 
أنش��طة سبل املعيشة ولتحس��ني أو إصالح املنازل، 
وه��ى أنش��طة تقلل من التض��رر وتزيد م��ن القدرة 
عل��ى اجملابهة. ومت إدماج هذا التمويل أيضاً في حاالت 
التعاف��ي من الك��وارث )أنظر مربع رق��م 6.7( حيث 
تنشط مؤسسات التمويل املصغر بني األسر املتأثرة. 
باإلضافة لذلك، فالعديد من برامج التمويل املصغر 
وجه��ت خصيصا للنس��اء وهن غالب��اً األكثر قابلية 

للتضرر. 

وفي حني أن هن��اك حاجة فوري��ة للتمويل بعد 
الك��وارث، ثم��ة حاجة لالئتم��ان على امل��دى البعيد 
من أجل تعافي االقتصاد وس��بل املعيشة. وفي ظل 
عالقات طويلة املدى مع العمالء تستطيع مؤسسات 
التمويل املصغر توفير قروض ميسرة ومنظمة، وزيادة 
موارد التعاف��ي، وحتفيز مش��روعات االقتصاد احمللي. 

التمويل املبتكر إلدارة خماطر الكوارث  6.3
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تقرير التقييم العاملي بشأن احلد من خماطر الكوارث لعام 2009
املخاطر والفقر يف مناخ متغري

وهن��اك أمثلة عديدة، ف��ي بنجالديش، والس��لفادور، 
والهن��د، ونيكاراجوا على س��بيل املث��ال حيث أدرجت 
مؤسس��ات التمويل املصغر قروضاً إلصالح املنازل أو 

إعادة البناء ضمن حقائبها االستثمارية.

إال أن فاعلية مؤسس��ات التموي��ل املصغر قد 
يكون مت املبالغ��ة فيها نتيجة لغياب فهم إمكانيات 
وحدود التموي��ل املصغر بني بع��ض املنظمات الغير 
حكومية الدولية والهيئات اإلنس��انية التي تساعد 
ف��ي التعافي بع��د الكوارث. وتخلق اجلهود لتوس��يع 
برام��ج مؤسس��ات التمويل املصغر بس��رعة كبيرة 
ج��داً حتديات بالنس��بة للعمل بكف��اءة وإدارة اخملاطر 
بطريقة مالئمة، خاصة في ارتفاع تكاليف الس��فر 
و أجور العاملني بها. باإلضافة لهذا رمبا يؤدي الفشل 
في الفصل بني التموي��ل املصغر وجهود اإلغاثة إلى 
إرب��اك العمالء بني املس��اعدات املقدمة في ش��كل 
ق��روض أو منح، ورمب��ا تقلل من فعالية واس��تمرارية 

برامج التمويل املصغر القائمة33.

وهن��اك املزيد من األس��ئلة اجلوهرية بخصوص 
جن��اح التمويل املصغر ف��ي تقليص الفق��ر، وخاصة 
الفقر املدق��ع34. وبالرغم من ذلك، فإلى الدرجة التى 
تضمن فيها مؤسس��ات التموي��ل املصغر اإلقراض 
للح��د من مخاطر الكوارث، من خالل تطوير املنازل أو 
تقوية سبل املعيشة قبل وبعد حدوث الكارثة، فهي 
تس��تطيع أيضاً زيادة قدرة األس��ر على اجملابهة واحلد 
من التضرر من خس��ائر الكوارث، خاصة بني الفقراء 

نسبيا35ً.

6.3.2  التأمني املصغر

ظهر التأمني املصغر كحل محتمل ملد التغطية 
التأمينية لألسر الفقيرة، ويوفر احلصول على متويل ما 
بعد الكوارث بسرعة معقولة، ومضمونة ومتوقعة، 
مما يس��مح للفقراء بحماية ممتلكاتهم والتعامل مع 
اخلسائر املالية في مواجهة الكوارث. وبتوفير سيولة 
فورية، يش��جع التأم��ني املصغر على احت��رام الذات 
واالعتم��اد عل��ى النفس ال��ذى غالباً م��ا تقلل منه 

املساعدات اإلنسانية.

تواج��دت برام��ج التأم��ني املصغ��ر لع��دد م��ن 
الس��نوات، وغالباً ما تقوم على من��اذج التعاون الغير 
رس��مي أو املتب��ادل، ومتن��ح تأمين��اً يغط��ي تكاليف 
اجلن��ازات، والبطالة، واحلوادث واخلس��ائر ف��ي األرواح. 
اس��تخدمت البرامج القائمة مجموعة متنوعة من 
القن��وات ومن ضمنها املدخ��رات اجملتمعية املتبادلة، 
ومؤسس��ات التموي��ل املصغ��ر، واحت��ادات االئتمان، 
الضم��ان  وخدم��ات  التجاري��ة،  التأم��ني  وش��ركات 

االجتماعي احلكومية.

وف��ي األع��وام األخيرة، مت تطوي��ر برامج التأمني 
االجتماعي لتمتد لتغط��ى مخاطر الكوارث. وبدأت 
العدي��د من مؤسس��ات التمويل املصغ��ر في تقدمي 
تأم��ني عل��ى ق��روض االئتم��ان املصغر حت��ى ال يقع 
املقترضون )ومؤسس��ات التموي��ل املصغر( في ديون 
أكثر إذا دمرت الكوارث س��بل عيشهم. وهناك أيضاً 
أمثلة على التضامن مع برامج اإلدخار، مثال التأمني 
املصغ��ر لرابطة النس��اء العام��الت بالهن��د، والتي 
تسمح ألعضائها بالتوفير من أجل التأمني من خالل 

إيداعات ثابتة في حسابات التوفير36.

بحل��ول ع��ام 2005 أصبح لدى مؤسس��ات التمويل 
املصغر في س��ريالنكا أكثر من 15 مليون حساب إيداع 
)أكثر من واحد في نفس األس��رة( و2 مليون قرض غير 
مدفوع في دولة يزيد تعداد سكان عن 20 مليون بقليل. 
أثر تس��ونامى احمليط الهندى على مؤسس��ات التمويل 
املصغ��ر العاملة ف��ي مناطق الس��واحل املتأثرة حيث 
فقدت الكثير منها من العاملن والعمالء، باإلضافة إلى 
املواد املهمة مثل س��جالت العمالء. وخس��ر العديد من 
العمالء سبل معيش��تهم وممتلكاتهم ومصادر دخلهم، 
وش��ملت معظم التعامالت سحوبات أكثر من إيداعات. 
إال أنه، وبالرغم من االنتكاسات املبكرة، أثبتت مؤسسات 
التموي��ل املصغر أنها مورد قيم ف��ي دعم القدرة على 
اجملابهة وتفيز التعاف��ي للعمالء احلالين واجلدد. وكانت 
من أولى أولويات مؤسسات التمويل املصغر فهم كيفية 

تأثر العمالء، والنظر في إذا ما كان املقترض أو من يكسب 
الرزق الرئيسي قد توفي أو حدثت له إعاقة، أو إذا ما كان 
قد خسر ممتلكاته، أو دمر بيته، أو إذا ما تأثر السوق الذى 
مارس فيه عمله تأثراً بالغاً. وقامت مؤسس��ات التمويل 
املصغر بعدها بإعادة هيكلة القروض على أس��اس كل 
حال��ة على حدة، ومحو القروض في حال توفي املقترض 
أو قتل أو أصابه عجز دائم. ومنذ حدوث التسونامى، قام 
عدد من مؤسس��ات التمويل املصغر بإصالحات لتمنح 
عمالءها مزي��داً من احلماية في الكوارث املس��تقبلية، 
ومن ضمنها مراجعة هياكل اإلقراض اجلماعي للحد من 
احلاالت التي ميكن أن يؤدي فيها عجز ش��خص واحد عن 
السداد لتعجيز اجملموعة كلها، ومن أجل تطوير منتجات 
جديدة مث��ل قروض الطوارىء أو إعادة البناء ملس��اعدة 

العمالء في التكيف.

مربع رقم 6.7: 
التمويل املصغر يف 
التعايف من الكوارث 
يف سريالنكا32 
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الفصل 6
التصدي لعوامل املخاطر األساسية

بدأت حكوم��ات مثل الفلبني وجنوب أفريقيا بإطالق 
جهود لتغيير التش��ريعات والسياسات إلزالة حواجز 
الدخول وتسهيل املش��اركة األوسع للقطاع اخلاص 
ف��ي توفي��ر التأم��ني املصغ��ر37. إال أنه، م��ع احتمال 
اخلس��ائر الكبيرة غالب��اً ما يتطل��ب التأمني املصغر 
ش��راكة إضافي��ة مع ش��ركات تأمني ثاني��ة لضمان 
احلماية املناس��بة. ويوجد بالهند حالياً أكبر عدد من 
برامج التأمني املصغر خملاطر الكوارث، وجزء كبير منها 
هو نتيجة لتبنى أط��ر تنظيمية عام 2002 تتطلب 
من ش��ركات التأمني زيادة تغطيتها في •القطاعات 
الريفية واالجتماعية“38. ساعد اتخاذ مواقف لصالح 
الفقراء في تشكيل السوق وتشجيع اهتمام القطاع 
اخل��اص. بينما خلق دع��م متبادل يعن��ى أن العمالء 
األغنى يج��ب أن يقوموا بتغطية تكاليف تش��غيل 
إضافية، فهو يوفر طريقة تواجه بها احلكومة فشل 

السوق في خدمة احتياجات العمالء الفقراء.

ومع ذلك، فاخلبرة في استخدام التأمني املصغر 
في احلماية ضد مخاطر الك��وارث أصبحت محدودة 
والت��زال هن��اك أس��ئلة ب��ارزة ح��ول صالحيتها على 
امل��دى الطوي��ل وقدرتها عل��ى إفادة قط��اع عريض 
م��ن الفقراء. فحت��ى التكالي��ف املنخفضة لبرامج 
التأم��ني املصغ��ر احلالية ميكن أن تك��ون باهظة جداً 
وال تقدر عليها األسر الفقيرة جداً، التي يجب عليها 
استبدال تكاليف التأمني بحاجات أخرى من الدخول 
القليلة جداً. حاولت بعض املنظمات مثل مؤسسة 
الهند للتخفيف من الكوارث تطوير برامج تربط بني 
التأم��ني املصغر واإلجراءات األخرى للحد من مخاطر 
الكوارث. وبالرغم من ذلك، فالتخفيضات في برامج 
التأم��ني االس��تثنائى كحواف��ز للح��د م��ن مخاطر 
الكوارث الت��ي لم تكن نافع��ة بطريقة حتافظ على 

إمكانية احلصول على ال�تأمني املصغر.

6.3.3  التأمني املفهرس على احملاصيل 

املرتبط ة بالطقس 
بينما تستخدم معظم برامج التأمني املصغر تأمني 
وقاي��ة تقليدي، والذى يس��دد مطالب��ات التأمني رداً 
على خس��ائر معينة، فقد ظهرت برامج أخرى قائمة 
على املؤشر تسمى التأمني املفهرس ويغطى اخملاطر 
املتعلقة بالطق��س بالنس��بة للمحاصيل. وتعتمد 
منتج��ات التأم��ني املفه��رس عل��ى قي��اس الهدف 
والتمثيل املستقل، وتوفير فرص جديدة لنقل اخملاطر 
املرتبطة بخسائر احملاصيل أو املواشى بسبب اجلفاف 

ودرجات احلرارة العالية أو الفيضانات املستمرة.

