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الفصل 1
خماطر الكوارث، والفقر، وتغري املناخ 

حصاد آخر من الكوارث 

1.1

يف عام 2008، ذكرتنا العديد من الكوارث الكربى تذكريًا قويًا بالرتكيزات اهلائلة  ملخاطر الكوارث واليت تهدد إجنازات التنمية 
البش����رية يف مجيع أحناء العامل. ففي ش����هر مايو، تس����ّبب اإلعصار االس����توائي “نرجس” يف خس����ائر يف األرواح قدرت حبواىل 
140000 نسمة يف “ميامنار” والتى حدثت أساسًا نتيجة ملوجة عاصفة يف دلتا نهر “إيراوادى ” املنخفض  والكثيف  السكان.

ويف مايو، أدى أقوى زلزال ضرب الصني منذ عام 1976 والذى أَثر فى سيشوان وأجزاء من “تشونج كنج” و”جانسو” و”هوبى 
” و”شانزى” و”يونان” إىل مقتل ما ال يقل عن 87556 نسمة وإصابة ما يزيد عن 365000 آخرين1، كما أّثر الزلزال على أكثر 
من 60 مليون نسمة يف عشرة أقاليم و مقاطعات  صينية. وقد انهار ما يقدر ب 536 مليون مبنى ودّمر أكثر من 21 مليون 

مبنى. ويوضح الشكل 1.1 مواقع املراكز احلضرية الكبرية واملتوسطة يف املناطق اليت شهدت كثافة عالية من االزلزال.

أيضا يف أغس����طس 2008، دَمر نهر “كوزي” أحد الس����دود يف بيهار باهلند ومَر من خالله   ثم غرّي مس����اره مس����افة 120 كم 
باجتاه الشرق مما جعل أكثر من 300 كيلو مرت من حواجز الفيضان واليت بنيت حلماية املدن والقرى عدمية الفائدة، و مبرور 
فيضان النهر خالل مناطق يفرتض أن تكون آمنة من أخطار الفيضان، أدى إىل تأثر 3.3 مليون نسمة يف 1598 قرية واقعة يف 
15 مقاطعة2، وقد وصف الفيضان بأنه أسوأ فيضان يف املنطقة خالل 50 عامًا مما دفع رئيس وزراء اهلند “مامنوهان سينج” 

إلعالن “كارثة قومية” يف يوم 28 أغسطس. 

شكل 1.1:
 شدة الزلزال 
ومواقع املدن، 
الصني، 12 مايو 
.2008

املصدر: خرائط 
)برنامج األمم 
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تتركز اخلسائر الناجمة عن الكوارث التي يتم رصدها 
دولي��اً في عدد قليل من األحداث النادرة. فباس��تثناء 
األوبئة، فقد س��جلت قاعدة بيانات الكوارث الدولية 
)EMDAT( فيم��ا ب��ن يناي��ر 1975 وأكتوبر 2008، 
8866 كارثة أودت بحياة 2283767 نسمة من بينها 
23 كارث��ة كبرى ُمدرجة في ج��دول 1.1، ُقتل خاللها 
1786084 نس��مة معظه��م ف��ي ال��دول النامية. 

أي أن %0.26 م��ن الك��وارث أس��فرت ع��ن 78.2% 
م��ن الوفي��ات3. وخالل نف��س الفترة بلغت اخلس��ائر 
االقتصادية املس��جلة 1527.6 بلي��ون دوالر أمريكي. 
ويتضمن ج��دول 1.2  قائمة 25 من الكوارث الُكبرى 
وهي متثل %0.28 فقط من إجمالي عدد الكوارث إال 
أنها تس��ببت في %40 من هذه اخلسائر، أغلبها في 

الدول النامية. 

املخاطر املمتدة واحلادة 

خريطة شرق سيتشوان ، الصني
التاريخ: االثنني 12 مايو، 2008

الوقت: 6:28:01 توقيت جرينتش
القوة على مقياس رخيرت: 7.9

اإلحداثيات: 30.99 مشااًل  
و103.36 شرقًا

العمق: 19 كم
الشدة األدائية

مقياس مركالي املعدل

االرتفاع
باملرت

فئات الكثافة السكانية

USGS ،املصدر: برنامج أخطار الزالزل
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تقرير التقييم العاملي بشأن احلد من خماطر الكوارث لعام 2009
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وم��ن بن الك��وارث العش��رة ذات أعلى معدالت 
للوفيات من��ذ 1975، ما ال يقل عن نصفها )املظللة 
في جدول 1.1( وقع في الس��نوات اخلمس األخيرة بن 
ع��ام 2003 وعام 2008. باملثل فإن جدول 1.2 يش��ير 
الى أن أربعة من بن الكوارث العشرة ذات أعلى خسائر 

اقتصادية حدثت في نفس الفترة.

وباملث��ل، تتميز اخلس��ائر الناجمة ع��ن الكوارث 
والتي يت��م رصدها على املس��توى الوطني بالتركيز 
العال��ى . فف��ي تقرير عن اخلس��ائر خ��الل الفترة بن 
عامى 1970 و2007 على مس��توى احلكومة احمللية 
لعينة تتألف من 12 دولة من آسيا وأمريكا الالتينية5، 
أوضحت اخلس��ائر أن %84 من الوفي��ات و%75 من 
املس��اكن الت��ى ُدمرت تترك��ز ف��ي %0.7 فقط من 
تقارير اخلس��ائر. وعادة ما يتسبب التدمير في قطاع 
اإلس��كان في نس��بة كبيرة من اخلسائر االقتصادية 

املباشرة للكارثة.

ولذل��ك، أي��اً كان املقي��اس ال��ذي نس��تخدمه 
لتقييم اخلس��ائر الناجمة عن الكوارث، تبدو الوفيات 
واخلسائر االقتصادية املباشرة مرّكزة جغرافياً بشكل 
كبير كما أنها مرتبطة بعدد قليل جداً من األحداث 

اخلط��رة. وهذه ه��ي املناطق التي تترك��ز فيها أعداد 
ضخمة من األش��خاص  القابل��ن  للتضرر واألصول 
االقتصادي��ة األكث��ر عرضة ألخطار ح��ادة. و في هذا 
التقرير يستخدم مصطلح » مخاطر حادة« لإلشارة 

ملثل هذه التجمعات.

على النقيض من ذلك، وأي��ا كان املقياس الذي 
نس��تخدمه لتقييم اخلس��ائر الناجمة عن الكوارث، 
فإن هن��اك مناطق شاس��عة تتعرض خلس��ائر أكثر 
تكراراً وأقل شدة. وتبدو هذه اخلسائر واسعة االنتشار 
وقليلة الشدة مرتبطة بتأثيرات أخرى للمخاطر مثل 
الزي��ادة الكبيرة فى عدد املتضررين وتدمير املس��اكن 
والبنية التحتية، ولكنها ال تسفر عن معدالت وفيات 
عالية أو أضرار جس��يمة لألصول االقتصادية. فعلى 
سبيل املثال %99.3 من اخلسائر احمللية املسجلة فى 
الدول االثنتي عش��رة السابق ذكرها جنم عنها 16% 
فقط من الوفيات و%51 من تلفيات املساكن. وهذه 
اخلس��ائر متباع��دة في الزم��ان وامل��كان. ففي عينة 
ال��دول، أعلنت %82 م��ن مناطق احلك��م احمللي عن 
خس��ائر ناجمة عن الكوارث مرة واحدة على االقل ما 
ب��ن 1970 و2007، وأعلن %48 عن خس��ائر ناجمة 

الوفيات الكارثة الدولة السنه

300000 اجلفاف فى أثيوبيا أثيوبيا 1983

242000 زلزال تاجنشان الصن 1976

226408 تسونامي احمليط الهندي جنوب احمليط الهندي 2004

150000 اجلفاف فى السودان السودان 1983

138866 إعصار جوركي بنجالديش 1991

133655 إعصار نرجس ميامنار 2008

87338 زلزال سيتشوان الصن 2008

73338 زلزال كشمير الهند وباكستان 2005

56809 موجة احلر األوروبية أوروبا 2003

40000 زلزال ماجنيل-رودبار إيران 1990

30000 فيضانات فارجاس فنزويال 1999

26796 زلزال بام إيران 2003

25000 زلزال تاباس ايران 1978

25000 زلزال سبيتاك االحتاد السوفيتي 1988

23000 الزلزال فى  جواتيماال جواتيماال 1976

21800 بركان نيفادو ديل رويث كولومبيا 1985

20005 زلزال غوجارات الهند 2001

17127 زلزال إيزمير تركيا 1999

14600 إعصار ميتش هندوراس 1998

14204 إعصار أندرا براديش الهند 1977

10000 اإلعصار فى بنجالديش بنجالديش 1985

10000 زلزال هايتشينج الصن 1975

جدول 1.1:
 الكوارث اليت 
تسببت يف أكثر من 
10000 وفاة، يناير 

 – 1975

يونيو 20084.
)التظليل يشري 
إىل الكوارث اليت 
وقعت يف فرتة 
السنوات اخلمس 
)2008 – 2003

 EMDAT:املصدر
التحليل مبعرفة 
اإلسرتاتيجية 
الدولية للحد من 
 ،)ISDR( الكوارث
2008، )البيانات 

حتى سبتمرب 2008(
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الفصل 1
خماطر الكوارث، والفقر، وتغري املناخ 

