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المالية  لمساهماتها  أدناه  شعاراتها  الوارد  للمنظمات  امتنانه  عن  المخاطر  من  للحد  المتحدة  األمم  مكتب  يعرب 
أيضا  تكرم  ذلك،  إلى  باإلضافة    .2013 الكوارث  مخاطر  من  الحد  بشأن  العالمي  التقييم  تقرير  إلنتاج  والمادية 
والحماية  اإلنسانية  للمساعدات  العامة  )المديرية  األوروبية  المفوضية  من  كل  بسخاء  المالية  الموارد  بتقديم 
األمريكية. المتحدة  والواليات  والنرويج  واليابان  استراليا  وحكومات  والتعاون(،  للتنمية  العامة  واإلدارة  المدنية، 
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المحسن« )AR( في جميع  أيقونات »الواقع  الكوارث 2013 على  الحد من مخاطر  العالمي بشأن  التقييم  يحتوي تقرير 
أرجاء الوثيقة، وهي تسهل االتصال بالتطبيق المصاحب له في برنامج »أرض ملموسة« )Tangible Earth(.  ومن أجل 
استخدام هذه األيقونات، وجه الكاميرا المثبتة على الكمبيوتر اللوحي أو الهاتف الذكي الذي يضم تطبيق »أرض ملموسة«، 
ثم اضغط على زر)AR( عندما يظهر، سوف تظهر لك على جهازك مجموعة متنوعة من الوظائف والمعلومات الحيوية 

المصممة إلثراء تجربة القراءة.

أيقونة األرض: يربط المستخدم بكرة أرضية ديناميكية ثالثية األبعاد، وعرض البيانات 
المكانية الجغرافية للموضوع ذي الصلة بالنص المكتوب.

تقرير  في  البياني  الرسم  عن  إضافية  ومعلومات  متحركة  رسوم  فتح  لوحية:  أيقونة 
التقييم العالمي

أيقونة الباحث: رابط للبيانات حول الباحثين المشاركين في المقال المقروء وتقاريرهم 
وروابط اإلنترنت ومقاطع الفيديو.

www. preventionweb.  :لتحميل التطبيق، استخدم »الباركود المربع« المخصص في نهاية هذه الوثيقة، أو زيارة الموقع
net/gar
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إن تريليونات من الدوالرات من االستثمارات سوف 
في  الجديدة  التجارية  األعمال  في  مستقبال  تنصب 
مناطق معرضة للمخاطر، وهو ما يرسم إلى حد كبير 
آفاق مخاطر الكوارث.  وفي معظم االقتصادات، يقوم 
30% فقط من هذه  العام مباشرة بنسبة 15 -  القطاع 
بها  تتشكل  التي  الطريقة  فإن  وبالتالى  االستثمارات.  
باقي نسبة االستثمارات )70 - 85%(1، سوف يكون 
لها عواقب بعيدة المدى على تراكم مخاطر الكوارث، 

وعلى المسببات المؤدية للمخاطر.

التجارية  االستثمار  بين ممارسات  فالعالقة  ذلك  ومع 
على  مفهومة  غير  تزال  ال  الكوارث  مخاطر  وبين 
نحو جيد.  وبناء على نتائج التقريرين السابقين للتقييم 
العالمي )2009 - 2011(، فإن تقرير التقييم العالمي 
للحد من مخاطر الكوارث لعام 2013 والذي يصدر 
القيم  إلى  المشتركة  المخاطر  »من  عنوان:  تحت 
مخاطر  من  للحد  االقتصادية  الجوانب  المشتركة: 
يعمل  كما  الفجوة.   تلك  سد  إلى  يسعى  الكوارث«، 
الكوارث  مخاطر  تجعل  التي  األسباب  دراسة  على 
تمثل مشكلة متنامية لمجتمع األعمال واالقتصاد على 

المستويات المختلفة.

لماذا تشكل الكوارث تحديا لألعمال التجارية؟

وتايالند  اليابان  ضربت  التي  الكبرى  الكوارث  إن 
في عام 2011 والواليات المتحدة األمريكية في عام 
2012، كشفت كيف يمكن أن تؤثر هذه الكوارث على 
األعمال التجارية. فالزالزل والفيضانات والعواصف 
والمنشآت  والمكاتب  بالمصانع  الضرر  تلحق  قد 
األخرى والموارد القابلة للتضرر، وهو ما يؤدي إلى 

تعطيل وشلل اإلنتاج والعمليات التجارية.

المصنع.   بوابة  عند  تتوقف  ال  الكوارث  مخاطر  لكن 
فاألعمال التجارية تعتمد على البنية التحتية واألنظمة 
الحضرية التي يديرها القطاع العام والمرافق العامة.  
أو  الطاقة  أو  النقل  بشبكات  تلحق  التي  واألضرار 
فيها  يعيش  التي  األحياء  أو  المطارات  أو  الموانئ 

تكاليف  وفرض  العمل  تعطيل  إلى  تؤدي  العاملون 
فإن  بالعولمة،  يتسم  الذي  اليوم  عالم  وفي  إضافية.  
من  اآلمنة  األماكن  في  الموجودة  الشركات  حتى 
الموردين  ضربت  كوارث  من  تتضرر  قد  الكوارث 

أو الشركاء على الجانب اآلخر من الكرة األرضية.

وتوسيع تغطية التأمين قد تمكن الشركات من تعويض 
خسائرها المباشرة وكذلك خسائرها من تعطل سلسلة 
اإلمداد.  إال أن الكوارث قد يكون لها آثار أوسع وأكثر 
تغلغال على القدرة التنافسية.  فعندما تتعطل األعمال، 
في  حصتها  تفقد  وقد  ترحل،  قد  الماهرة  العمالة  فإن 
مع  العالقات  تتقطع  وقد  المنافسين،  لصالح  السوق 
تتدهور  وهكذا  الرئيسيين،  والشركاء  الموردين 
أنه ال  يعني  قد  العمل  فقدان  إن  فيها.   والثقة  سمعتها 

يعود مرة أخرى.

األعمال التجارية بطبيعة الحال لها الكثير من األشكال 
واألحجام.  وتتعرض األحجام المختلفة ألنواع مختلفة 
من المخاطر. فالشركات الصغيرة، على سبيل المثال، 
من  مباشر  بشكل  تتأثر  المحلية  األسواق  تخدم  التي 
هو  كما  النطاق،  واسعة  المحلية  الكوارث  جراء 
الحال مع الفيضانات أو االنهيارات األرضية.  وهذه 
الشركات تعتمد أيضا اعتمادا كبيرا على البنية التحتية 
المحلى.  على سبيل  المستوى  الموجودة على  العامة 
المثال فإن تدمير جسر في السيول، قد يجعل المزارع 
المحلية الصغيرة، أو ورش العمل أو المطاعم تنعزل 
هذه  من  وكثير  أيام.   لعدة  والموردين  األسواق  عن 
أو  النقدية  السيولة  إلى  تفتقر  ألنها  تفلس  الشركات 

االحتياطيات التي تمكنها من الصمود.

العالمية  الشركات  أن  نجد  اآلخر  الطرف  وعلى 
كثيرا  تتضرر  ال  وحجمها،  لتنوعها  نظرا  الكبيرة، 
فإن  ذلك،  ومع  معين.   مكان  في  المحلية  باآلثار 
الكوارث الكبرى الشديدة تؤدي إلى تعطيل خطير في 
سالسل التوريد الخاصة بهذه الشركات وفي عملياتها 
العالمية، وقد يحدث ذلك على سبيل المثال إذا تضرر 
الرئيسيين.   الموردين  أو  الشحن  إعادة  مراكز  أحد 
في  األصغر  للكوارث  المتكرر  الحدوث  أثر  أن  كما 

ملخص
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المناطق التي تسعى الشركات فيها إلنشاء مجموعات 
فعالة من الموردين واألسواق االستهالكية الحيوية، قد 
يؤدي إلى خسائر كبيرة في األجلين المتوسط والطويل 
على حد سواء.  كما أن المشروعات متوسطة الحجم 
والصناعات الوطنية تواجه أنواعا مختلفة من مخاطر 
الكوارث، حيث أنها قد تتأثر على حد سواء باألحداث 
صغيرة الحجم نسبيا وكذلك بالكوارث المحلية األكبر 

من ذلك.

خلق المخاطر المشتركة

على الرغم من أن المخاطر مثل األعاصير والزالزل 
أن  إال  طبيعية،  مخاطر  األصل  في  هي  والتسونامي 
بها  اندمجت  التي  الطريقة  هو  الطبيعي  غير  الشيء 
مخاطر الكوارث بحيث أصبحت جزءا ال يتجزأ من 
التجارية المعاصرة.  فالعقود الطويلة  مشهد األعمال 
االستعانة  على  المعتمد  الالمركزى  اإلنتاج  من 
بمدخالت خارجية  نابعة من مناطق ذات مزايا نسبية، 
إلى  الوصول  وسهولة  العمالة  تكاليف  انخفاض  مثل 
لتعزيز  الحاسمة  األمور  من  كان  التصدير،  أسواق 
القدرة التنافسية واإلنتاجية.  ومع ذلك، وألن الكثير من 
هذه المناطق هي عرضة لألخطار، فإن هذا االتجاه قد 
أدى بشكل كبير إلى زيادة تعرض الشركات وسالسل 

التوريد الخاصة بها لألخطار المدمرة.

التعرض  بهذا  كافيا  اهتماما  يبدوا  لم  المستثمرين  إن 
قدرة  على  تهديد  من  له  وما  لألخطار،  المتزايد 
واالستدامة.   والتنافسية  المجابهة  على  المشروعات 
وتقارير  البلدان،  الصادرة عن  الصلة  ذات  والبيانات 
والتوقعات  التنافسية،  القدرة  ومؤشرات  المحللين، 
إال  الكوارث  مخاطر  تذكر  ال  كلها  لألعمال،  بالنسبة 
للمخاطر.   التعرض  عالية  المناطق  في  حتى  نادرا 
وفي سعيها للتنافس على جذب االستثمارات، قد تقلل 
وفي  عام،  بشكل  المخاطر  أهمية  من  والدول  المدن 
بعض الحاالت قد تقدم الحوافز للشركات للتمركز في 
المناطق المعرضة لألخطار.  كما أن تسعير المخاطر 
أمام  فعالة  عقبة  بمثابة  يكن  لم  التأمين  أسواق  في 

االستثمار في المناطق المعرضة لألخطار.
إلى  العولمة االقتصادية قد أدت  وبعبارة أخرى، فإن 
التجارية،  األعمال  وكفاءة  إنتاجية  في  هامة  مكاسب 
ولكن هذه المكاسب كانت على حساب التراكم المفرط 
األعمال  قطاعات  من  العديد  في  الكوارث  لمخاطر 

واالقتصاد العالمي ككل.
خرجت  قد  والخسائر  المخاطر  هذه  من  والعديد 
أجيال  بأسره وإلى  الحكومات والمجتمع  إلى  وانتقلت 
العالمي 2009،  التقييم  المستقبل.  وكما يشير تقرير 
ذات  البلدان  على  مفرط  بشكل  تؤثر  الكوارث  فإن 
الدخل المنخفض والمجتمعات المحلية واألسر، وعلى 
أولئك الذين هم األقل استفادة من العوائد الناجمة عن 

العولمة االقتصادية.
 shared( المشتركة  القيم  منظور  فمن  ذلك،  ومع 
value(، فإن عملية نقل المخاطر الى مناطق أخرى 
التي  فالخسائر  الخاص.   القطاع  على  بغريبة  ليست 
تحدث في البنية التحتية والخدمات العامة، وقوة العمل 
المطاف  نهاية  في  تهدد  أيضا  هي  البيئية،  والنظم 
الكبيرة والصغيرة -   - الشركات  استدامة جميع  مدى 
وبالتالي فإنه على األجلين المتوسط والطويل، تصبح 

المخاطر مشتركة.