تس��تخدم معظم البرامج مستويات سقوط 
األمط��ار )كم��ا تق��اس ف��ي مقاييس األمط��ار في 
محطات األرصاد احمللية( كمقياس أو محرك للمؤشر. 
يجم��ع املزارع��ون دفعات التأمني إذا مت إطالق املؤش��ر 

بغض النظر عن اخلس��ائر احلقيقية، مما يسهل اإلدارة 
ويقلل من احلاجة ملطالبات مكلفة وإجراءات التسوية. 
وبالرغ��م م��ن هذا، ولك��ى يصبح التأم��ني املفهرس 
ناجح��اً، يجب أن يك��ون احملرك له يتميز بالش��فافية 
وس��هولة الفهم واالرتباط الوثيق باخلس��ائر. وإذا لم 
يتم ربط احملرك باخلس��ائر بشكل وثيق، حتى لوكانت 
اخلسائر ضخمة على مزارع واحد، قد ال يصل املؤشر 

ملرحلة التحريك وال يتم دفع التأمني.

مت اس��تخدام التأم��ني املفهرس عل��ى احملاصيل 
تبعاً للطقس بأشكال عديدة يتم تطبيقها اآلن في 
م��ا يقرب من 15 دولة ومنه��ا أثيوبيا والهند ومالوى 
واملكس��يك ونيكاراجوا وبيرو وأوكرانيا للحماية ضد 
األمطار الش��ديدة وانقطاع األمط��ار، كما مت تطوير 
خط��ة للثروة احليواني��ة في منغولي��ا. وعامة تكتب 
العق��ود م��ن قب��ل طريق ش��ركات تأم��ني وتباع عن 
طريق بن��وك التنمية الريفية، وتعاوني��ات للمزارع أو 

مؤسسات التمويل املصغر.

يس��تطيع التأمني القائم على املؤش��ر أن يوفر 
حواف��ز أكب��ر للحد م��ن اخملاطر م��ن تأم��ني الوقاية. 
وحيث أن املدفوعات قائمة على قياس املؤش��ر وليس 
على اخلس��ائر احلقيقية إلى أصحاب بوالص التأمني، 
فحاملى البوالص لديهم احلافز لتقليص خسائرهم 

احملتملة إذ ما زال عليهم جمع املدفوعات39.

وبينم��ا يس��تمر التأم��ني عل��ى احملاصي��ل في 
االنتشار في مواقع عديدة حول العالم، فأكبر القيود 
كان توف��ر البيان��ات م��ن محطات األرص��اد احمللية أو 
اإلقليمي��ة، ونتيج��ة لذلك وجدت مح��اوالت حديثة 
لتطوي��ر طريق��ة جدي��دة للمؤش��ر تس��تطيع زيادة 
التغطي��ة. فعلى س��بيل املثال عم��ل البنك الدولي 
مع حكومة منغوليا لتطوير خطة لتتبع إحصائيات 
وفيات املواشى كمؤشر للتأمني ضد جتمدات الشتاء 
في الدزود40، وفي تايلند يتم اختبار اس��تخدام بيانات 
القم��ر الصناعى في تطوير تأم��ني ضد الفيضانات 
قائم على املؤش��ر يدفع على أس��اس نس��بة األرض 
املعمرة ومدة الفيضانات ف��ي مقاطعات بعينها41. 
املرب��ع رق��م 6.8 يش��ير لبرنامج مبتكر ف��ي بوليفيا 
يستخدم اإلنتاج في أجزاء من أرض املزارع كمقياس 

للمؤشر.

تتضمن القيود األخرى س��ياقات أخرى ال يكون 
لدى املزارعني فيها دافع كاٍف للمشاركة ملسئوليتهم 

احملدودة عن فشل احملاصيل43.

وللمزيد من دراسات احلالة حول آليات التمويل، 
جند معلومات متاحة في ملحق رقم 2.
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6.3.4  صناديق الكوارث

 النم��وذج التقلي��دى م��ن متوي��ل م��ا بع��د الكوارث 
يعتمد على مس��اعدات بطيئة وغي��ر جديرة بالثقة 
م��ن اجملتم��ع الدول��ي، فتحوي��ل توزي��ع امليزانية من 
التنمية إل��ى التعافي، أو طلب دي��ون جديدة ملا بعد 
الكارثة في أس��واق مالية باهظ��ة، هو أمر غير فعال 
مع زيادة حجم الكوارث واخلس��ائر29. غالبا ما تعوض 
املساعدات الدولية أقل من %10 من خسائر الكارثة 
في الدولة، ومتويل إعادة البناء رمبا يأخذ 12 ش��هراً أو 
أكث��ر ليتم جمعه، ورمبا ال يتم توزيعه بكفاءة ملعاجلة 
القطاعات واألس��ر األكث��ر تضرراً. وغالب��اً ما تتوجه 
املوارد م��ن قطاعات التنمية إلى متوي��ل إعادة البناء، 
مما يؤثر س��لبياً على التنمي��ة واحلد من الفقر. فبدون 
احلص��ول على تأمني الك��وارث، يخاطر م��الك املنازل 
بخس��ارة مدخ��رات الس��نوات أو تلك الت��ي تتوارثها 
األجي��ال واملرتبط��ة بقيم��ة املن��ازل، بينم��ا تتعرض 
احلكومات الضطراب��ات في امليزانية نتيجة لصعوبة 

التنبؤ مبساعدات الكوارث ونفقات التعافي منها.

أدوات التموي��ل اجلدي��دة والت��ي أظه��رت جناحاً 
في توفي��ر املوارد بعد الكوارث لألس��ر في الدول ذات 
الدخل العالي واملتوسط وللحكومات أيضاً، تتضمن 
صناديق الكوارث، وس��ندات الكوارث وخطوط ائتمان 

الطوارىء.

توف��ر صناديق الك��وارث آلي��ات لتحفي��ز توفير 
التأم��ني في األس��واق التي بها موانع أمام ش��ركات 
التأمني اخلاصة في تقدمي تغطية للكوارث، وذلك غالباً 
نتيجة للغموض حول احتماالت اخلسارة، واخلوف من 
اخلسائر املرتبطة، وغياب أو عدم مالئمة األقساط أو 
ضعف الطلب السريع على منتجات التأمني. تشمل 
صناديق الكوارث دعماً من احلكومة والقطاع اخلاص 
واملتبرعني — وغالباً ما تركز على التعامل مس��تويات 
معين��ة من اخملاطر — جلذب اهتمام الس��وق وإنش��اء 
متوي��ل فعال للتأم��ني، وتوفر صنادي��ق تأمني الكوارث 
أيضاً متويل فوري ملا بعد الكوارث يتناسب مع اخلسائر 
الفعلي��ة. ميكن أن تكون االصناديق بني املواطنني في 
دولة معين��ة أو مجموعة من الدول أو بني احلكومات 

للحد من تعرض مناطقهم خملاطر الكوارث.

فالتجارب إلى اآلن تتضمن جتمع تركيا للكوارث 
)مربع رق��م 6.9(، وهيئ��ة تأمني الك��وارث بالكاريبي 
)مربع رقم 6.10( ورابطة املكسيك، والتي حتركت مع 
جتربة الكوارث الكبرى مث��ل زلزال مرمارا في تركيا أو 
موس��م األعاصير في الكاريبي ف��ي 2004. تتضمن 
اآللي��ات األخ��رى توفير خط��وط االئتم��ان الطارىء 
لتزويد احلكومات بس��يولة فورية في حاالت الكوارث 
الكب��رى. وكولومبيا هى الدول��ة األولى التي تضمن 
احلصول على مث��ل هذا االئتمان م��ن البنك الدولي 

بقيمة 150 مليون دوالر.

وم��ن هذا املنظ��ور، يب��دو أن صنادي��ق الكوارث 
تساعد في توفير آلية فعالة وواضحة ملوازنة اخلسائر 
وزي��ادة القدرة على اجملابهة والس��تبدال املس��اعدات 
اإلنسانية ومس��اعدات إعادة البناء التقليدية جزئياً 
)بالرغ��م من ع��دم وجود ضمان أن عل��ى األقل املوارد 
املعطاة للحكومات التي أمنت مخاطرها الس��يادية 
تس��تخدم بفاعلية عن التموي��ل التقليدى للتعافي 
وإعادة البن��اء(. فلديهم ميزة زيادة الوعى باخملاطر مع 
وجود احلاج��ة إلعطاء تقديرات مفصل��ة عن اخملاطر 
الت��ي س��يتم التأمني عليه��ا ومع حقيقة أن ش��راء 
التأم��ني فق��ط ال يعن��ى زيادة مس��توى م��ن الوعي 
باخملاطر والقبول بها. ففي حالة الدول النامية اجلزرية 
الصغي��رة )SIDS( حيث الف��رص محدودة للحد من 
اخملاطر عل��ى األصول، وحيث أن الق��درة على اجملابهة 
االقتصادي��ة ه��ى األدن��ى، فصناديق الك��وارث حجر 

األساس في بناء هيكل احلد من مخاطر الكوارث.

تب��ني  احلالي��ة  فاخلب��رات  ذل��ك  م��ن  وبالرغ��م 
محدوديتها. فالتطبيق الناجح لها حتى اآلن هو في 
الدول ذات الدخل ااملرتفع واملتوس��ط، مثل ش��عوب 
الكاريب��ي واملكس��يك وتركيا، ومن غي��ر الواضح ألى 
مدى ميكن نش��رها في ال��دول ذات الدخل املنخفض 
واألدنى منواً. إن القدرة على إعادة التأمني هى بالتأكيد 
متاحة ملثل هذه الدول، في ظل املس��توى املنخفض 

طورت منظمة التمويل “بروفن” برنامج تأمن مبتكر 
قائم على املؤش��ر يتم جتربته في ش��مال ووس��ط 
منطقة ألتيبالنو في بوليفيا. جتمع اخلطة بن احلوافز 
من أج��ل احلد الفعال من اخملاطر وبن آليات املؤش��ر 
القائم��ة على األفراد. وفي هذا البرنامج يعتمد احملرك 
في املؤشر على مستويات اإلنتاج في قطع أرض معينة 
من مساحة األرض الزراعية التي تتشابه جغرافيا من 
حيث احلرارة وهطول املطر والرطوبة ونوع التربة. قطع 
األرض املرجعي��ة ميلكها مزارعون معروفون على أنهم 
ممارس��ون أكفاء بن زمالئهم. يش��ير الناجت في هذه 
القطع من األرض إلى إذا ما تأثرت مس��تويات اإلنتاج 
بحالة الطقس بطريقة س��لبية، وعلى هذا ترك دفع 
التأمن، أو بعوامل أخرى تت سيطرة املزارع. املزارعون 
اإلش��اريون يقدمون مساعدات فنية وتقنية لتشجيع 
أفكار لزيادة الناجت واحلد من مخاطر الكوارث وتأثيراتها. 
يشجع النظام املزارعن اآلخرين على منافسة املزارعن 
اإلش��ارين في تطبيق جه��ود التخفيف من الكوارث 
للحد من تأثيرات اجلفاف واألمطار الكثيفة وعواصف 
البرد والثلوج ألن هؤالء املزارعن يخاطرون بقطع األرض 
اخلاصة بهم بينما املزارعون اإلش��اريون سيكونوا أقل 

تأثرا.

