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الفصل السادس الفرص واحلوافز للحد من خماطر الكوارث
إن الزيادات املتسارعة يف التعرض واملخاطر تزداد معها تكلفة الكوارث، بينما يف الوقت نفسه، 
تكافح البلدان واجملتمعات احمللية من أجل احلد من قابليتها للتضرر. والصلة بني هذه الزيادة 
مثل حتريراألسواق التجارية واملالية،  السريعة يف التكاليف وبني بعض سياسات التنمية – 
استكشافها  يتم  مل   – والقوانني  النظم  والتحرير من  العامة،  املرافق واخلدمات  وخصخصة 

بشكل كاٍف.

وبصرف النظر عن خفض الوفيات النامجة عن الكوارث، فإن قدرات وترتيبات حوكمة املخاطر 
احلالية تفشل بشكل عام يف حتقيق أهدافها. والبد من وجود منوذج جديد حلوكمة املخاطر، 
منوذج يستطيع معاجلة خماطر الكوارث املنضوية يف عمليات التنمية والنامجة عنها يف بعض 

األحيان.

ويف حني أن إدارة خماطر الكوارث كانت تقليديًا ُتقدم من خالل مشروعات وبرامج قائمة بذاتها، 
فإن هناك عددًا من احلكومات تسعى اآلن ملواءمة آليات وأدوات تنمية مصممة للحد من املخاطر 
على  القائمة  والنهج  العام  االستثمار  ذلك ختطيط  ويشمل  اجملابهة.  على  القدرة  ولتعزيز 
النظم البيئية واحلماية االجتماعية.1 وعلى الرغم من أن العديد من هذه االبتكارات ما زالت يف 
بدايتها، فإنها تِعد مبعاجلة املسببات األساسية للمخاطر وخلق فوائد مشرتكة هامة للشعوب 
واملنظمات املعنية. ويف كثري من األحيان يتم بناء هذه االبتكارات على القدرات املؤسسية 

القائمة، وبالتالي فإنها تقدم حوافز قوية العتمادها من قبل احلكومات.

 ومن احملتمل أن تكون هناك حوافز أكرب إلدارة خماطر الكوارث عندما تتصدى هذه األدوات، 
سبيل  فعلى  املتنافسة.  لألولويات  وأيضًا  املصلحة  أصحاب  من  عدد  الحتياجات  واحد،  آن  يف 
املثال، حتسني إدارة املياه ليس من شأنه فقط التصدي ملخاطر اجلفاف ولكنه أيضًا قد يزيد 
من توليد الطاقة الكهرومائية، وسعة ختزين املياه من أجل االستخدام الزراعي، وتوافر مياه 
الشرب لألغراض املنزلية. وبشكل عام، تكون هذه احلوافز أقوى عندما تساهم إدارة خماطر 
الكوارث بشكل واضح يف حتسني الرفاه االقتصادي واالجتماعي واالختيار لكل مواطن. وغالبًا 
ال يتم إدراك جمهود احلكومات يف جمال احلد من اخلسائر النامجة عن الكوارث، أوعندما ينجح 
احلد من املخاطر يف منع الظواهر اجلوية املتطرفة من أحداث كارثة. وللتغلب على االعتقاد 
بأن ميزانيات إدارة خماطر الكوارث تنافس أولويات أخرى على املوارد احملدودة، جيب النظر 

إىل احلد من خماطر الكوارث باعتباره جزءًا ال يتجزأ من التنمية احمللية.

وميكن هلذه األدوات املبتكرة أن تساعد على حتديد نهج جديد حلوكمة املخاطر، وخاصة إذا كانت 
مدعومة بااللتزام السياسي، وباتساق السياسات بني خمتلف مستويات احلكومة، وحبكومات 
واجملتمعات  واألسر  املدني  اجملتمع  مع  وبالشراكات  واملسؤولية،  بالكفاءة  تتمتع  حملية 
للمخاطر  الفعالة  احلوكمة  تصبح  أن  جيب  نفسه،  الوقت  ويف  املنخفض.  الدخل  ذات  احمللية 

عنصرًا أساسيًا يف التنمية بشكل عام.
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6-1 دمج احلد من خماطر الكوارث يف قرارات 
االستثمار العام

العاملية  العامة  إن حجم االستثمارات 
الدولية تبدو ضئيلة  جيعل املساعدات 

الوطنية  النظم  للغاية. وإذا حتملت 
مسؤولية  فعليًا  العام  لالستثمار 

خماطر الكوارث، فإنها تستطيع أن تقلل 
اخلسائر احملتملة، على نطاق، قد يكون 

من املستحيل الوصول إليه من خالل إدارة 
خماطر الكوارث وحدها. 

