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الكشف عن املخاطر وإعادة تعريف التنمية

الفصل الثامن إعادة تعريف التنمية: التقدم لألمام
ركزت الفصول السابقة على الفرص الرئيسية للحد من خماطر الكوارث وتيسري تنفيذ إطار 
بتقييم  ميثلونهم  ومن  القرار  لصناع  تسمح  جتميعها  مت  اليت  األدلة  وهذه  هيوغو.  عمل 
تكاليف وفوائد االستثمارات يف إدارة خماطر الكوارث، وتقييم املقايضات بني اختاذ اإلجراءات 
وعدمها. وبشكل أساسي، التحدي ليس يف محاية التنمية، ولكن يف استخدامها ملعاجلة املسببات 

األساسية للمخاطر.

وجيب القيام باستثمارات اسرتاتيجية، يف ظل ظروف تتميز غالبًا بعدم اليقني واملعلومات 
غري الكاملة، ويظهر هذا التقرير ضرورة التحرك يف أربعة جماالت.

1. معاجلة مسببات املخاطر العاملية

2. حتمل املسؤولية عن املخاطر

3. رفع مستوى األدوات احلالية للتنمية

4. تعزيز قدرات حوكمة املخاطر
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8-1 معاجلة مسببات املخاطر العاملية

للحد من خماطر  الرئيسية  تقع املسؤولية 
الكوارث على عاتق البلدان، ولكن التقدم 
الدولي ملعاجلة  التعاون  يعتمد أيضًا على 

تغري املناخ ودعم التكيف، وخاصة يف 
البلدان النامية حيث ترتكز املخاطر. ويف 
البلدان األكثر قابلية للتضرر ذات الدخل 

املنخفض، جيب استخدام إدارة خماطر 
بالتكيف  اخلاص  والتمويل  الكوارث 

لتعزيز قدرات حوكمة املخاطر. وهذا 
من شأنه أن يرفع مستوى االستثمارات 

الرئيسية يف التنمية وأن يساعد يف 
حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية.

8-1-1 االستثمار يف حوكمة املخاطر للبلدان 
األكثر قابلية للتضرر

البلدان القابلة للتضرر ذات  هناك مجموعة من 
التنمية  تنحرف مسارات  والتي  املنخفض  الدخل 

بها عن تلك املسارات اخلاصة بدول منظمة 
البلدان  والتنمية وغيرها من  التعاون االقتصادي 

ذات الدخل املنخفض واملتوسط. وهناك حاجة 
تنموية ضخمة ملساعدة هذه  ملحة الستثمارات 

للفقر،  الهيكلية  البلدان في معاجلة األسباب 
وإقامة  الرسمية،  ورفع مستوى املستوطنات غير 

بنية حتتية حتد من اخملاطر، وحتسني إدارة املوارد 
املستويات.  احلوكمة على جميع  وتعزيز  الطبيعية 

وتعد هذه ظروف ال غنى عنها لتحسني قدرات 
حوكمة اخملاطر، مبا في ذلك الظروف الضرورية 

املناخ. تغير  للتكيف مع 

وقد أوضح الفصل الثاني أن التنمية االقتصادية 
تزيد من التعرض لألخطار بشكل عام. وأن قدرة 

البلدان على التنمية مع خفض قابلية التضرر يعد 
ضرورة ملحة إلدارة مخاطر الكوارث واحلد منها. إال 

أنه، سوف يكون هناك دائماً مقايضات بني النمو 
االقتصادي واحلد من اخملاطر. فعلى سبيل املثال، 

ميكن للتنمية السياحية أن تولد فرص عمل وتدر 
العمالت الصعبة، ولكن إن لم يتم التخطيط لها 

وإدارتها بشكل جيد، فيمكن أن تؤدي إلى حدوث 
جفاف زراعي وهيدرولوجي كما ميكن أن تؤدي إلى 

تدهور النظم البيئية الساحلية املنظمة لألخطار. 
وباملثل، فالسياسات التي يتم وضعها لزيادة بعض 

الصادرات الزراعية ميكن أن تستنزف املوارد املائية 
وتركز مخاطر اجلفاف بني مزارعني حد الكفاف.

وبالتالي، فإن االستثمار في تعزيز احلوكمة هو أمر 
في غاية األهمية. فالبلدان التي لديها مؤسسات 

فعالة ومستويات منخفضة من الفساد ومستوى 
عاٍل من املساءلة سوف متلك قدرة أكبر بكثير على 
معاجلة املسببات األساسية للمخاطر. وال يضمن 

النصيب املرتفع للفرد من الناجت احمللي اإلجمالي 
وحده حوكمة قوية للمخاطر. فالبلدان التي تعتمد 
اقتصاداتها على صادرات الطاقة، على سبيل املثال، 
غالباً ما تتمتع بنصيب مرتفع للفرد من الناجت احمللي 
اإلجمالي وفي نفس الوقت لديها حوكمة ضعيفة 
للمخاطر )دارا، 2011(. وبالتالي، يجب أن تتم اجلهود 

املبذولة لتعزيز حوكمة اخملاطر جنباً إلى جنب مع 
التنمية االقتصادية حتى يتسنى للمستويات 
املرتفعة من التعرض أن تصاحبها مستويات 

منخفضة من قابلية التضرر.