اجمالي اخلسائر 
)بليون دوالر أمريكي(

الكارثة الدولة السنه

125 إعصار كاترينا الواليات املتحدة األمريكية 2005

100 زلزال كوبي اليابان 1995

30 زلزال سيتشوان الصن 2008

30 فيضان ياجنتسي الصن 1998

28 زلزال تشوتسو اليابان 2004

26.5 إعصار أندرو الواليات املتحدة األمريكية 1992

20 زلزال ايربينيا ايطاليا 1980

18 إعصار إيفان الواليات املتحدة األمريكية 2004

17 حرائق الغابات اندونيسيا 1997

16.5 زلزال نورث ريدج الواليات املتحدة األمريكية 1994

16 إعصار تشارلي الواليات املتحدة األمريكية 2005

16 إعصار ريتا الواليات املتحدة األمريكية 2004

15 الفيضانات فى كوريا جمهورية كوريا الدميقراطية الشعبية  1995

14.3 إعصار ويلما الواليات املتحدة األمريكية 2005

14.1 زلزال تشي تشي تايوان )الصن( 1999

14 زلزال سبيتاك االحتاد السوفيتي 1988

13.8 اجلفاف فى الصن الصن 1994

13.6 فيضانات شرق الصن الصن 1991

12.6 فيضان النهر األصفر الصن 1996

12.5 زلزال نييجاتاكن-تشتسو-أوكي  اليابان 2007

12 فيضان وسط الغرب العظيم الواليات املتحدة األمريكية 1993

11.7 فيضانات نهر الب املانيا 2002

11 إعصار فرانسيس الواليات املتحدة األمريكية 2004

10 اعصار ميرييل االستوائي اليابان 1991

10 العاصفة العاتية على الساحل الغربي الواليات املتحدة األمريكية 1995

جدول1.2 :
 الكوارث التى أدت  
إىل خسائر أكثر من 
10 باليني دوالر 

أمريكي، يناير 
1975- يونيو 

.2008

)التظليل يشري إىل 
الكوارث اليت وقعت 
يف فرتة السنوات 
اخلمس – 2003 
)2008

 EMDAT:املصدر
التحليل مبعرفة 
اإلسرتاتيجية 
الدولية للحد من 
 ،)ISDR( الكوارث
2008، )البيانات 

اعتبارًا من سبتمرب 
)2008

عن الكوارث س��ت مرات أو أكثر وكان املتوس��ط هو  
تسعة تقارير خلسائر محلية معلنة كل يوم.

وتعرض األشخاص واألصول االقتصادية  األكثر 
قابلي��ة للتض��رر بش��كل رئيس��ي ألخط��ار قليلة أو 

متوسطة الشدة ومنتشرة جغرافياً يوصف في هذا 
التقرير بأنه مخاطر ممتدة. على ذلك، فاخملاطر املمتدة 
واحلادة تش��ير الى التركيز النسبي أو االنتشار خملاطر 
الكوارث ف��ي الزمان واملكان أي��ا كان مقياس تقييم 

اخلسائر.

شكل خماطر الكوارث 

ع��ادة ما تص��ّور الكوارث على أنه��ا صدمات خارجية 
تدمر وتتسبب فى تآكل مكاسب التنمية. ومع ذلك، 
ف��إن مخاطر الكوارث ليس��ت خارجي��ة أو منفصلة 
عن التنمية. ولكنها تتش��كل  مب��رور الزمن من خالل 
تفاعل معقد بن عمليات التنمية التي تخلق ظروف 

التعرض و القابلية للتضرر واألخطار.

و تزداد مخاطر الك��وارث عاملياً ملعظم األخطار، 
عل��ى الرغ��م م��ن أن مخاط��ر اخلس��ائر االقتصادية  
تزداد بش��كل أكبر بكثير من مخاط��ر الوفيات. على 
س��بيل املثال، بإفتراض ثبات األخط��ار، يُقدر أن خطر 
الوفي��ات الناجم��ة ع��ن الفيضان��ات ق��د زاد عاملي��اً 
بنسبة %13 بن عام 1990 وعام 2007، بينما زادت 

1.2
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التعرض
يتركز األشخاص واألصول االقتصادية في مناطق معرضة 
ألخطار جس��يمة من خالل عمليات مثل النمو السكاني 
والهج��رة والتمدن والتنمي��ة االقتصادي��ة. حتدث هذه 
العمليات على م��دى فترة زمنية طويلة وعليه  فاخملاطر 
ف��ي هذه املناطق  تصبح أكثر ح��دة بزيادة تعرض أعداد 
أكبر من األش��خاص واملكتس��بات . والعديد من املناطق 
املعرضة للخطر، مثل السواحل، جتذب التنمية االقتصادية 
واحلضري��ة أو تقدم فوائد اقتصادية هامة. فعلى س��بيل 
املثال، التربة الرس��وبية الغنية في دلتا أنهار جنوب آسيا 
و التي يغمرها الفيضان بانتظام تدعم الزراعات املكثفة 

وسبل املعيشة ملاليني من األسر الريفية.
وفي الوقت ذاته، بينما  تُصبح اخملاطر أكثر ِحدة في بعض 
املناطق، فإنها  تنتش��ر بشكل أكثر ش��موالً مع توسع 
امل��دن في األراضي النائية اجملاورة له��ا ومع  التغيير الذي 
يحدثه النمو العمراني في مناطق كانت فيما سبق  قليلة 

السكان.

قابلية التضرر و القدرة على اجملابهة

إن الدرج��ة الفعلية لتعرض األش��خاص  واملكتس��بات 
االقتصادي��ة للمخاطر مقترن��ة بقابليته��م  للتضرر. 
فقابلية التضرر تش��ير الى امليل أو االستعداد للخسارة 
وهي مرتبطة بعدد من اخلصائص الطبيعية واالجتماعية 
واملؤسسية. فعلى  والثقافية  واالقتصادية  والسياس��ية 
س��بيل املثال، املس��اكن واملدارس واملستشفيات والبنية 
التحتي��ة احليوية الرديئة البناء والغير آمنة من س��مات 
القابلية للتضرر من الناحية الطبيعية. والصعوبات التي 
واجهتها األسر الفقيرة التي ال متلك سيارة أثناء عمليات 
إخالء “نيو أورليانز” أثناء اعصار كاترينا كانت من سمات 

القابلية للتضرر من الناحيتني االجتماعية واملؤسسية.
 الق��درة عل��ى اجملابه��ة تش��ير الى قدرة األش��خاص 
واالقتصادات على امتصاص اخلس��ائر والتعافى. فاألس��ر 
الفقيرة غالباً ما تعاني من انخفاض القدرة على مجابهة 
اخلسائر نتيجة النعدام املدخرات واالحتياطيات أو التأمني. 
إال أن هن��اك عوامل اجتماعية مث��ل العائالت املمتدة و 

الش��بكات اجملتمعية التي تزيد من القدرة على اجملابهة. 
أحيانا يس��تخدم مصطلح  قابلية التأثر مبفهوم أوس��ع 
ليش��مل مفهوم القدرة على اجملابه��ة6.  قابلية التأثر و 
الق��درة على اجمللبهة  يتغيران أيض��ا مبرور الوقت. فعلى 
س��بيل املثال، إذا نتج عن النمو العمراني السريع للمدن 
زيادة في نسبة سكان املدينة الذين يعيشون في مساكن 
غير آمن��ة، فإن قابلية  للتضرر س��تزيد، وعلى العكس 
من ذل��ك،  إذا زادت عدد األس��ر الريفية الذين يحصلون 
على تأمني على محصوالتهم،  فإن قدرتهم على اجملابهة 

تزيد.

األخطار

تتحدد أمناط األخطار اجليولوجية فى األس��اس عن طريق 
حتدي��د مواقع خطوط التص��دع الزلزالي، أو وجود براكني 
نشطة، أو س��واحل معرضة للتس��ونامي والتى تُعتبر 
ثابتة نس��بياً. إال أن التغير البيئي و التحضر يغيران من 
حجم وتوزيع  ومعدل تك��رار حدوث الفيضانات واجلفاف 
واألعاصير االس��توائية واالنزالقات األرضي��ة وغيرها من 
األخط��ار املتعلق��ة بالطقس. متت مالحظ��ة انخفاض 
اخلدم��ات التنظيمية للبيئة التي تقدمه��ا العديد من 
النظم البيئية باعتباره أحد العوامل التي تزيد من أخطار 
الفيضان��ات واجلفاف خالل “ التقييم األلفي للمنظومات 
اإليكولوجية عام 2005”7. ففي املناطق احلضرية، حتدث 
الفيضانات عادة نتيجة لتجمع عدة عوامل منها السريان 
الش��ديد للمياه أثناء هطول األمطار بكثافة والذي ينتج 
عن زيادة املساحات املبنية، وعدم كفاية شبكات الصرف، 
واختفاء أراضي املس��تنقعات وهي كانتى عادة ما متتص 
الفيضان وته��دئ من حدته إضافة ال��ى انتهاك املباني 

للسهول الفيضية.
و على املس��توى العاملي، فقد اك��دت الهيئة احلكومية 
الدولي��ة املعنية بتغير املن��اخ )IPCC( أن  تغير املناخ  
احلال��ى  يُغير م��ن امكانية التنبؤ بالعدي��د من اخملاطر 
املرتبط��ة باملناخ و ِحدتها وتوزيعه��ا اجلغرافي من خالل 
زيادة حدة دورة  املي��اه والعديد من التأثيرات األخرى مثل 

ذوبان اجلليد وارتفاع  سطح مياه البحر.