الجوانب االقتصادية للحد من مخاطر الكوارث

العالمية االقتصادية والسياسية  في ظل االضطرابات 
وزيادة  السريعة،  التكنولوجية  والتغيرات  الحالية، 
التداخل بين التجارة العالمية واألسواق المالية وسالسل 
التوريد، تدرك الشركات الكبرى تصاعد المخاطر فى 
العالم اليوم.  وبالنسبة للقطاع الخاص، فإن هذا يعني 
مصفوفة معقدة من األحداث التي ال يمكن التنبؤ بها، 
وتغيرات مفاجئة قد ينجم عنها ظهور مخاطر سريعة 

وغير متوقعة، لها تداعيات  بعيدة المدى. 

في هذا المشهد، فإن الحد من مخاطر الكوارث يكتسب 
في  المؤثرين  الالعبين  لجميع  جديدة  ملحة  أهمية 
العالم.  وعلى نحو متزايد أصبح النظر لالستثمارات 
تكلفة  أنها  على  الكوارث  مخاطر  إدارة  مجال  في 
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قليلة مقابل فرص كبيرة لتعزيز القدرة على المجابهة 
والتنافسية واالستدامة.

قدراتها  تعزيز  في  تستثمر  الكبرى  والشركات 
والمؤسسات  المخاطر.  إلدارة  واستراتيجياتها 
أمام  االئتمانية  لمسؤوليتها  نظرا  االستثمارية، 
المساهمين من حيث ضمان االستدامة وتوخي الحذر، 
والطوعية  التنظيمية  اإلجراءات  اآلن  تدرس  فإنها 
اللقاء المزيد من الضوء على جميع المخاطر، بما في 

ذلك تلك المرتبطة بالكوارث وتغير المناخ.

أكثر  الخاص  القطاع  يصبح  فعندما  ذلك،  من  األهم 
زيادة  إلى  ستنحو  الحكومات  فان  للمخاطر،  حساسية 
أن  ويجب  الكوارث.   مخاطر  من  للحد  استثمارإتها 
شرطا  الكوارث  لمخاطر  الفعالة  اإلدارة  تصبح 
تنجح في جذب  لكي  المتنافسة  للبلدان والمدن  أساسيا 

االستثمارات في األعمال التجارية.
والخاصة  العامة  المبادرات  بين  متزايد  تقارب  هناك 
وهو  وتقديرها،  الكوارث  لمخاطر  نماذج  لوضع 
تطوير  يتم  كما  الجهود.   لتعزيزهذه  بداية  يعتبر  ما 
منظومات وتطبيقات إدارة مخاطر الكوارث بما يتيح 
للشركات دمج هذه البيانات في قراراتها االستثمارية. 
للمخاطر بدورها تعمل على تسهيل  الدقيقة  والبيانات 
تطور أسواق التأمين، مع تحديد السعر المناسب الذي 

يشجع االستثمارات المراعية للمخاطر.

اآلن  بدأت  الشركات  أن  ذلك،  كل  في  األهم  ولكن 
الكوارث  مخاطر  إدارة  في  االستثمار  إلى  تنظر 
القيم المشتركة.   لبناء  على أنه من المتطلبات الحتمية 
فاالستثمارات في مجاالت مثل التخفيف من آثار تغير 
المناخ، واإلدارة المستدامة للمياه، والمدن الخضراء، 
وراء  الكامنة  المسببات  مع  مباشر  بشكل  تتعامل 
هذة  أصبحت  نفسه  الوقت  وفي  الكوارث،  مخاطر 
الخطوات ذات أهمية متزايدة في خلق قيمة للشركات 

من جميع األنواع.

دعم  في  ضخمة  فرصا  وجدت  الشركات  أن  كما 
الجديدة  التحتية  البنية  مثل  الكوارث  لمقاومة  المرافق 

لها  أيضا  هي  والتي  التوريد،  وسالسل  القائمة،  أو 
أهميتها في الحد من المخاطر واالستدامة العالمية.  إن 
تعزيز  وفي  التضرر،  قابلية  من  الحد  في  االستثمار 
الموردين  من  الصغيرة  للشركات  المجابهة  قدرات 
استدامة  فقط  يعزز  ال  األكبر،  للشركات  والشركاء 
مشتركة  قيمة  يولد  أيضا  ولكن  الكبيرة،  الشركات 
اإلنتاجية،  وزيادة  المحلية،  العمالة  تأمين  في  تتمثل 

وعائدات الضرائب والرعاية االجتماعية.

من  هو  الكوارث  مخاطر  من  الحد  فإن  وهكذا 
المشتركة  القيم  لبناء  مقاربة  ألية  الحتمية  المتطلبات 
في  المكون  بهذا  االعتراف  ويجب  الخاص.   للقطاع 
صياغة األطر الدولية المنقحة من أجل التنمية والحد 
من مخاطر الكوارث التي ستعتمد في عام 2015 2.  
ما تبدو أهمية ذلك في المفاوضات الدولية المستقبلية 
بشأن التحدي المتمثل في تغير المناخ، إذا كان العالم 
اجتماعيا،  الشامل  المرن،  االقتصاد  لتحقيق  يسعى 
طرحه  لما  طبقًا  الكربون،  انبعاث  في  والمنخفض 

األمين العام لألمم المتحدة عام 2012 3.

مع  بالتعاون   2013 العالمي  التقييم  تقرير  إعداد  تم 
عدد كبير من الشركاء.  وقد ساهم بالموارد المالية كل 
من المفوضية األوروبية، وحكومات استراليا واليابان 
قامت  كما  األمريكية.   المتحدة  والواليات  والنرويج 
بلدان ومنظمات أخرى بتنسيق وتطوير ودعم البحوث 

والدراسات وورش العمل ومراجعات األقران.

5
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في  السيارات  رقائق صناعة  بمصانع  لحقت  التي  لألضرار 
اليابان، انخفض تصنيع سيارات تويوتا في الواليات المتحدة 

األمريكية بحوالي 150 ألف سيارة.4

تدمر  عندما  الحياة  شرايين  تفقد  التجارية  األعمال 
الكوارث البنية التحتية العامة

حتى عندما ال تواجه الشركات خسائر مباشرة، فهي تعتمد على 
الطرق العامة التي تخضع للتنظيم واإلدارة العامة، وخطوط 
النقل وشبكات الطاقة والمياه، وكذلك على القوى العاملة التي 
ولقد  والصحة.   والتعليم  السكن  مرافق  على  بدورها  تعتمد 
أن  األمريكتين  في  شركة   1200 على  أجري  مسح  أوضح 
كانت  واجهتها،  التى  األخطار  ناتجة عن  أعطال  ثالثة  أكبر 

ناجمة عن تعطل مرافق الطاقة واالتصاالت والمياه.5

المخاطر تهدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة على 
نحو خاص

مواجهة  على  قدرة  أكثر  تكون  قد  الكبيرة  العالمية  الشركات 
عبر  عملياتها  وانتشار  منشآتها،  لتنوع  نظرا  الكوارث 
التأمينية  بالتغطية  تمتعها  وكذلك  عديدة،  ومناطق  بلدان 
غير  المنتجين  قطاع  فإن  ذلك،  من  العكس  وعلى  الجيدة.  

ي
كل

د ال
صا

قت
اال

الخسائر المباشرة
تدمير كامل/ جزئي لألصول غير المنقولة واألسهم (بما في ذلك األضرار التي لحقت بالمصانع، 

وتجهيزات المكاتب، والسلع النهائية المصنعة، والمواد الخام، والمستلزمات وقطع الغيار)

الخسائر غير المباشرة
يتم تكبدها نتيجة لتوقف األعمال، ونتيجة للخسائر المباشرة أو بسبب اآلثار المترتبة على سلسلة 
توريد األعمال التجارية، والتأثير المحتمل على عمالء آخرين وشركاء وموردين.  نتيجة لذلك، 

يتهاوى اإلنتاج وتتراجع العائدات بما يؤثر على الربحية.

اآلثار األوسع
الى شركات منافسة،  العمالء  انتقال  السوق،  فقدان الحصة في  إلى عواقب أخرى مثل  ترجع 
ونقص اليد العاملة، وتقطع العالقات مع الموردين، القيود التأمينية أو التأمين أكثر تكلفة، وتأثير 

سلبي على صورة وسمعة الشركة.

اآلثار االقتصادية الكلية
تنشأ من خالل الخسائر واآلثار المذكورة أعاله، ويمكن بدورها أن تؤثر سلبيا على األعمال 

التجارية، بما يعكس الطريقة التي تؤثر بها الكوارث على اقتصاد البالد.

األسهم

التدفق

النتـائـج الرئيسيـة
األعمال التجارية الخطرة

الكوارث لها آثار متزايدة على األعمال التجارية
اليابان 2011،  المعاصرة مثل زلزال  الكبرى  الكوارث  إن 
االهتمام  ركزت  قد  تايالند  في  فرايا«  »تشاو  نهر  وفيضان 
على التأثير المتزايد للكوارث على القطاع الخاص.  وتعاني 
الشركات من خسائر مباشرة إذا وجدت منشآتها من المصانع 
في  األخرى  والمرافق  والمستودعات  والمباني  والمكاتب 
األعاصير  أو  الفيضانات  مثل  لألخطار  معرضة  مواقع 
استثمارات  لها  يكون  أن  بدون  التسونامي،  أو  الزالزل  أو 
كافية للحد من المخاطر.  كما تعاني أيضا من الخسائر غير 
سالسل  وتعطل  والتوزيع،  اإلنتاج  توقف  مثل  المباشرة، 

التوريد، وبالتالي يتم انخفاض اإلنتاج ونواتجه.

سالسل التوريد العالمية تخلق نقاط تضرر جديدة
منذ أن أصبحت سالسل التوريد تتسم بالعولمة، فإن تعطل أي 
من الوصالت أو الروابط الهامة فيها يؤدي إلى تذبذب إقليمي 
نتيجة  المثال،  الشبكة.  على سبيل  أنحاء  وعالمي في جميع 

شكل 1:  كيف تتأثر الشركات بالكوارث

)PwC المصدر: مكتب األمم المتحدة للحد من الكوارث، بتعديل من(



7

النطاق الكامل للخسائر الناجمة عن الكوارث

اكتماال عن  أكثر  توفر صورة  للكارثة  الجديدة  البيانات 
الخسائر

»في العقد الماضي، تسببت الكوارث في خسائر بلغت واحد 
تريليون دوالر، وفي مقتل مليون شخص«7.  إن المستثمرين 
ورجال األعمال على دراية بمثل هذه البيانات.  إال أنها تعكس 
ويوجد  الكوارث.   عن  الناجمة  الخسائر  إجمالي  فقط  جزئيا 
توفر  الوطنية  الكوارث  بيانات  قواعد  من  متزايد  عدد  حاليًا 
اآلن بيانات تفصيلية عن مثل هذه الخسائر. وعند اقتران هذه 
البيانات مع تقييم الخسائر المباشرة للكوارث الكبرى كما هو 
مسجل في قاعدة بيانات الكوارث الدولية )EMDAT(8، فإن 
هذه البيانات تقدم صورة أكثر اكتماال للبعد الحقيقي للخسائر 
تبدو  قد  ما  الشكل 2  الكوارث.  ويبين  الناجمة عن  المباشرة 
عليه الصورة، حيث نجد أن البلدان األربعين من ذوي الدخل 
في  المسجلة  الخسائر  بأكبر  تضررت  والمتوسط  المنخفض 

قواعد بيانات الكوارث الوطنية.