مربع رقم 6.8: 
التمويل من أجل 
التخفيف من خماطر 
الزراعة )صندوق 
ختفيف املخاطر 
الزراعية( يف 
بوليفيا42
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الفصل 6
التصدي لعوامل املخاطر األساسية

م��ن تع��رض األصول. بالرغ��م من ذل��ك، فالتكاليف 
املبدئي��ة مثل ط��رح من��اذج مخاطر الك��وارث وجمع 
البيان��ات عالية بالنس��بة للعوائد املنتظ��رة ، بينما 
الوعى والق��درة على دفع التأمني رمب��ا تكون ضئيلة. 
فحت��ى في تركيا، ينتش��ر التأمني أكث��ر في املناطق 

األكثر ثراء مثل إسطنبول.

أم��ا ف��ي ال��دول ذات الدخ��ل املنخفض واألق��ل منواً، 
وفي العدي��د من ال��دول ذات الدخ��ل املنخفض إلى 
املتوسط، يتطلب األمر مس��اندة من القطاع العام 
واجملتم��ع الدول��ي إليجاد قواع��د املعلوم��ات املهمة 
والبني��ة األساس��ية الداخلي��ة واملالي��ة. وبطبيع��ة 
األمر س��يصحب هذا إيضاح للمسئوليات القانونية 
للمس��اعدة بعد الكوارث. فمس��ئولية احلكومة في 
متوي��ل التعافي بع��د الكارثة وإعادة البن��اء هى غالباً 

ضمني��ة، حيث ال يوضح القانون املس��ئوليات املالية 
للحكوم��ات. فاالعتقاد بأن احلكومات مس��ئولة عن 
تغطية خسائر الكوارث بالنس��بة لألسر وأن اجملتمع 
الدولي مسئول عن تغطية خسائر الكوارث اإلقليمية، 
تش��كل عقبة في طريق التطبيق األوسع لصناديق 
الكوارث في متويل مخاطر الكوارث. وفي نفس الوقت، 
فإن توفير أقساط التأمني املباشر من جانب القطاع 
العام يعطى حوافز اقتصادية س��يئة تفيد أصحاب 
البوالص من املعرضني للمخاطر العالية على حساب 

املعرضني منهم للمخاطر األقل47. 

وفي ظل الطبيعة القياس��ية ملعظم صناديق 
الك��وارث، فهى تواجه مظاهر اخملاطر احلادة وال تواجه 
اخلس��ائر األكثر حدوثاً واألقل شدة املرتبطة باخملاطر 
املمت��دة. وكما أش��رنا في الفصل الثالث، فخس��ائر 

صندوق تركيا لتأمن الكوارث هو اتاد تأمن الغرض منه 
توفير تأمن مناس��ب ملالكي املنازل، خاصة في املناطق 
الس��كنية احلضرية، وللحد من تع��رض حكومة تركيا 
ألزمات مالية عن طري��ق جتميع النقد من أجل الكوارث 
املستقبلية، ومش��اركة أجزاء من اخملاطر بداخل الدولة 
ونقل أجزاء أخرى من اخملاطر إلعادة التأمن الدولي وأسواق 
رأس املال. وتقدمي دليل على املش��اركة في البرنامج هو 
أمر إجبارى لتس��جيل التعامالت في األراضي، مثل حالة 
بيع املن��ازل. بدأ جتمع تركيا لتأم��ن الكوارث في تقدمي 
الس��ندات في س��بتمبر 2000، وفي ذلك الوقت أيضاً 
غيرت احلكوم��ة التركية أجزاء من قانون الكوارث إللغاء 
التزام احلكومة بتوفير مساعدات إعادة البناء بعد الكوارث 
للمس��اكن التي فقدت في الكوارث الطبيعية، مما وضع 

أغلب املسئولية على عاتق مالك املنازل.
ومت��ت إدارة جتمع تركيا لتأمن الكوارث كش��ركة تأمن 

خاصة تابعة إلرشاد استراتيجى من اخلزانة التركية. وخالل 
اخلمس سنوات األولى من عمل التجمع، قام البنك الدولي 
بتوفير مس��توى من االئتمان الطارىء لتزويد جتمع تركيا 
لتأمن الكوارث باملوارد املالية التي يحتاجها. وسهل نظام 
املعلومات املتطور عن طريق اإلنترنت من تس��ويق وتوزيع 
السياس��ات وأدى لفاعلية في استخدام التكاليف فيما 
يخص كتابة س��ندات جديدة. وتباع السندات عن طريق 
ش��ركات تأمن خاصة مقابل عمولة معينة. وفي يوليو 
2008 قام صندوق تركيا لتأمن الكوارث بتغطية 2.8 
مليون أسرة، ما يقرب من %21 من السوق املستهدفة 
في تركيا و%31 في إقليم مارمارا احمليط بإس��طنبول. 
وبينم��ا قامت اجلهود جلعل احلص��ول على التأمن أكثر 
سهولة، أعاق قلة الوعي باخملاطر واملستويات املنخفضة 
من دخل األس��ر من القدرة على تطبيق السياسات في 

املناطق خارج أنقرة وإسطنبول والساحل الغربي.

مربع رقم 6.9: 
صندوق تركيا 
لتأمني الكوارث  
(TCIP)45

هيئة الكاريبي لتأمن الكوارث هى هيئة تأمن إقليمية 
متلكها وتديره��ا 16 حكومة كاريبي��ة. وتؤمن الهيئة 
احلكوم��ات ضد تأثيرات األعاصير الكارثية والزالزل وتتيح 
لهم احلصول على السيولة بسرعة باستخدام احملركات 
الثابتة. بالنسبة للزالزل، تقوم احملركات على بيانات مركز 
األعاصير األمريكي الوطني حول موقع وشدة واحتمالية 
الض��رر على الدول األعضاء. وبالنس��بة لألعاصير تقوم 
احملركات عل��ى بيانات من مركز الواليات املتحدة الوطنى 

حول مسارات ترك األعاصير وشدة الرياح.  

األنش��طة املبدأية مت دعمها من قبل البنك الدولي وبنك 

الكاريب��ي للتنمية وحكومات كندا، وفرنس��ا واململكة 
املتحدة. وبالتش��ارك في اخملاطر اس��تطاعت احلكومات 

خفض من أقساط التأمن الفردى ب�40%.

وإلى اآلن قام��ت هيئة الكاريبي لتأم��ن الكوارث بدفع 
مبالغ تعادل 418976 دوالر ملواجهة حادثن، ودفعت هذه 
املبالغ حلكومة س��انت لوتشيا و528021 دوالر حلكومة 
الدومينيكان نتيجة لزلزال مبقدار 7.4 قريباً من املارتينيك 
في نوفمب��ر 2007 و6.3 ملي��ون دوالر حلكومة األتراك 

وجزيرة كايكوس بعد إعصار أيك في سبتمبر 2008.

مربع رقم 6.10: 
التعامل مع املخاطر 
العامة/السيادية 
– هيئة الكارييب 
لتأمني الكوارث 
(CCRIF)46
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اإلس��كان املرتبط��ة باخملاط��ر املمتدة رمب��ا تصل إلى 
%40 من مجموع خسائر الكوارث في هذا القطاع.

وتلخيص��اً ملا س��بق، يجب على اس��تراتيجيات 
متوي��ل اخملاط��ر الفعال��ة أن تضع ضمن مس��توياتها 
مخاطر الكوارث من خ��الل تطبيق صناديق الكوارث 
لنقل اخملاط��ر املرتبط��ة باألحداث اخلطي��رة واخملاطر 
احلادة وباستخدام آليات أخرى مثل التمويل االحترازي 
للك��وارث لتغطية اخلس��ائر الصغي��رة واملتكررة في 
البنية األساسية واخلدمات املرتبطة باخملاطر املمتدة 

ومد تغطي��ة التمويل املصغر والتأم��ني املصغر إلى 
خس��ائر املساكن وس��بل املعيشة بالنس��بة لألسر 

احلضرية والريفية.

ولكن لألس��ف، ف��إن خب��رة التموي��ل االحترازي 
للك��وارث مازال��ت مختلطة وتظه��ر أن التمويل يتم 
توزيعه عل��ى أولويات أخرى للحكومة، وفي تلك احلالة 
اخلسائر املرتبطة مبظاهر اخملاطر املمتدة ال يتم تغطيتها 
على اإلطالق، وهى تزيد من نقص البنية األساس��ية 

واخلدمات التي يتلقاها فقراء احلضر والريف. 

إدارة خدمات النظم اإليكولوجية 6.4

6.4.1 مناهج إدارة النظم اإليكولوجية

مرون��ة النظ��م اإليكولوجية وقدرتها عل��ى اجملابهة 
ليست مهمة فقط  للحد من مخاطر الكوارث،  بل 
هى حيوية أيضاً لضمان اس��تدامة س��بل املعيشة، 
وضمان توافر السلع واخلدمات الالزمة، والتقليل من 
ح��دة التأثيرات الس��لبية نتيجة التغي��رات املناخية 
املتزاي��دة والغير متوقع��ة. ولذلك ف��إن تعزيز مرونة 
النظ��م اإليكولوجية يتطل��ب اتخاذ إج��راءات على 
مستويات مختلفة مع مجموعة كبيرة من أصحاب 
املصال��ح، كم��ا يتطل��ب أيض��اً فه��م أن الكيانات 
املعرفي��ة اخملتلفة والتي تش��مل العلمي��ة والتقنية 
واحمللي��ة والتقليدية يجب أن تفهم آثار التغير البيئي 

العاملي على النظم اإليكولوجية احمللية.

 وقد س��اهم التده��ور العاملي ف��ي العديد من 
خدمات النظم االيكولوجية التنظيمية والتزويدية 
في زيادة األخطار التي قد يتعرض لها الفقراء الذين 
يعيش��ون في املناط��ق احلضرية والريفي��ة على حد 
الس��واء وكذلك انخفاض مدى  قدرة سبل املعيشة 
عل��ى اجملابهة. من ه��ذا املنظور، كان��ت إدارة النظم 
اإليكولوجية هي ممارس��ة جديدة ميكن أن تسهم في 
تنظي��م األخطار املتعلقة بالطقس وتس��هم  أيضاً  

في تعزيز سبل املعيشة

 نظ��رة تخطيطي��ة لتكالي��ف وعائ��دات إدارة 
النظم اإليكولوجية موضحة في الشكل 6.1.