8-1-2 تبين تنمية قائمة على خفض الكربون

منذ نشر تقرير التقييم العاملي لعام 2009 
)استراتيجية األمم املتحدة الدولية للحد من 

الكوارث، 2009(، فشلت األطراف في اتفاقية األمم 
املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ في التوصل 

إلى اتفاق بشأن إطار عمل ملزم ومتعدد األطراف 
للحد من انبعاثات غازات الدفيئة. وفي الوقت ذاته، 

تعدت تركيزات ثاني أكسيد الكربون في الغالف 
اجلوي 391 جزء باملليون، وازدادت ب 2.42 جزء باملليون 

في عام 2010 )ترانس، 2011(. وتعد هذه الزيادة 
إحدى أكبر الزيادات السنوية التي مت تسجيلها 

على اإلطالق، على الرغم من االجتاه املتزايد نحو 
استخدام طاقات وتقنيات منخفضة الكربون 
في عدد من البلدان والقطاعات. ويجب عكس 

هذا االجتاه. والتخفيف من تغير املناخ هو إحدى 
الوسائل القليلة التي ميكن استخدامها للحد من 

حدة وتواتر بعض األخطار املادية.

وكما أوضح تقرير التقييم العاملي لعام 2009، فإن 
الوسيلة الرئيسية للتخفيف من تأثيرات تغير املناخ 

هي أن تتبنى البلدان مسارات تنمية منخفضة 
الكربون. وباستثناء البلدان ذات االقتصادات 
الضخمة سريعة النمو مثل الصني والهند 

والبرازيل، فمعظم البلدان ذات الدخل املنخفض 
واملتوسط تساهم بشكل بسيط في البصمة 
العاملية للكربون، مما يعني أن دورها محدود في 

التخفيف من تغير املناخ. فهذه البلدان لها أقل 
اإلسهامات في تغير املناخ ولكنها تواجه بالفعل 
أكبر صعوبة في التصدي خملاطر الكوارث القائمة. 

وبينما تتفاقم هذه اخملاطر بسبب تغير املناخ 
والتقلبات املناخية املتزايدة، فسوف جتد هذه البلدان 

صعوبة أكبر في إدارة تأثيرات الكوارث.
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وفي البلدان ذات املعدالت املرتفعة من انبعاثات 
غازات الدفيئة، ميكن للتخفيف من تغير املناخ أن 

يوفر فوائد هامة أخرى للحد من اخملاطر. على سبيل 
املثال، ميكن تخطيط التنمية احلضرية واإلقليمية 

بطريقة حتد من مخاطر الفيضانات وانبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون الناجمة عن النقل. وقد مت تصميم 

برنامج األمم املتحدة للتعاون في مجال خفض 
االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في 

البلدان النامية خصيصاً خلفض االنبعاثات وفي 
نفس الوقت تنظيم األخطار ودعم سبل املعيشة 

الريفية والنظم البيئية.

8-1-3 الرتكيز على الزخم السياسي للتكيف

التكيف مع تغير املناخ هو قضية أحرزت األطراف 
في اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ 

تقدماً بارزاً فيها في عام 2010. ففي مؤمتر األطراف 
املنعقد في 16 ديسمبر/كانون األول 2010، مت تبني 
إطار عمل كانكون للتكيف والذي يدعو احلكومات 
لربط تطبيقها للتكيف مع تغير املناخ بغيره من 
السياسات والعمليات، مبا فيها إطار عمل هيوغو. 
ومت كذلك إنشاء الصندوق األخضر للمناخ لتوفير 

متويالً مباشراً للتكيف في البلدان النامية. ومبا 
أن معظم برامج التكيف يصعب متييزها عن 

إدارة مخاطر الكوارث، فمن املرجح أن تؤدي هذه 
االتفاقيات، بصفة عامة، إلى زيادة املوارد املتاحة 

خلفض اخملاطر.

هناك زخم متزايد إلدراج التكيف مع تغير املناخ 
وإدارة مخاطر الكوارث في تخطيط التنمية 

واالستثمار على املستوى الوطني، إال أنه في معظم 
البلدان، تدار آليات املؤسسات والبرامج بشكل 

منفصل وهناك تنسيق ضعيف بينها. وهناك حاجة 
ألن يتم دمج كال من إدارة مخاطر الكوارث والتكيف 

في تخطيط التنمية واالستثمار على املستوى 
الوطني، كما يجب تعزيز احلوكمة احمللية، وتسهيل 

الشراكات مع اجملتمع املدني.

ويجب استخدام موارد إضافية للتكيف مع تغير 
املناخ وإلدارة مخاطر الكوارث وذلك لتعزيز قدرات 

حوكمة اخملاطر مبا فيها تلك املسؤولة عن حساب 
خسائر الكوارث وتقييم اخملاطر. وميكن لتلك املوارد 
بعد ذلك االستفادة من باليني الدوالرات اخملصصة 

للتنمية والتي تستثمرها البلدان ذات الدخل 
املنخفض واملتوسط كل عام في معاجلة املسببات 

األساسية للمخاطر بشكل أفضل واحلد من قابلية 
التضرر. وميكن ملوارد التكيف هذه أن توفر اجلزء األكبر 

الضروري ملعاجلة اخملاطر املتزايدة في سياق تغير 
املناخ كما ميكن أن توفر استراتيجية "بدون تكاليف 

سلبية" وخاصة مع وجود حالة من عدم اليقني 
املتأصلة في السيناريوهات املستقبلية للمناخ.