في عام 2008 وحده، اعتمد النظام الوطني 
لالستثمار العام في بيرو استثمارات تبلغ 

قيمتها نحو 10 باليني دوالر أمريكي، وكان يتم 
تنفيذ ما يقرب من نصف هذه االستثمارات من 
قبل احلكومات احمللية. وفي املقابل، بلغت قيمة 

املساعدات اإلمنائية الرسمية التي تلقتها بيرو في 
عام 2008 حوالي 266 مليون دوالر أمريكي. وهكذا، 

فإن قرار تقييم مخاطر الكوارث املنضوية في 
االستثمار العام، وضمان إدراج تدابير فعالة من حيث 

التكلفة للحد من اخملاطر في جميع املشروعات، 
يترتب عليه تبعات هائلة حول ما إذا كان مخزون 

اخملاطر سيصعد أو يهبط.

ويساهم االستثمار العام الذي يعتمد على حتليل 
سليم لالحتياجات واخملاطر في تعزيز النمو. وفي 

الوقت نفسه، فإن االستثمارات في مجاالت النقل 
واالتصاالت والتعليم لها تأثير كبير بشكل خاص 

على النمو االقتصادي واحلد من الفقر )بارو، 1991؛ 
إيسترلي وريبيلو، 1993؛ أشاور، 2000؛ ميلبورن 

وآخرون، 2003؛ أندرسون وآخرون، 2006(. وإذا أصبح 
االستثمار العام مقطورة إلدارة مخاطر الكوارث، 

فلن يؤثر ذلك على حتسني جودة واستدامة اإلنفاق 
العام فقط، ولكنه سيحد أيضاً من اخلسائر 

الناجمة عن الكوارث وكذلك ستنخفض التكاليف 
وسيتم حتفيز التنمية االقتصادية واالجتماعية. 

وميكن أن يكون هذا حافزاً قوياً للحكومات. فإذا مت 

تخطيط حتسني وتطوير البنية التحتية املتهالكة 
للمياه والصرف الصحي من منظور احلد من اخملاطر، 

ميكن من خالل ذلك احلد من قابلية التضررمن 
اجلفاف والفيضانات مع حتسني جودة املياه والصرف 

الصحي. وميكن لبناء املدارس املقاومة للزالزل أن 
يحسن التعليم وفي نفس الوقت يحافظ على أرواح 

األطفال.

وتتشكل مشروعات االستثمار العام عادة من خالل 
عدد من عمليات التخطيط املتوازية واملترابطة 

التي تشمل تخطيط وإدارة استخدامات األراضي، 
وتخطيط التنمية، وتخطيط استثمارات القطاعات 
واملشروعات االستثمارية. ومن الناحية املثالية، حتدث 

هذه العمليات في ترتيب متسلسل وتعتمد كل 
عملية منها على األخرى )شكل 6-1(، ولكن في 

الواقع نادراً ما يحدث ذلك )انظر أيضاً قسم 5-6(.

في إطار استعراض التقدم احملرز في تنفيذ إطار 
عمل هيوغو في الفترة 2009 — 2011، ذكرت ما 
يقرب من نصف البلدان واألقاليم املشاركة أنها 

تستخدم حتليالت التكاليف والفوائد إلدماج تدابير 
احلد من مخاطر الكوارث في تخطيط االستثمار 
العام، كما قام نحو ثلثي البلدان بتقييم تأثيرات 

مخاطر الكوارث على البنية التحتية اإلنتاجية، مبا 
في ذلك السدود ونظم الري والنقل. وعلى الرغم من 
إحراز تقدم في مختلف األقاليم، فإن القوة الدافعة 

الرئيسية لدمج إدارة مخاطر الكوارث رسمياً في 
هذا التتابع قد جاءت من أمريكا االتينية، حيث مت 

حتديث أنظمة االستثمار العام من قبل اللجنة 
االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبى.2

وكانت بيرو أول بلد قام بإدماج مخاطر الكوارث في 
معايير تقييم مشروعات االستثمار العام، تليها 
كوستاريكا وغواتيماال )إطار 6-1(. واآلن في بيرو 

أصبح تقييم جميع مشروعات االستثمار العام من 
حيث مخاطر الكوارث شرطاً قانونياً. وإذا لم يتم 

التصدي للمخاطر، ال يتم متويل املشروع.