في حالة ترميم النظم اإليكولوجية، فإن التكاليف 
التي يتم جتنبها تف��وق بكثير نفقات الترميم. على 
س��بيل املثال، عندما ق��ام االحتاد الدول��ي للصليب 

األحم��ر ب��زرع وحماي��ة 12000 هكت��ار م��ن غابات 
املنغ��روف ف��ي فيتن��ام  كان��ت التكلف��ة حوالي 1 
ملي��ون دوالر أمريك��ي لك��ن ذل��ك أدى إل��ى خفض 
تكالي��ف صيان��ة الس��دود البحري��ة ب7.3 ملي��ون 
دوالر أمريك��ي ف��ي الس��نة. وف��ي الوق��ت نفس��ه، 
ميك��ن أن تتجاوز العائدات املش��تركة إل��ى حد كبير 
تكاليف الفرص البديلة، فعلى س��بيل املثال، تشير 
تقدي��رات تقييم األلفية للنظ��م اإليكولوجية إلى 
أن قيمة أش��جار املنغ��روف الس��احلية الصحيحة 
والتي تش��مل كونها أماكن تفريخ ومرشحات تلوث 
وخط��وط دفاعات س��احلية يتراوح ب��ني 1000 دوالر 
إل��ى 36000 دوالر من قيم��ة املانغروف مقابل 200 
دوالر قيم��ة الهكتار الواحد لتربي��ة اجلمبري49. وفي 
ماليزيا،   قدرت القيم��ة االقتصادية للمنغروف من 
حي��ث كونها تؤدى وظيفة  الدفاعات الس��احلية ب  
300000 دوالر أمريكي للكيلومتر الواحد، مع األخذ 
في االعتبار تكاليف األعمال الهندس��ية الش��اقة  
لتحقي��ق نفس التأثير الوقائي50. أما في سويس��را، 
ف��إن القيم��ة االقتصادي��ة للغاب��ات والت��ي تتمثل 
ف��ي من��ع االنهي��ارات الثلجي��ة مت تقييمها ب 100 
دوالرأمريك��ى لكل هكتار في الس��نة ف��ي املناطق 
املفتوحة ولكن قد تص��ل القيمة االقتصادية التي 
تتمثل في من��ع االنهيارات الثلجي��ة لتلك الغابات 
إل��ى 170000 دوالر أمريكى في املناطق التي حتتوى 

على أصول وأمالك ذات قيمة مالية عالية51.

ف��ي الوقت نفس��ه، كثي��راً ما توف��ر األنظمة 
اإليكولوجية منافع مشتركة مهمة في حال إدارتها 
بطريقة س��ليمة. فبعض أخصب األراضي الزراعية 
على وج��ه األرض يعتمد عل��ى الفيضانات املتكررة 
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لتغذي��ة التربة باملغذيات. وميكن أيض��اً للفيضانات 
أن تق��وم بش��حن مس��تجمعات املي��اه اجلوفية في 
املناطق الشبه القاحلة أو أن تنقل الرواسب احليوية 
واملغذي��ات للمحافظ��ة عل��ى  مصائ��د األس��ماك 
الس��احلية ف��ي مناطق أخ��رى. كما تعتب��ر احلرائق 
املتك��ررة أم��ر هام  وحيوي لس��المة بع��ض النظم 
االيكولوجي��ة للغابات. وفي هذه احلاالت، فإن املنافع 
املش��تركة حلماي��ة النظ��ام البيئي عادة م��ا تفوق 
تكالي��ف الف��رص الضائع��ة. وتعد أفض��ل األمثلة 
على إدارة النظ��م اإليكولوجية هي اس��تراتيجيات 
االس��تفادة م��ن جمي��ع النواح��ي والت��ي حت��د من 
األخطار من ناحية، وحتافظ على اس��تمرارية س��بل 
معيش��ة األس��رالفقير من ناحية أخرى وفي نفس 
الوقت، بينما توفر نطاقاً أوس��ع م��ن املنافع العامة 

املش��تركة في عدة مج��االت مثل املي��اه وامدادات 
الطاقة وحتس��ني نوعية الهواء وتنظيم املناخ.

إن إدارة تق��دمي خدم��ات النظ��م اإليكولوجي��ة 
عملية معقدة لعدة أسباب. فبينما قد تبدو الفوائد 
واضحة، إال أنها تكون مش��تركة ب��ني عدد كبير من 
الن��اس لفترة طويلة من الزم��ن. وضمان أن املصالح 
اخلاص��ة ال تعرض هذه املصالح االجتماعية للتدهور 
يتطل��ب تواف��ر نظ��م مؤسس��ية وقانوني��ة وإدارية 
تتمت��ع بالكفاءة واالس��تمرارية على امل��دى البعيد 
وأن تس��اند هذه النظ��م املوارد والدعم السياس��ي 
ال��ذي يضمن لها االحترام. هناك العديد من الفرص 
لهندس��ة النظ��م اإليكولوجي��ة متكنها م��ن توفير 
العديد من اخلدمات. ومع ذلك، فإن عملية هندس��ة 

 التكاليف الناجتة عن اعتماد منهج إيكولوجي -- فوائد 
اقتصادية مهدرة في املقام األول بسبب االستخدامات البديلة 

األراضي
فقدان العائدات من استخدام النظام اإليكولوجي والتي  … 

تتعارض مع إدارة النظام اإليكولوجي في تنظيم مخاطر 
الكوارث، مثل فقد الدخل من قطع األشجار في مناطق 

املستنقعات التي يجري حالياً إعادة تشجيرها بغرض تنظيم 
تدفق الفيضانات وجتمع الرواسب

تكاليف الفرص 
املستوى الثاني  من التكاليف  

الفوئد  الناجتة عن اعتماد منهج النظام اإليكولوجي 
الفوائد غير املباشرة التي تنتج عن استخدام منهج نظام  … 

إيكولوجي، مثل حصاد الثمار من األشجار املزروعة والتي 
يحظر قطع أشجارها ملنع تآكل التربة والتصحر

الفوائد املشتركة
املستوى الثانى من الفوائد 

تكاليف احلفاظ على النظم االيكولوجية وتكاليف ترميم النظم 
اإليكولوجية املتضررة أو املفقودة وتكاليف تصميم النظم 

اإليكولوجية حتى تقدم خدمات إيكولوجية تنظيمية للكوارث
 … تكاليف تطوير مناهج النظم اإليكولوجية التي كثيراً ما 

تختلف عن املناهج التقليدية
تكاليف وضع األسس، مثل: البيانات الالزمة لصناع القرار  … 

متكنهم من انتهاج استراتيجيات جديدة 
تكاليف تعزيز رفع الوعي وزيادة املعرفة ودعم بناء القدرات  … 

بني األشخاص املعنيني من أصحاب املصلحة ومن اجملتمع 
املدني لدعم مناهج النظم اإليكولوجية

تكاليف تطبيق تلك املناهج واحلفاظ عليها ورصد نتائجها  … 

تكاليف الترميم  
املستوى األول من التكاليف  

جتنب اخلسائر الناجمة عن  األضرار )االقتصادية واالجتماعية 
والبيئية( الناجمة عن الكوارث الطبيعية والتي ميكن خفضها أو 

تفاديها بالكامل باستخدام منهج إيكولوجي 
الفوائد املباشرة من استخدام منهج إيكولوجي للحد من  … 

مخاطر الكوارث، ومثال ذلك جتنب فقدان األراضي نتيجة 
التآكل وذلك من خالل عمل غطاء من النبات الساحلية

العائدات أو التكاليف املتجنبة
املستوى األول من العائدات 

الشكل 6.1:
 تكاليف وعائدات 
تطبيق إدارة النظم 
اإليكولوجية على 
احلد من املخاطر 48
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تقرير التقييم العاملي بشأن احلد من خماطر الكوارث لعام 2009
املخاطر والفقر يف مناخ متغري

النظ��م االيكولوجية التي تضمن  أنها  تقوم بتقدمي 
اخلدمات إلى أقصى حد ممكن وأن هذه اخلدمات تنتج 
وتس��تهلك من قبل مختل��ف الفئ��ات االجتماعية 
واملصال��ح االقتصادية والسياس��ية عل��ى مختلف 
املس��تويات وعل��ى النحواألمثل يش��كل في الغالب 
حتدي��اً كبيراً للحوكمة. ومع ذلك، فإن هناك عدداً من 
املمارس��ات اخملتلف��ة التي تطبق عل��ى النحو املالئم 
منف��ردة أو مجتمع��ة والتي ميكن أن تس��هل عملية 
إدارة النظ��م اإليكولوجي��ة بطريقة حت��د من اخملاطر 

وتعزز سبل املعيشة.

6.4.2  احلوكمة البيئية

تش��مل  احلوكم��ة البيئي��ة مبعناه��ا الواس��ع خلق 
السياس��ات ووض��ع األط��ر التنظيمي��ة والهي��اكل 
املؤسس��ية لتعزيز اس��تدامة النظم البيئية. وغالبا 
م��ا حتدد هذه األطر مس��تويات احلماية البيئية  كما 
تنادى بعمل  وس��ائل  ملراقبة تل��ك احلماية وفرضها. 
وأحد أش��هر اآللي��ات ش��يوعاً وأكثره��ا تطبيقاً هو 
اس��تخدام نظ��ام تقيي��م التأثي��رات البيئي��ة ف��ي 
تخطي��ط وإقرار املش��روعات واالس��تثمارات.  ولذلك 
ف��إن مخاط��ر الكوارث يت��م إدراجها بش��كل متزايد 
ف��ي عملية تقيي��م التأثيرات البيئية. فعلى س��بيل 
املثال، قام بنك التنمية الكاريبي بدمج وإدراج عوامل 
مخاط��ر الك��وارث ف��ي نظ��ام  تقييم��ات التأثيرات 
البيئي��ة وكذل��ك قامت العديد من ال��دول األعضاء  
في الس��وق الكاريبية املشتركة مثل غيانا وترينيداد 
وتوباغ��و بإضفاء الطابع الرس��مي عل��ى التغييرات 

التي طرأت في عملية تقييم التأثيرات البيئية.

6.4.3  التخطيط املتكامل 

وتع��د آلي��ة التخطي��ط املتكام��ل والتي يتم 
فيها إدراج االعتبارات البيئية ومخاطر الكوارث في 
تخطيط اس��تخدام األراضي، تعد آلية أخرى ميكن 
أن تس��هل إدارة النظم اإليكولوجية. وهذا يشمل 
اإلدارة املتكاملة لكل من املناطق الساحلية واملوارد 
املائية، ويش��مل أيضاً مب��ادرات معينة مثل مبادرة 
املنغ��روف للمس��تقبل — وهي مبادرة ب��ني العديد 
م��ن ال��دول والعدي��د م��ن ال��وكاالت والعديد من 
أصحاب املصلحة وتهدف إلى حتس��ني إدارة املناطق 
الس��احلية. ويرتب��ط جن��اح التخطي��ط املتكام��ل 
ارتباط��اً وثيقاً بنوعية احلوكم��ة في معظم الدول 
ويعتم��د النج��اح عموم��اً كما في مج��االت أخرى 
على الش��راكات املبتك��رة بني ال��وكاالت الوطنية 

واحلكومات احمللية واجملتمع املدني.

6.4.4  املناطق احملمية 

تشريعات املناطق احملمية والطرق األخرى إلدارة املوارد 
الطبيعي��ة وللحف��اظ عل��ى البيئة وجتدي��د النظم 
االيكولوجي��ة  الطبيعي��ة م��ن اآللي��ات األخرى ذات 
الصلة. والترويج لفكرة الس��هول التي تغمرها مياه 
الفيضانات واملس��تنقعات باعتباره��ا من اإلجراءات 
الفعال��ة من حي��ث التكلفة للتخفي��ف من أخطار 
الفيضان��ات زاد اس��تخدامها م��ن قب��ل العديد من 
الدول كبديل لإلجراءات الهندسية الشاقة واملكلفة 
مثل ش��ق القنوات النهرية وبناء الس��دود الدفاعية 
للتصدي للفيضانات. وتس��اهم الغابات احملمية في 
تنظي��م دورة امل��اء الطبيعية، كما ميكنه��ا أيضاً أن 
تخف��ف من ح��دة أخط��ار الفيضانات واجلف��اف وأن 
تس��اهم  في استدامة سبل املعيشة الريفية حيث 
تق��وم تلك الغابات بتوفير العديد من املنتجات وذلك 
فضالً عن الدخل من السياحة البيئية )انظر اجلدول 
6.11(. وإن تش��جير املناط��ق الس��احلية، وإعادة زرع 
أش��جار املنغروف وحمايتها ميك��ن أن يكمل احلوائط 
بحري��ة مكوناً حائط صد حلماية املناطق الس��احلية 

املعرضة للتآكل.