الخسائر المباشرة الناجمة عن الكوارث هي أعلى من 
األرقام المبلغ عنها دوليا بما ال يقل عن الثلث

المباشرة  بين عامي 1981 و 2011، كان إجمالي الخسائر 

شكل 2: الخسائر االقتصادية المباشرة في 40 دولة كما تم تقديرها من قواعد بيانات الخسائر الوطنية والعالمية؛ 1981 - 2011 )بماليين الدوالرات( 9

احتماال  أكثر  والمتوسطة،  الصغيرة  والمشروعات  الرسمي 
تكون  أن  من  احتماال  وأقل  مناطق خطرة،  في  تتمركز  ألن 
استثمرت في مخططات الحماية في الحد من المخاطر.  ومن 
رأس  من  كبير  جزء  أو  كل  واحدة  كارثة  تمحو  أن  الممكن 

المال هذه الشركات، التى ال تتمتع معظمها بتغطية تأمينية.

على  واالستدامة  التنافسية  القدرة  تقوض  الكوارث 
المدى الطويل

تظل  وقد  أبدا.   الكوارث  من  تتعافي  ال  الشركات  بعض 
القدرة  يقوض  مما  عديدة،  لسنوات  باقية  الكبيرة  التأثيرات 

التنافسية واالستدامة على المدى الطويل.

كما يمكن أن تفقد حصتها في السوق، وينقل عمالؤها أعمالهم 
وظائف  عن  تبحث  أو  الماهرة  العمالة  وتتركها  للمنافسين، 
التجزئة،  وتجار  الموردين  مع  العالقات  وتتقطع  أخرى، 
وقد تتضرر سمعة وصورة الشركة بشكل دائم.  على سبيل 
المثال، قبل وقوع الزلزال عام 1995، كان ميناء »كوبي« 
من  الرغم  وعلى  العالم.   في  ازدحاما  الموانئ  أكثر  سادس 
اإلعمار  إلعادة  المبذولة  الضخمة  والجهود  االستثمارات 
وتحسين القدرة التنافسية، إال أنه بحلول عام 2010 كان قد 
انخفض إلى المركز 47. 6  فعندما يمضى الرواج، فإنه قد 

ال يعود أبدا

)المصدر: مكتب األمم المتحدة للحد من الكوارث، استنادا لقاعدة بيانات »ديس إنفنتار«( 10
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شكل 3: أسهم رأس المال في جنوب شرق آسيا التي تعرضت مرة واحدة عبر 250 عاما  ألخطار رياح اإلعصار 
االستوائي

)المصدر: نموذج المخاطر العالمية لتقرير التقييم العالمي(

مذهلة في قيمة رأس المال فى البلدان المنخفضة والمتوسطة 
الدخل التي نجحت في جذب االستثمارات.  على سبيل المثال، 
في شرق آسيا والمحيط الهادئ12، بلغت هذه القيمة أكثر من 
الضعف، فمن 4,6 تريليون دوالر في عام 1995 إلى 10 

تريليون دوالر في عام 2005.

فوائد العولمة رافقها خطر متزايد للتعرض للمخاطر
لقد عززت الشركات إنتاجيتها وربحيتها من خالل االستفادة 
إلى  الوصول  وسهولة  للعمالة،  الجذابة  والتكلفة  المهارة  من 
االقتصادية  والبيئة  الجيدة،  التحتية  والبنية  التصدير،  أسواق 
والسياسية المستقرة، وعوامل أخرى كثيرة.  ومع ذلك، فإن 
مناطق  هي  االستثمارات  هذه  اجتذبت  التي  المناطق  بعض 
معرضة للمخاطر.  وفي هذه المناطق وبالتوازي مع االستفادة 
االقتصادية  واألصول  السكان  نسبة  تزايدت  العولمة،  من 
المقامة على السواحل المعرضة للتسونامي واألعاصير، وفي 
المدن الضخمة  للفيضانات، وفي  المعرضة  أحواض األنهار 
المثال بين عامي 1970 و  للزالزل.  على سبيل  المعرضة 
التي  العالمي  اإلجمالي  المحلي  الناتج  نسبة  ارتفعت   ،2010

تعرضت لألعاصير المدارية من 3.6% إلى %4.3. 13

التي  والحوادث  تقريبا،  دوالر  مليار   305 البلدان  هذه  في 
يعني  وهذا    .%67 حوالي  فقط  تمثل  دوليا  منها  تسجيلها  تم 
تسجل   والتى  الصحف  عناوين  فى  تظهر  التى  االرقام  أن 
الماضي  العقد  مدى  العالمية11على  البيانات  مجموعات  في 
المترتبة  الخسائر  تم تضمين  وإذا  للغاية.   متحفظة  تكون  قد 
على الكوارث المسجلة وطنيا على أنها كوارث صغيرة، فمن 
المحتمل ان ترفع هذه األرقام عن ذلك بما ال يقل عن الثلث.  
وفي نفس الوقت، فمن المحتمل أن هذه األرقام تشير فقط إلى 
الخسائر  تكلفة  تتضمن  ال  فهي  وبالتالي  المباشرة،  الخسائر 

غير المباشرة، وآثار الكوارث على النطاق األوسع.

المخاطر الخفية للعولمة االقتصادية

الالمركزية واالستعانة بمصادر خارجية أدت إلى زيادة 
مذهلة في رأس المال

القرن  من  السبعينات  منتصف  في  االقتصادية  األزمة  منذ 
تصوره.   يصعب  حد  إلى  العالم  العولمة  غيرت  الماضي، 
الشركات  من  الكثير  لالستثماراتجهت  الحواجز  تآكل  فمع 
الكبرى إلى الالمركزية، واالستعانة بمصادر خارجية لتوفير 
مدخالت اإلنتاج أو نقل كل أو جزء من عملياتها إلى مواقع 
زيادة  حدثت  لذلك،  ونتيجة  العالم.   أنحاء  جميع  في  مختلفة 



9

الخسائر  وتقدير  للتنبؤ  كافية  غير  أنها  إال  القريب،  الماضي 
التي قد تحدث في الوقت الحاضر والمستقبل.  وللتغلب على 
نماذج  لوضع  االحتمالي  المدخل  استخدام  تم  المشكلة،  هذه 
أن  يحتمل  التي  الخسائر  لتقدير  المثال  سبيل  المخاطر، على 
تحدث من زلزال واحد كل 250 سنة )احتمال حدوثه %0.4 
في أي سنة معينة( أو معدل الخسائر السنوية، وهو متوسط 
الخسارة المتوقعة في السنة من كل األحداث التي يحتمل أن 

تحدث.

الدول األصغر بها أعلى نسبة من رأس المال المعرض 
للخطر

يقدر المتوسط السنوي إلجمالي الخسائر العالمية من الزالزل 
بأكثر من 100 مليار دوالر، ومن أضرار رياح األعاصير 
القيمة  حيث  ومن  دوالر.   مليار   80 من  بأكثر  المدارية 
المطلقة، تتركز معظم الخسائر في البلدان ذات الدخل المرتفع 
مثل اليابان والواليات المتحدة األمريكية، والتي تعكس قيمة 
رأسمالها المعرض للمخاطر.  فاليابان وحدها لديها 15% من 

العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تفتقر 
إلى القدرات للحد من قابليتها للتضرر

والمتوسطة  المنخفضة  البلدان  في  تستثمر  التي  الشركات 
الدخل المعرضة للمخاطر قد تواجه زيادة مخاطر الكوارث، 
ليس فقط نتيجة لزيادة التعرض ولكن ألن هذه الدول لم تطور 
الشركات  تقوم  لم  وإذا  للتضرر.   قابليتها  من  للحد  قدراتها 
صياغة  عند  التضرر  قابلية  عوامل  اعتبارها  فى  باألخذ 
قراراتها االستثمارية، فمن المفترض أنها ستتحمل المخاطر 
والمسؤوليات التي التتضح إال عندما تحدث األحداث الخطرة 

بالفعل.

مشهد المخاطر المكثفة

معظم الكوارث التي يمكن أن تحدث لم تحدث حتى اآلن
األحداث المدمرة الشديدة، مثل التسونامي والزالزل الكارثية، 
قد ال تحدث إال مرة واحدة كل خمسمائة أو ألف سنة في أي 
مكان بعينه.  وعلى هذا، فإن معظم األحداث التي يحتمل أن 
خسائر  بيانات  أن  من  الرغم  وعلى  بعد.   تحدث  لم  تحدث 
الكوارث التاريخية توفر بعض المعلومات عن الكوارث في 

شكل 4: متوسط الخسائر السنوية من الزالزل

)المصدر: نموذج المخاطر العالمية لتقرير التقييم العالمي(
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يحدث مرة كل 500 عام، تعرض للخطر 15% من رأسمال 
الصغيرة  البلدان  ولكن  سكانها.  من   %12 وحوالي  البالد 
نسبية  تعرض  درجة  أيضا  لها  المالديف  جزر  مثل  األخرى 
ذلك  في  بما  الحيوية،  المرافق  من  الكثير  ويقع  جدا.   عالية 
المعرضة  المناطق  في  والمطارات،  النووية  الطاقة  محطات 
للتسونامي المدمر.  وتعرض المطارات هو األكثر أهمية في 
الدول الجزرية الصغيرة، التي تعتمد اقتصاداتها على مطار 
واحد، أو حيث تتأثر جميع المطارات في نفس الوقت.  على 
مطارا  يتعرض 26  الفرنسية«  »بولينيزيا  في  المثال،  سبيل 

للمخاطر.

فالبلدان  للمناطق الحضرية.  ومع ذلك،  العالمي  المال  رأس 
األصغر لديها أعلى نسبة من رأس المال المعرض للمخاطر، 
إلى  المباني  ضعف  يؤدي  الدخل،  المنخفضة  البلدان  وفي 

زيادة المخاطر أيضا. 

ومن الممكن لبعض الدول الجزرية النامية أن تخسر أكثر من 
20% من رأسمالها في إعصار أو زلزال كارثي يحدث مرة 

عبر 250 سنة.

المعرضة  المناطق  في  الحيوية  المرافق  وجود 
للتسونامي يزيد من المخاطر

قد  ما  وهو  اليابان  الذي ضرب  المدمر  التسونامي  حالة  في 

شكل 5:  نسبة البنية التحتية التي تضررت في الكوارث الكبيرة في 56 بلدا و 2 من الواليات الهندية، 
بين عامي 1970 و 2011

)المصدر: مكتب األمم المتحدة للحد من الكوارث، استنادا لقاعدة بيانات »ديس إنفنتار«(
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واسعة النطاق )شكل 5(.  وإذا لم يتم إبراز حجم هذه الخسائر 
فإنه  الشركات واألسر،  المباشرة على  المالية وغير  وآثارها 
بنية  في  العام  القطاع  استثمارات  زيادة  تبرير  الصعب  من 
المباشرة  الخسائر غير  قياس  أمكن  وإذا  وقوية.   آمنة  تحتية 
داعما  أن يصبح  يمكن  الخاص  القطاع  فإن  األعمال،  لقطاع 

رئيسيا لزيادة استثمارات القطاع العام.

أو  تسجيلها  يتم  ما  نادرا  النطاق  الواسعة  المخاطر 
إدراجها في تقييمات المخاطر الوطنية

منحنيات تجاوزات الخسائر الهجين توفر اآلن وسيلة للقياس 
المتوقعة من جميع  السنوية  الخسائر  متوسطات  بين  والجمع 
الكوارث سواء المكثفة أو واسعة النطاق.  وهذا يمكن البلدان 
االحترازية.   التزاماتها  حول  اكتماال  أكثر  تحليل  وضع  من 
يشمل  المستقبلية  المخاطر  لتقييم  أساسا  أيضا  تضع  أنها  كما 
تستوعبها  التي  االلتزامات  وكذلك  المباشرة،  غير  الخسائر 

حاليا - إلى حد كبير - الشركات واألسر بشكل منفرد.