مربع 1.1
 مكونات خماطر 
الكوارث

مخاطر  اخلس��ائر االقتصادية بنسبة %33. و احمُلرك 
الرئيسي لهذا االجتاه هو الزيادة املطردة في التعرض. 
فبينما تتطور الدول، وتتحس��ن الظروف االقتصادية 
واحلوكمة،  تقل القابلية للتضرر ولكن ذلك ال يحدث 
بالس��رعة الكافية لتعويض زي��ادة التعرض، وبصفة 
خاصة في حالة النمو املتس��ارع لل��دول املنخفضة 
الدخل و أيضاً ال��دول التى يقع دخلها بن املنخفض 
واملتوسط. فعندما يستقر النمو االقتصادي ويتباطأ، 
فإن مع��دل الزيادة فى التعرض ق��د يتباطأ وقد يتم 
جتاوزه من خ��الل انخفاض القابلي��ة للتضرر مما يؤدي 

الى انخفاض اخملاطر.

كما أن أمناط اخملاطر املمتدة و املصاحبة لألخطار 
املتعلقة  بالطقس، تتزايد بسرعة في عينة من دول 
آسيا وأمريكا الالتينية املنخفضة الدخل ومتوسطة 
الدخ��ل التي متت دراس��تها في ه��ذا التقرير. وميكن 
تفس��ير هذا التزايد جزئياً بتحس��ن رص��د الكوارث. 
وباملثل، ف��إن تغير املناخ يُغير  م��ن أمناط األخطار. إال 
أن احمُلركات الرئيس��ية  للمخاطر هي العوامل احمللية 
احمُل��ددة مثل الزيادة فى التع��رض والقابلية للتضرر و 
األخطار  في س��ياق عمليات أكثر ش��موالً للتحضر 
والتنمي��ة االقتصادي��ة واالقليمية وتده��ور  النظم 

البيئية )أنظر املربع 1.1(.
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الفصل 1
خماطر الكوارث، والفقر، وتغري املناخ 

عل��ى م��دى م��ا ال يق��ل ع��ن 30 عام��اً، س��لطت 
األبح��اث الضوء على حقيق��ة أن للكوارث تأثيرات 
كبي��رة وغي��ر متكافئ��ة عل��ى الفقراء ف��ي الدول 
النامي��ة8. وق��د أب��رز تقري��ر برنام��ج األمم املتحدة 
اإلمنائ��ي/ مكت��ب الوقاية و التعاف��ى من األزمات 
لع��ام 2004 بعن��وان “ احلد من مخاط��ر الكوارث: 
حتٍد يواجه التنمية”9 أن��ه بينما يعيش %11 فقط 
من املعرض��ن لألخطار في دول ضعيف��ة التنمية 
البشرية، إال أن %53 من الوفيات بسبب الكوارث 
تترك��ز في هذه الدول. هذا وق��د جمع  هذا التقرير 
ق��دراً كبيراً م��ن الدالئل التجريبي��ة التى تؤكد أن 
مخاط��ر الك��وارث مرتبطة بش��كل أساس��ي مع 

الفقر على املس��توين العاملي واحمللي.

1.3.1على املستوى العاملي

يؤك��د هذا التقرير أن الدول األكث��ر فقراً يكون بها 
مخاط��ر وفيات وخس��ائر اقتصادية غي��ر متكافئة 
عن��د التع��رض ملس��تويات متماثلة م��ن األخطار. 
فعل��ى س��بيل املثال، متث��ل الدول مرتفع��ة الدخل 
%39 م��ن التعرض  لألعاصير اإلس��توائية، إال أنها 
متثل %1 فق��ط من مخاطر الوفي��ات. ومتثل الدول 

منخفض��ة الدخ��ل %13 من التع��رض وما ال يقل 
عن %81 من مخاطر الوفيات.

 وأيض��اً على س��بيل املثال، يبل��غ إجمالى الناجت 
احملل��ى للف��رد ف��ي الياب��ان 31267 دوالراً أمريكي��اً، 
باملقارن��ة م��ع 5137 دوالراً أمريكي��اً ف��ي الفلب��ن، 
وك��ان مؤش��ر التنمية البشرية في الياب��ان 0.953 
باملقارن��ة مع 0.771 ف��ي الفلبن10. كم��ا أنه يوجد 
ف��ي الياب��ان حوال��ي 1.4 ضع��ف ع��دد األش��خاص 
املعرضن لألعاصير اإلس��توائية ع��ن الفلبن، إال أنه 
عند إصابتهما بإعصار إس��توائي بنفس الشدة، فإن 
الوفي��ات في الفلبن تكون 17 ضعف��اً للوفيات في 

اليابان ) أنظر الشكل 1.2(.

كما تعان��ي الدول ذات االقتص��ادات الصغيرة 
والقابل��ة للتض��رر مثل العدي��د من ال��دول اجلزرية 
الصغي��رة النامية والبلدان النامية غير الس��احلية 
ليس فقط من مس��تويات أعلى نسبيا في اخلسائر 
االقتصادية بالنسبة إلى حجم إجمالى الناجت احمللى 
به��ا. بل إنها أيضا تعاني من ق��درة منخفضة على 
مجابهة اخلس��ائر، مم��ا يعن��ي أن اخلس��ائر الناجمة 
عن الكارث��ة ميكن أن تؤدي ال��ى إخفاقات كبيرة في 
التنمي��ة االقتصادي��ة. وجند أن ال��دول األكثر قابلية 
للتضرر من الناحية االقتصادية لألخطار الطبيعية 

Modelled mortality risk
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االرتباط بني خماطر الكوارث والفقر  1.3

الشكل 1.2:
خماطر الوفيات بسبب 
األعاصري اإلستوائية 
يف دولتني متماثلني 
يف التعرض: اليابان 
والفلبني.
املصدر: حتليل 
اخلرائط ونظام 
املعلومات اجلغرافية 
(GIS): خرائط  - 

UNEP/GRID )برنامج 

األمم املتحدة للبيئة 
/ قاعدة بيانات 
معلومات املوارد 
العاملية(
الفئات كما هي حمددة 
يف املربع 2.2 صفحة 
21 أوروبا 2008

WFDP9018UN-1.8-CH_1_FINAL_PR.indd   7 07/05/2009   14:25:43



تقرير التقييم العاملي بشأن احلد من خماطر الكوارث لعام 2009
املخاطر والفقر يف مناخ متغري
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واألقل قدرة عل��ى اجملابهة هي أيضاً األقل كثيراً في 
املشاركة في األسواق العاملية و منخفضة في تنوع 

الصادرات.

1.3.2على املستوى احمللي

عل��ى املس��توى احملل��ي، توج��د أيض��ا دالئ��ل جتريبية 
تب��ّن أن املناطق الفقيرة تعاني من مس��تويات ضرر 
أعل��ى بش��كل غير متكاف��ئ أثناء الك��وارث ويرتبط 
ذلك بعوامل مثل املس��اكن الغي��ر آمنة. كما أثبتت 
األدل��ة من دراس��ة احل��االت في مدن مح��ددة أن كالً 
من ح��دوث الكارث��ة واخلس��ائر مرتبط��ان بعمليات 

تزي��د تعرض الفقراء لألخطار — فعلى س��بيل املثال، 
انتشار املستوطنات العشوائية في املناطق املعرضة 

لألخطار.

وأوض��ح كم كبير م��ن الدالئ��ل التجريبية من 
جميع األقاليم أنه بينما تؤدي اخلس��ائر الناجمة عن 
الكوارث إلى نقص ملحوظ في الدخل واالس��تهالك 
ومؤشرات التنمية البشرية، فإن هذه التأثيرات تظهر 
بش��كل أبرز في األس��ر واجملتمع��ات الفقيرة. فتشير 
الدالئل إلى زيادة عمق الفقر واتس��اعه والصعوبات 
طويل��ة امل��دى الت��ي تواج��ه  التعاف��ى، والتاثي��رات 
الس��لبية الشديدة على التنمي��ة البشرية في نواٍح 
مثل التعليم والصحة، والتي لها أيضا عواقب على 

املدى الطويل.

شكل 1.3:
 االرتباط بني 
خماطر الكوارث 
والفقر

نتائج الفقر
التأثيرات قصيرة 

املدى وطويلة 
املدى على الدخل 

واالستهالك 
والرفاه واملساواة

املخاطر احلادة
التركزات الكبيرة للسكان القابلن للتضرر وتعرض 

األصول االقتصادية للمخاطر الشديدة

املخاطر املمتدة
التعرض املمتد جغرافياً للسكان القابلن للتضرر وتعرض 
األصول االقتصادية للمخاطر املنخفضة إلى متوسطة 

احلدة

املخاطر اليومية
تعرض األسر واجملتمعات لنقص الغذاء ولألمراض واجلرمية 

واحلوادث والتلوث وعدم توافر املرافق الصحية واملياه 
النقية

الفقر
الفقر االقتصادي وعوامل الفقر األخرى مثل عدم القدرة 

واالنعزال واألمية والتمييز. والفرص احملدودة للوصول 
لألصول واالستفادة 

تأثريات 
الكوارث

نسب الوفاة 
العالية واخلسائر 

االقتصادية

تدمير املساكن 
والبنية 

األساسية 
احمللية واملاشية 

واحملاصيل

احملركات 
العاملية
التنمية 

االقتصادية 
والتمدن

التغير املناخ

اإلمكانات 
الداخلية وقابلية 

التضرر

احملركات 
األساسية 
للمخاطر

سوء احلوكمة 
احمللية واحلضرية

سبل املعيشة 
الريفية القابلة 

للتضرر

تدهور النظم 
البيئية

عدم الوصول إلى 
حتويل األخطار 

والضمان 
االجتماعي

تفسري االرتباط بني خماطر الكوارث والفقر
عل��ى املس��توى العامل��ي، مس��ببات الك��وارث مثل 
التنمي��ة االقتصادية و التحضر وتغير املناخ   وقوة أو 
ضعف عدد من القدرات الكامنة  األخرى حتدد شكل 
الفق��ر و مخاط��ر الكوارث على حد الس��واء في بلد 
مع��ن. والشكل 1.3 يوضح بياني��اً بعض التفاعالت 
الرئيس��ية بن مخاطر الكوارث والفقر كما مت حتليله 

في هذا التقرير.