وباإلضافة لذلك، ميكن للجهات املانحة التي توفر 
الدعم مليزانيات البلدان ذات الدخل املنخفض 

واملتوسط من خالل املساعدات اخلارجية للتنمية 
أن تتعلم من البلدان التي بدأت في إدماج اعتبارات 

مخاطر الكوارث في تخطيط االستثمار العام، 
وميكنها بعد ذلك دمج ما تعلموه في حوارهم 

مع البلدان املتلقية األخرى، على سبيل املثال في 
سياق جلنة املساعدة اإلمنائية — منظمة التعاون 

والتنمية. االقتصادي 

8-2 حتمل مسؤولية املخاطر

 إن املزيد من التقدم يف احلد من املخاطر 
يتوقف على اختاذ احلكومات خطوات 

حامسة لالعرتاف صراحة، وأخذ الوالية 
الكاملة، وحتمل مسئولية خمزون 

املخاطريف البالد. وينطوي هذا على 
خماطر سياسية، حيث يتطلب الكشف عن 

إدارة  التكاليف احلقيقية وعواقب عدم 
املخاطر. وبالرغم من ذلك، فبدون اعالن 

احلكومات واليتها على هذه املخاطر، تظل 
البلدان فعليًا يف حالة إنكار، بينما تعاني 

من كوارث غري متوقعة ليست مستعدة 
هلا أو قادرة على إدارتها. وهذا يؤدي إىل 
متواصل  بشكل  التنموية  إمكانياتها  تآكل 

حيث تؤدي سلسلة اخلسائر املتكررة 
الناجتة عن الكوارث املمتدة إىل استنزاف 

املوارد العامة أو يتم حتميلها لألسر 
الدخل املنخفض. واجملتمعات ذات 

8-2-1 احملاسبة على اخلسائر النامجة عن 
الكوارث

تتضمن اخلطوات األولى احلاسمة لتحمل مسؤولية 
اخملاطر التسجيل املنهجي خلسائر وتأثيرات الكوارث، 

والتكوين املؤسسي ألنظمة وطنية جلرد الكوارث. 
وجتمع البلدان اإلحصائيات حول السكان والعمالة 
والنشاط االقتصادي والكثير من مؤشرات التنمية 
األخرى وذلك لوضع السياسات االقتصادية وغيرها 
من السياسات العامة، ولكن بدون احلساب الدقيق 

للخسائر الناجمة عن الكوارث، تعطي هذه 
املؤشرات صورة غير مكتملة. ويسمح تسجيل 
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اخلسائر الناجمة عن الكوارث وتأثيراتها املتتالية، 
بشكل شامل، للحكومات بقياس وتقدير تكاليف 

الكوارث املتكررة وحتديد املسببات األساسية 
للمخاطر. وإذا لم يتمكن بلد ما من حساب تكلفة 

هذه اخلسائر، فمن غير املرجح أن يكون قادراً على 
تبرير االستثمارات الضخمة في امليزانية الوطنية 

إلدارة مخاطر الكوارث.

 تشكل احملاسبة عن اخلسائر والتأثيرات الناجمة 
عن اجلفاف ثغرة خاصة، حتى في البلدان التي متلك 

أنظمة متطورة لتسجيل اخلسائر من األخطار 
املادية األخرى. إن األنظمة الوطنية جلرد الكوارث 
حتتاج أن تتضمن معايير لقياس خسائر اجلفاف، 

ليس فقط في الزراعة، ولكن أيضاً فيما يخص 
اآلثار املتعلقة بسبل املعيشة والصحة وغيرها من 

القطاعات االقتصادية.

وقد قام عدد من البلدان بالفعل بإنشاء أنظمة 
جرد للكوارث والكثير منها خالل السنوات القليلة 

املاضية، إال أنه ال يزال هناك مجال واسع للتحسني، 
حيث أن 90 في املائة من البلدان التي أيدت إطار 

عمل هيوغو ال متلك حالياً أنظمة فعالة ومؤسسية 
لتسجيل خسائر الكوارث، ويتم حاليا قياس 

التأثيرات املتتالية فقط بواسطة دراسات منفصلة 
على نطاق صغير.

حتّمل مسؤولية املخاطر

االستثمار في احلد من اخملاطر

استخدام حتليل التكاليف والفوائد 
الستهداف اخملاطر التي ميكن احلد منها 
بشكل أكثر كفاءة والتي تنتج فوائد 

اقتصادية واجتماعية إيجابية

حتّمل املسؤولية

وضع نظام  جرد وطني للكوارث لرصد 
اخلسائر  وتقييم اخملاطر  بطريقة 
منهجية على جميع املستويات 

باستخدام مناذج احتمالية

توقع وتقاسم اخملاطر التي ال ميكن 
احلد منها

االستثمار في حتويل اخملاطر بهدف احلماية 
ضد وقوع خسائر فادحة وتوقع اخملاطر 

الناشئة التي ال ميكن منذجتها منذجتها  
واالستعداد لها

دمج إدارة خماطر الكوارث  يف األدوات واآلليات احلالية  للتنمية 

تنظيم التنمية احلضرية 
واحمللية

استخدام التخطيط 
وإعداد امليزانية التشاركي 
لرفع مستوى املستوطنات 

العشوائية وتخصيص 
األراضي وتعزيز ممارسات 

البناء اآلمن

حماية النظم  البيئية

استخدام التقييم واإلدارة 
التشاركية خلدمات النظم 

البيئية وتعميم  نهج 
النظم البيئية في إدارة 

مخاطر الكوارث

تقدمي  احلماية 
االجتماعية

 مواءمة  برامج التحويالت 
النقدية املشروطة وبرامج 

العمالة املؤقتة وحزم 
التأمني والقروض املصغرة؛ 
و األخذ بعني اإلعتبار وضع 
البنية االجتماعية وخط 

الفقر 

استخدام  األنظمة  
الوطنية  للتخطيط  

واالستثمار  العام 

إدراج  تقييم اخملاطر في 
التخطيط للتنمية  

واالستثمار على الصعيدين 
الوطني والقطاعي

بناء قدرات حوكمة املخاطر

املساءلة

ضمان املساءلة االجتماعية 
من خالل زيادة التوعية 

العامة والشفافية؛ 
واستخدام إعداد امليزانيات 
واملكافآت على أساس األداء

تعزيز الشراكات

اعتماد ثقافة جديدة لإلدارة 
العامة تدعم املبادرات احمللية 
وتعتمد على الشراكة بني 