إال أن األنظمة املطورة إلى اآلن ال متثل سوى البداية 
فقط. ويجب على األقل التصدى لثالثة حتديات من 

أجل حتقيق اإلمكانات الهائلة.

شكل 1-6 
التخطيط املتتابع 

من نظم أوسع 
الستخدامات األراضي 

إلى االستثمارفي 
مشروع معني

)املصدر: مقتبس من كامبوس ونارفيز، 2011(

إدارة األراضي وخطط 
استخدامات األراضي

املشاريع االستثماريةتخطيط االستثمارتخطيط التنمية
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أوالً، على الرغم من تقييم مخاطر الكوارث 
عند تصميم مشروعات االستثمار العام، إال أنه 

ليست هناك عملية مماثلة مسبقة في تسلسل 
التخطيط. ونتيجة لذلك، فإن قرارات التخطيط 
على املستويات األعلى، أو عدم وجودها، ميكن أن 
يخلق مخاطر ال يتم تقييمها أو معاجلتها حتى 

مرحلة تنفيذ املشروع. 

ثانياً, يتطلب تقييم اخملاطر في االستثمار العام، 
وتكاليف وفوائد احلد من اخملاطر إجراء تقييمات احتمالية 

شاملة ومفصلة للمخاطر. وكما يبرز استعراض 
التقدم احملرز في تنفيذ إطار عمل هيوغو، فإن هذه 

التقييمات ال تتوفر في كثير من البلدان، مما يعني أنه قد 
ال يكون هناك أي أساس موضوعي للتقييم.

ثالثاً، من الضروري وجود آليات جديدة للتخطيط 
وإعداد امليزانيات على املستوى احمللي، فضالً عن 

إقامة شراكات أقوى مع اجملتمع املدني واحلكومات 
احمللية، حتى يكون االستثمار العام فعاالً ومستداماً 

ومرتبطاً باالحتياجات احمللية. وهناك أمثلة مثل 
املوازنة التشاركية في بورتو اليغري، البرازيل 

)مينيغات، 2002؛ االستراتيجية الدولية للحد من 
الكوارث، األمم املتحدة، 2009( ومجالس التنسيق 
احمللية في بيرو )فنتون، 2011(، وتنسيق التنمية 

واإلدارة البيئية واحلد من مخاطر الكوارث في 
مانيزاليس، كولومبيا )فيالسكيز، 2010(، توضح أن 

العديد من البلدان تتبنى نهج مبتكرة لالستثمار 
العام.

إطار 6-1 دمج احلد من خماطر الكوارث يف االستثمار العام يف أمريكا الالتينية

يعكس استخدام نظم االستثمار العام للحد من مخاطر الكوارث نهجاً جديداً للتخطيط في أمريكا الالتينية. ففي 

التسعينات، قامت بلدان عديدة بإضعاف أو تفكيك آليات التخطيط والتنظيم لديها كجزء من موجة أوسع من 

اإلصالحات التي تعزز التحرر االقتصادي وحتريرالتجارة. وفي حني أن هذه اإلصالحات حفزت النمو االقتصادي )وبالتالي زادت 

أيضا من التعرض لألخطار(، فقد أدى بالتأكيد ضعف التخطيط والتنظيم إلى زيادة قابلية التضرر. ومنذ بداية األلفية 

الثالثة، قام جيل جديد من اخملططني بتطوير أنظمة االستثمار العام الراسية في وزارات املالية بهدف حتقيق الكفاءة 

واالستدامة واإلنصاف في استثمار املوارد العامة.