6.4.5  التكنولوجيا البيئية

يتم حالياً تقدمي مجموعة جديدة من التكنولوجيات 
واالبت��كارات البيئية اجلديدة من قبل القطاع اخلاص 
واملنظمات الغير حكومية ومب��ادرات القطاع العام 
والت��ي تط��رح مب��ادرات جدي��دة ملناهج الهندس��ة 
البيئية الالزمة إلدارة النظم االيكولوجية واألخطار، 
وتنظي��م  مص��ادر الطاق��ة ، فضال عن تعزيز س��بل 
املعيش��ة  ف��ي الري��ف واحلض��ر. وم��ن أمثل��ة  تلك 
التكنولوجيات استخدام التكنولوجيا جلمع املياه في 
املناط��ق املعرضة للجفاف وتكنولوجيا ضبط درجات 
احلرارة القصوى في املساكن وتكنولوجيا املواقد التي 
تتس��م بالكفاءة في اس��تخدام الطاق��ة للحد من 
إزالة أشجار الغابات، وتكنولوجيا الطاقة الشمسية 
واملائي��ة صغيرة النط��اق الغير مركزي��ة وأنواع أخرى 
ال حتصى من التكنولوجي��ات. وفي حني أن إمكانيات 
االبتكارات التكنولوجية هائلة، فإن العوائق الثقافية 
واالقتصادي��ة الضخمة متنع تبني تل��ك اإلمكانيات 
واالبت��كارات وخصوصاً من قبل اجملتمع��ات الفقيرة 
ف��ي املناطق الريفية واحلضرية التي تخش��ى اخملاطر. 
ونتيجة لذل��ك، في حني تكثر املش��اريع الرائدة ، فإن 

تعميمها وتطويرها استثناًء كبيراً.
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النظ���ام  خدم���ات  مقاب���ل  الدف���ع   6.4.6

اإليكولوجي
 الدف��ع مقابل خدمات النظ��ام اإليكولوجي هو أداة 
إدارة بيئي��ة ظهرت من��ذ التس��عينات.وهي تتطلب 
حتدي��د قيمة نقدي��ة مقابل تقدمي خدم��ات النظام 
اإليكولوج��ي، ث��م العث��ور عل��ى كل من املش��ترين 
والبائع��ني. ويتم تقييم كل من التكاليف والعائدات 
اخملتلف��ة خلدم��ات النظم اإليكولوجي��ة التنظيمية 
والتزويدي��ة، كما يتم تصميم النظم اخملتلفة بحيث 
يدفع  املس��تخدمون قيمة اخلدمات املقدمة. فعلى 
سبيل املثال، مس��تجمعات املياه احملمية تقدم املياه 
لالس��تهالك املنزلي والطاق��ة املائية ملدين��ة قريبة، 
ولكن إذا متت إزالة أش��جار املنطقة فهذا من ش��أنه 
أن يوف��ر فوائ��د مل��ن قام��وا ببيع اخلش��ب. ولك��ن إذا 
م��ا مت حس��اب التكاليف م��ن حيث خف��ض القدرة 
عل��ى اجملابهة وع��دم توافر املياه والكهرب��اء املرتفعة 
األسعار فإن سكان املدينة سيضطرون لتحمل تلك 

النفقات. وباس��تخدام نظام الدف��ع مقابل خدمات 
النظ��ام اإليكولوجي، ف��إن تكلفة الف��رص البديلة 
حلماية مستجمعات املياه يتحملها مستهلكو املياه 
والكهرب��اء )ف��ي الغالب من املناط��ق احمليطة باملدن 
واملناطق احلضري��ة(، والذين يحصل��ون على الفوائد 
املش��تركة والتي تش��مل إم��دادات املي��اه والطاقة 
اآلمنة والرخيصة. ولذلك ميكن لنظام الدفع مقابل 
خدمات النظام اإليكولوجي أن يقوم بدور رئيسي في 
دعم اجلهود الرامية إلى احلد من األخطار في املناطق 
احلضرية والريفية  فضالً عن تعزيز س��بل املعيش��ة 

في املناطق الريفية. )انظر املربع  6.12(.  

ومع ذلك ، فإن تعميم هذا البرنامج ال يزال في بداياته 
، والعديد من البرامج املطبقة في الوقت احلالي تقف 
عقبة  في وجه محاولة دمج األسر الفقيرة55، نظراً ألن 
هذه البرامج مصممة في األساس للحفاظ على البيئة 
وليس للحد من الفقر. ويتحول اهتمام سياسات الكثير 
م��ن البلدان في الوقت الراه��ن نحو حتديد اإلصالحات 
الالزم��ة لزيادة قدرة  تلك البرامج على احلد من  الفقر، 
فهذه البرامج تقدم بعض املنافع الهامة لألس��ر ذات 
الدخل املنخفض حتى  وهى في شكلها احلالي الغير 
كامل. وتشمل تلك املنافع واملزايا اختراق أسواق جديدة 
لألخشاب املستدامة والنب العضوي ومنتجات الغابات 
الزراعية األخرى. ومثل غيره من األشكال األخرى للدخل 
البيئي، قد ال يكفي الدخل الوارد من هذا البرنامج  في 
انتشال االسر الريفية الفقيرة من الفقر، ولكنه ميكن 
أن يساهم إلى حد كبير في توفير سبل معيشة آمنة 
وذل��ك يرجع النتظ��ام الدخل الذى يدره ه��ذا البرنامج 
وأيض��اً للحافز الذى يقدمه ه��ذا البرنامج إلدارة نظم 

إيكولوجية مستدامة.

مت انق��اذ بعض املناطق التي كانت متدهورة ومت قياس 
الفوائد االقتصادية الناجت��ة عن احلد من اخملاطر الذي 
يترت��ب عليه��ا. وإن عملية إزالة  الغاب��ات في اجلزء 
الش��رقى في مدغش��قر تفاقم الفيضانات السنوية 
الناجمة عن األمطار املوسمية، ثم قامت خطة العمل 
البيئي��ة الوطنية ف��ي عام 1989 بإنش��اء حديقة 
مانتاديا الوطنية التي ضمت مستجمعات املياه ومنها 
نهر فوهيترا. وبالنظ��ر إلى احلد من احملاصيل الزراعية 
التالف��ة، قدرت تكلفة عملية حماية مس��تجمعات 
املياه ب126700 دوالر أمريكي  و هى قيمة مرتفعة 

جداً بالنظر إلى احلالة االقتصادية احمللية.

املربع 6.11: محاية 
مستجمعات املياه 
يف مدغشقر52

ف��ي  البرنامج الكوس��تاريكى للدف��ع مقابل خدمات 
النظ��ام اإليكولوجي يحصل مالكو أراضي الغابات على 
مبالغ نقدي��ة موحدة مقابل حماي��ة غاباتهم. وتعتبر 
هذه املبالغ ثمن��اً للخدمات البيئي��ة املقدمة. ويعترف 
ه��ذا النظام بأربعة أن��واع من اخلدم��ات وهى: حماية 
مس��تجمعات املي��اه واحلفاظ على التن��وع البيولوجي 
وتقلي��ل االنبعاثات الكربونية واحلفاظ على جمال البيئة  
الطبيعي  وجمال املناطق الس��ياحية. وال يتم احتساب 
القيمة الفعلية للخدمات التي تقدمها مساحة معينة 
من الغابات، ولكن النظام يفترض أن جميع الغابات تقوم 
بتقدمي نفس املتوس��ط من اخلدم��ات وبالتالي فإن كل 
غاب��ة لها احلق في احلصول على نفس املبلغ املالي الذى 
تصل عليه نظيراته��ا. كما أن هذا النظام  في الوقت 
احلال��ي  ال مييز بن املناطق املعرض��ة للمخاطر الكبيرة 
واملعرضة للمخاطر األقل نتيجة قطع أشجار الغابات أو 
التده��ور   البيئي. والواقع هو أن أصحاب أراضي الغابات 
الذين يطلبون بتقييد أسمائهم في هذا البرنامج يتعدى  

املوارد املالية املتاحة للبرنامج، مما يشير إلى أنه بالنسبة 
ألصحاب الغابات فإن املبال��غ التي يحصلون عليها من 
البرنامج تفوق تكاليف الفرص البديلة للحفاظ وحماية 
تلك األراض��ي . ومن احملتمل أيضاً أن تزيد كفاءة تطبيق 
البرنام��ج في حال��ة إذا مت ربط  قيم��ة املبالغ النقدية 
املدفوع��ة مع تكاليف الف��رص والتهديدات وإذا مت وضع 
األولويات املكانية احملددة. ولكن قد يعقد األسلوب الغير 
موح��د إجراءات نظ��ام  الدفع مقاب��ل خدمات النظام 
اإليكولوجي ويزيد من نفقات املصروفات االدارية والبحثية 

 .
في العديد من دول أمريكا الوس��طى عدا كوس��تاريكا، 
كانت هناك صعوب��ة في تطبيق آليات ه��ذا البرنامج 
لعدة أس��باب منها القصور املؤسس��ي الدائم  وعدم 
توافر املستندات القانونية مللكية األراضي ، وعدم كفاءة 

احلوكمة54.

اجلدول 6.12 نظام 
الدفع مقابل  
خدمات النظام 
اإليكولوجي يف 
كوستاريكا53
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تقرير التقييم العاملي بشأن احلد من خماطر الكوارث لعام 2009
املخاطر والفقر يف مناخ متغري

أب��رز التحلي��ل املق��دم أن املناطق احمللي��ة التي 
تتعرض لنف��س األخطار تظهر أمناط��اً مختلفة من 
اخملاطر . وهذا يشير إلى أنه على الرغم من أن مخاطر 
الكوارث تتأثر بالعديد من العوامل الوطنية والعاملية 
مث��ل كفاءة احلوكمة وتغير املناخ، إال أنها  تتش��كل 
على املس��توى احمللي. فالطرق التي تتبعها اجملتمعات 
اخملتلفة واحلكومات احمللية واألعمال التجارية واجلهات 
احمللية األخرى في اس��تخدام وتغيير املنطقة واملوارد 
الطبيعية والبيئة املبنية واألصول األخرى، لها تأثيرات 
كبيرة على حتديد شكل ااألخطار وأمناط التعرض لها 
وقابلية التضرر بها والقدرة على مجابهتها  في كل 
منطقة محلي��ة وكل تلك العوامل الس��ابقة حتدد 

املنطقة االجتماعية للمخاطر.

وبالنظ��ر إل��ى أن اخملاطر وأثار الكوارث تتش��كل 
محلياً فإنها تؤثر محلياً أيضاً، وليس من املستغرب أن 
في جميع املمارسات واالساليب التي مت استعراضها 
ف��ي ه��ذا الفص��ل كان التركي��ز األساس��ي عل��ى 
أهمية إش��راك اجلهات احمللية املعنية واجملتمع املدني  
واحلكوم��ات احمللي��ة في احلد م��ن مخاط��ر الكوارث. 
وس��يدرس ه��ذا الباب مش��اركة  منظم��ات اجملتمع 
احمللي واحلكومات احمللية في احلد من مخاطر الكوارث 
م��ن خالل ممارس��ات خاصة بها تلم��س بعض نواحي 

املمارسات األخرى. 