احلكومة واجملتمع املدني

تقاسم السلطة

تطوير الالمركزية، وتوزيع 
املهام على مختلف 

املستويات؛ واستخدام 
مبدأ التبعية ومستويات 
التفويض املناسبة مبا في 

ذلك امليزانيات واجملتمع املدني

إظهار اإلرادة السياسية 

وضع مسؤولية السياسة 
العامة إلدارة مخاطر 
الكوارث والتكيف مع 

تغير املناخ في وزارة تتمتع 
بالسلطة السياسية فيما 
يخص التخطيط الوطني 

للتنمية واالستثمار

العناصر الرئيسية لإلدارة  الناجحة خملاطر الكوارث عبر مستويات احلوكمة وقطاعات التنمية 
التي مت حتديدها في تقرير التقييم العاملي بشأن احلد من مخاطر الكوارث لعام 2011
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8-2-2 حتديد املخاطر كميًا

 حتتاج البلدان أن تعرف ليس فقط ما تخسره، 
ولكن يجب عليها أيضاً تقييم اخلسائراملستقبلية 

احملتملة والتي حتتاج أن تستعد لها. وإّن التقييم 
الشامل للخسائر االحتمالية الذي يتضمن مخاطر 

اجلفاف هو األساس لتطوير مجموعة من التدابير، 
الفعالة من حيث التكلفة، إلدارة مخاطر الكوارث. 

وإحدى الطرق استخدام "املنحنيات املهجنة لتجاوز 
اخلسائر" والتي يتم شرحها في الفصل اخلامس من 

هذا التقرير.

املنهجيات  تطبيق  القدرة على  وتعتمد 
التاريخية  البيانات  على  للمخاطر  االحتمالية 

لتقييم  املالئمة  والقدرة  الكوارث،  الدقيقة خلسائر 
قابلية التضرر، على سبيل املثال، من خالل احلفاظ 

على شبكة عاملة من محطات رصد سقوط 
األمطار أو الزالزل. وهذا بدوره يتطلب أطر عمل 
والتي  مؤسسية قوية لتقييم األخطار واخملاطر، 

الزالت مجزأة في بلدان عديدة كما يتم التنسيق 
بشكل ضعيف بني عدد من املؤسسات اخملتلفة 

واملتنافسة في أغلب األحيان.

وميكن أن يوفر وضع وتبني معايير دولية للمحاسبة 
عن خسائر الكوارث وتقييم اخملاطر حوافز إضافية 

للدول ألخذ الوالية على اخملاطر. وميكن أن يكون هذا 
مهماً بشكل خاص إذا مت استخدام هذه املعايير 

إلعطاء أولوية لتمويل التكيف مع تغير املناخ وإدارة 
مخاطر الكوارث.

8-2-3 استخدام حتليل التكاليف والفوائد 
لتوجيه استثمارات إدارة خماطر الكوارث

تساعد احملاسبة املنهجية للخسائر والتقييم 
الشامل للمخاطر احلكومات في تصنيف وترتيب 

مخزونها من مخاطر كل من الكوارث املمتدة 
واحلادة. وميكن باستخدام حتليل التكاليف والفوائد 

وغيرها من التحليالت تقييم التكاليف والفوائد 
االقتصادية والسياسية للنهج اخملتلفة االستشرافية 

والتصحيحية والتعويضية إلدارة اخملاطر. وميكن 
جملموعة متوازنة بشكل جيد من استثمارات إدارة 

مخاطر الكوارث أن تنتج حوافز قوية للحكومات، مبا 
في ذلك تعزيز جودة واستدامة اإلنفاق العام، وحتسني 

السالمة العامة وتواصل األعمال، وتعزيز احلماية 
املالية واالستقرار املالي، وجتنب السقوط السياسي 

في حالة وقوع كارثة فادحة.

من املرجح أن حتتوي اجملموعة املتوازنة على 
استثمارات في اإلدارة االستشرافية للمخاطر، 

من خالل التخطيط الفعال مثالً. وغالباً ما تكون 
اإلدارة التصحيحية للمخاطر غير فعالة من حيث 

التكلفة ولكنها تعد ضرورية ملعاجلة التركزات 
املوجودة من اخملاطر وخاصة في حالة اخلدمات 

واملرافق احليوية مثل املستشفيات. وميكن أن تتضمن 
اإلدارة التعويضية للمخاطر خليطاً من األدوات 

اخملتلفة مثل الصناديق االحترازية الوطنية، واالئتمان 
االحترازي، والتأمني وإعادة التأمني. وتساهم هذه 

اآلليات في توفير السيولة املالية واالستقرار املالي 
بعد الكوارث وكذلك في إحداث تعافي وإعادة 

إعمار متوقع ومضمون. وإذا مت ربط تدابير حتويل 
اخملاطر مبتطلبات ومعايير محددة للحد من اخملاطر، 

فيمكنها أن تقدم دافعاً قوياً الستثمارات أخرى في 
إدارة مخاطر الكوارث.

وفي الوقت الراهن، تعتمد إدارة مخاطر اجلفاف 
على التوقع واإلنذار املبكر والتدابير التعويضية، مبا 
في ذلك املساعدات والتأمني. ويفيد احلصول على 

معلومات اإلنذار املبكر في اتخاذ القرارت بشأن 
احملاصيل التي يتم زراعتها ومتى والتأمني ضد 

اخلسائر، مما يحد من قابلية التضرر بشكل كبير 
ويزيد من قدرة املزارعني الكفافيني على اجملابهة. 

وتقوم التدابير التعويضية بدور هام ولكن تأثيرها 
في البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط ال 
يزال غير ملموس في الوقت احلالي، وإذا لم يتم 

استخدامها بشكل استراتيجي، فإنها قد تدعم 
اإلدارة الرديئة للموارد. ويجب استكمال هذه التدابير 

بإدارة استشرافية خملاطر اجلفاف لضمان أن كل 
مشروعات التنمية اجلديدة تأخذ في االعتبار توافر 

املياه احلالي واملتوقع في املستقبل.