ففي بيرو، مت إنشاء النظام الوطني لالستثمار العام في عام 2000، وبحلول عام 2008 مت اعتماد 72000 مشروع. وقد 

مت دمج مخاطر الكوارث رسمياً في النظام بني عامي 2004 و2007. وقد حتقق ذلك من خالل تطوير مفاهيم للمخاطر 

وأساليب للتقييم، وعقد اجتماعات لعدد كبير من الفاعلني من مختلف املستويات احلكومية وعبر مختلف اإلدارات، 

وتدريب أكثر من 900 متخصص، وتنفيذ معايير وأدوات جديدة، وتطوير رؤية طويلة األجل لالستثمار. وقد أثبتت كل هذه 

العوامل أنها عوامل حاسمة للنجاح.

وقد بنت كوستاريكا على الدروس املستفادة من بيرو، وأدمجت مخاطر الكوارث في نظامها اجلديد لالستثمار العام 

منذ بدايته في عام 2007. وقد ساعد حتليل مقارن لنظم أخرى لالستثمار العام في توليد دعم سياسي وبيروقراطي 

وساعد في متكني البالد من صقل وحتسني منوذج بيرو. وخالفاً لبيرو، حيث مت تفكيك مؤسسات التخطيط في التسعينات، 

استفادت كوستاريكا من تراث عمره 30 عاماً والذي يسمح بأن تتسق قرارات االستثمار مع خطط التنمية االستراتيجية.

وساعد التعلم من جتارب اآلخرين البلدان على توفير الوقت وجتنب االخطاء، عندما تقوم بإجراء عمليات مماثلة. باإلضافة 

إلى ذلك، فقد ساعدت التحالفات االستراتيجية مع مؤسسات التدريب واملؤسسات األكادميية والدعم الدولي على تطوير 

التشريعات واللوائح الداعمة وأنظمة التخطيط في عملية متتابعة يتم فيها بناء كل خطوة اعتماداً على ما مت حتقيقه 

في اخلطوة السابقة.

)املصدر: كامبوس ونارفيز، 2011(
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6-2 احلماية االجتماعية: تعزيز القدرة على 
جمابهة الكوارث

آليات احلماية االجتماعية  ميكن مواءمة 
القابلة  الفقرية  الفئات  القائمة حلماية 
للتضرر من املخاطر وذلك قبل وأثناء 

التحويالت  وبعد األزمات. وتعترب 
املؤقتة  العمالة  املشروطة وبرامج 

أمثلة على  التأمني املصغر  وخمططات 
مثل هذه اآلليات، اليت ميكنها أن تزيد 

من قدرة األسر على اجملابهة ومقاومة 
تأثريات الكوارث. ويساعد مد اليد إىل 
للتضرر  القابلة  الفقرية  الفئات غري 

على جتنب خلق املزيد من الفقر، وله 
مزايا متعددة فيما يتعلق ببناء األصول 

ومحاية رأس املال البشري.

احلماية االجتماعية، مبا في ذلك مدفوعات الدعم 
والتأمني ضد اخملاطر، ال تقلل من مخاطر الكوارث 

في حد ذاتها. كما أنها ليست بديالً عن تنمية 
االستثمارات في البنية التحتية واخلدمات العامة، 

ولكن هناك سببان يوجبان أن تكون احلماية 
االجتماعية جزءاً من استراتيجية إدارة مخاطر 

الكوارث.

أوال، ميكن ألدوات احلماية االجتماعية أن تعزز من 
قدرة األفراد واألسر على مجابهة الكوارث كما أنها 

تساهم في احلد من الفقر وحتفيز تنمية رأس املال 
البشري )دي جانفري وآخرون، 2010؛ سيجل ودى ال 

فوينتى، 2010(. وتتيح احلماية االجتماعية الناجحة 
مخففات المتصاص الصدمات على نحو سلس 

ليس فقط أثناء وبعد الكوارث، ولكن قبل حدوثها 
أيضاً، كما أنها حتمي أصول األسر واجملتمعات احمللية. 

وهذا يساعد على جتنب تتابع اخلسائر الناجمة عن 
الكوارث في شكل تأثيرات ونتائج أخرى على األسر، 
مثل إخراج األطفال من املدارس وإرسالهم للعمل، 
أو بيع األصول اإلنتاجية )دي جانفري وآخرون، 2006؛ 

التقرير األوروبي حول التنمية، 2010؛ جوارثيلو 
وآخرون، 2010( — واستراتيجيات املواجهة التى لها 
عواقب سلبية طويلة األجل )لوبيز- كالفا وأورتيز 

جوريز، 2009؛ فيرنانديز وآخرون، 2011(.