 1.4.1 ترمجة الفقر إىل خماطر الكوارث

يش��كل الفقر11 وما يتعلق به م��ن ظروف للمخاطر 
اليومي��ة ج��زءا أساس��ياً من أمن��اط اخملاط��ر املمتدة 
واحلادة. وبشكل عام، يواجه الفقراء في احلضر والريف 
مس��تويات عالية جداً من اخملاطر يومياً،  فيما يتعلق 
بامل��رور واحل��وادث املهنية واملالري��ا و األخطار الصحية 

1.4
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الفصل 1
خماطر الكوارث، والفقر، وتغري املناخ 

املتعلق��ة بغي��اب املياه النقي��ة و الص��رف الصحى  
والتلوث واجلرمية والبطال��ة والبطالة اجلزئية وعوامل 
أخ��رى. فعلى س��بيل املث��ال،  فإن مع��دالت الوفيات 
لألطفال دون سن اخلامسة فى العديد من مدن الدول 
النامية تت��راوح بن 80-160 فى األل��ف من املواليد 
األحياء، بينما فى معظم مدن الدول املتقدمة فهى 

أقل من 10 فى األلف من املواليد األحياء.

ويساهم نطاق من احمُلركات الرئيسية للمخاطر 
مثل سوء احلوكمة احلضرية وأساليب العيش الريفية 
األكث��ر قابلية للتضرر و النظم البيئية املتدهورة فى 
حتول الفقر واخملاطر اليومي��ة الى مخاطر كوارث فى 
س��ياق العملي��ات االقتصادية والسياس��ية األكثر 

شموالً.

إن أس��اليب عيش الفقراء في املناطق احلضرية 
واملواص��الت  الس��كن  تكالي��ف  غالب��اً  تغط��ي  ال 
والتعلي��م والصح��ة. ولك��ن ف��ى نف��س الوقت فإن 
القدرات املؤسسية املنخفضة للحكومات فى املدن 
عل��ى توفي��ر االراضي واخلدم��ات للفقراء ت��ؤدى إلى 
منوذج من النمو احلضرى يتسم باتساع املستوطنات 
العشوائي��ة فى املناطق املعرض��ة لألخطار. ويعيش 
اآلن 900 مليون نس��مة على األقل فى مستوطنات 
عشوائية فى املدن بالدول النامية، والعديد من هذه 
املس��توطنات توجد فى مناطق معرض��ة  لألخطار. 
فاألخطار باملناطق احلضرية مثل الفيضانات تتفاقم 
بس��بب ع��دم االس��تثمار ف��ى البنية االساس��ية. 
وتعيش األسر فى مساكن ضعيفة الهياكل ومبنية 
بطريقة س��يئة فى ظل بنية أساسية وخدمات غير 
كافية.  ولذا فليس مستغرباً أن يتعرض الفقراء في 

املدن ملستويات عالية من مخاطر الكوارث.

يتحول الفقر ف��ى املناطق الريفية الفقيرة الى 
مخاطر الك��وارث من خالل قابلية أس��اليب العيش 
الريفي��ة  للتض��رر. إن تقيي��د وصول األس��ر الريفية 
الفقيرة إلى األراضى املنتجة والتكنولوجيا واالئتمان 
و املكتس��بات اإلنتاجية األخرى يعنى أن هذه األس��ر 
الريفية الفقي��رة تعتمد بشكل كبي��ر على الزراعة 
مبياه األمطار من أجل كسب الرزق والبقاء، وعلى هذا 
تصبح أكثر قابلية للتضرر حتى بالتغيرات املوسمية 
الطفيفة للطقس. والصعوبات فى الوصول لألسواق 
والسياس��ات التجارية اجملحفة ونقص االستثمارات 
فى البنية األساسية تزيد من القابلية للتضرر. ففي 
املناط��ق االفريقي��ة جنوب الصح��راء الكبرى فقط، 
يعي��ش 268 مليون نس��مة فى مناط��ق ريفية حتت 
خط الفقر حيث متوس��ط دخ��ل 1.25 دوالر أمريكى 
ف��ى اليوم. وفى املناطق الريفي��ة الفقيرة، فإن غياب 
املساكن اآلمنة والبنية األساسية واخلدمات العامة 
التى تس��تطيع حماية األس��ر من الزالزل واألعاصير 

والفيضانات الكبيرة يزيد من مخاطر الوفيات.

وفى املناط��ق الريفية واحلضري��ة، يزيد االرتباط 
ب��ن خطر الكوارث والفقر بس��بب التده��ور البيئى، 
حي��ث أب��رز تقيي��م األلفي��ة للنظ��م البيئي��ة لعام 
200512  التده��ور الواض��ح فى العدي��د من النظم 

البيئية الرئيس��ية. فالنظم البيئية الطبيعية مثل 
أراض��ى املس��تنقعات والغاب��ات وأش��جار املنغروف 
ومس��تجمعات األمط��ار ت��ؤدي وظيف��ة حيوية فى 
تنظي��م ُمعدالت وح��دة األخطار مث��ل الفيضانات 
واالنهي��ارات األرضية. كم��ا أنها وفى نف��س الوقت 
تق��دم مصدراً إضافياً هاماً للدخل للفقراء. فعندما 
تتدهور النظ��م البيئية، تنخفض قدرتها على توفير 
ه��ذه اخلدم��ات وهك��ذا تتزاي��د األخط��ار والقابلية 
للتعرض على حد السواء. وتعتمد اجملتمعات الفقيرة 
ف��ى الدول النامي��ة عادة بشكل غي��ر متكافئ على 
اخلدمات التى توفرها النظم البيئية. فطبقا ألحدث 
أطلس  لبرنام��ج األمم املتحدة للبيئة حول أفريقيا13، 
تعتبر إزالة أش��جار الغابات واحدة من أبرز املشكالت 
ف��ى 35 دولة افريقية. فف��ى الكاميرون وحدها، على 
سبيل املثال، تتم إزالة 200000 هكتار كل عام، كما 

يتضح في الشكل 1.4. 

1.4.2 م���ن خماط���ر الك���وارث إىل نتائ���ج 

الفقر

إن األسر الفقيرة غالبا ما تكون قدرتها محدودة في 
الوصول إلى املكتس��بات واس��تخدامها للتخفيف 
من خس��ائر الكوارث. وتشمل هذه اخلسائر معدالت 
الوفيات الكبيرة واخلس��ائر االقتصادية  الناجمة عن 
كثاف��ة اخملاطر احلادة الن��ادرة احل��دوث، باإلضافة إلى 
أمن��اط األضرار األقل حدة واملرتبطة باألخطار املمتدة 

الواسعة االنتشار.

إن قدرة الفقراء الضعيفة على اجملابهة تضعف 
أكث��ر نتيج��ة ُمحركات اخملاطر مبا ف��ي ذلك ضعف أو 
غياب إج��راءات الضم��ان االجتماعى وع��دم انتشار 
التأم��ن ضد الكوارث فى معظ��م الدول النامية، مما 
يس��اهم فى ترجمة آث��ار الكوارث ال��ى نتائج للفقر. 
وبينما اخلسائر املرتبطة بالكوارث احلادة غالباً ما تفوق 
قدرة األسر والقدرات احمللية و الوطنية على التكيف 
فى الدول الفقيرة، فإن معدالت وحدة اخلس��ائر تزيد 
بالترابط مع اخملاطر املمتدة التى  تضعف من القدرة 
عل��ى اجملابهة مب��رور الزمن. وهك��ذا، ف��إن اخملاطر من 

النوعن لهما تأثيرات خطيرة.

وتشم��ل عواقب الفق��ر الناجتة ع��ن انخفاض 
الدخل واالستهالك باإلضافة إلى التأثيرات السلبية 
عل��ى التنمية البشرية والرفاه واملس��اواة على املدى 
القصير والطويل. وبالتالى، فعقب الكوارث، قد يزيد 
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ح��دوث الفقر وقد تزيد حدته، وف��ي الوقت ذاته متيل 
مؤش��رات الرخاء فيما يتعلق بالتنمية البشرية إلى 
االنخفاض. ولكن الكوارث ال جتعل اجلميع أكثر فقراً، 
بل إن تأثيراتها غير متس��اوية إلى حد كبير. فاألس��ر 
الفقي��رة تكون أقل قدرة على مجابهة اخلس��ائر من 
األس��ر األغنى، حيث تدفع األس��ر الفقيرة إلى املزيد 
م��ن الفق��ر وتواج��ه صعوبات أكث��ر ف��ي  التعافى. 
باإلضافة إل��ى ذلك، فالكوارث لها آث��ار طويلة املدى 
على الفقراء، خاصة اجملموعات األكثر قابلية للتضرر 
مث��ل األطفال الصغار والنس��اء. وبينم��ا  فى العادة 
تك��ون آثار الك��وارث قصيرة امل��دى مث��ل الوفيات أو 
اخلس��ائر االقتصادية املباش��رة واضحة، فإن تأثيرات 
الكوارث على املدى الطويل قد تشمل تدهور الصحة 
وإضعاف التنمية البشري��ة وتقليل إنتاجية الفقراء 

مما يتسبب فى تفاقم الفقر املزمن.