احمللي���ة  املناه���ج  ظه���ور    6.5.1

واجملتمعية
متزاي��د  اهتم��ام  هن��اك  كان  الثمانيني��ات،  من��ذ   
مبمارس��ات احلد من مخاطر الكوارث على املس��توى 
احملل��ي واجملتمعي. )املش��ار إليها هنا ك��� C-DRM و

L-DRM56(. وظهراالهتم��ام به��ذه األس��اليب في 

األس��اس من العم��ل التطوع��ي   للمنظمات الغير 
حكومية الرائدة في آس��يا وأمري��كا الالتينية والتي 
أدرك��ت أن السياس��ات والبرام��ج واالس��تراتيجيات 
الوطني��ة للحد م��ن مخاط��ر الكوارث الت��ي تواجه 
الفق��راء في الري��ف واحلضر على حد الس��واء كانت 
غالباً تفش��ل في التصدي للك��وارث كما أنها كانت 
غير اقتصادية وغير فعالة. ومنذ التسعينييات القت 
مب��ادرات احلد م��ن مخاط��ر الكوارث على املس��توى 
احمللي واجملتمعي دعماً ورواجاً متحمساً من املنظمات 
الثنائية و متعددة األطراف ومن احلكومات. وفي عام 
1994 ق��ام إعالن يوكوهاما الصادر عن املؤمتر العاملي 

األول للح��د م��ن الك��وارث بوضع الطابع الرس��مى 
باملوافقة على هذه املناهج، مركزاً على أهمية تركيز 
جه��ود احل��د من مخاط��ر الك��وارث عل��ى اجملتمعات 

الفقيرة57.

وفي ح��ني يركز احلد من مخاط��ر الكوارث على 
املس��توى اجملتمع��ي عل��ى املش��اركة املباش��رة م��ع 
منظم��ات اجملتمع احملل��ي،  فإن التركيز ف��ي احلد من 
مخاطر الكوارث على املس��توى احمللي يكون بش��كل 
أكب��ر على العمل مع احلكوم��ات احمللية ومن خاللها. 
ومن ناحية املمارس��ات، فإن احلد من مخاطر الكوارث 
عل��ى املس��توى اجملتمعي قد ض��رب ج��ذوراً عميقة 
ف��ي جميع املناطق النامية وعل��ى النقيض، تطورت 
أساليب عمل احلد من مخاطر الكوارث على املستوى 
احمللي بش��كل رئيس��ي في آس��يا وأمريكا الالتينية، 
ولك��ن ن��ادراً م��ا يس��تبعد أى منهج منهم��ا اآلخر،  
فمعظ��م مناه��ج عمل احل��د من مخاط��ر الكوارث 
على املس��توى احمللي تق��وم على اش��راك احلكومات 
احمللية واجملتمع احمللي ومنظمات اجملتمع املدني وباملثل 
أغلب مناهج احلد من مخاطر الكوارث على املستوى 
اجملتمع��ي جناحاً هى الت��ي متكنت م��ن اجتذاب دعم 
احلكومات الوطنية واحمللي��ة. ومن الواضح أن تعريف 
م��ا هو محل��ي أو غير محلي يختلف من س��ياق إلى 
آخر. وباعتبار احلكومات احمللية وس��يطاً و محِكماً في 
مختلف املصالح والنزاعات االجتماعية أو باعتبارها 
العب��اً رئيس��ياً ف��ي التخطي��ط البيئ��ي واإلقليمي 
والقطاعي والتنمي��ة، فيمكن  للحكومات احمللية أن 
تلع��ب دوراً كبيراً في احلد م��ن مخاطر لكوارث. إال أن 
مدى قوة احلكومات احمللية أو ضعفها يختلفان بشدة 
وفقاً للهياكل االدارية والسياسية للدولة واألقاليم، 
وكذل��ك وفقاً ملس��توى الالمركزية في املس��ئوليات 

احلكومية ، ومدى توافر املوارد .

 ولك��ن  نادراً ما تكون مب��ادرات احلد من مخاطر 
الك��وارث على املس��توى احملل��ي واجملتمع��ي واضحة 
بش��أن كيف ميكنهما املساهمة في احلد من الفقر. 
ولك��ن هناك عامالً مش��تركاً في كل تل��ك املبادرات 
وهو التركي��ز على اجملتمعات األكثر فق��راً. ولكن في 
احلقيق��ة يكون التركيز على التصدي خملاطر الكوارث 
في املناط��ق الفقيرة واضحاً لدرجة أنه وفي معظم 
احلاالت يتم التس��وية ب��ني اجملتمع��ات املتضررة وبني 
اجملتمع��ات الفقي��رة ف��ي الري��ف واحلض��ر. ومع ذلك 
ومن ناحية املمارس��ة فإن مب��ادرات احلد من مخاطر 
الك��وارث عل��ى املس��توى احملل��ي واجملتمعي تنش��ط 

مناهج احلد من خماطر الكوارث على املستوى 6.5
احمللي واجملتمعي   
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الفصل 6
التصدي لعوامل املخاطر األساسية

وتتط��ور في املناطق التي تتمت��ع بحكومات محلية 
قوية ومنظمات مجتمع محلي نش��طة والتي قد ال 
تكون بالضرورة املناطق األكثر فقراً أو املناطق األكثر 

قابلية للتضررً. 

وتش��مل مب��ادرات احلد م��ن مخاطر الك��وارث على 
املس��توى احملل��ي واجملتمعي تطبيق املناه��ج اخملتلفة 
س��واء احمللي��ة أو أس��اليب اجملتم��ع التقليدي��ة على 
مجموع��ة متنوعة من املمارس��ات العملي��ة  التي 

تدعم املبادرات58.

وقد مت تطبيق مناهج املبادرات على: 
مسح ومراقبة مستويات األخطار، واستخدام  � 

اخلبرة احمللية لتطوير أنظمة االنذار املبكر 
أنشطة التخفيف من آثار الكوارث والتي  � 

تشمل تقوية السدود وبناء املزيد منها ودعم 
استقرار املنحدرات وإعادة زرع أشجار املنغروف 

وفي املناطق احلضرية تشمل حتسني الصرف
حتسني إدارة النظم اإليكولوجية حتت مظلة  � 

املسئولية احمللية وقد شملت أحياناً استخدام 
آليات برنامج الدفع مقابل خدمات النظام 

اإليكولوجي 
تطوير استخدام األراضي القائم على املشاركة  � 

وتطوير اخلطط التنموية التي تأخذ في 
اعتبارها دمج احلد من اخملاطر 

تعزيز سبل املعيشة من خالل تشجيع  � 

التوظيف واتخاذ التدابير الالزمة لزيادة 
اإلنتاجية الزراعية وضمان إمدادات املاء والغذاء 

وزيادة مبادرات التسويق 
تطبيق برامج التمويل املصغر وال�تامني املصغر  � 

لزيادة األمان االجتماعي والقدرة على اجملابهة 
وتعزيز احلوكمة احمللية والتي تشمل امكانيات 

احلد من مخاطر الكوارث  
اعتماد مناهج تراعي الفوارق بني اجلنسني في  � 

احلد من مخاطر الكوارث 
عدد كبير من مبادرات التنمية احمللية واجملتمعية  � 

تتصدى للعديد من عوامل اخلطراألساسية 
التي مت تسليط الضوء عليها في هذا التقرير 
ولكن ال يتم اإلشارة إليها على أنها مبادرات 

محلية أو مجتمعية 

6.5.2  ملاذا يعد  إشراك اجملتمع احمللي 

واهليئات احمللية أمرًا هاما؟
من حيث املبدأ على األقل ، يعد إشراك اجملتمع املدني 
واحلكوم��ات احمللية في احلد م��ن مخاطر لكوارث أمراً 

ضرورياً لعدد من األسباب59.

إذا ل��م يتم إش��راك اجلهات املعني��ة احمللية وأصحاب 
املصلح��ة احمللي��ني في تصمي��م وتنفي��ذ وادارة احلد 
م��ن مخاطر الكوارث فبالتال��ي فليس من احملتمل أن 
تس��تجيب وتتناس��ب تلك اخلطط واالستراتيجيات 
والسياس��ات بش��كل مناس��ب مع الظروف احمللية، 

فعلى س��بيل املثال ،هن��اك العديد من املش��روعات 
التي مت فيها  بناء مساكن مقاومة لألخطار ولكنها 
غير مالئمة بيئياً وثقافياً وبالتالي انتهى األمر برفض 

السكان احملليني لها60. 

وباملثل فإن لم يتم إشراك املنظمات احمللية في 
ادارة املرافق والبنية األساس��ية فليس من احملتمل أن 
تق��وم تلك املنظمات بالعناي��ة بتلك املرافق أو تهتم 
بالبنية التحتية وعلى س��بيل املثال فاالستثمار في 
إقامة بنية أساسية للحد من األخطار مثل منشآت 
تصريف مياه األمطار أودعم اس��تقرار املنحدرات دون 
مشاركة أو ملكية محلية فإن النتيجة تكون انعدام 

الصيانة وتعطيلها بشكل كبير. 

وق��د ميكن احل��د من تكلف��ة احلد م��ن مخاطر 
الك��وارث بحش��د امل��وارد واالمكاني��ات واملعلوم��ات 
احمللي��ة، وهي عادة غير متاحة ألي��ة منظمة دولية أو 
وطني��ة ألنها إما ال تعلم بوجود تل��ك االمكانيات أو 
لضعف أو انعدام احلوار مع اجملتمعات احمللية وبصفة 

خاصة الفقيرة.

 يس��اهم إشراك اجملتمع احمللي في عملية  تعزيز 
رأس امل��ال االجتماعي، كما  يس��اهم أيضاً في زيادة 
الوع��ي م��ن مخاطر الك��واث بني اجملتمع��ات  وتعزيز 
الق��درات احمللية على معاجلة ع��دداً كبيراً من قضايا 

التنمية.

6.5.3 ممارسة احلد من خماطر الكوارث 

على املستوى احمللي واجملتمعي
 تعالج مبادرات احلد م��ن مخاطر الكوارث على 
املس��توى احمللي واجملتمعي املوثقة الترابط بني الفقر 
ومخاط��ر الكوارث. وهن��اك مبادرات ترك��ز على زيادة 
الق��درة عل��ى مجابهة وتتجن��ب أن تترج��م تأثيرات 
الكوارث إل��ى نتائج للفقر وهناك مبادرات أخرى تركز 
على  جتنب  حتول الفقر إلى مخاطر الكوارث ومبادرات 

أخرى تركز على معاجلة املشكلتني معاً.

 وترك��ز الغالبي��ة العظم��ى ملب��ادرات احلد من 
مخاط��ر الك��وارث على املس��توى احملل��ي واجملتمعي 
في الوق��ت احلالي على معاجلة عوام��ل اخملاطر على 
املستوى احمللي وعلى مستوى اجملتمع معاً باالستعانة 
باالس��تثمارات  الصغيرة ومثال لها  حتسني مستوى 
االس��تعداد للكوارث واالس��تجابة لها، بدالً من تلك 
الطرق التي تتطلب معاجلة أكثر للقضايا الهيكلية 
ومث��ال له��ا احلص��ول عل��ى األراض��ي وإدارة امل��وارد 

الطبيعية. )انظر املربع 6.13(.