وكما أظهرت الكارثة النووية التي وقعت في 
اليابان في مارس/آذار 2011، يجب على احلكومات 

بذل الوقت واملوارد في توقع اخملاطر الناشئة. 
وبشكل عام، في حني أن هناك إدراكاً كبيراً للحجم 
احملتمل لهذه اخملاطر، إال أن القليل من احلكومات أو 
املنظمات الدولية لديها حالياً سياسات للتعامل 

معها وهناك حتى عدد أقل قام بترجمة أي من 
هذه السياسات إلى أدوات تشغيلية. البد من وضع 

سيناريوهات "عما ميكن أن يحدث" واالستعداد 
بوسائل مناسبة واالبتعاد عن النظر إلى اخملاطر 

املستقبلية على أنها امتداد للماضي ال غير. وهذا 
هام بشكل خاص بالنسبة لتغير املناخ، والذي 

ميكن أن يؤدي إلى أخطار ليس لها سابقة تاريخية 
في موقع معني. وهو يتطلب تطوير قدرات وأدوات 

تنبؤية مثل وضع السيناريوهات ومسح األفق 
وامتالك القدرة التكيفية على إدراج سيناريوهات 

"ما ميكن أن يحدث” في السياسات واخلطط 
املستقبلية. وسوف يتطلب ذلك، بدوره، التغلب 
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على النفور من اخملاطر واالبتكار الذي مييز كال من 
القطاع العام واملنظمات الدولية.

8-3 رفع مستوى أدوات وآليات التنمية 
احلالية 

بينما يتم حتقيق إدارة خماطر الكوارث 
تقليديًا من خالل املشاريع والربامج 

القائمة بذاتها، إال أن عددًا من احلكومات 
تقوم اآلن مبواءمة آليات وأدوات التنمية 
احلالية للحد من املخاطر وتعزيز القدرة 

على اجملابهة. وهذه تشمل ختطيط 
االجتماعية  واحلماية  العام  االستثمار 

البيئية.  النظم  اليت تعتمد على  والنهج 
وعلى الرغم من أن الكثري من هذه 

االبتكارات ما زالت يف بدايتها إال أنها 
األساسية  املسببات  تبشر مبعاجلة 

للمخاطر ويف نفس الوقت حتقيق فوائد 
املتعددين.  املصلحة  مشرتكة ألصحاب 

وميكن هلذه اآلليات أن تعتمد على 
القدرات املؤسسية القائمة واليت من 

شأنها أن توفر حوافز قوية للحكومات.

8-3-1 إدراج خماطر الكوارث يف 
االستثمارات العامة وخطط التنمية

ميكن إلدراج اعتبارات مخاطر الكوارث في قرارات 
التخطيط الوطني واالستثمار العام أن يزيد من 

احلد من اخملاطر بشكل كبير، وهذا يرجع إلى التركيز 
الكبير واملستهدف لالستثمار العام في كثير من 

البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط والكثير من 
اجملتمعات احمللية ذات الدخل املنخفض في البلدان 

األخرى، مما يجعلها نقطة انطالق استراتيجية 
ملعاجلة مسببات اخملاطر.

وتشمل الفوائد املشتركة تعزيز التنمية 
االجتماعية واالقتصادية، مثل تضرر عدد أقل 

من املدارس والطرق من جراء الفيضانات والزالزل، 
وحتسني جودة وترابط واستدامة اإلنفاق العام. 

وبينما قام عدد من البلدان بالفعل بإدراج مخاطر 
الكوارث في تقييم مشاريع االستثمار العام، إال 

أنه ال زال من املمكن حتقيق فوائد أكثر بكثير إذا مت 
إدراجها أيضاً في أعلى دورة التخطيط الوطني، أي 
تخطيط التنمية والتخطيط القطاعي وتخطيط 

استخدامات األراضي.

وبشكل عام، من الضروري أن يتم إدراج مخاطر 
اجلفاف بشكل كامل في التنمية الوطنية، ويتطلب 

ذلك وضع سياسة وإطار عمل تخطيطي عالي 
املستوى ملعاجلة االستخدامات الكثيرة املتنافسة 

للمياه وانخفاض موارد املياه املتاحة. كما أن 
احلوكمة احمللية املعززة، مبا في ذلك الشراكات بني 

احلكومات وقطاع املياه ومستخدمي املياه، ضرورية 
ملعاجلة املطالب املتضاربة على املياه في املستوى 

دون الوطني.

8-3-2 استخدام احلماية االجتماعية للحد من 
قابلية التضرر والوقاية من اخلسائر

تقوم بلدان كثيرة بالفعل بعمل استثمارات 
ضخمة في احلماية االجتماعية من خالل أدوات مثل 

التحويالت الهيكلية النقدية املشروطة وبرامج 
العمالة املؤقتة. فهي تزيد من قدرة األسر املعرضة 

للمخاطر على مجابهة الكوارث، وميكن تعديل 
معايير احلصول على مثل هذه التحويالت النقدية 

عند توقع كارثة أو في املناطق املعرضة لألخطار 
املتكررة. كما ميكن إعطاؤها لألسر غير الفقيرة التي 

من املرجح أن تصبح فقيرة إذا ما عانت من خسائر 
الكوارث. وتوفر برامج العمالة املؤقتة دخل إضافي 

لألسر وميكن استخدامها بعد الكوارث أو للتعويض 
عن األحداث املتوقعة مثل اجلفاف املوسمي. ويعتبر 

استخدام حزم التأمني املصغر والتمويل املصغر 
وغيرها من أشكال القروض مصدر تكميلي إضافي 
للحماية االجتماعية وميكن موائمته لتوليد حوافز 

محددة إلدارة مخاطر الكوارث في األعمال وعلى 
مستوى األسر. وميكن لهذه األدوات الوصول ملاليني 

األسر املعرضة للمخاطر باستخدام الهياكل 
واآلليات املؤسسية القائمة، وبذلك حتد من الفقر 

وقابلية التضرر في نفس الوقت.