تحدي القدرة على المجابهة

ترابط التعافي االقتصادي مع تعافي األعمال التجارية 
الخسائر  استيعاب  على  القدرة  تعني  المجابهة  على  القدرة 
سرعة  من  كل   بين  واضح  ارتباط  وهناك  منها.   والتعافي 
لكن  التجاري.   النشاط  تعافي  االقتصاد ومدى سرعة  تعافي 
تكون  بلد  في  أسرع  بشكل  للتعافي  احتماال  أكثر  الشركات 
لديها  أو  التعافي،  في  االستثمار  على  القدرة  لديها  حكومتها 
حاالت  معظم  تغطي  بحيث  المخاطر  لتمويل  سارية  تدابير 

الطوارئ.

تكون  االستثمار  فقدان  تحمل  على  قدرة  األقل  البلدان 
األكثر خسارة

من  عالية  نسبة  الكوارث  عن  الناجمة  الخسائر  تمثل  عندما 
رأس المال المتراكم، فإن الدول تكون أقل قدرة على استعاضة 
رأس المال المفقود. على سبيل المثال في موزامبيق، تجاوزت 
المال   الكوارث السنوية رأس  الناجمة عن  المباشرة  الخسائر 
 .2011  -  1993 من  الفترة  خالل  بثالث15مرات  المتراكم 
في  ولكنه  فقط،  البلد  في  االستثمار  يتباطأ  لم  وفي كل حلقة، 
الواقع انتكس.  وفي عام 2011، مثلت هذه الخسائر 12% من 
تكوين رأس المال في موزامبيق 16، ونحو 8% في السلفادور، 
وحوالي 6% في كل من هندوراس ونيكاراجوا.17 بشكل عام، 
فان البلدان التي تعاني تباطؤ النمو واالستثمار، تجد صعوبة 
أجل  فمن  وهكذا،  المفقود.   المال  رأس  استعاضة  في  أكبر 

المخاطر غير المرئية

الكوارث الصغيرة تقوض التنمية المحلية وكذلك القدرة 
التنافسية الوطنية

في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، الخسائر المتراكمة 
من أحداث كارثية صغيرة، ولكن متكررة الحدوث في أماكن 
الكوارث  عن  الناجمة  الخسائر  حجم  من  تقترب  قد  محددة، 
الرفاهية  انخفاض  في  تساهم  الخسائر  هذه  مثل  الكبرى.  
هذه  أن  كما  البيئية.   والنظم  االقتصادي  والنمو  االجتماعية 
التنافسية  القدرة  وكذلك  المحلية،  التنمية  تقوض  الكوارث 
الوطنية.  والمخاطر في المناطق الريفية على وجه الخصوص 
قد تكون غير مرئية.  خالل عاصفة »النينا« فى عامى 2010 
- 2011 في كولومبيا، كانت نسبة سكان الريف المتضررين 
األساسية  احتياجاتهم  من   %56 من  أكثر  من  حرموا  الذين 
أعلى 35 مرة تقريبا من أولئك في المناطق الحضرية، حيث 

حرم أقل من 27% من احتياجاتهم األساسية. 14

المخاطر  تخلق  قد  واالقتصادية  الحضرية  التنمية 
الواسعة

إن سوء تخطيط وإدارة التنمية الحضرية قد يؤدي إلى حدوث 
الفيضانات، من خالل زيادة تدفق المياه من المناطق التي يتم 
تبطينها بأسطح غير نفاذة، وعدم كفاية االستثمارات في إدارة 
المناطق  في  الحضرنة  وزيادة  الصحي،  والصرف  المياه 
خدمات  تدهور  أن  كما  للفيضانات.   المعرضة  المنخفضة 
والمياه  الرطبة  األراضي  مثل  التنظيمية،  اإليكولوجية  النظم 
الجوفية والغابات والسهول الفيضية والمنجروف، يؤدي إلى 
تفاقم وتزايد مستوى األخطار.  واألسر ذات الدخل المنخفض 
هي التي تسكن المناطق الحضرية المعرضة للمخاطر، ويتم 
التي  والمناطق  والمدن  رسمية.   غير  آليات  خالل  من  ذلك 
تتسم بضعف الحكم المحلي، إما تفقد السيطرة على العمليات 

المذكورة أعاله، أو تسهم في حدوثها.

تكلفة الكوارث واسعة النطاق غالبا ما تقع على عاتق 
األسر والشركات األقل قدرة على المجابهة

في  فقط  تتسبب  النطاق  واسعة  الكوارث  أن  من  الرغم  على 
الوطني،  المستوى  المسجلة على  الكوارث  وفيات  13% من 
إال أنها مسؤولة عن 42% من الخسائر االقتصادية المباشرة.  
بشكل  تقع  ما  غالبا  النطاق  واسعة  الكوارث  هذه  تكلفة  إن 
المناطق  المنخفض في  الدخل  مباشر على عاتق األسر ذات 
الريفية والحضرية، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، 
وشركات القطاع غير الرسمي.  وأكثر من 90% من أضرار 
الطرق وإمدادات الطاقة والمياه واالتصاالت ترتبط بالمخاطر 
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الشديدة  لألعاصير  المعرضة  البلدان  وفي  التالية.   15 الـ 
في  كبيرة  فجوات  ولديها  والفلبين،  مدغشقر  مثل  المتكررة، 
انخفاض  تعاني من  المخاطر، سوف  تمويل عمليات مجابهة 
المعرضة  الدول  أما  تالية.   عقود  عدة  مدى  على  النمو 
ألعاصير أقل تكرارا وأقل شدة مثل الهند أو الواليات المتحدة 
ولكن  النمو،  فى  انخفاضًا  أيضا  ستواجه  فإنها  األمريكية، 

بفارق أقل بكثير. 18

مخاطر رأس المال الطبيعي

مخاطر رأس المال الطبيعي تهدد الثروة المستقبلية
تتدفق االستثمارات التجارية أيضا في قطاعات أخرى، مثل 
المشاريع الزراعية والغابات والتعدين في البلدان التي يتوفر 
المناخ  تغير  مثل  آلليات  ونتيجة  الطبيعي.   المال  رأس  بها 
المائية،  الموارد  استغالل  في  واإلفراط  األراضي  وتدهور 
ينتج عنها خسائر ومخاطر  العديد من هذه االستثمارات  فإن 
الزمن ألن  أيضا عبر  المكان، ولكن  ليس فقط في  مشتركة، 

استنفاد رأس المال الطبيعي يهدد الثروة لألجيال المقبلة.

النظم  لخدمات  كبيرة  خسارة  تمثل  البرية  الحرائق 
البيئية االستوائية

على  تؤثر  اإلنسان  بفعل  تتم  التي  الكبيرة  البرية  الحرائق 

من  الحد  مجال  في  االستثمار  فإن  االقتصادي،  النمو  حماية 
مخاطر الكوارث هو أمر بالغ األهمية.

بلدان كثيرة لديها فجوة تمويل للمخاطر
تعتمد القدرة على المجابهة أيضا، على ما إذا كانت الحكومة 
خالل  من  اإلعمار  وإعادة  التعافي  تمويل  على  قادرة 
واالحتياطيات،  الضرائب  وزيادة  الميزانية  مخصصات 
الدولية،  والمساعدات  والخارجي،  الداخلي  واالقتراض 
ودفعات التأمين وإعادة التأمين، وآليات السوق مثل السندات 
المالية المرتبطة بالكوارث.  والعديد من البلدان تواجه فجوة 
عن  الناجمة  الخسائر  تتجاوز  عندما  المخاطر  تمويل  في 
الكوارث قدراتها المالية.  على سبيل المثال، فإن هندوراس 
)الشكل 6( قد تواجه فجوة تمويل المخاطر في حالة الخسائر 
التي يمكن حدوثها من وقوع كارثة واحدة تحدث كل 33 سنة 

أو أكثر.

جراء  من  المفقود  النمو  أبدا  تستعيد  ال  قد  البلدان 
الكوارث

التي  البلدان  قد ال تستطيع  الطويل،  أو  المتوسط  المدى  على 
سبيل  على  المفقود.   النمو  استعادة  مكثفة  كوارث  شهدت 
االستوائية  األعاصير  من  المتضررة  البلدان  فإن  المثال، 
السنوات  في  اإلجمالي  المحلي  الناتج  نمو  انخفاض  تواجه 

شكل 6:  فجوة تمويل المخاطر في هندوراس

) 2013 ,.Hochrainer et al  :المصدر(



13

معرضة لخطر التصحر، وهو ما يمثل خسارة ال تعوض في 
رأس المال الطبيعي.

االقتصادات الوطنية معرضة لخطر الجفاف الزراعي
للخسائر  وضوحا  أكثر  اآلن صورة  االحتمالية  النماذج  تقدم 
المحتملة في المحاصيل على المستوى القطري.  على سبيل 
الناتج  من   %25 بنحو  الزراعة  تسهم  موزامبيق،  في  المثال 
بنحو  تقدر  للبالد  الخسارة  ومخاطر   21 اإلجمالي.  المحلي 
فقدان  بسبب  سنة  كل  اإلجمالي  المحلي  ناتجها  من   %0.12
الزراعي.22   للجفاف  نتيجة  الذرة  إنتاج  إجمالي  من   %3
موزامبيق  في  سنوات   10 في  واحدة  مرة  الجفاف  وحدوث 
اإلجمالي  المحلي  والناتج   ،%6 بنسبة  الذرة  عائدات  يخفض 

بنسبة %0.3

مصادر  وحماية  البيولوجي،  التنوع  ودعم  الكربون،  تخزين 
التربة وتدهور األراضي وتنظيم  انجراف  المياه، والحد من 
المناخ في النظم البيئية االستوائية.  وتشير التقديرات األولية 
قد  البيئية  العالمية لخدمات األنظمة  السنوية  الخسائر  أن  إلى 

تصل إلى 190 مليار دوالر. 20

الجفاف  لخطر  الرئيسي  المحرك  هو  األراضي  تدهور 
الزراعي

الجائر  المكثفة والرعي  بالزراعة  المرتبط  تدهور األراضي 
الزراعية  البيئية  النظم  وانهيار  الغابات  وانحسار  والتملح 
الزراعي.   الجفاف  لخطر  الرئيسي  المحرك  هو  التقليدية، 
المتوسط  والبحر  أفريقيا  من  واسعة  مناطق   7 الشكل  ويبين 
تدهور  من  شديدة  مستويات  من  تعاني  األوسط  والشرق 
المناطق  الزراعية والجفاف على حد سواء.  هذه  األراضي 

شكل 7:  الجفاف وتدهور األراضي الزراعية في أفريقيا والبحر المتوسط والشرق األوسط

19 )2012 ,.Erian et al  :المصدر(
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المناخ من األرجح أن يفاقم بشكل مفرط من خطر الكوارث، 
من  يصاحبه  وما  البحر  سطح  مستوى  ارتفاع  بسبب  وذلك 
فيضانات، وزيادة شدة الرياح اإلعصارية، والتآكل، وتسرب 
المياه المالحة إلى طبقات المياه الجوفية الساحلية، وتفاقم ندرة 

المياه والجفاف.

للقدرة االقتصادية على المجابهة  الكوارث تمثل تحديا 
في الدول الجزرية الصغيرة النامية

نتيجة  النامية  الصغيرة  الجزرية  الدول  الكوارث في  تتضخم 
تؤثر  قد  الخطرة  األحداث  أن  كما  اقتصاداتها،  تنوع  لعدم 
على أراضيها بالكامل، والعديد من تلك الدول مثقلة بالديون 
ومجالها المالي محدود بالكثير من القيود.  على سبيل المثال 
في جامايكا، كان متوسط الخسائر السنوية بين عامي 1991 
رأس  لتكوين  السنوي  المتوسط  من   %2,6 يعادل   2011 و 
المال السنوي بما يسهم في بطء النمو23.  والخسائر المتوقعة 
من زلزال واحد في 250 سنة تتجاوز نحو 80% من تكوين 
الصغيرة  الجزرية  الدول  بعض  في  السنوي  المال  رأس 

النامية.