 )DIPECHO( فعلى سبيل املثال شجع برنامج
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عل��ى القيام بعدد كبير من مش��روعات االس��تعداد 
للكوارث والتخطيط لالس��تجابة لها وعمل العديد 
من  أنظمة االنذار املبكر  والتي تكاملت مع اخملططات 
احمللية للتخفيف من األخطار، مثال مشروعات تقوية 
الس��دود وبناء املزيد منها  ودعم استقرار املنحدرات. 
وعل��ى الرغم من ضآلة حجم االس��تثمارات في تلك 
املش��روعات )نح��و80 مليون ي��ورو في جمي��ع أنحاء 
العال��م على م��دى العقد املاضي(، فإنها س��اهمت 
بش��كل كبي��ر في خف��ض مع��دل الوفي��ات وتأمني 
سبل املعيش��ة في املناطق التي انشئت فيها. ومع 
صعوبة اثبات ما إذا كان معدل ومس��توى الفقر قد 
انخفض، فإن��ه من املنطقي أن نفت��رض إن لم تكن 
هذه املش��روعات قد نفذت فس��تكون تل��ك املناطق 

أسوأ حاال ومستوى الفقر أكثر ارتفاعاً.

تعال��ج األعداد املتزاي��دة من مب��ادرات احلد من 
مخاط��ر الك��وارث على املس��توى احملل��ي واجملتمعي 
عدة مشاكل منها مش��كلة ضعف سبل املعيشة 
وكذلك مش��كلة تدهور النظم اإليكولوجية ونقص 
احلماية االجتماعية ومش��اكل اإلس��كان غير اآلمن 
وكذل��ك حتاول حتس��ني احلوكمة وغيره��ا من عوامل 

اخملاطر األساسية )انظر املربع 6.14(، في حني تهدف 
مبادرات أخ��رى إلدراج اعتبارات مخاط��ر الكوارث في 
اس��تخدامات األراضي احمللي��ة والتخطيط للتنمية 
ومثال تلك املبادرات هى تل��ك املبادرات التي تدعمها 
هيئ��ة التنمي��ة السويس��رية والبن��ك الدول��ي في 
أمريكا الوسطى، وعن طريق مكتب الوكالة األملانية 
للتعاون التقني في بيرو، أو من قبل احلكومات احمللية 

في كولومبيا.

6.5.4   إمكانيات وأوجه قصور مبادرات  

احلد من خماطر الكوارث على املستوى 
احمللي واجملتمعي

على الرغم من املزايا الواضحة ملبادرات احلد من 
مخاطر الكوارث على املستوى احمللي واجملتمعي فقد 
أوضح��ت التجارب على مدى الربع الق��رن األخير أنه 

ثمة أوجه قصور في املمارسة. 

فم��ن حي��ث املبدأ وص��ف كال من مبادرت��ى احلد من 
مخاط��ر الك��وارث على املس��توى احملل��ي واجملتمعي 
كعملي��ات للح��د م��ن مخاط��ر الك��وارث وتقوي��ة 
االمكانيات احمللية. ومبعنى آخر هناك منطق أساسي 
للمبادرتني يقوم على متكني ومتليك أصحاب املصالح 
سواء على مس��توى البلديات أو على املستوى احمللي 
ومستوى اجملتمع عموماً  وذلك من شأنه أن يؤدي إلى 

تقليل مخاطر الكوارث على مر الزمن63.

وف��ي الواقع العملي، معظم املبادرات والبرامج 
واملش��اريع التي يجري تنفيذها عل��ى صعيد اجملتمع 
أو عل��ى املس��توى احملل��ي ال تكون تلك املش��اريع ذات 
ملكية محلية أو حتى ملك ألى فرد من أفراد اجملتمع. 
ومعظ��م املبادرات يت��م دعمها  من قب��ل املنظمات 
غي��ر احلكومية وبع��ض املنظمات األعلى  مس��توى 
من املنظمات احمللية  ويتم اجناز البرامج واملش��روعات 
كبرامج ومش��روعات قصيرة األجل ورغم كونها حتد 
من مخاطر الك��وارث فإنها نادراً م��ا تنتج التعزيزات 
التنظيمي��ة واملؤسس��ية الالزمة لدعم اس��تدامة 
العملي��ة. وف��ي الغال��ب، عندم��ا ينته��ى البرنامج 
تنتهي معه أيضاً العملية، مما يشير إلى أن املشاركة 
وامللكي��ة احمللية أقل بكثي��ر مما يب��دو. وتظهر حاالت 
من اس��تدامة تل��ك العمليات في احل��د من مخاطر 
الك��وارث في املناط��ق التي طبقت في��ه احلكومات 
نظ��ام الالمركزي��ة ف��ي توزي��ع املس��ئوليات واملوارد 
أيض��اً مثلما حدث في بعض م��دن كولومبيا ومنها 
مانيزالس وبوغوتا. وعلى سبيل املثال ، في بنغالديش 
وكوب��ا يعتمد جن��اح عملي��ات االس��تعداد للكوارث 
واالس��تجابة لها إلى قيام وتأس��يس تلك العمليات 
التي خلقت أرضية تنظيمي��ة محلية صلبة وكانت 
لتلك العمليات عظيم األث��ر في انخفاض كبير في 

تهطل االمط��ار الكثيفة بش��كل منتظم في دولة 
ليبيري��ا الواقعة في غرب افريقي��ا ومع ذلك لم يتم 
صيان��ه أنظمة تصريف مياه األمطار على مدى عقود  
بس��بب عدة عوامل، تش��مل احل��رب األهلية وعدم 
توافر االمكانيات املالية، وس��نوات من اإلهمال وسوء 
مستوى احلكم واحلرب األهلية. ونتيجة لذلك، تسببت  
الفيضان��ات في كوارث متكررة ف��ي املناطق الريفية 

واملناطق احلضرية.
ول��م يكن تنظي��ف أنابيب تصري��ف املياه من ضمن  
أولويات مس��ئولي احلكومة أو املواطنن إال بعد قيام 
املنظم��ات الدولية غي��ر احلكومي��ة ومنها منظمة 
“ميرس��ي كوربس” بطرح مبادرة العمل مقابل األجر 
وبعده��ا قام موظفو احلكوم��ة  بتبنى  تلك الفكرة، 
وفي س��بتمبر من عام 2006 مت اطالق برنامج مدته 
سنة واحدة في خمسة دول لتطهير قنوات ومصارف 
أنظم��ة تصريف مياه األمط��ار وإصالح تلك األنظمة 
وإعادة تاهيل هياكلها فأدت تلك اإلصالحات إلى زيادة  
تدفق مياه األمطار في املصارف اخملصصة لها واحلد من 
مخاطر الفيضانات احمللية وما يتصل بها من مشاكل 

صحية.
كما حقق هذا املش��روع هدفن وهما جلب دخل عن 
طريق توفير فرص عمل )حيث اتاحت أكثر من 17800 
من أي��ام العمل( وتقدمي مش��روعات ذات نفع وفائدة  
للعامة والتي ش��ملت توفير املياه النظيفة من خالل 
إصالح آبار املياه  وتعزيز امكانية اقتحام أسواق جديدة 

من خالل تطهير الطرق وتشييد اجلسور الصغيرة.

املربع 6.13: 
احلد من خماطر 
الفيضانات من خالل  
خمطط خلق فرص 
العمل61
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الفصل 6
التصدي لعوامل املخاطر األساسية

الوفيات الناجم��ة عن كوارث األعاصير االس��توائية 
وه��ذا نتيجة تلقي الدعم الواصل من احلكومة على 

املستوى الوطني .

 وفي حني ميكن تطبيق مبادرات احلد من مخاطر 
الكوارث على املس��توى احمللي واجملتمع��ي في جميع 
املناطق للحد من مخاط��ر الكوارث، لكن في الواقع 
العملي فإن معظم النجاحات التي سجلت هى في 
مناطق مت حتسني االس��تعداد واالستجابة بها. ففي 
الماس��يكا هندوراس جنح نظام االنذار املبكر الذى مت 
إدارت��ه محلياً في منع حدوث أى وفي��ات أثناء إعصار 
ميتش في حني عانت املناطق اجملاورة ذات االمكانيات 
الضعيف��ة من تزايد أعداد الوفيات من جراء الكارثة. 
وكان��ت هناك حالة مش��ابهه عندما ض��رب إعصار 
تسونامي في احمليط الهندي ساحل والية تاميل نادو، 
فقد س��اهمت االمكانيات احمللية الت��ي قام برنامج 

األمم املتحدة اإلمنائي بتعزيزها في قرية ساميار بيتاى 
في احلد من آثار الكارثة  بشكل كبير.

وتعد االس��تثمارات الالزمة ملشاريع االستعداد 
للكوارث اس��تثمارات صغيرة نس��بياً لكن ميكن رؤية 
نتائجه��ا وفوائدها ف��ي احلال على األق��ل عند وقوع 
كارثة أخرى. وفي نفس الوقت ميكن تعزيز االمكانيات 
احمللي��ة عل��ى االس��تعداد واالس��تجابة دون احلاج��ة 
إل��ى معاجلة مح��ركات اخملاطر األساس��ية مثل تلك 
التي تخ��ص حيازة األراضي واالس��تحواذ على املوارد 
الت��ي تكون في الغالب خارج نطاق س��يطرة اجملتمع 
واحلكوم��ة أيضاً . وكان جناح معاجلة تلك احملركات من 
خالل املناهج  املتبعة على املستوى احمللي  أو اجملتمعي 
هو جناح ضئيل للغاي��ة ألن الكثير من العوامل التي 
حتتاج إلى معاجلة تتج��اوز اإلمكانيات احمللية وقدرات 

أصحاب املصلحة احملليني على التصدي لها.

تتع��رض مقاطعة مالدا غرب والية بنغال ش��رق الهند 
لفيضانات أو موجات جفاف أو أعاصير مدارية كل سنة 
على األقل كما تعاني أيضاً من انخفاض اإلنتاج الزراعى 
وقلة فرص العمل. وأدى هذا الوضع إلى تفاقم الصعوبات 
وتزايد الهجرة وسوء التغذية واملشاكل األخرى املشابهة 
ذات الصلة بذل��ك املوقف والتي تزيد من قابلية التضرر 
بالك��وارث. وكان املزارعن الصغار واملهمش��ن والعمال 
املعدمن الذين يش��كلون أكثر من  % 70من س��كان 

املقاطعة هم األكثر تضرراً.

وفي  فبراير عام  2006 ش��رعت منظمة “ورلد فيجن 
إنديا” باالش��تراك مع احلكومة الهندية واليونيس��يف  
في البدء في تنفيذ مش��روع يهدف إلى تعزيز عمليات 
االستعداد للكوارث والتخفيف منها على مستوى اجملتمع، 
وفي الوقت نفس��ه توفير فرص عم��ل مختلفة وفرص 
ملصادر دخل متنوعة. واستهدف املشروع في املقام األول 
15000 ش��خص من الفئات املهمش��ة ومن املزارعن، 
مع التركيز بش��كل خاص على األطفال. كما عمل هذا 
املشروع على تأمن س��بل املعيشة كوقاية من مخاطر 
الك��وارث. وقدم الدعم الالزم من خالل االس��تراتيجيات 

األربعة التالية :

زيادة التوعية بالتدابير الالزمة لالستعداد االستجابة   � 
للك��وارث من خالل توزيع امل��واد التعليمية ألطفال 
املدارس االبتدائية. كما مت تشكيل فرق إغاثة محلية 
بالتعاون مع متطوعن من النس��اء والش��باب في 
القرى والذين تلقوا تدريبات على اإلس��عافات األولية 
وعملي��ات االنقاذ واإلغاثة والتنس��يق مع الهياكل 

احلكومية احمللية في أوقات الكوارث.