الشكل 1.4:
 إزالة أشجار 
الغابات فى 
الكامريون بني 
1973 و2001

املصدر: برنامج 
األمم املتحدة 
 (DEWA)، للبيئة
2008

املربع 1.2 :
تأثريات زالزل 
السلفادور على الفقر 
فى عام 412001 

فى الس��لفادور، أدت الزالزل ع��ام 2001 إلى مقتل 
أكثر من 1200 شخص وأثرت على حوالي 300000 
من��زل )أو %32 من اإلجمالي( وتس��ببت فى أضرار 
مباشرة وغير مباش��رة تبلغ 1.6 مليار دوالر أمريكى 
)%12 من إجمالى الناجت احمللى فى عام 2000( . وبني 
عامي 2000 و2002، ارتفع متوس��ط دخل االسرة 
وانخفضت معدالت الفقر الش��ديد من %33.8 الى 
%26.6، إال أنه فى األسر الريفية الفقيرة التى تأثرت 
بالزالزل، انخفض متوسط دخل األسرة مبا يقارب الثلث. 
وعانى األشخاص األكثر تضرراً بالزالزل من خسائر أعلى 
فى املس��اكن واألراضى واملاش��ية واملاكينات الزراعية 
وغيرها من رؤوس االموال العينية مما أدى إلى إنخفاض 

فى قدرتهم املستقبلية على كسب الرزق.

تغري املناخ العاملى 
إن تغي��ر املناخ رمب��ا يعتبر الناجت العامل��ي األكبر لعدم 
املس��اواة البيئية، حيث أنه ناجت م��ن االنبعاثات التى 
أتت بالفوائد لألفراد واجملتمعات الغنية، فى حن يقع 
أغلب العبء على األف��راد واجملتمعات األفقر وخاصة 
الدول النامية ومواطنيه��ا األفقر حيث إنهم األكثر 

قابلية للتضرر51.

وق��د أك��د التقري��ر التقييم��ي الراب��ع للهيئة 

احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ  أنه إذا ارتفعت 
درجة حرارة كوكب االرض ب� °2 مئوية فوق املستويات 
الس��ابقة للتصني��ع، فقد يكون م��ن املمكن حدوث 
انهي��ار كارثى للنظم البيئية وس��يكون ل��ه تأثيرات 
محتملة غي��ر متوقعة وغي��ر معروفة عل��ى  الفقر 
وعل��ى مخاطر الكوارث61. وأك��دت الهيئة احلكومية 
الدولية املعنية بتغير املناخ أيضا أن التوزيع اجلغرافى 
لهذه األخط��ار وتك��رار حدوثها وحدتها ق��د تغيرت 

1.5
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الفصل 1
خماطر الكوارث، والفقر، وتغري املناخ 

تغيراً ملحوظاً بسبب تغير املناخ71. فالتغيرات حتدث 
في حجم وحدة وتكرار ونوع الترس��بات، وهذا يرتبط 
بالزيادة فى اتس��اع املناطق املتأث��رة باجلفاف، والزيادة 
في عدد مرات ح��دوث الترس��بات اليومية الكثيفة 
الت��ى تؤدي إل��ى الفيضانات والزيادة ف��ى حدة ومدة 

أنواع معينة من العواصف االستوائية.

وكم��ا أوضحن��ا باألعل��ى، ف��إن تركي��ز مخاطر 
الك��وارث ف��ى اجملتمع��ات الفقي��رة بال��دول النامية 
وترجم��ة آثار الكوارث إلى عواقب على الفقر تتحكم 
فيها ُمحركات مثل أساليب العيش الريفية  القابلة 
للتض��رر وس��وء احلوكم��ة احلضرية وتده��ور النظم 
البيئي��ة وغي��اب التأم��ن االجتماع��ى. واذا ل��م تتم 
معاجلة هذه احمُلركات، سيس��تمر الفقراء فى املعاناة 
من خس��ائر الكوارث بشكل أكبر من غيرهم س��واء 
تغي��ر املناخ أو ل��م يتغير. فعلى س��بيل املث��ال، تدل 
التقديرات على أن نس��بة الس��كان الذين يعيشون 
ف��ى مس��توطنات عشوائية والتى تق��ع أغلبها فى 
مناط��ق معرض��ة لألخط��ار تزيد مبع��دل 25 مليون 
نس��مة فى العام. هذه الزيادة فى ح��د ذاتها ُمحرك 

أساسي خملاطر الكوارث.

وعل��ى الرغ��م من ذل��ك، فتغير املن��اخ يزيد من 
التفاعالت بن  مخاطر الكوارث والفقر. فمن ناحية،  
تغي��ر املناخ يزي��د من األخط��ار املتعلق��ة بالطقس 
واملناخ. ومن ناحية أخرى فهي تقلل من قدرة العديد 
من األس��ر واجملتمعات على اجملابهة  إلس��تيعاب آثار 

خسائر الكوارث والتعافي منها نتيجة لعوامل مثل 
النق��ص فى اإلنتاجي��ة الزراعية والزي��ادة فى ناقالت 
األمراض والنقص فى املياه والطاقة فى العديد من 
املناط��ق املعرض��ة للكوارث. ولذلك، ف��إن تغير املناخ 

حالياً احمُلرك العاملى الرئيسي خملاطر الكوارث.

عاملياً، تزداد مخاطر الكوارث املتعلقة باألخطار 
املناخية مثل الفيضانات واألعاصير االستوائية حتى 
إذا استمرت مس��تويات األخطار ثابتة. ومحلياً، يزداد 
االتساع الس��ريع  للمخاطر املمتدة املتعلقة باملناخ 
املوثقة فى ه��ذا التقرير بشكل ح��اد للغاية. فحتى 
الزيادات الطفيفة فى مستويات األخطار الناجتة عن 
تغير املناخ سيكون لها أثر كبير وضخم على مخاطر 

الكوارث.

و األم��ر اخلطير ه��و أن هذه الزيادات س��تفاقم 
بش��كل أكبر التوزي��ع الغير متس��اوي للمخاطر بن 
الدول األغنى والدول األفقر وبن األغنياء والفقراء فى 
هذه الدول. فعلى سبيل املثال، إذا كان معدل الوفيات 
املتعلقة بالتعرض ألخطار األعاصير االستوائية في 
ال��دول املنخفضة الدخل يبلغ 200 مرة أكثر من دول 
منظم��ة التعاون االقتص��ادى والتنمية، فإن عواقب 
زي��ادة حدة االعاصير الناجتة عن تغير املناخ س��تكون 
أيضاً موزع��ة توزيعا غير متس��اٍو. ل��ذا، فتغير املناخ 
س��يزيد من حدة الترابط بن أخطارالكوارث والفقر، 
مما س��يزيد من قس��وة اآلثار الس��لبية على الفقراء 

والعواقب الناجتة عن الفقر.      

املخاطر العاملية املتشابكة 
تعتبر مخاطر الكوارث اآلن جزءاً ال يتجزأ من مجموعة 
اخملاطر املرتبطة بالنقص في إمدادات الغذاء والطاقة 
وانع��دام االس��تقرار املالى واالقتص��ادى وتغير املناخ 
العاملى والتدهور البيئى واألمراض واألوبئة والنزاعات 

والفقر املدقع. 

وق��د أكدت التقارير العاملي��ة الصادرة مؤخراً 
ع��ن مركز األمم املتحدة للمس��توطنات البشرية18 
وبرنام��ج االمم املتح��دة للبيئة19 عل��ى التهديد الذى 
تفرض��ه مخاطر الك��وارث فى القطاع��ات احلضرية 
والبيئية. بينم��ا أظهرت تقارير أخ��رى إلدارة الشؤون 
اإلقتصادي��ة واإلجتماعي��ة التابع��ة ل��ألمم املتح��دة 
20وللمنت��دى االقتص��ادي العاملى21، أن أن��واع اخملاطر 

اخملتلف��ة تشكل حالياً نظام��اً متشابكاً ومعقداً، مما 
يعني أن اآلثار الواقعة في نطاق معن س��تمتد إلى 
النطاقات االخرى وأن التحركات من أجل احلد من من 
أح��د اخملاطر رمبا يتأتي على حس��اب احل��د من اخملاطر 

األخ��رى. كم��ا أن التقرير التقييمى الراب��ع22 للهيئة 
احلكومي��ة الدولية املعنية بتغي��ر املناخ لعام 2007 
أزال أي شك في أن تغير املناخ  هو تهديد كارثى على 

املستوى العاملى.

وتزداد هذه الترابطات وضوحاً طوال الوقت. ففى 
ع��ام 2008 تصدرت األزمات العاملية املتتابعة عناوين 
األخبار بينما حدثت تقلبات ضخمة فى أسعار احلبوب 
ومصادر الطاقة وظهرت تهديدات بانهيار النظام املالي 
العاملي فى إطار القلق املتزايد بشأن تغير املناخ العاملى 
والنزاعات واألمن والفقر املدقع. فإن هذه اجملموعة من 
اخملاطر متثل حالياً تهديداً ش��ديد اخلطورة على األمن 
العاملى واإلس��تدامة. وتقوض اخلس��ائر املستمرة من 
القدرة على مجابه��ة أنواع أخرى من التهديدات، فى 
حن ميكن أن تؤدي تأثيرات الكوارث الكبرى إلى  إحداث 

ردود فعل فى نطاقات أنواع اخملاطر.