الجزر الصغيرة، فرص كبيرة

نسبيا ألعلى  النامية معرضة  الصغيرة  الجزرية  الدول 
نسبة في العالم من مخاطر الكوارث

متوسط  فإن  الصغيرة،  الجزرية  الدول  حجم  لصغر  نظرا 
يصل  العالمي  لإلجمالي  بالنسبة  المتوقعة  السنوية  الخسائر 
إلى 2% من الزالزل، و1.4% من أضرار رياح األعاصير 
الحجم،  لصغر  ونتيجة  محدد،  وبشكل  ذلك  ومع  المدارية.  
فإن 8 من 10 دول في العالم قد تفقد أعلى نسبة من رأسمالها 
الحضري من جراء زلزال واحد في 250 سنة، هي من الدول 
الجزرية الصغيرة النامية.  وفي حالة وقوع رياح كارثية من 
إعصار واحد في 250 سنة تكون 6 من أعلى 10 دول هي 

من الدول الجزرية الصغيرة النامية.

تغير المناخ يفاقم مخاطر الكوارث في الدول الجزرية 
الصغيرة النامية

من   %1 من  بأقل  تسهم  النامية  الصغيرة  الجزرية  الدول 
اإلجمالي العالمي النبعاثات ثاني أكسيد الكربون.  إال أن تغير 

شكل ٨:  تقديرات الخسائر من زلزال واحد في 250 سنة كنسبة من تكوين رأس المال السنوي

)المصدر: نموذج المخاطر العالمية لتقرير التقييم العالمي(
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الجديدة  الموجة  الكوارث.  إال أن هذه  إدارة مخاطر  قدرات 
تمثل أيضا فرصة تجارية كبيرة.  وإحدى التقديرات تشير إلى 
التنمية الحضرية سيزداد بنسبة 67%، من  أن االستثمار في 
7.2 تريليون دوالر في عام 2011 إلى 12 تريليون دوالر 

بحلول عام 2020. 26

التي  الحضرية  التنمية  قطاع  في  الحوافز  محدودية 
تشجع على االستثمار في الحد من مخاطر الكوارث

الحضرية  التنمية  مجال  في  التجارية  االستثمارات  تتأثر 
بمجموعة من العوامل، كما تتعلق باصحاب مصلحة مختلفين 
التنمية  من  القصير  المدى  على  الربحية  فهناك    .)9 )شكل 
فاعلية  عدم  أو  وضعف  بالمضاربة،  تتسم  التي  الحضرية 
األطر التنظيمية العامة والتي نادرا ما تتضمن عوامل مخاطر 
للمسؤولية  واضحة  قنوات  وجود  عدم  وكذلك  الكوارث، 
التي  المشتركة،  والخسائر  المخاطر  لمواجهة  والمساءلة 
سببتها التنمية العقارية لتجاهلها االستثمار المراعي للمخاطر 
حتى في البلدان ذات الدخل المرتفع.  على سبيل المثال، منذ 
عام 1989 تم بناء من 7 إلى 11% من المساكن الجديدة في 
الفيضانات  لمخاطر  المعرضة  المناطق  في  المتحدة  المملكة 

العالية.27

في  جاذبة  استراتيجية  الكوارث:   مخاطر  من  الحد 
الدول الجزرية الصغيرة النامية

على  القدرة  انخفاض  مع  العالية  المخاطر  الجتماع  نتيجة 
مخاطر  من  الحد  مجال  في  االستثمارات  فإن  المجابهة، 
الكوارث والتكيف مع تغير المناخ من األرجح أن تعود بفوائد 
أكبر على الدول الجزرية الصغيرة النامية عن أي مجموعة 
الحد من  الدول.  وهكذا فإن االستثمار في مجال  أخرى من 
لالستثمارات  عالية  جذب  استراتيجية  هو  الكوارث  مخاطر 
إلى الدول الجزرية الصغيرة، وتعزيز قدرتها على المجابهة 

وتحسين القدرة التنافسية واالستدامة.

مخاطر الحضرنة

موجة جديدة من الحضرنة تنبثق في البلدان المعرضة 
لألخطار

أفريقيا جنوب  في  الحضر  يزداد عدد سكان  أن  المتوقع  من 
الصحراء الكبرى من 298 مليون نسمة في عام 2010 إلى 
ومن   25 في 2050.   1069 وإلى   2030 في  مليون   596
المتوقع أن يزداد عدد سكان الحضر في الهند من 379 مليون 
نسمة في عام 2010 إلى 606 مليون في 2030 وإلى 875 
مليون في 2050.  وهذا يعني أن هناك نموا حضريا سريعا 
في البلدان المعرضة للمخاطر، وفي المناطق التي تفتقر إلى 

شكل 9:  من وماذا يؤثر على خلق المخاطر في التنمية الحضرية

24 )2012 ,.Johnson et al  :المصدر(
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الكوارث واالعتماد الكبير لالقتصادات المحلية على السياحة، 
فإن هذا يصبح خطرا اقتصاديا لهذه البلدان.

المخاطر الناجمة عن االستثمارات السياحية تؤثر على 
أولئك الذين هم أقل استفادة من عائداتها

التجارية  االستثمارات  من  المزيد  تجتذب  السياحة  وتنمية 
وتخلق فرص العمل، مع ما ينتج عن ذلك من تنمية اإلسكان 
والبنية التحتية للطرق، إال أن المسؤولية عن المخاطر عادة 
ما تكون غير واضحة المعالم.  على سبيل المثال في أعقاب 
فيضانات عام 2009 في » نادي« في »فيجي«، توقف نشاط 
المسجلة  الشركات  كل  ُخمس  )حوالي  صغيرة  شركة   46
أو  بالمباني  التي لحقت  نتيجة لألضرار  التجارة(  لدى غرفة 
تدمير مخزوناتها.  وعدد قليل جدا من تلك الشركات هي التي 

استطاعت أن تعاود نشاطها بعد ذلك. 32

قلة المثبطات تجاه االستثمار في األعمال التجارية في 
المواقع المعرضة للمخاطر عبى شواطئ البحر

إلى خسائر مباشرة  إيفان »  في عام 2004، أدى إعصار« 

احتمال  على  تنطوي  الكبيرة  التحتية  البنية  مشاريع 
توليد الخسائر والمخاطر المشتركة

يشكل  الكبرى  التحتية  البنية  مشاريع  في  االستثمار  إن 
الكيفية التي تنمو بها المدن والمناطق التابعة لها. وحتى عند 
إلى  يؤدي  قد  فإنه  نفسها،  التحتية  البنية  المخاطر على  تقليل 
يزيد  بما  لألخطار  معرضة  مناطق  في  أخرى  استثمارات 
من  أكثر  توجد  المثال،  سبيل  على  الكوارث.   مخاطر  من 
تقع  بالهند،  دلهي  في  الجديد  المترو  خط  على  محطة   50
وإحدى  الزالزل،  من  العالية  للمخاطر  معرضة  مناطق  في 
المحطات أيضا تقع في منطقة معرضة لخطر الفيضان.  وقد 
تم تخفيض المخاطر في محطات المترو نفسها بتطبيق قواعد 
البناء المراعية للمخاطر.  إال أن قواعد البناء تلك لن تطبق 
التي  الجديدة  العقارية  التنمية  مشروعات  على  بالضرورة 

تحيط بمحطات المترو. 28

األساسي  المقترح  هي  الخضراء  الحضرية  التنمية 
للقيمة المشتركة

الحكومات الحضرية التي تسعى إلى جذب االستثمارات تدخل 
المجتمعات  مع  وكذلك  الشركات،  مع  مبتكرة  شراكات  في 
وتحسين  المناخ،  لتغير  للتصدي  المنخفض  الدخل  ذات 
األمن، وإدارة المخاطر بفعالية.  وأصبحت المداخل الجديدة 
واالجتماعية  البيئية  باالستدامة  تهتم  التي  الحضرية  للتنمية 
العقارات.   وقطاع  التشييد  في  للقيمة  األساسي  المقترح  هي 
واألصول  األعلى  اإليجارات  تجذب  الخضراء  والمباني 
من  والحد  استقرارا.   واألكثر  األطول  واإليجارات  األقوى 
المخاطر المرتبطة بالفيضانات وغيرها من األخطار يتناسب 

بسهولة مع هذه المسار الجديد للتنمية الحضرية.

الترفيه الخطر

الدول  في  السياحة  قطاع  في  التجارية  االستثمارات 
مخاطر  من  عالية  مستويات  لها  الصغيرة  الجزرية 

الكوارث
القطاعات  إحدى  السياحة  تمثل  العالمي،  الصعيد  على 
بنحو 9% من  تساهم  نموا، حيث  وأسرعها  ديناميكية  األكثر 
العالمي، وتشكل 4.6% من إجمالي  المحلي اإلجمالي  الناتج 
االستثمارات الرأسمالية العالمية.30 وعلى الرغم من أن الدول 
النامية ال تستطيع المنافسة في القطاعات  الجزرية الصغيرة 
االقتصادية األخرى 31، إال أنها قد تتفوق في مجال السياحة.  
ففي عام 2007، بلغت عائدات السياحة الدولية حوالي %51 
الصغيرة  الجزرية  الدول  من  الصادرات  قيمة  إجمالي  من 
مخاطر  من  العالية  للمستويات  ونظرا    .)10 )شكل  النامية 

شكل 10:  مساهمة السياحة في الصادرات من السلع والخدمات في الدول
الجزرية الصغيرة النامية، المتوسط السنوي 2010-2006

)المصدر:  مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، استنادا إلى بيانات من األونكتاد 
»مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية« 2011( 29
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في  الخاص  القطاع  مؤسسات  دور  تعزيز  إلى  تسعى  التي 
إدارة مخاطر الكوارث.

التجارية  األعمال  مجاني:   غداء  يوجد  ال 
الزراعية والمخاطر على األمن الغذائي

المخاطر المرتبطة باستثمارات األعمال الزراعية تؤثر 
على جميع الذين يشترون الغذاء

يعتمد األمن الغذائي  بشكل أكبر على مدى ما يمكن أن تشتريه 
األسر مقارنة بما يمكنها أن تزرعه.  ولقد ازداد مؤشر أسعار 
الغذاء لمنظمة األغذية والزراعة ألكثر من الضعف منذ عام 
والحضرنة  السكاني  النمو  تشمل  بعوامل  مدفوعا   ،2000
وتغير أنماط االستهالك الغذائي وارتفاع أسعار النفط الخام، 
الحيوي، وانخفاض  الوقود  الزراعية إلنتاج  السلع  واستخدام 
المخزون العالمي.35  والكوارث في القطاع الزراعي الناتجة 
إلى  تؤدي  ال  المناخي  والتغير  والجفاف  الفيضانات  عن 
كبيرة  كانت  سواء  فقط،  الزراعية  التجارية  األعمال  خسائر 
أو صغيرة.  فمثل هذه األحداث عندما تقع في المناطق التي 
يتضاعف  الذي  اإلنتاج  نقص  إلى  تؤدي  اإلنتاج  فيها  يتركز 
أسعار  ارتفاع  إلى  يؤدي  بما  األساسية،  السلع  أسواق  بفعل 
ذات  لألسر  الغذائي  األمن  على  يؤثر  بدوره  وهذا  الغذاء.  
حد  على  والحضرية  الريفية  المناطق  في  المنخفض  الدخل 

سواء.