ثانياً، يتم تطبيق العديد من هذه األدوات على نطاق 
واسع. وميكن استخدامها للوصول إلى أعداد كبيرة 

جداً من األسر واجملتمعات احمللية املعرضة للكوارث 
وذلك من خالل إجراء تعديالت طفيفة نسبياً في 

معايير االستهداف واألطر الزمنية، وغالباً بتكاليف 
إضافية منخفضة نسبياً. 

إن البلدان األقدر على االستفادة من هذه الفرصة 
هي تلك البلدان التي لديها بالفعل سياسات 

اجتماعية تدعمها مجموعة واسعة من األحكام 
التشريعية )التقرير األوروبي حول التنمية، 2010(، 

مثل قوانني سوق العمل )مبا في ذلك تنظيم 
استحقاقات البطالة(، وقواعد الصحة والسالمة 

في مكان العمل، واالستحقاقات األساسية 
ومدفوعات الرفاه االجتماعي، ودعم الفئات 

املهمشة. وأصبح من السهل على البلدان التي 
طورت بقوة التشريعات االجتماعية، واللوائح 

املقابلة والسجالت العامة احملدثة توظيف كل من 
احلماية االجتماعية املستهدفة والشاملة بوصفها 

من آليات إدارة مخاطر الكوارث. 

6-2-1 التحويالت املشروطة

هناك نحو 114 مليون نسمة في أمريكا الالتينية 
ومنطقة الكاريبي يحصلون، أو حصلوا، على 

حتويالت نقدية مشروطة كوسيلة للحد من الفقر 
الهيكلي على مدى العقدين املاضيني )جدول 

6-1 وإطار 6-2(. ومن األمثلة املعروفة للتحويالت 
املشروطة في البرازيل "بوليصة األسرة" و"بوليصة 

املدرسة"، والتى تصل إلى أكثر من 12 مليون 
أسرة )اعتباراً من يونيو/حزيران 2010(. وفي هذه 

اخملططات، حتصل األسرعلى مدفوعات شهرية من 
احلكومة، مشروطة بإرسال األطفال إلى املدرسة، 

وإجراء الفحوصات الطبية وضمان التطعيم 
)جيرتلر، 2004؛ ليفي وأولز، 2007( )بيرمان وآخرون، 

2005( وإخراج األطفال من العمل )منظمة العمل 
الدولية، 2007(، وحتسني التغذية )لوروا وآخرون، 

2009(. والعديد من البلدان، مثل بنغالديش وإثيوبيا، 
تستخدم أيضاً التحويالت املشروطة من األغذية 
أو من مزيج من األغذية والنقد، كجزء من نظم 

احلماية االجتماعية لديها )ديل نينو آخرون، 2009(.

وهذه األدوات لديها قدرة تقوية العديد من احلوافز. 
فهى تسهم بشكل غير مباشر في قدرة األسر 

على اجملابهة وذلك من خالل متكني تراكم األصول 
التى تقي من اخلسائر الناجمة عن الكوارث. ففي 

املكسيك، على سبيل املثال، برنامج الفرص )املعروف 
سابقاً باسم بروغريسا( يحمي التعليم، وال سيما 

للفتيات، ويعزز بالتالي من تكوين رأس املال البشري، 
مما يحد من صدمات مثل بطالة أو مرض اآلباء )دي 

جانفري وآخرون، 2006(. ومت تأكيد جناحات مماثلة 
في اندونيسيا )كاميرون، 2002؛ سبارو، 2007(، 

وفي كوت ديفوار )جنسن، 2000( وبيرو )سكادي، 
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2004(. وباإلضافة إلى ذلك، فإن احلماية االجتماعية 
التى تضمن توافر دخل بديل خالل األزمات لها 

تأثير إيجابي كبير على االقتصاد من خالل حتقيق 
االستقرار في الطلب الكلي مع عدم إحداث أي 

تأثير سلبي على النمو االقتصادي )منظمة العمل 
الدولية، 2010(.