1.6
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 إن الطريق��ة التى تتفاقم بها مخاطر الكوارث 
من خالل أنواع أخرى من اخملاطر العاملية والتى بدورها 
تزيد من تلك اخملاطر، ميك��ن إيضاحها مبثال افتراضى 
ولكن��ه  مفهوم. فإذا  تغي��ر املناخ العاملى فى تفاقم 
ش��دة اجلفاف فى منطقة أساسية فى انتاج احلبوب 
مما يسبب فقد احملصول، فيمكن أن يتسبب ذلك فى 
زي��ادة ال ميكن تخيلها فى أس��عار الغ��ذاء. ولن يكون 
أكثر املتأثري��ن ممن يعيشون فى املنطقة فقط ولكن 
أيضا األس��ر الفقيرة فى أنح��اء أخرى من العالم ممن 
ينفقون جزءاً كبي��راً من دخولهم على الغذاء. وأمام 
عدم وج��ود األمن الغذائ��ى بشكل مزم��ن وتضاؤل 
القدرة عل��ى اجملابه��ة نتيجة لألخط��ار األخرى مثل 
تدهور الصحة أوالنزاعات، رمبا تهاجر األس��ر الريفية 
الفقي��رة إل��ى املناط��ق احلضري��ة. وف��ى العديد من 
البل��دات وامل��دن فى ال��دول النامية، يتم اس��تيعاب 
الهج��رة م��ن املناط��ق الريفية م��ن خالل التوس��ع 
فى املس��توطنات العشوائية ف��ى املناطق املعرضة 
لألخط��ار مثل الفيضانات. وميك��ن أن تتزايد مخاطر 

الفيضانات بدورها بسبب تغير املناخ.

ومن األمثلة األخ��رى على الطبيعة املتشابكة 
للمخاط��ر، الزيادة فى أس��عار النف��ط عندما تهدد 
األعاصي��ر خليج املكس��يك، ف��ى ذات الوق��ت الذي 
تهدد في��ه النزاعات إنتاج النفط فى نيجيريا. وبينما 
تدف��ع أزمة االئتمان االقتصادات فى الدول املتقدمة 
نحو الكس��اد، يضط��رب االزدهار العمران��ي فى دول 
اخلليج العربي، مما يتس��بب في نقص فى التحويالت 
املالي��ة من العم��ال املهاجري��ن ألقاربهم فى ش��به 
الق��ارة الهندية. وهذا بدوره قد ي��ؤدى الى نقص فى 
ق��درة األس��ر الفقيرة به��ذه املنطقة عل��ى اجملابهة 
االقتصادية وزيادة ف��ى الهجرة من الريف الى احلضر 
وما يتبعها من زيادة فى نس��بة الس��كان املعرضن 

ألخطار متعلقة بالطقس فى املدن.

االرتباط��ات املفصلة آنفاً ب��ن مخاطر الكوارث 
والفق��ر وتغير املناخ تش��كل مجموعة من التحديات 
العاملية شديدة وقوية التشابك، وفيها تؤدي تأثيرات أي 
من هذه اجملاالت إلى عواقب على اجملالن اآلخرين، ولذا  

يجب  التعامل معها بطريقة تعى الترابط بينها.

احلد من خماطر الكوارث والفقر فى سياق تغري 1.7
املناخ العاملى  

إن اجله��ود املبذولة عاملياً للتعامل مع تغير املناخ عن 
طريق احلد من انبعاث غازات الدفيئة ومن استهالك 
الطاقة ه��ي أمور ش��ديدة األهمية خاص��ة إذا أردنا 
جتنب الزيادات الكارثية احملتملة لألخطار التى تتعلق 
بالطقس واملناخ في املستقبل. أما فى الوقت احلالي، 
فمس��تويات األخطار القائمة والزي��ادات الناجتة عن 
تغير املناخ التي حدثت فعلياً أصبحت جزءاً أساسياً 
من معادلة مخاطر الكوارث. وبنفس الطريقة، فمن 
الصعب التعامل مع الكثافة العالية من األشخاص 
وااملكتس��بات االقتصادية املعرضة لألخطار فى ظل 
املمي��زات االقتصادية التى توفرها العديد من املواقع 
املعرضة لألخطار مثل اخلطوط الساحلية والسهول 

الفيضية اخلصبة.  

فالدول األكثر ثراء هى أقل عرضة للمخاطر من 
الدول األفقر. وقد يقلل النمو االقتصادى من الفقر، 
إال أنه في حد ذاته ال يؤدى للحد من مخاطر الكوارث: 
فمع منو االقتصادات، يزداد التعرض للمخاطر بنسبة 
أس��رع من نسبة انخفاض القابلية للتعرض، خاصة 
ف��ى ال��دول ذات الدخ��ول املنخفض��ة وال��دول ذات 
الدخ��ول التى تقع بن املنخفضة واملتوس��طة وذات 
االقتصادات النشيطة. ولذلك، فالفرص الرئيس��ية 

للحد م��ن مخاطر الكوارث تكمن ف��ي التعامل مع 
العوام��ل اخملتلفة التى متي��ز القابلية للتعرض وعدم 

القدرة على اجملابهة في بلد ما.

يوض��ح هذا التقرير أنه ع��ن طريق التعامل مع 
احمُلركات األساس��ية للمخاطر والت��ي تؤدي إلى حتول 
الفقر إلى مخاطر للكوارث، مثل سوء احلوكمة احمللية  
وأس��اليب العيش الريفي��ة األكثر قابلي��ة للتعرض 
وتدهور النظم البيئية، ميكن حتقيق التنمية بطريقة 
ال ت��ؤدى لتزايد اخملاط��ر. وباملثل، وع��ن طريق التعامل 
م��ع احملرك��ات األساس��ية للمخاطر والتى حت��ول آثار 
الكوارث الى عواق��ب للفقر، مثل عدم احلصول على 
الضم��ان االجتماع��ى ونقل اخملاطر، ميك��ن ضمان أن 
اخلسائر املستمرة الناجتة عن الكوارث لن تتسبب فى 
زي��ادة الفقر. وإذا مت التعامل هذه احملركات، س��يصبح 
م��ن املمكن للدول الفقيرة احلد من قابليتها للتضرر 
بطريقة تتغل��ب على الزيادة ف��ى التعرض لألخطار 

وعلى األخطار نفسها.

وعليه، فإن التعامل مع هذه احملركات لن يساهم 
فقط فى احل��د من مخاطر الكوارث، بل سيس��اهم  
أيضا فى احلد من الفقر. ومن املهم أنها تقدم أفضل 
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الفرص للتكيف مع تغي��ر املناخ. فإذا كان ممكناً احلد 
من مخاطر الكوارث، فإن تأثيرات تغير املناخ املفاقمة  
للمخاط��ر س��تقل أيضاً. وعلى العك��س، اذا لم يتم 
التعامل مع هذه احملركات، ستستمر مخاطر الكوارث 
ف��ى االزدياد بس��بب زي��ادة األخط��ار والتع��رض. وإذا 
اس��تمرت مخاطر الكوارث فى االزدياد، فستهدر إلى 
حد كبي��ر اجلهود املبذولة عاملياً للحد من الفقر، هذا 
باإلضافة إلى أن ال��دول التي تتعرض خملاطر الكوارث 
املتزايدة والفقر املتزايد، س��تصبح مب��رور الوقت أقل 

تكيفا مع تغير املناخ.

م���ن خماط���ر  احل���د  ف���ى  التق���دم   1.7.1

الكوارث

ف��ى عام 2005، اتفقت 168 دولة من الدول االعضاء 
ف��ى األمم املتحدة على إط��ار عمل هيوغو الذى طالب 
بدع��م ق��درة الشع��وب واجملتمع��ات عل��ى مجابهة 
الكوارث به��دف احلد من مخاطر الكوارث بحلول عام 
2015. ويوض��ح املرب��ع رقم 1.3 أن إط��ار عمل هيوغو 

يش��كل ج��زءاً من مجموع��ة متزايدة م��ن اإلعالنات 
العاملي��ة وأطر العمل واالتفاقي��ات الدولية التى متثل 
اعتراف��اً بالصل��ة بن احلد من مخاط��ر الكوارث واحلد 
من الفقر وتغير املن��اخ والتي تشير أيضاً إلى االلتزام 

السياسي املتزايد ملواجهة هذه املشكالت.

انته��ت 62 دولة من إع��داد التقاري��ر القومية 
املرحلي��ة ع��ام 2008 وهي تصف التق��دم احملرز نحو 
حتقي��ق األهداف االس��تراتيجية إلط��ار عمل هيوغو  
وتوض��ح أن العدي��د من ال��دول أحرزت تقدم��اً هائالً 
باجت��اه تطوي��ر األنظم��ة املؤسس��ية والتشريع��ات 
والسياس��ات واخلطط من أجل حتس��ن االس��تعداد 
للكوارث واإلس��تجابة واإلنذار املبك��ر. ونتيجة لهذه 
اجله��ود، جنحت العديد من ال��دول املنخفضة الدخل 
بش��كل هائل في احل��د من مخاط��ر الوفيات نتيجة 

األخطار مثل األعاصير االستوائية والفيضانات. 