تقدر بحوالي 900 مليون دوالر في جرينادا، وهو ما يزيد 
قطاع  وتضرر  للبالد.   اإلجمالي  المحلي  الناتج  عن ضعف 
السياحة بشكل خاص حيث تأثر نحو 70% من البنية التحتية 
لعدة  السياحة  الطلب على خدمات قطاع  للجزيرة، وانخفض 
النامية،  الصغيرة  الجزرية  الدول  ففي  ذلك  ومع  سنوات.33 
األكثر  األعمال  مواقع  البحرية  الواجهة  أو  الشواطئ  تمثل 
المعرضة  المناطق  في  تتركز  االستثمارات  وتظل  ربحية، 
المال  رأس  ودورة  العالية  والربحية  العالية.   للمخاطر 
القصيرة السترداد االستثمار قد تجعل المستثمرين يتغاضون 
عن الخسائر التي ربما تنتج عن مخاطر مكثفة قد تحدث بعد 
الصغيرة  الجزرية  الدول  لحكومات  وبالنسبة  طويلة.   فترة 
النامية، فإن السياحة هي واحدة من القطاعات القليلة القادرة 

على التنافسية.

للحكومات  ثالثي  ربح  السياحة:   مخاطر  من  الحد 
والمستثمرين والمجتمعات المحلية

بشفافية  الكوارث  مخاطر  إدارة  عند  أنه  على  دالئل  هناك 
في قطاع السياحة، فإنه يمكن زيادة القدرة التنافسية لكل من 
الشركات التي تقوم باالستثمارات والدول الجزرية الصغيرة 
برامج  اآلن  وتبرز  االستثمارات.   تلك  لجذب  تسعى  التي 
حيث  شائعة،  كأدوات  الطوعية  التصنيف  ونظم  الترخيص 
تتمتع بالقبول المتزايد من العمالء، وتحظى بدعم الحكومات 

شكل 11:  األبعاد المتعددة لمخاطر الكوارث على الزراعة

)المصدر:  مكتب األمم المتحدة للحد من الكوارث، بتعديل عن »فافا نيفيس« و«ألفيس بينتو« 2012( 34
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الشراكات الجديدة قد تعزز قدرة صغار المزارعين على 
المجابهة

إن تحسن جودة النماذج التى تجسد الجفاف الزراعي وغيره 
المناخية  السيناريوهات  مع  جنب  إلى  جنبا  األخطار،  من 
المصغرة بدأت توفر قاعدة من األدلة من أجل االستثمارات 
صلة  أكثر  عامة  سياسة  أجل  ومن  المعرفة،  على  المبنية 
وفاعلية.  إن زيادة اإلنتاجية الزراعية والقدرة على المجابهة 
لن يقضوا وحدهم على انعدام األمن الغذائي.  ومع ذلك يمكن 
وكمية  قيمة  زيادة  خالل  من  المزارعين  صغار  دخل  زيادة 
المحاصيل التى يستطيعون بيعها، وكذلك من خالل الحد من 
مخاطر فقدانها، مما يتيح للمزارعين شراء المزيد من الطعام 

وزيادة االحتياطيات للفترات العجاف.

من إدارة الكوارث إلى إدارة المخاطر

إدارة  مجال  في  مدمجة  غير  تزال  ال  الكوارث  مخاطر 
المخاطر بالمؤسسات

في السنوات األخيرة، أصبحت الشركات العالمية الكبيرة على 

خطر قلة الغذاء تزداد إذا لم يتم تحديد وتقدير المخاطر 
وأخذها في االعتبار

التجارية  األعمال  شركات  حفز  الغذاء  أسعار  ارتفاع  إن 
الصالحة  واألراضي  المنتجة  األراضي  شراء  على  الكبرى 
للتصدير  الموجهة  الزراعة  في  واالستثمار  للزراعة، 
التجاري، والسيما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.  على 
الصعيد العالمي، هناك  13 دولة من الدول العشرين األكثر 
الزراعية  األراضي  تملك  في  الدولي  لالستثمار  استهدافا 
على  التصديق  تم  المثال  سبيل  على  أفريقيا.36  في  موجودة 
االستحواذ على أكثر من 2 مليون هكتار في مدغشقر، وأكثر 
من مليون هكتار في إثيوبيا.37 معظم هذه البلدان لديها حصة 
فيها  وترتفع  الزراعي،  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  كبيرة 
فقط  أولية  تقديرات  ولديها  الغذائي،  األمن  انعدام  مستويات 
المتزايدة  القيود  ظل  وفي  الزراعي.   الجفاف  أخطار  عن 
الزراعية  االستثمارات  وتوسع  العالمية،  الغذاء  أسواق  على 
العالية  الجفاف  لمخاطر  المعرضة  الزراعية  المناطق  في 
بدون وعي كامل بهذه المخاطر، فإن ذلك سوف يولد مخاطر 
يشكل  وهذا  الغذاء.   حدة ألسعار  أكثر  وارتفاعات  مستقبلية 
ذات  والحضرية  الريفية  لألسر  الغذائي  لألمن  تهديد  أكبر 

الدخل المنخفض أكبر من خطر الجفاف نفسه.

شكل 12:  النسبة المئوية للشركات التي لديها خطط الستمرار العمل أو برامج إدارة األزمات )تبعا لحجم الشركة( في ست مدن في األمريكتين

38 )2012 ,Sarmiento and Hoberman  :المصدر(
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نشوء سياسات إدارة مخاطر الكوارث بالشركات
وإدارة  تقييم  أشكال  من  ما  بشكل  تقوم  الشركات  معظم 
عدد  وهناك  لها.   التابعة  التوريد  لسالسل  الكوارث  مخاطر 
من الشركات العالمية الكبرى تتجه نحو وضع معايير إلدارة 
المخاطر، والتي يجب على الموردين االلتزام بها.  باإلضافة 
إلى ذلك، يتم طلب تقييمات المخاطر من الشركات الصغيرة 
هذه  فإن  ذلك،  ومع  الرئيسيين.   الموردين  من  تعتبر  التي 
اآلونة  في  المخاطر  إدارة  انعكست على سياسات  التغييرات 
األخيرة فقط )ثالث إلى أربع سنوات(.  وعدد قليل فقط من 
الشركات هي التي نجحت في دمج األعطال المحتملة وأثرها 
فهم  أجل  من  الكوارث،  أحداث  محاكاة  نموذج  مع  المالي 
أفضل لمسببات المخاطر، وتركزها الجغرافي كأساس إلدارة 

سلسلة التوريد الخاصة بها.

وعي متزايد بالمخاطر المختلفة التي قد تؤثر على عملياتها.  
على  بالمؤسسات  المخاطر  إدارة  محور  يتركز  ذلك،  ومع 
وعلى  والسوقية.   والقانونية  والمالية  االقتصادية  المخاطر 
الضوء  تسلط  التجارية  االستبيانية  الدراسات  أن  من  الرغم 
على ضرورة زيادة إدارة المخاطر، إال أنه نادرا ما توضع 
مخاطر الكوارث في االعتبار.  وينعكس هذا األسلوب أيضا 

على مناهج التدريس في العديد من الكليات التجارية.

إدارة  إلى  العمل  الستمرارية  التخطيط  من  التحول 
مخاطر الكوارث ال يزال في بداياته

إدارة  تزال  ال  الكبيرة،  العالمية  الشركات  معظم  في 
العمل.   الستمرارية  التخطيط  على  تتركز  الكوارث  مخاطر 
والمخاطر المشتركة لم يتم وضعها في االعتبار بشكل كامل 
بفاعلية  تتعاون  التي  العالمية هي  الشركات  والقليل من  بعد، 
فيها.   تعمل  التي  الدول  في  والمحلية  الوطنية  الحكومات  مع 
إلى  لالفتقار  احتماال  أكثر  والمتوسطة  الصغيرة  والشركات 
إدارة مخاطر  القدرة على  امتالك  إلى  أو  بالمخاطر،  الوعي 
الكوارث.  في دراسة استبيانية للشركات التي ال يقل العاملون 
بها عن 500 موظف في 6 من المدن المعرضة للكوارث في 
لديها خطة  الشركات  من  نحو %45  هناك  كان  األمريكتين، 
الستمرار العمل أو برنامج إدارة األزمة.  إال أن 14.2% فقط 
من الشركات التي يقل العاملون فيها عن 100 موظف، هي 

التي كان لديها مثل هذه الخطة )شكل 12(.

)المصدر:  مكتب األمم المتحدة للحد من الكوارث بتعديل عن كليمينتس - هنت 2012( 39

شكل 13:  سلسلة قيمة االستثمارات المؤسسية
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واالستقرار  التصدير،  أسواق  إلى  والوصول  العاملة،  اليد 
الضريبية.   اإلعفاءات  مثل  والحوافز  واالقتصادي،  السياسي 
من  أي  في  الكوارث  مخاطر  تضمين  يتم  ال  عام  وبشكل 
المخاطر  ذات  الدول  حول  دراسات  اعداد  عند  حتى  ذلك، 
القطري لوحدة تحقيقات  التقرير  المثال،  العالية.  على سبيل 
لم  اندونيسيا  2012عن  لعام   )EIU( »اإليكونوميست« 
يتناول مخاطر الكوارث على اإلطالق 41.  إن آثار الكوارث 
العامة،  والمرافق  التحتية  والبنية  المالية  البالد  سياسة  على 
األمور  من  هو  التجارية،  األعمال  لمناخ  مالءمتها  ومدى 
غير المفهومة.  وهذا له عواقب وخيمة محتملة على قرارات 

االستثمار في األعمال التجارية.

الشفافية  بمزيد من  يطالبون  المنظمون والمستثمرون 
في اإلفصاح عن المخاطر

المجموعات  من  مؤخرا  بذلت  التي  الجهود  بدأت  لقد 
االستثمارية المعنية بتغير المناخ في إظهار نتائجها.  وحاليا، 
العالمية  األصول  صناديق  مديري  من   %10 نحو  هناك 
 )ESG( يدمجون اآلن القضايا البيئية واالجتماعية والحوكمة
أيضا  المنظمون  يطالب  كما  االستثمارية.42  عملياتهم  في 
المدخل  وهذا  الخفية.   المخاطر  عن  باإلفصاح  الشركات 
المؤسسات  بعض  في  يتأصل  أيضا  بدأ  لالستثمار  المتغير 
يوجه  الذي  هو  القيم  في  التغير  وهذا  الكبرى.   االستثمارية 
اآلن كال من المنظمين المعنيين بالحد من المخاطر المتكررة، 

االستثمار المتجاهل للمخاطر

تداول األوراق المالية والسندات للشركات يتم بقليل من 
المراعاة لمخاطر الكوارث

تتجاوز  أصول  في  عالميا  تتعامل  المؤسسية  االستثمارات 
األصول  صناديق  ومديرو  دوالر40.  تريليون   80 قيمتها 
)شكل 13( نادرا ما ينظرون إلى مخاطر الكوارث عند القيام 
باالستثمار.  وتباعد المسافة بين هؤالء المديرين والمستفيدين 
يعني أن المستفيدين ينفصلون بشكل متزايد عن الطريقة التي 
تعرضها  مدى  ذلك  في  بما  االستثمارية،  محافظهم  بها  تدار 
نحو  المالية أصبحت على  السوق  الكوارث.  وألن  لمخاطر 
ذلك  فإن  الحقيقي،  االقتصاد  الواقع  منفصلة عن  متزايد شبه 
كيفية  وبين  األصول  مديري  بين  إضافيا  انفصاال  يخلق 
استخدام األموال المستثمرة في نهاية المطاف.  كما أن عنصر 
تأثيره في قرارات االستثمار  الكوارث يختفى  تقدير مخاطر 

نتيجة للتعقيدات المتزايدة وتعقيد وغموض اآلليات المالية.