البدء في عملية تطوير البنية التحتية وتطوير سبل  � 
املعيشة وذلك للمعاجلة الفورية والسريعة للمعوقات 
االقتصادي��ة واملادية التي تعوق القدرة على مجابهة 
الكوارث. وأجريت تقييم��ات حول مدى قابلية تضرر 
األسر ومتت مساعدة 50 أسرة من خالل عدة  طرق 
منها مس��اعدتهم على عمل أنشطة مدرة للدخل 
كما شملت تلك املساعدات أيضاً األسر التي تعيلها 
النساء.  كما ش��مل املشروع أيضاً جتديد البحيرات 
املهملة، وتركيب أنابيب لآلبار، وحفر اآلبار املفتوحة، 

وبناء الطرق وإنشاء مركزين لإلغاثة 

العمل مع نوادي األطف��ال لتمكن أفراد اجملتمع من  � 
احلصول على املعلومات الالزمةلالس��تعداد الكوارث 
وعمل تدريبات لألطف��ال عليها.وذلك يضمن وصول 
تل��ك املعلومات اخلاصة بعملية االس��تعداد جلميع 
األس��ر مبا فيها  األس��ر األمية التي ال تس��تطيع 

التعامل مع أو االستفادة من املواد التعليمية.

تأس��يس  عالقات مع احلكوم��ات احمللية من خالل  � 
االجتماعات واالتصاالت املستمرة بشأن هذا املشروع. 
وقد ضمنت تلك العالقات التعاون من قبل احلكومات 
احمللية وأيضاً توفير الدعم املستمر لزيادة ورفع كفاءة 

اجملتمع في إعطاء دورات تدريبية.

وبعد أن جنح هذا املش��روع تكررت تلك التجربة الناجحة 
في 92 قرية وبالتالي مت دمج هدفي مكافحة الفقر واحلد 
م��ن مخاطر الكوارث في اس��تراتيجية برنامج منظمة 

“وورلد فيجن إنديا” .

املربع 6.14  
استقرار سبل 
املعيشة  من خالل 
استعداد اجملتمع، 
اهلند62
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وكان��ت أكث��ر البرام��ج جناحاً هى الت��ي تعتمد 
عل��ى اجملتمع احمللي والتي تكاتفت مع اجلهات املعنية 
ممن ف��وق املس��توى احملل��ي واحلكومات بش��كل قوي 
عل��ى الرغم م��ن كون تل��ك البرامج على املس��توى 
احملل��ي أو على مس��توى اجملتم��ع فقط )انظ��ر املربع 
6.15(. فالكثي��ر م��ن احملركات األساس��ية للمخاطر 
ال ميك��ن التص��دي له��ا من قب��ل منظم��ات اجملتمع 
احملل��ي أو احلكوم��ات احمللي��ة وحده��ا. فالتضافر مع 
الوكاالت الوطنية يسمح بتصعيد وتقوية املبادرات 
ليتج��اوز مداها وامكانيتها قدرات اجملتمعات الفردية 
واجملتمعات احمللية إلى معاجلة املش��اكل التي تصيب 
مناط��ق أوس��ع ومث��ال له��ا املس��تجمعات املائي��ه 
واملناط��ق الس��احلية، فالتضافر ميّكن من اس��تثمار 
املوارد الغير متوفرة محلياَ وزيادة استدامتها مع تغير 
ش��كل املبادرات من كونها مش��روعات قائمة بذاتها 

إل��ى  برامج  مس��تمرة على املدى الطوي��ل. وقد وفر 
تطبيق توجي��ه أموال الصنادي��ق االجتماعية لدعم 
مبادرتى احلد من مخاطر الكوارث على املستوى احمللي 

واجملتمعي الفرصة لالرتقاء بهذه الطريقة.

وكان��ت من أجنح املب��ادرات هى مب��ادرة احلد من 
مخاطر الك��وارث على املس��توى احملل��ي حيث وفرت 
عملي��ة  المركزية توزيع امل��وارد واالمكانيات  الالزمة  
للحكومات احمللية لكى تتمكن من الوفاء مبسئوليتها 
وحتد من مخاطر الكوارث كما هو احلال في البرازيل أو 
كولومبيا ،وفي مثل هذه السياقات تصبح احلكومات 
احمللي��ة من مدعمى ومعززى عمليات مبادرة  احلد من 
مخاطر الكوارث على املستوى اجملتمعي. وفي احلاالت 
الت��ي تكون فيه��ا احلكوم��ات احمللية ضعيف��ة وغير 
ق��ادرة فال يكون من احملتمل أن ترس��خ مبادرة احلد من 

يغطى وادى ملبا األدنى مساحة تبلغ نحو 880 كيلومتراً 
مربعاً وهى منطقة دائمة التعرض للفيضانات وموجات 
اجلف��اف واإلنزالقات األرضية البس��يطة وتتس��م هذه 
املنطقة بارتفاع مس��تويات الفقر فيه��ا إلى أكثر من 
%70 ومواطنيها هم من املقاتلن السابقن من سنوات 
احلرب األهلية الذين أعادوا اس��توطانها واإلنتاج الزراعى 
فيها موجه بشكل أساسي  لالستهالك  احمللي  ولكنه 

أيضاً يتم توجيهه بشكل متزايد  للتصدير. 
وقد تأثرت تلك املنطقة بالفيضانات التي ارتبطت بإعصار 
ميتش في عام 1998، وقد طالبت تلك املنطقة باملزيد 
م��ن االهتمام م��ن جانب احلكوم��ة الوطنية للحد من 
مخاطر الكوارث. ولم يطرأ جديد حتى عام 2001 حيث 
مت توجي��ه اهتمام ظهر في بناء الس��دود ورفع الطمى 
من األنهار وكذلك عمل مح��اوالت إلدخال نظام لإلنذار 
املبك��ر من اخملاط��ر املرتبطة بالفيضان��ات وحددت تلك 
املنطقة بحدود فاصلة بن الضفة الغربية والش��رقية 
حيث أعلنت املنظمات احمللية  فلسفات مختلفة وأحيانا 

معادية للتنمية 
وانطلقت اس��تراتيجية جديدة للتنمي��ة في املنطقة 
مس��توحاة من مش��روع وزارة املوارد الطبيعية والبيئة 
والذى مول من بنك التنمية األمريكي. وكان ذلك املشروع 
يعتمد على أفكار األهداف واملبادئ املتعلقة بإدارة اخملاطر، 
ومت هذا املشروع بالتعاون مع اثنتن من كبرى املؤسسات 

وغيرها من املنظمات غير احلكومية  واحملليات .
ودارت الفكرة األساس��ية ح��ول أهمية حدوث تول في 
اخليارات اخلاصة بنوعية العمالة وبس��بل املعيش��ة من 
حي��ث كونه عنصر حيوي في احلد م��ن اخملاطر وبالتالي 
ينبغي أن تركز اخلطة على تعزيز التنمية واحلد من اخملاطر 

بشكل متساوي ومتوازي أيضاً.
وق��د مت تصمي��م االس��تراتيجية باس��تخدام تقنيات 

التش��خيص املش��ترك أو القائم على املشاركة حيث 
ش��ارك السكان بنشاط وايجابية  في تشخيص وتديد 
التنمية القائمة على مش��اريع وبرامج وآليات للحد من 

اخملاطر.
ودعت وثيقة االستراتيجية النهائية  لالستثمار في هذه 

اجلوانب املتنوعة ومنها :
إحياء وإعادة تشجير الغابات على ضفاف النهر كوسيلة 

للسيطرة على الفيضانات وتوفير فرص عمل جديدة.
بن��اء الطرق التي تربط األراضي اجليدة والهامة والنافعة 

بدروب ومسارات وطرق خارج املنطقة.
انش��اء مرافق التخزين للمنتج��ات الزراعية حتى  متنع  
الوس��طاء التجارين املستغلن من البيع اجلبري للسلع 

التجارية.
 بناء وتوفي��ر إمدادات املياه الصاحلة للش��رب من أجل 
مكافح��ة األمراض الناجتة من  الفيضانات وكذلك عمل 
إجراءات واحتياطات  دائمة يومياً لتوفير األمان  للسكان 

احمللين.
 عمل نظام لإلنذار املبكر  واالستمرار فى تقوية اجلسور 

والسدود وجتريف ورفع الطمى عن األنهار.
كان��ت مجموعة التدابير املقدمة تاول جاهدة أن تدعم 
احل��د من اخملاطر من منظور التدابي��ر املتبعة للحد من 
اخملاطر التي تهدد  س��المة سبل املعيشة. وأحد اجلوانب 
الهام��ة جداً في النظ��ام املقترح هو إنش��اء منظمة 
محلي��ة ممثلة لدعم التنمي��ة، ميكنها أن جتمع األطراف 
والفصائل املتعارضة في املنطقة لتتفاوض بش��أن عمل 
مش��روعات جديدة بأهدافها واجتاهات مش��تركة. وفي 
املرحلة الثانية، كان تطوي��ر نظام إنذار مبكر للمخاطر 
املتعلق��ة بالفيضان��ات من خالل صنادي��ق متويل دولي 

توضيحاً للفعالية املستمرة لهذا النموذج.

املربع 6.15 تعزيز 
التنمية من منظور 
إدارة املخاطر، 
السلفادور64
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الفصل 6
التصدي لعوامل املخاطر األساسية

مخاط��ر الكوارث على املس��توى احمللي نفس��ها في 
غياب  القدرة التقنية والس��لطة السياسية واملوارد 

املالية .

وخالص��ة القول فإن املبادرتني للحد من مخاطر 
الكوارث على املستوى احمللي واجملتمعي هما منهجان 
ميكن ويجب تطبيقهما لضمان فاعلية واس��تدامة 
جميع األساليب العملية التي مت استعراضها بداية 
تعزي��ز احلوكمة ف��ي املناطق احلضرية وتعزيز س��بل 
املعيش��ية في الريف وم��روراً بالتأمني على األغراض 
اخملتلف��ة ووصوال إلى تطبيق أنظم��ة الدفع  مقابل 

اخلدمات اإليكولوجية. وتتحقق أهداف تلك املبادرتني 
فق��ط عندما يح��دث تع��اون وتضاف��ر بينهما وبني 
احلكومة واجملتمع املدن��ي والتي ال تعتمد فقط على 
املش��اركة احمللي��ة وامللكي��ة احمللية لبعض األش��ياء 
ولكنه��ا تعتم��د أيض��اً عل��ى الدع��م االقتص��ادي 
والسياس��ى املقدم م��ن املؤسس��ات الوطنية، كما 
يتضح من حالة السلفادور )انظر املربع 6.15(. ومثل 
هذا التعاون والتضافر أساسي وهام  لتعزيز اجملهودات 
واملناه��ج اخملتلف��ة للتصدي خلطر الك��وارث، والفقر، 

وتغير املناخ والتي مت تقدميها في هذا الفصل.
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