وبالنظر إلى أن الكوارث في العديد من البلدان 
تضعف فعالية التحويالت املشروطة في التصدي 

للفقر الهيكلي، فإن تعزيز هذه األدوات لتقوية 
القدرة على مجابهة الكوارث يزيد من قدرتها على 
احلد من الفقر. وعلى الرغم من أن هذه التحويالت 

ليست مصممة للتعامل مع تأثيرات الكوارث، 
فقد أظهرت التجربة أن هذه التحويالت ميكن 
مواءمتها للوصول إلى أولئك املعرضني خملاطر 

فقدان أصولهم في كارثة ما، مما مينع بشكل كبير 

الزيادات املتوسطة إلى الطويلة األجل في عدد 
املتلقني بعد وقوع الكوارث )سيجل ودى ال فوينتى، 

2010؛ فيرنانديز وآخرون، 2011(. وميزة استخدام 
التحويالت املشروطة بهذه الطريقة هي أن احلماية 

االجتماعية من الكوارث ميكن أن تكون في صلب 
البرامج القائمة واسعة النطاق دون احلاجة إلى بناء 
هيكل إداري جديد. وفي حني مت استخدام التحويالت 

املشروطة بهذه الطريقة في أمريكا الالتينية 
ومنطقة الكاريبي، يشير استعراض التقدم احملرز في 

تنفيذ إطار عمل هيوغو إلى أن عدد قليل فقط من 
البلدان في أفريقيا وآسيا لديها مثل هذه البرامج.

كما يشكل استخدام التحويالت املشروطة 
لتعزيز القدرة على مجابهة الكوارث حتديات، 
حيث تستخدم التحويالت في بعض األحيان 

بطريقة تضعف الهدف الرئيسى منها للحد من 

المستفيدون )اعتبارا من(سنة البدايةبرنامج المساعدة االجتماعيةالبلد
-Programa de Asignación Familiarهندوراس

PRAF I/PRAF-BID II/PRAF-BID III
150000 أسرة )2008(2007/1998/1990

5.8 مليون أسرة )PROGRESA/Oportunidades1997)2010المكسيك

30000 أسرة )Red de Protección Social-RPS2000)2006نيكاراغوا

165749 نسمة )Superémonos/Avancemos2006/2000)2009كوستاريكا

2.5 مليون أسرة )Familia en Acción-FA2001)2010كولومبيا

Program of Advancement through جامايكا
Health and Education-PATH

341000 نسمة )2009(2001

< 12 مليون أسرة )Bolsa Escola/Bolsa Familia2003/2001)2010البرازيل
1.5 مليون نسمة )Programa Jefes de Hogar2002)2005األرجنتين

1.15 مليون نسمة )Chile Solidario-CHS2002)2008تشيلي

1.74 مليون نسمة )Bono de Desarollo Humano-BDH2004)2010اإلكوادور

120000 أسرة )Red Solidaria2005)2009السالفادور

463544 أسرة )Programa Solidaridad2005)2010جمهورية الدومينيكان

109692 أسرة )Tekoporâ2005)2009 باراغواي

420574 أسرة )Juntos2005)2009بيرو

Targeted Conditional Cash ترينيداد وتوباغو
)Transfer Programme )TCCTP

22000 أسرة )2007(2005

63245 أسرة )Red de Oportunidades-RO2006)2010بنما

غير مسجلSuriname´s Social Safety Net2006 سورينام

Ingreso Ciudadano/Plan de أوروغواي
Equidad

74500 أسرة )2009(2007

1.8 مليون نسمة )Bono Jancito Pinto2007)2009بوليفيا

591570 أسرة )Mi Familia Progresa2008)2010غواتيماال

تقريبا 114 مليون نسمة ]استنادا إلى اإلجمالي
4.8 فرد لكل أسرة )بونغارتس، 2001([

)املصدر: فرنانديز وآخرون، 2011(

التحويالت اهليكلية املشروطة يف أمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب  1-6 جدول 
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الفقر الهيكلي )إطار 6-3(. وعالوة على ذلك، في 
كثيرمن البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط، 

يتم حتديد خط فقر منخفض للغاية عن عمد 
وذلك خلفض تكلفة برامج احلد من الفقر وتوسيع 

القاعدة الضريبية إلى أقصى حد ممكن )إطار 4-6(. 
وعلى هذا النحو، ال يتم دمج العديد من األسر 

غير الفقيرة واملعرضة للمخاطر في مثل برامج 
التحويالت املشروطة هذه.