االستثمار  على  تشجع  ال  القطرية  والبيانات  التنبؤات 
المراعي لمخاطر الكوارث

االقتصادية،  والتوقعات  التجارية،  األعمال  استقصاءات  إن 
المستثمرين  من  كل  بها  يستدل  التي  القطرية  والبيانات 
والتصنيفات االئتمانية، تستند إلى معلومات عن نوعية وتوافر 

43 )Artemis Catastrophe Bond & insurance-Linked Securities Deal Directory المصدر:  مكتب األمم المتحدة للحد من الكوارث، استنادا إلى(

شكل 14:  نمو سندات الكوارث وسوق األوراق المالية المرتبطة بالتأمين 1996 - 2012
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تشارك مؤسسات القطاع العام ذات الخبرة المحدودة في سوق 
التأمين.

األقساط غالبا ما تفشل في تسعير المخاطر بشكل واقعي
مخاطر  من  للحد  قوي  حافز  بمثابة  التأمين  يكون  أن  يجب 
الكوارث، وهو ما يحدث إذا مثلت األقساط القيمة االقتصادية 
الحقيقية للمخاطر.  ومع ذلك، وعلى الرغم من أن المخاطر 
في األسواق المتقدمة مثل أوروبا واليابان والواليات المتحدة 
لها نماذج دقيقة، إال أن ذلك ليس هو الحال غالبا في أسواق 
الحكومات  تقدم  عندما  وبالمثل،  والناشئة.   الجديدة  التأمين 
الدعم للتأمين لزيادة معدالت انتشاره، فمن الممكن أن يؤدي 
الفعلية.   قيمته  دون  ما  إلى  األقساط  سعر  النخفاض  ذلك 
المالذ  تأمين  بمهمة  الحكومات  قامت  إذا  ذلك  إلى  باإلضافة 
األخير، فإن ذلك قد يقدم فعليا حوافز فاسدة من أجل االستثمار 
فالكوارث  ذلك،  ومع  للمخاطر.   المعرضة  المناطق  في 
تايالند  وفيضانات  »كرايستشيرش«  زالزل  مثل  األخيرة 
تسعير  كيفية  في  النظر  إعادة  على  التأمين  سوق  أجبرت 
ووضع  التأمين  أسعار  تنقيح  إلى  وأدت  الكوارث،  مخاطر 

الضوابط الالزمة الستخدامه. 44

الخيارات  من  تزيد  بالتأمين  المرتبطة  المالية  األوراق 
ولكنها قد تؤدي إلى تسعير غير واقعي للمخاطر

لصناعة  المال  رأس  توريد  من  اآلن  المالية  األسواق  تزيد 
التأمين من خالل األوراق المالية المرتبطة بالتأمين والمنتجات 
المنافسة ويتيح االختيار من  المالية المماثلة.  وهذا يزيد من 
الكوارث.  ومع  المتاحة إلدارة مخاطر  التأمين  بين منتجات 
إذا فضل مديرو  تقويضها  الممكن  المزايا من  فإن هذه  ذلك، 
تحقيق  فضلوا  الكوارث،  سندات  إصدار  وجهات  األصول، 
التقدير  من  بدال  السندات  أسعار  من  األجل  قصيرة  مكاسب 

الواقعي لمستويات المخاطر.

حوكمة المخاطر: البحث عن النموذج المفقود

ترتيبات حوكمة المخاطر تطورت بشكل ملحوظ
من  متزايد  عدد  بدأ  الماضي،  القرن  من  التسعينات  منذ 
البلدان في إصالح األطر المؤسسية والسياسات والتشريعات 
القطاعات  متعددة  اللجان  وتوفر  الكوارث.   مخاطر  إلدارة 
الوزارات  مختلف  عبر  القرارات  وصياغة  التنسيق  اآلن 
الحكومات  تتولى  لكي  الالمركزية  تطبيق  ويتم  واإلدارات، 
الميزانية  من  بنود  تخصيص  تم  كما  مسؤولياتها،  المحلية 
)كانون  ديسمبر  من  واعتبارا  المخاطر.   من  الحد  ألنشطة 
متعددة  وطنية  منظومات  دولة   85 أنشأت   ،2012 األول( 

استثماراتهم  حماية  في  يرغبون  الذين  المستثمرين  وكذلك 
أسعار  هبوط  خطر  إن  المشتركة.   المخاطر  توليد  وتجنب 
األسهم، أو إصدار المحللين تقييمات سلبية عن الشركات التي 
ال تدير أو تكشف عن مخاطر الكوارث، قد يصبح مع مرور 
تعمل  التي  والحكومات  الشركات  لمكافأة  قويا  حافزا  الوقت 

بفاعلية أكثر على إدارة تلك المخاطر.

تأمين االستثمار: إعادة النظر في التأمين

تسعير وتوافر التأمين له تأثير كبير على االستثمار في 
األعمال التجارية

إذا لم تكن األصول مثل المصانع والمرافق األخرى ال تتمتع 
قروض  على  الحصول  تستطيع  ال  الشركات  فإن  بالتأمين، 
تجعل  قد  الباهظة  واألقساط  التمويل.   أشكال  من  غيرها  أو 
عن  البحث  إلى  الشركة  يضطر  مما  جذاب،  غير  االستثمار 
أماكن أخرى.  وعلى العكس، عندما تكون األقساط منخفضة 
جدا، قد يشجع ذلك الشركات على خصم ما قد تسببه المخاطر 
إلى  يؤدي  وهذا  لألخطار،  المعرضة  المناطق  في  وتستثمر 
وخسائر  مخاطر  وتوليد  عليهم  الكوارث  مخاطر  تراكم 

مشتركة على نطاق أوسع.

السليمة  القرارات االستثمارية  بديال عن  التأمين ليس 
المراعية للمخاطر

التأمين عادة ما ال يضمن تماما استمرارية العمل وال حماية 
أن  يمكن  فالتأمين  للكوارث.   الواسعة  اآلثار  من  الشركات 
سلسلة  تعطل  من  وحتى  األصول،  فقدان  من  الحماية  يوفر 
مثل  الواسعة  اآلثار  عن  التعويض  يقدم  ال  ولكن  التوريد، 
الغياب،  نسبة  وارتفاع  الموظفين،  معنويات  انخفاض 
وانخفاض  اإلنتاجية،  وانخفاض  االضطراب،  أو  واإلجهاد 

طلب العمالء، وحسن ظنهم، واآلثار األخرى.

التأمين يعمل بشكل أفضل في البلدان التي لديها ثقافة 
ناضجة إلدارة المخاطر

في االقتصادات سريعة النمو، السيما في آسيا، ينتشر التأمين 
وهذا  الكوارث.   مخاطر  خفض  معدل  من  أسرع  بمعدل 
عالية  خسائر  إلى  التأمين  صناعة  تعرض  من  يزيد  االتجاه 
المخاطر  لتحليل  دقيقة  نماذج  إعداد  تم  لو  حتى  ومتزايدة، 
القائمة.  وفي هذه البلدان فإن انخفاض أسعار التأمين الهادف 
يشجع  ال  قد  االستثمار،  جذب  أو  السوق  اختراق  زيادة  إلى 
ينتج عنه مخاطر  قد  أنه  كما  للمخاطر.   المتجنب  االستثمار 
مالية إذا كانت األقساط ال تستند الى تقدير للمخاطر وعندما 
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)المصدر:  مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، استنادا إلى بيانات مراقبة إطار عمل هيوجو( 45

شكل 15:  التقدم المحرز في خمس مجاالت من أولويات إطار عمل هيوجو )2007 - 2013(

االقتصادي  النمو  سياسات  بين  تنسيق  وجود  عدم 
وإدارة مخاطر الكوارث

يتسم االقتصاد العالمي بشكل متزايد بالمنافسة الجغرافية بين 
البلدان والمدن، لجذب االستثمارات على أساس المزايا النسبية 
الحكومات  من  والعديد  متصورة.   أو  حقيقية  كانت  سواء 
العمالة،  تكلفة  انخفاض  لمزايا  بالترويج  قيامها  خالل  من 
قد  الضرائب،  وانخفاض  التصدير،  أسواق  إلى  والوصول 
تشجع االستثمارات فعليا في مناطق معرضة للمخاطر.  ومع 
مجالس  إشراك  إلى  تشير  التي  األدلة  من  القليل  هناك  ذلك، 
االستثمار أو وزارة التجارة أو مستثمري القطاع الخاص في 

األطر الوطنية لحوكمة مخاطر الكوارث.

مقدار  تحديد  تستطيع  التي  هي  البلدان  من  قليل 
استثماراتها في مجال الحد من مخاطر الكوارث

المقايضات  تقييما واقعيا عن  البلدان أن تجري  إذا كان على 
تعزز  التي  السياسات  وبين  الكوارث  مخاطر  من  الحد  بين 
على  العثور  إلى  بحاجة  فإنها  السريع،  االقتصادي  النمو 
من  وبالرغم  بذلك.   للقيام  مقنعة  وسياسية  اقتصادية  حتمية 
أن تحديد النفقات التي تديرها الوكالة الوطنية إلدارة مخاطر 
وحدات  نفقات  تحديد  أن  إال  ممكنا،  أمرا  يكون  قد  الكوارث 

القطاعات إلدارة مخاطر الكوارث، كما أصدرت 121 بلدا 
تشريعات لتأسيس األطر السياسية والقانونية للحد من مخاطر 
فقد ظلت هذه  استثناءات محددة،  ولكن بخالف  الكوارث.46 
للكوارث  االستعداد  على  تركز  والتشريعية  المؤسسية  النظم 

واالستجابة لها.

النظم المؤسسية والتشريعية ال تزال بعيدة إلى حد كبير 
عن معالجة المخاطر الكامنة

إطار  من   4 العمل  أولوية  مجال  تحت  موضح  هو  كما 
تحقيق  في  نجاحا  أقل  كانت  العالم  دول  فإن  هيوجو،  عمل 
اإلبالغ  دورات  جميع  في  للمخاطر  المراعية  االستثمارات 
الثالث لإلطار منذ عام 2007 )شكل 15(. على سبيل المثال، 
أكد أقل من نصف الدول وجود آليات تنظيمية بسيطة لتوفير 
المنخفضة  المحلية  للمجتمعات  اآلمن  واإلسكان  األراضي 
للمخاطر  الحساسة  األراضي  مناطق  لتحديد  وذلك  الدخل، 
وخاصة في التنمية العقارية أو لتمليك األراضي.  وفي كثير 
من الحاالت، وجدت تشريعات وسياسات نافذة ومعمول بها.  
ومع ذلك، كانت هناك فجوة كبيرة بين تطوير األطر السياسية 
والمؤسسية من ناحية، وبين التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.
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47 )2012 ,.Mechler et al  :المصدر(

شكل 16: كفاءة أدوات إدارة المخاطر واحتمال حدوثها

على  االعتماد  من  اقتصاديا  جدوى  أكثر  هو  متوسطة،  إلى 
المخاطر  وإدارة  )شكل16(.   المخاطر  استراتيجيات  تمويل 
المحتملة، التي تنطوي على إدماج عوامل الحد من المخاطر 
تصحيح  من  اقتصاديا  جدوى  أكثر  هي  االستثمار  في خطط 
إدارة  وبدون  االستثمار.   توفير  بمجرد  المخاطر  مستويات 
التنافسية،  القدرة  تفقد  سوف  الدول  فإن  المحتملة،  المخاطر 
تتطلبها  التي  التحتية  البنية  أن  ضمان  على  القدرة  وكذلك 
األعمال التجارية هي نفسها أيضا قادرة على المنافسة.  ومع 
ضغوط  توجد  وحيثما  بداياته.   في  اليزال  التقدم  فإن  ذلك، 
سياسية لصالح االستثمار في صناعات أو في مناطق معينة 
من البلد، فإن مثل هذه الضرورات قد تتغاضى عن المخاطر 
الفنية لوزارات  وعن تحليل المشاريع التي تضعها الوحدات 

المالية.