8-3-3 إدراك قيمة النظم البيئية العافية 

للحد من مخاطر الكوارث، ميكن أن تكون حماية 
واستعادة وتعزيز النظم البيئية مثل الغابات 

واألراضي الرطبة وأشجار املانغروف أكثر جاذبية 
من حيث معدالت التكاليف والفوائد عن احللول 

الهندسية "التقليدية". وكذلك "تخضير" املدن عن 
طريق زراعة األشجار وحدائق األسطح وزيادة نفاذية 

األسطح املرصوفة ميكن أن تكون جميعها وسائل 
فعالة أكثر من حيث التكلفة للحد من الفيضانات 

في املناطق احلضرية عن االستثمارات مرتفعة 
التكلفة التي تزيد من قدرة الصرف عند حدوث 

العواصف. باإلضافة لذلك، ميكن حللول "التخضير" 
تلك حتسني توافر املياه اجلوفية وخفض درجات 

احلرارة في الصيف وحتقيق توفير في الطاقة بشكل 
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كبير خالل فترات ذروة االستهالك. وباملثل، ميكن أن 
تكون استعادة األراضي الرطبة طريقة أقل تكلفة 
للتخفيف من أخطار الفيضان عن إنشاء مصدات 
إضافية على األنهار، وفي نفس الوقت فإنها تؤدي 

إلى زيادة إمدادات املياه وحتسني التنوع احليوي وتوفير 
فرص لسبل املعيشة من خالل الصيد والسياحة.

وتشمل أدوات وأساليب استخدام إدارة النظم 
البيئية إلدارة مخاطر الكوارث تشريعات املناطق 

احملمية، والتخطيط املتكامل، واحملاسبة عن النظم 
البيئية والدفع مقابل خدمات النظم البيئية. وفي 
الوقت الراهن، تتمثل املعوقات الرئيسية أمام تبني 

أوسع ملثل هذه األدوات في تدني تقدير خدمات 
النظم البيئية والفوائد املشتركة املتعلقة بها، 

ويرجع ذلك جزئياً إلى ندرة البيانات وغياب الفهم 
الصحيح من جانب اخملططني واخلبراء في قطاعات 

اإلنشاء والهندسة.

8-3-4 اعتماد نهج تشاركي يف التخطيط 
والتنظيم

إن معظم البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط 
لديها سياسات وتشريعات وقدرات متعلقة 

بالتخطيط العمراني واإلدارة احلضرية وأنظمة 
البناء. ومع ذلك، ثبت أن استخدام هذه األدوات في 

إدارة مخاطر الكوارث يشكل حتدياً، ال سيما حيث أن 
نسبة كبيرة من التنمية احلضرية حتدث في القطاع 

غير الرسمي. واملطلوب هو اعتماد ثقافة تخطيط 
وتنظيم تعتمد على الشراكات والوالية املشتركة، 

بني احلكومات احمللية واملركزية، واألسر واجملتمعات 
املعرضة للمخاطر واملنظمات التي متثلها.

وينبغي أن تنص القوانني الوطنية على مسؤولية 
احلكومة احمللية عن التخطيط واملراقبة مع ضمان 

توافر موارد كافية لتخطيط وتنظيم التنمية. 
وميكن تعزيز القوانني من خالل اإلقرار والتأكيد 

صراحة على مسؤوليات اجملتمع املدني وممثلي اجملتمع 
واآلليات التي ميكن استخدامها لتعزيز الشراكة 

واحلوار. وتشمل هذه اآلليات التشارك في وضع 
امليزانيات مبشاركة األسر ذات الدخل املنخفض 

ومنظماتها وأصحاب املصلحة اآلخرين. وتشمل 
العمليات وضع أولويات لالستثمار، والتفاوض من 

أجل معايير للتخطيط والبناء أكثر مرونة ومالئمة 
الحتياجات األسر ذات الدخل املنخفض، وعمليات 

تفاوض لتحديد األراضي وضمان احليازة، والتخطيط 
والتنفيذ املشترك لرفع مستوى املستوطنات 

والبنية التحتية. ومتثل األنظمة التي تتطلب رقابة 
حكومية أقل والتي أصبحت راسخة في التخطيط 

احمللي وممارسات البناء فرصة أخرى. على سبيل املثال، 

ميكن أن تقطع كودات البناء والعمليات التي تتميز 
بالبساطة إلى جانب التثقيف بشأن ممارسات البناء 

اآلمن شوطا طويالً لتحسني سالمة املساكن.

وفي العديد من البلدان ذات الدخل املنخفض 
واملتوسط، ينبغي اعتماد نهج تشاركي بحكم 

الضرورة وليس فقط عن طريق اإلقتناع. فهو ميثل 
اآللية املستدامة األكثر فعالية من حيث التكلفة 
للحد من اخملاطر في املناطق احلضرية، وفي الوقت 
نفسه يسهل احلد من الفقر، وإقامة عالقة بناءة 

أكثر بني اجملتمع املدني واحلكومة.

8-4 تعزيز حوكمة املخاطر

التنمية  آليات وأدوات  يتطلب استخدام 
حلوكمة خماطر الكوارث إصالح العديد 

النظم احلالية حلوكمة املخاطر.  من 
السياسية  السلطة  وهذا يتطلب زيادة 

وترابط السياسات يف احلكومة املركزية، 
مع وجود احلكومات احمللية املختصة 

للعمل  احلكومات  واستعداد  واملسؤولة، 
يف شراكة مع اجملتمع املدني، وال 

سيما مع األسر واجملتمعات ذات الدخل 
املنخفض.