إال أن التقدم املذك��ور فى التقارير حول معاجلة 
ُمحرك��ات اخملاط��ر األساس��ية ك��ان غي��ر مشج��ع. 
فالعديد من األنظمة  املؤسسية والتشريعية التي 
تأسس��ت بهدف احلد من مخاط��ر الكوارث كان لها 

فى ع��ام 1994، وفي املؤمتر العامل��ي املعني باحلد من 
الكوارث الطبيعية،  قدم إعالن وخطة عمل يوكوهاما من 
أجل عالم أكث��ر أمناً اخلطوط العريضة للعمل الوطنى 
والدولى من أجل منع الكوارث الطبيعية واالستعداد لها 
والتخفيف منها. وفى عام 2005، بعد مرور عشر سنوات، 
طال��ب إطار عمل هيوغو بدعم ق��درات األمم واجملتمعات 
على مجابهة الكوارث. فى حني اعترفت اإلعالنات األخرى 
ح��ول الفقر والتنمية االجتماعية والتنمية املس��تدامة 

بالروابط بني مخاطر الكوارث والتنمية.
وف��ى القم��ة العاملية ح��ول التنمية املس��تدامة فى 
جوهانس��برج فى عام 2002، أعلنت اخلطة التنفيذية 
لقمة جوهانسبرج23 أن: “املنهج املتكامل والشامل الذي 
يتن��اول األخطار املتعددة فى معاجل��ة القابلية للتعرض 
وتقييم اخملاطر وإدارة الكوارث، مبا في ذلك الوقاية والتخفيف 
واالس��تعداد واالس��تجابة واالتعافى، هو عنصر هام من 

عناصر عالم أكثر أمناً فى القرن احلادى والعشرين”.
وق��د كانت صياغة وتبنى أه��داف األلفية للتنمية متثل 
نقطة حتول فى حش��د االلتزام الدولى للحد من الفقر. 
وبالرغم من أنه لم يكن هناك هدف ألفي للتنمية محدد 
يتعامل مع مخاطر الكوارث، فإن العديد من أهداف األلفية 
للتنمية تش��ير إلى خطوات العمل التى سوف تتعامل 
مع العوامل األساسية للمخاطر24، ومن ثم، أكدت الدول 
املتقدمة عل��ى التزامها باحلد من الفقر من خالل حتقيق 

أهداف األلفية للتنمية.
مت توقيع اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بش��أن تغير املناخ 

فى ع��ام 1992، وبينما أنصب تركيز املؤمتر باألس��اس 
على التخفيف من تغير املناخ من خالل االتفاقيات للحد 
من انبعاث غازات الدفيئة، مت ش��حذ القوى لدعم جهود 
ال��دول النامية فى التكيف مع تغير املناخ. وأكد التقرير 
التقييمى الرابع للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير 
املناخ أن تغير املناخ سيتسبب فى تقليل قدرات الشعوب 
على حتقيق أهداف األلفية للتنمية،  واملقاسة من حيث 
احلد م��ن الفقر خاصة فى أفريقيا وأجزاء من أس��يا25. 
ومن ثم، تؤكد خطة عمل بالى26 أن التنمية االقتصادية 

واالجتماعية والقضاء على الفقر هى أولويات عاملية.

إن  الهيئ��ات الثنائية مثل إدارة التنمية الدولية باململكة 
املتح��دة27 و الهيئة األملانية للتع��اون التقني28 أصدرت 
مؤخراً بيانات حول سياس��ات تعالج على وجه اخلصوص 
االرتب��اط بني مخاطر الكوارث والفق��ر. كما أعلن البنك 
الدول��ى مؤخراً أن تغير املناخ ميث��ل جزءاً هاماً من أجندة 
سياساته، من خالل تبنى إطار عمل استراتيجى من أجل 
التنمي��ة وتغير املناخ فى اكتوبر 2008. و ينصب الكثير 
من االهتمام على إدارة اخملاط��ر املناخية والتكيف معها 
وهي من أهم األولوي��ات املتعلقة باملناخ فى أغلب الدول 

النامية29.

املربع 1.3 : 
اإللتزامات الدولية 
حنو التعامل مع 
اإلرتباط بني 
خماطر الكوارث 
والفقر 
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السياس��ية والقدرات الفنية، خاصة فى الدول 
التى ال يتم فيها تنظيم التنمية وحيث تتم التنمية 
ف��ى القطاعات الغير رس��مية. وكذل��ك التقدم فى 
معاجلة مشاكل املس��اواة االجتماعية واملساواة بن 
اجلنس��ن م��ن خالل احلد م��ن مخاطر الك��وارث كان 
غير واضح. ولدى بعض ال��دول خطط قائمة حلماية 
اجملموعات األكثر قابلية للتضرر من التأثيرات طويلة 

املدى للكوارث على الفقر والتنمية البشرية.

تعترف العديد من أوراق اس��تراتيجيات احلد من 
الفق��ر بتأثيرات خس��ائر الكوارث عل��ى الفقر، وعدد 
كبير منها يتضمن قس��ماً خاص��اً باحلد من مخاطر 
الكوارث. إن أوراق استراتيجيات احلد من الفقر وآليات 
احل��د من الفقر األخرى له��ا إمكانات هائلة وواضحة 
في التعامل مع محركات اخملاطر األساسية السابق 
ذكرها. وبالرغم من ذلك، فليس هناك دليل كبير على 
وجود تعاون حقيقي بن السياسات واالستراتيجيات 
اخلاص��ة باحلد م��ن الفقر والكوارث، مم��ا قد يقلل من 
فاعلية أوراق  اس��تراتيجيات احلد من الفقر باعتبارها 

إحدى أدوات احلد من  مخاطر الكوارث.

وبالنظر إلى التكيف مع تغير املناخ، ففى بعض 
الدول، س��هلت أدوات التخطيط مثل خطط العمل 
الوطني��ة للتكي��ف التكام��ل بن احلد م��ن مخاطر 
الكوارث والتكيف مع تغير املناخ.  تركز خطط العمل 
الوطنية للتكيف عل��ى احتياجات التكيف العاجلة 
والفورية، وميثل احلد من مخاطر الكوارث نقطة بداية 
جيدة للتعام��ل الفورى مع اخملاط��ر املتعلقة باملناخ. 
وبصفة عامة، وبالرغم من ذلك، فاألطر املؤسس��ية 
اخلاص��ة بالتكي��ف مازالت منفصلة ع��ن تلك التى 
تتعلق باحلد من مخاطر الكوارث وهى تركز أكثر على 
إجراءات معينة مثل تقوية البنية األساسية للمناخ 
وليس على معاجل��ة احمُلركات األساس��ية للمخاطر. 
وقد مت ابتك��ار أدوات التخطيط مث��ل خطط العمل 
الوطني��ة للتكيف وآليات التمويل من أجل التكيف. 
وهذه األدوات تعطي قدرة هائلة فى مواجهة اخملاطر. 
ولكن ف��ى الوقت احلال��ى، آليات التموي��ل والتنفيذ 
الالزمة الستخدام هذه القدرات الهائلة فى مواجهة 

اخملاطر مازالت فى بداياتها.

���ركات املخاط���ر  1.7.2 التعام���ل م���ع محُ

األساسية

حلسن احلظ ، يتم إحراز تقدم كبير فى مجال التعامل 
مع ُمحركات اخملاطر األساسية فى قطاعات ومناطق 
معينة. فالعديد من األدوات واملناهج املطلوبة ملواجهة 
ه��ذه احمُلرك��ات يتم تطبيقها بنجاح ف��ى العديد من 

الدول النامية على املستوين احمللي والقطاعي.

هن��اك الكثير م��ن احلاالت الناجح��ة عن تقوية 
أس��اليب العي��ش واحلد م��ن قابلية التض��رر والفقر 
ومخاط��ر الكوارث فى املناط��ق الريفية. وقد طبقت 
العدي��د من امل��دن مناه��ج مبتكرة لتأم��ن النظم 
العقاري��ة اخلاص��ة باألراض��ى والبني��ة األساس��ية 
وتوض��ح  باملناط��ق احلضري��ة.  للفق��راء  واخلدم��ات 
التطورات فى مج��ال اإلدارة البيئي��ة طرقاً لتنظيم 
األخط��ار ولدعم أس��اليب العيش. واآللي��ات املالية 
املبتك��رة مث��ل التأمن عل��ى احملاصي��ل القائم على 
املؤش��ر وصناديق دعم الك��وارث وتطبيقات التمويل 
املصغر والتأمن املصغر سريعة االنتشار فى طريقها 
للتوس��ع. وفي الواقع، فإن العديد من املبادرات احمللية 
للتكي��ف مع تغير املناخ تتعامل مع ُمحركات اخملاطر 
األساسية. وتعتمد العديد من املناهج املذكورة على 
املشاركة على املس��توى اجملتمعي واملس��توى احمللي، 
بحيث توفر النفقات وجتمع رأس مال اجتماعي وتعزز 

من ربط االستثمارات باجملتمع واستدامتها.

1.7.3 احللقة املفقودة

وتلخيص��اً ملا س��بق، هناك الت��زام دول��ي متزايد نحو 
التعامل مع مخاطرالكوارث والفقر وتغير املناخ. فعلى 
املستوى القومى، يتم إحراز تقدم جيد فى مجال دعم 
بعض قدرات احل��د من الكوارث وخاصة تلك املرتبطة 
باالس��تعداد للك��وارث واإلس��تجابة واإلن��ذار املبكر. 
والواق��ع أن العديد من الب��الد املنخفضة الدخل من 
بنجالدي��ش إلى كوبا كانت ق��ادرة على حتقيق خفض 
هائل فى مخاطر الوفي��ات نتيجة لبعض األخطار مما 

يُعد دليال على التقدم الذي يتم إحرازه حالياً.