مخاطر  إدارة  يشجع  لم  األراضي  استخدام  تخطيط 
الكوارث

من  الكثير  به  آخر  مجال  هو  األراضي  استخدام  تخطيط 
مخاطر  إدارة  نظم  من  والقليل  تحسم.   لم  التي  التحديات 
الكوارث هي التي استطاعت توظيف تخطيط وإدارة استخدام 
األراضي والتأثير الفعال في سياسات االستثمار.  وبدال من 
ذلك، قامت مؤسسات عامة وخاصة بنقل نطاق مناطق المدن، 
اإلطار  خارج  تعمل  مختلفة  أجندات  بتحريك  يقومون  كما 

الشامل والمتماسك إلدارة المخاطر.

المختلفة في الحكومة قد يكون أكثر تعقيدا،  اإلنفاق األخرى 
فعلى سبيل المثال عبر القطاعات المختلفة نادرا ما يتم تدوين 
النفقات على أنها مخصصة للحد من مخاطر الكوارث.  وهذا 
مثل  الناتجة من  والفوائد  التكلفة  تقدير  الحكومات عن  يعوق 

هذه المبادرات.

اإلنفاق العام للحد من مخاطر الكوارث يبدو أنه في تزايد

هناك أدلة غير مؤكدة، من مراجعات مخصصات الميزانية، 
وكذلك من مراقبة إطار عمل هيوجو، تسلط الضوء على أن 
من  للحد  الميزانية  مخصصات  من  اآلن  تزيد  البلدان  بعض 
المستمرة  الرغم من االشارات  الكوارث.  هذا على  مخاطر 
لتوفير  الطويل  المدى  على  المتاحة  الموارد  محدودية  حول 
مخصصات  فإن  نفسه،  الوقت  في  المطلوبة.   االستثمارات 
الميزانية تميل لصالح اإلدارة التصحيحية لمخاطر الكوارث 
وتعزيز القدرة المالية على المجابهة.  وغالبا ما يتم ذلك من 
خالل إنشاء صناديق مخصصة وبنود للميزانية، خالل مرحلة 

ما بعد التعافي من الكوارث أو عند مواجهة أحداث وشيكة.

توقع المخاطر

ال يزال التقدم محدودا في اعتماد إدارة مخاطر الكوارث 
المحتملة

إن خفض المخاطر واسعة النطاق التي تكون خسائرها صغيرة 
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التحليل األوسع يمكن من اتخاذ قرارات االستثمار التي 
يتعين اتخاذها بعيون مفتوحة تماما

الجهود الجديدة تعمل على تحفيز التفاعل والتقارب بين نماذج 
المعلومات  من  المزيد  وتوفير  والعامة.   الخاصة  المخاطر 
حول المخاطر النابعة من المصادر المفتوحة والمتاحة مجانا، 
والشركات  الحكومات  بين  المفيدة  المناقشات  يسهل  سوف 
وأنماطها  المخاطر،  مستويات  حول  التأمين  وشركات 
واتجاهاتها وتسعيرها. ومن خالل تحليل الجدوى االقتصادية 
الكوارث،  مخاطر  إلدارة  المختلفة  االستراتيجيات  لتكلفة 
يمكن للشركات أن تقرر حجم مخاطر الكوارث التي يمكن أن 
تتقبلها، وإلى أي مدى يمكنها االستثمار في خفض أو تقاسم 
هذا الخطر.  وبعبارة أخرى، يمكن للشركات اآلن تحديد مدى 

الرغبة في المخاطرة المناسبة لتحقيق أهدافها وغاياتها.

لتعزيز  الحكومات  تدفع  أن  يمكن  التجارية  األعمال 
االستثمار في الحد من المخاطر

الكوارث  التدقيق في مستويات مخاطر  الشركات  تبدأ  عندما 
هذا  فإن  االستثمار،  قرارات  اتخاذ  قبل  والبلدان  المدن  في 
والبلدان  الوقت.   مرور  مع  االستثمار  سلوك  يغير  سوف 
التي تنخفض فيها المخاطر، أو التي تثبت أنها تدير مخاطر 
لجذب  نسبية  ميزة  لها  يكون  سوف  فعال،  بشكل  الكوارث 
االستثمار.  ومن هذا المنظور، فإن الجذب المستمر لالستثمار 
مخاطر  إدارة  لتقوية  الرئيسية  الدوافع  من  واحدا  يصبح  قد 
الكوارث على المستويين الوطني والمحلي.  كما أن االستثمار 
على  الطلب  أيضا  يخلق  سوف  للمخاطر  المراعي  التجاري 
التلك  الكوارث،  مخاطر  تتضمن  التي  والتنبؤات  التحليالت 
التشجيع  من  مزيد  إلى  بدوره  يؤدي  ما  وهو  تتجاهلها،  التى 
للدول لالستثمار في إدارة مخاطر الكوارث.  في نفس الوقت، 
فإن الشركات لديها مصلحة ثابتة في اإلدارة الفعالة لمخاطر 
التي تقع فيها.  ومن أجل إدارة  المدينة  الكوارث في مناطق 
هذه المخاطر، فإن الحكومات الوطنية والمحلية وبشكل خاص 

بلدية المدينة تحتاج إلى مشاركة قطاع األعمال.

حافز قوي للشركات لتحديد وتقدير وكشف مخاطرهم
حاليا  منظم  غير  الكوارث  مخاطر  عن  الشركات  إبالغ  إن 
في  متزايدة  أهمية  يكتسب  سوف  ولكن  كبير،  حد  إلى 
عنها،  واإلبالغ  الكوارث  مخاطر  تقدير  تم  وإذا  المستقبل.  
في  المخاطر  هذه  عوامل  يضعون  سوف  المستثمرين  فإن 
تنطوي  التي  المجاالت  في  األعمال  يتجنبون  وقد  قراراتهم، 
الالزم.   النحو  على  تدار  ال  أو  عالية  كوارث  مخاطر  على 
أيضا  ينعكس  سوف  المخاطر  عن  اإلبالغ  تحسين  أن  كما 
على التقييمات االئتمانية وتحليالت المختصين، بما يزيد من 
الفعالة لمخاطر  تشجيع الشركات على االستثمار في اإلدارة 

هناك زخم كبير لوضع خطط تمويل مخاطر الكوارث
في حالة المخاطر المكثفة، والمخاطر ذات الخسائر المتوسطة 
أمر  هو  المخاطر  تمويل  فإن  )شكل16(،  الشديدة  إلى 
ضروري لضمان استقرار االقتصاد الكلي، وتسهيل التعافي 
التجارب  من  متنوعة  مجموعة  وهناك  اإلعمار.   وإعادة 
حين  ففي  ذلك،  ومع  المخاطر.   لتمويل  مؤخرا  جرت  التي 
أن تمويل المخاطر هو عنصر هام من االستراتيجية الشاملة 
أن  يجب  ناجحا  يكون  لكي  ولكن  الكوارث،  مخاطر  إلدارة 

يعتمد على تكامل الجهود للحد من المخاطر.

دور قطاع األعمال يكتسب أهمية خاصة
تجد  أن  يمكن  البلديات،  خاص  وبشكل  المحلية  الحكومات 
ثابتة كبيرة،  التي لها أصول  أقوياء من بين الشركات  حلفاء 
االستثمارية،  والبنوك  والمطورين،  العقارية،  الشركات  مثل 
إدارة  وشركات  الكبرى،  التجارية  المحالت  وشركات 
لمخاطر  فاعلية  أكثر  إدارة  أجل  من  وذلك  الممتلكات، 
قبل  المصالح« من  تشكيل »جماعات  حاليا  ويتم  الكوارث.  
دورا  تلعب  أن  يمكن  والتي  المحلية،  والحكومات  الشركات 
الوقت  ففي  ذلك  ومع  الكوارث.   مخاطر  إدارة  في  هاما 
حوكمة  أطر  في  األعمال  قطاع  مشاركة  فإن  الحاضر، 
فقط  دولة   28 وهناك  محدودة.   تزال  ال  الكوارث  مخاطر 
في  تمثيلها  يتم  الخاص  القطاع  هيئات  بأن  أفادت  التي  هي 

منظومات الكوارث الوطنية.

من المخاطر المشتركة إلى القيم المشتركة

وإدارة  وتحليل  تحديد  إلى  تدريجيا  تتحول  الشركات 
مخاطر الكوارث

مع تنامي الوعي بمخاطر الكوارث، فإن المزيد من الشركات 
سوف تعمل على توسيع استراتيجياتها الحالية إلدارة المخاطر 
أجل  من  التخطيط  في  البسيط  التركيز  لتتجاوز  تتسع  بحيث 
االستمرارية.  وحاليا يتم بذل االستثمارات لتطوير تطبيقات 
مخاطر  وإدارة  صورة  إيضاح  أجل  من  جديدة  وبرامج 
الكوارث للشركات التجارية.  وعند وصول مثل هذه برامج 
وغيرها إلى السوق، فإن مديري المخاطر بالمؤسسات ستتاح 
الجهود  في  الكوارث  مخاطر  إدماج  من  تمكنهم  أدوات  لهم 
سلسلة  مخاطر  إدارة  فإن  وهكذا  المخاطر.   إلدارة  األوسع 
للشركات  خاللها  من  يمكن  وسيلة  بالتالي  تصبح  قد  التوريد 
في  الكوارث  مخاطر  إدارة  تعزز  أن  الكبيرة  القدرات  ذات 
الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تفتقر إلى تلك القدرات.
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ضخمة.  على سبيل المثال، هناك حوالي 1.9 تريليون دوالر 
من االستثمارات األجنبية المباشرة متوقعة لألعمال المراعية 
فرصة  يمثل  ما  وهو   ،2014 عام  في  الكوارث  لمخاطر 
تجارية هائلة.48 واالستثمار األجنبي المباشر ليس سوى نسبة 
الطبيعي  المال  رأس  في  االستثمارات  إجمالي  من  صغيرة 
والمكتسب وغير الملموس.  وبدأ يتكشف عدد كبير ومتزايد 
قيمة  خلق  وهذا  المجال.   هذا  في  التجارية  المبادرات  من 
مشتركة من اإلدارة المستدامة لرأس المال الطبيعي والبيئة، 
المتجددة،  الطاقة  في  واالستثمار  الطاقة  استهالك  من  والحد 
منها  والعديد  المحلية.   والمجتمعات  األسر  وإفادة  وتضمين 

العالمية«  »الملكية  مثل  أخرى  مفاهيم  وهناك  الكوارث.  
لديها القدرة على تشجيع االستثمار الواعي بالمخاطر من قبل 
وصناديق  المعاشات  صناديق  مثل  المؤسسية،  االستثمارات 

الثروات السيادية.

هي  الكوارث  مخاطر  إدارة  أن  ترى  التجارية  األعمال 
فرصة ومجال للتنمية

بتوقعات  يعد  الكوارث  مخاطر  من  الحد  سوق  حجم  إن 

)المصدر:  مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث(

شكل 17:  كيف يمكن خلق قيمة مشتركة من خالل إدارة مخاطر الكوارث:  العناصر الرئيسية لنجاح مشاركة القطاعين الخاص والعام
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تعالج  أنها  حيث  الكوارث،  من  الحد  في  مشتركة  منفعة  له 
المسببات الكامنة وراء المخاطر.  وسيتم تحفيز إدارة مخاطر 
أو  إدخال  خالل  من  لألعمال  قطاع  بمثابة  لتكون  الكوارث 
ذلك  في  بما  اعتماد«،  يماثل »شهادة  ما  أو  الشهادات،  تبني 
تكون  أيضا  ولكن   ،ISO أيزو  مثل  دولية،  معايير  وضع 

برامج إلصدار شهادات طوعية في مجاالت بعينها.49
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