8-4-1 وضع مسؤولية حوكمة خماطر 
الكوارث يف مؤسسات مركزية قوية

في احلكومة املركزية، يجب وضع املسؤولية الكاملة 
عن حوكمة مخاطر الكوارث وكذلك التكيف مع 
تغير املناخ في وزارة أو مكتب له سلطة سياسية 
لضمان ترابط السياسات عبر قطاعات التنمية. 

ويجب ضمان اإلدماج الكامل إلدارة مخاطر الكوارث 
في جميع القطاعات واالستثمار العام احمللي من 

خالل التقييمات والتخطيط ووضع امليزانيات. وتعني 
هذه الترتيبات أن الهيئة املسؤولة، مثل الوزارة 

املركزية للتخطيط أو املالية، على سبيل املثال، ال 
يتم تكليفها أيضا باألداء. فقد تظل اإلدارة الفعلية 

للكوارث مسؤولية احلماية املدنية أو مكتب إدارة 
حاالت الطوارئ، وتظل احلماية االجتماعية في وزارة 

الشؤون االجتماعية، وهكذا.

ونادراً ما تستند أطر السياسة الوطنية للحد من 
مخاطر الكوارث على تقييمات وطنية شاملة 
للمخاطر، وبالتالي فإنها ال توفر هذا النوع من 
األهداف والغايات واملعايير املركزة التي تساعد 
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في التنفيذ والرصد واإلنفاذ. وميكن للسياسة 
الوطنية، إذا كانت تعتمد على مستويات من 

إدارة مخاطر الكوارث، أن توفر إطاراً أوسع لقرارات 
تخطيط التنمية واالستثمار العام، مبا في ذلك 

متويل اخملاطر، واستراتيجيات احلماية االجتماعية، 
والسياسات واخلطط والبرامج القطاعية. وإذا 
تولى إطار السياسات مكتب أو وزارة لها نفوذ 

سياسي واقتصادي قوي، فستكون هنالك فرصة 
أفضل في األداء.

8-4-2 المركزية املسؤولية والقدرات 
واملوارد 

 إن وجود احلكومة احمللية التي تتمتع بالكفاءة 
واملسؤولية شرطاً مسبقاً إلدارة مخاطر الكوارث 
بشكل فعال. وما لم تتوافر لدى احلكومات احمللية 

القدرات واملوارد الالزمة ألداء مهامها، فقد تأتي 
الالمركزية في املسؤوليات بنتائج عكسية. وفي 

عمليات الالمركزية، يجب توجيه مزيد من االهتمام 
نحو حتديد املستوي املناسب للمهام، حيث تقوم 

املستويات اإلدارية األعلى بدعم التنفيذ احمللي 
مالياً وتقنياً. وإذا لم يكن ممكناً حتقيق الالمركزية 

في املهام واملوارد ذات الصلة بسبب القدرات احمللية 
الضعيفة للغاية، قد يكون النهج التدريجي هو 

أجنح وسيلة للمضي قدماً.

وميكن أن تكون غير املركزية في املهام بدون انتقال 
كلي للسلطات وامليزانيات خطوة عملية أولى 

نحو حتقيق الالمركزية الكاملة. وقد تكون توأمة 
البلديات واملناطق الغنية بالقدرات مع البلديات 

واملناطق األفقر في القدرات أو األكثر عرضة 
للمخاطر، والشراكات االستراتيجية بني املراكز 

الفنية ومنظمات اجملتمع املدني، خطوات مكملة 
إضافية على طريق التدرج في حتقيق الالمركزية.

8-4-3 مساءلة صناع القرار واملؤسسات 

ميكن للمطلب االجتماعي بتحسني آليات املساءلة 
تعبئة اإلرادة السياسية لالستثمار في إدارة مخاطر 

الكوارث أو إصالح ترتيبات حوكمة اخملاطر. ومن 
أجل أن يتحسن أداء السياسة الوطنية والتنفيذ 

احمللي بشكل فعال، يجب أن يكون هناك وعي 
باحلقوق وااللتزامات من جانب جميع األطراف، 
مدعوماً بآليات مساءلة قوية وشفافة. وميكن 
لألحكام الواردة في التشريعات واللوائح احملددة 

للمناصب العامة أن ترسم بوضوح التزامات القادة 
واملسؤولني احلكوميني. وحيث يتم االتفاق على 

ترتيبات تعاقد شفافة سواء ملوظفي اخلدمة املدنية 
وموردي اخلدمات من القطاع اخلاص، ميكن ربط هذه 

االلتزامات باإلنفاق وامليزانيات. وميكن القيام بذلك 
من خالل عمليات مراجعة األداء داخل وعبر اإلدارات 
احلكومية أو من خالل عمليات التدقيق االجتماعي 

على املستوى احمللي أو القطاعي.

وتلعب وسائل اإلعالم واجملتمع املدني دوراً هاماً في 
إيجاد املطلب االجتماعي لتعزيز آليات املساءلة، 

ليس فقط لتحقيق إدارة فعالة خملاطر الكوارث ولكن 
إلجمالي االستثمارات العامة. ويقدم هذا التقرير 
أدلة على أن مثل هذه املساءلة االجتماعية جتلب 

الفئات املهمشة إلى الساحة العامة، وتزيد بشكل 
كبير من فعالية التنمية من خالل حتسني أداء 

اخلدمات على املستوى احمللي. 