وباملث��ل، يب��رز التقدم احل��ادث ف��ى التعامل مع 
ُمحركات اخملاطر األساس��ية فى العدي��د مناحملليات 
والقطاع��ات فى الدول النامي��ة دور املناهج الفعالة 

واألدوات املتاحة والتي يتم تطبيقها بالفعل.

وبالرغم م��ن ذلك، مازالت هناك فج��وة بن أُطر 
العمل واإللتزامات الدولية من جانب واملمارسات احمللية 
والقطاعي��ة اجليدة م��ن جانب آخر. وعلى املس��توين 
الدولي والوطن��ى، ليس هناك تكام��ل فعال بن أطر 
السياسات واالستراتيجيات من أجل احلد من مخاطر 
الك��وارث واحلد من الفق��ر والتكيف مع تغي��ر املناخ، 
فهي ال تركز على معاجلة ُمحركات اخملاطر األساسية 
وال تعب��ر بشكل ك��اف أو تدعم العم��ل الفعال على 
املستوين احمللي والقطاعى. هذه هى احللقة املفقودة 
التى تؤخر التقدم فى التعامل مع االرتباط بن مخاطر 

الكوارث والفقر فى سياق تغير املناخ.
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في ظل احلالة امللحة الت��ى يُفرضها تغير املناخ، فإن 
أس��لوب العمل املعت��اد للحد من مخاط��ر الكوارث 
والفقر وللتكي��ف مع تغير املناخ لن يؤدي إلى حتقيق 
أى من األهداف االس��تراتيجية إلطار عمل هيوغو أو 
أه��داف األلفية للتنمية. بل على العكس، رمبا ترتفع 
مخاطر الكوارث والفقر إلى مس��تويات جديدة أكثر 
ش��دة. وهذا التقرير يخلص إلى أن هناك حاجة ملزيد 

من اإلجراءات احلاسمة.

فم��ع التشابكات القوية ب��ن مخاطر الكوارث 
والفقر وتغي��ر املناخ، أصبحت التوصية األساس��ية 
له��ذا التقرير ه��ى أن ال��دول بحاجة إل��ى تبنى أطر 
سياس��ية واس��تراتيجية ش��املة من أجل احلد من 
اخملاطر مع التركيز على التعامل مع ُمحركات اخملاطر 
األساسية املفصلة س��ابقاً مع الدعم بتوفير املوارد 
ومن الس��لطة السياس��ية. وتنفيذ مثل هذه األطر 
فى الدول املعرض��ة للمخاطر يجب أن يصبح أولوية 
التنمي��ة الرئيس��ية للدولة ككل ب��دال من أن يكون 

أولوية لدى إدارة أو وزارة بعينها. 

ومن الناحية العملية، ينبغي أن يتم تبنى إطار 
عمل سياس��ى ش��امل  للحد من اخملاطر كوس��يلة 
للتكام��ل القريب بن السياس��ات القائمة واألدوات 
االستراتيجية مثل أوراق استراتيجيات  احلد من الفقر 
وخطط العم��ل الوطنية للتكي��ف وخطط العمل 
لتنفيذ إطار عمل هيوغو )ومن ثم يتحس��ن الترابط 
ويتحقق التعاون بينهما. وهذا بدوره سيصبح سهالً 
اذا مت توحي��د التنوع الوفير من أس��اليب التخطيط 
وتق��دمي التقاري��ر وآلي��ات التموي��ل عل��ى املس��توى 

الدولي.

وه��ذا من ش��أنه أيض��ا أن ميهد الطري��ق أمام 
أسلوب أكثر شموالً فى التعامل مع محركات اخملاطر 
االساس��ية، الذى يدعم العديد م��ن املبادرات احمللية 
والقطاعي��ة اجلارية والتى تشكل ش��راكات مبتكرة 
مع اجملتم��ع املدني. ويؤكد هذا التقري��ر على أن مثل 
ه��ذه الشراكات حيوية لضم��ان أن إجراءات احلد من 

اخملاطر مالئمة واقتصادية ومستدامة.

يتمثل التح��دى اآلخر فى دم��ج االبتكارات فى 
الترتيب��ات احلكومي��ة للح��د م��ن مخاط��ر الكوارث 
لضم��ان أن اعتب��ارات احلد م��ن اخملاطر يت��م إدخالها 
ف��ى كل االس��تثمارات للتعامل مع عوام��ل اخملاطر 
األساس��ية. هن��اك مناذج جي��دة للتوضي��ح فى هذا 
الس��ياق، فالعدي��د م��ن احلكومات قام��ت بتطبيق 
ابتكارات رائعة، مثل دم��ج احلد من مخاطر الكوارث 
فى خطط التنمية وامليزانيات الوطنية باس��تخدام 

حتلي��ل الفوائ��د والتكاليف إلدخال احل��د من مخاطر 
الك��وارث ضمن أنظمة االس��تثمار الع��ام، مما يخلق 
قواعد منس��قة للمعلومات ح��ول اخملاطر واألخطار 
لدعم صنع القرار أو التعامل مع مشكلة املسئولية 
والتنفيذ. إن حتسن السياسة واحلكم بهذه الطريقة 
ميكن أن يؤدي إلى فصل االرتباط بن مخاطر الكوارث 
والفقر باإلضافة إلى تيسير التكيف مع تغير املناخ. 

وميكن أن يكون اقتصادياً فى نفس الوقت.

من��ذ بداية الثمانينات، قدم البنك الدولى 528 
قرضاً ألغ��راض التعافى بعد الك��وارث وإعادة البناء 
بلغ��ت قيمتها اإلجمالي��ة أكثر م��ن 40 مليار دوالر 
امريكى30، فوصل اإلنفاق على املساعدات اإلنسانية 
ع��ام 2007 إلى أكثر م��ن 120 مليار دوالر امريكى31. 
املس��اعدات  أن  إل��ى  األخ��رى  التقدي��رات  وتشي��ر 
الدوليةللتعافى وإعادة البناء تغطى %10 فقط من 
التكاليف احلقيقية. وه��ذه املبالغ باهظة وأصبحت 
غير مس��تدامة، مم��ا يضيع م��وارد كان م��ن املمكن 

استغاللها فى احلد من الفقر وفي التنمية.

توفر البيانات الت��ي مت جمعها من أجل مشروع 
األلفية32 تقديرات ذات دالل��ة على بعض التكاليف 
املطلوب��ة للتعام��ل م��ع العوامل األساس��ية التى 
تتس��بب في مخاط��ر الكوارث. وميك��ن تقليل بعض 
ه��ذه التكالي��ف بش��كل كبير ع��ن طري��ق تطبيق 
مناه��ج تشاركية ف��ى تنفيذ املشروع��ات والبرامج، 
و لك��ن ال مفر من حقيقة أنه م��ا زالت هناك حاجة 
ملئات املليارات األخرى من الدوالرات. وينظر إلى إدماج 
اجراءات احلد من اخملاطر فى هذه االستثمارت على أنه 
تكلفة إضافية. ومع ذلك فالعديد من االس��تثمارات 
فى مج��ال احلد م��ن مخاطر الك��وارث تنت��ج فوائد 
عدي��دة م��ن حي��ث احلد م��ن اخلس��ائر املس��تقبلية 
وجتنب إعادة البناء الذى يف��وق التكاليف حتى بدون 
اعتبار الفوائد الغير مباش��رة على الصحة والتنمية 
البشرية واإلنتاجي��ة. إن الطرق املبتكرة لتمويل احلد 
م��ن اخملاطر ميكن أن تقل��ص التكاليف وتعزز الفوائد 

في املستقبل. 

وبعب��ارة أخرى، إن تكالي��ف جتنب تشكل اخملاطر 
من��ذ البداية أقل بكثي��ر من تكالي��ف معاجلة هذه 
اخملاطر بعد وقوعها أو تعويضها بعد حتققها. فمثالً 
وبشكل عام، تصحيح اخملاطر املمتدة حديثة الوقوع 
أرخص وأس��هل بدالً من أن تتحول إلى مخاطر حادة. 
وعلى ذلك، يجب أن تركز السياسات على إدخال احلد 
من مخاطر الكوارث ضم��ن عوامل التنمية احلديثة 
وخ��الل التجديدات الدورية والتحدي��ث  للمجمعات 
العمرانية والبنية االساس��ية، مما يوفر الفرص للحد 

الطريق للمستقبل  1.8
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م��ن اخملاطر. وتظه��ر ف��رص مشابهة ف��ى التعافى 
وإعادة البناء بعد مسح التكتالت القدمية للمخاطر 
في الكارثة. وعلى هذا األساس يصبح االستثمار فى 
احلد من مخاط��ر الكوارث طريقة فعلية لإلقالل من 
تكالي��ف حتقيق أه��داف األلفية للتنمي��ة وتكاليف 

التكيف مع تغير املناخ.

واملوارد مطلوبة أيضاً لدعم القدرات األساسية 

لوض��ع أطر عمل للسياس��ات واحلك��م التى تنظم 
االستثمارات املشار إليها سابقاً وتنسقها وتدعمها. 
وكما أش��رنا آنفاً، ميكن أن يكون هذا أساس��ياً اذا لم 
ي��ؤدي النمو املس��تقبلى إلى زيادة اخملاط��ر. ومع ذلك، 
فأغل��ب االس��تثمارات الكب��رى املطلوب��ة حالياً هى 
سياس��ية أكثر منها مادية. ونأمل أن الدالئل التى مت 
عرضها فى هذا التقرير س��وف تساهم فى بناء هذه 

القوة السياسية.
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