ويجب أن يكون املواطنون على وعي مبخاطر الكوارث 
إذا أرادوا مساءلة احلكومات، وقد مت تسليط الضوء 

في استعراض التقدم احملرز في تنفيذ إطار عمل 
هيوغو إلى أن االفتقار إلى املعلومات العامة 
والتعليم يشكل فجوة كبيرة. وتركز أنشطة 

التوعية العامة احملدودة، التي يتم القيام بها، أساساً 
على األخطار املادية أو على جوانب االستعداد 

واالستجابة في إدارة الكوارث. ويجب تكريس املزيد 
من املوارد لزيادة الوعي العام باخملاطر ومسببات 

اخملاطر على جميع املستويات واألصعدة، كما يلزم 
اتباع نهج شامل يتجاوز إدارة الكوارث. وقد تكون 
خطوة أولى هامة ضمان حصول املواطنني على 

قوائم جرد باخلسائر الناجمة عن الكوارث الوطنية 
وتقييمات شاملة للمخاطر. وفي عدد من البلدان، 
ال يتم تشجيع حصول اجلمهور على معلومات عن 

مخاطر الكوارث واخلسائر الناجمة عنها، األمر الذي 
يقوض املساءلة.

8-4-4 الشراكة مع اجملتمع املدني

تعتمد احلوكمة احمللية الفعالة على اعتماد نهج 
للتخطيط والتمويل واالستثمار احمللي تبني على 
الشراكات مع اجملتمع املدني، وال سيما مع األسر 

املعرضة للمخاطر واملنظمات التي متثلها. وهذا ما 
يسمح بالتوسع في املبادرات اجملتمعية. وحيث متتلك 

املنظمات اجملتمعية قدرات محدودة فقط للحد 
من مخاطر الكوارث ومساءلة احلكومات، ميكن 

للشراكات ذات املستوى املتوسط مع املنظمات 
األخرى ومؤسسات اخلبراء والهيئات احلكومية 
حتسني جناح احلد احمللي اجملتمعي خملاطر الكوارث.

ويعتبر متكني مثل هذه الشراكات أمراً حتمياً، ولكن 
يجب أن يتم ذلك بطريقة شفافة على أساس 

شروط مرجعية واضحة لكل شريك، ومدعمة بإطار 
قانوني مالئم. وحيثما يتم حتديد األدوار واملسؤوليات 
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جلميع الشركاء وتنظيمها بشكل جيد، سوف يوفر 
عملهم املشترك أكثر الوسائل فعالية ملعاجلة 

حتديات إدارة مخاطر الكوارث على جميع األصعدة. 
ومع ذلك، قد يتطلب هذا تغييراً في ثقافة اإلدارة 

العامة واعتماد طرق جديدة للعمل.

8-5 بناء الزخم للحد من خماطر الكوارث 
وإدارتها

إن االعرتاف بوجود وأهمية خمزون 
املخاطر وفهمه هما مسؤولية كل 

حكومة. ويقدم إطار عمل هيوغو خارطة 
طريق عامة لتحقيق ختفيضات كبرية يف 
خسائر الكوارث، ولكن البلدان اآلن حباجة 

إىل وضع أهداف وغايات حمددة خاصة 
بها. وللقيام بذلك، هناك عدد من األدوات 

إجراء عملية شاملة  لتسهيل  املتاحة 
وشفافة ومسؤولة أمام هؤالء األكثر 

تضررًا من جراء الكوارث. وهذه تشمل 
استعراض التقدم احملرز يف تنفيذ إطار 

الوطنية لرصد  عمل هيوغو، والنظم 
اإلحتمالية  والتقييمات  الكوارث،  خسائر 

والفوائد. التكاليف  وحتاليل  للمخاطر، 

وقد أظهر هذا التقرير أن هناك العديد من األسباب 
لعدم قيام البلدان بعمل استثمارات كافية في 

احلد من مخاطر الكوارث، ولكن ليس هناك أي 
مبرر لالستمرار في القيام بذلك، فقد حان وقت 

اتخاذ إجراءات جدية. وحلسن احلظ، فإن العديد من 
السياسات التي متت مناقشتها في هذا التقرير 

سوف حتقق وفورات صافية للحكومات إذا متت 
مواءمتها واعتمادها، وذلك من خالل إنتاج فوائد 

موازية للتنمية. وتشير األدلة بقوة إلى أن التدابير 
الفعالة من حيث التكلفة، إذا ما طورت بشفافية، 

فإنها سوف تزيد من رأس املال السياسي وأيضاً 
االقتصادي.

لقد استفادت عملية إعداد هذا التقرير من 
مشاركة املزيد من احلكومات واخلبراء الفنيني 

واملنظمات الدولية ومنظمات اجملتمع املدني أكثر 
ممن كان قادراً على املساهمة في تقرير عام 2009، 

مما يدل على تنامي الزخم من أجل احلد من مخاطر 
الكوارث. وينبغي تسخير وتوجيه ذلك نحو الثغرات 
احلالية في مجال البحث واملعرفة. وتشمل الثغرات 

املعروفة مخاطر الزالزل، التي حذفت من هذا التقرير 
في انتظار االنتهاء من إعداد مناذج جديدة للزالزل، 

وحتليل اخملاطر العاملية للجفاف الذي بدأ للتو. كما أن 
تأثيرات الكوارث مصنفة حسب النوع االجتماعي 

والسن في حاجة إلى فهم أفضل، وكذلك يتطلب 
دور القطاع اخلاص دراسة أعمق. ويجب فحص 

حلقات التفاعل بني مسببات اخملاطر وكذلك فعالية 
تدابير إضافية إلدارة مخاطر الكوارث من حيث 
التكلفة. وسوف يساعد ملء هذه الثغرات في 

حتديد أكثر الوسائل فعالية من حيث التكلفة للحد 
من مخاطر الكوارث، وأيضاً في مساندة قضية زيادة 

االستثمار في إدارة مخاطر الكوارث.