وثمة مسالة أخرى وهى إلى أى مدى ميكن أن تكون 
التحويالت املشروطة وآليات احلماية االجتماعية 

مستهدفة. فمن ناحية, قد حتد التكلفة العالية 
للبرامج املستهدفة من تأثير كل حتويل منفرد 

)التقرير األوروبي حول التنمية، 2011(، مما يعزز اجلدل 
لصالح حتديد مستوى حد أدنى عاملى للحماية 

االجتماعية. ومع ذلك, يشير مثال التحديد اجملتمعي 
للمنتفعني في رواندا )إطار 6-5( إلى أن االستهداف 
ميكن أن يكون فعاالً عندما يتم تنظيمه في شراكة 

مع األسر واجملتمعات احمللية املعرضة للمخاطر. 
وتشير األدلة احلديثة إلى أن النهج الذى اتبعته 
رواندا كان ناجحاً، والسيما بالنسبة لألسر التى 

تعتمد على االقتصاد غير الرسمى في دخلها 

)أى اجلزء من االقتصاد الذى ال يخضع للضرائب أو 
مراقبة احلكومة( )التقرير األوروبي حول التنمية، 

2010 (. ومثل هذه األمثلة تشير إلى أنه حتى 
البلدان ذات الدخل املنخفض بإمكانها تأسيس 

برامج بسيطة، بدون مساهمات، عملية إدارياً 
ومستدامة مالياً. وميكن لهذه البرامج أن تعمل 

كخطوة أولى باجتاه تطوير حزم أكثر تعقيداً وأفضل 
تنسيقاً.

6-2-2 برامج العمالة املؤقتة

إن العمل يقوي قدرة األفراد واألسر على اجملابهة 
من خالل الدخل املضمون ويعطي األسر الفرصة 
لتكوين األصول. وهكذا، ترتبط العمالة باحلد من 

مخاطر الكوارث ارتباطاً وثيقاً )كريشنامورتي، 
2011(. وتزداد قدرة األسر على التعافي والعودة 
إلى مستويات الدخل السابقة لوقوع الكارثة، 

عندما تكون مستويات دخلها مرتفعة قبل الكارثة 
)مقتدى، 2010(. عالوة على ذلك، عندما يقترن النمو 
في العمالة باحلماية االجتماعية، فمن املمكن جتنب 

االنخفاضات احلادة في الدخل في أعقاب الكوارث.

إطار 6-2 استخدام التحويالت اهليكلية املشروطة لتعزيز القدرة على جمابهة الكوارث – جتربة 
من أمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب

وضعت تشيلي واالكوادور أحكاماً في برامجها للتحويل املشروط تسمح مبدفوعات تكميلية في ظروف استثنائية. 

على سبيل املثال، وسعت احلكومة التشيلية املدفوعات من برامج املساعدة االجتماعية في البالد، برنامج شيلي للتآزر 

والتضامن، لألسر املتضررة من زلزال فبراير/شباط 2010. وجاء ذلك في شكل حتويل نقدي قدره 40000 بيزو تشيلي 

)تقريباً 73 دوالر أمريكي في ذلك الوقت(، إلى جميع األسر املتضررة بغض النظر عن الثروة أو ما إذا كانوا أعضاء سابقني 

في البرامج.

وفي نيكاراغوا، مت تنفيذ برنامج التأهب للكوارث من عام 2005 وحتى عام 2006 كجزء من برنامج احلد من اخملاطر 

للحماية االجتماعية لتوفير مدفوعات الضمان االجتماعي على املدى القصير لألسر في ست بلديات متضررة مراراً من 

اجلفاف. وكان الهدف على املدى القصير هو حماية رأس املال البشري واألصول املادية لألسر املتضررة )من خالل التحويالت 

النقدية(. وكان الهدف على املدى الطويل هو تكوين األصول اإلنتاجية من خالل التحويالت النقدية املشروطة إلى جانب 

تقدمي املنح الدراسية للتدريب املهني أو منح االستثمارات اإلنتاجية للنشاط غير الزراعي الصغير. وقد كشف تقييم 

البرنامج أنه بعد تسعة أشهر، لم تقم األسر املشاركة بحماية قاعدة أصولها فحسب، بل أيضاً قامت بتحسينها، 

وبالتالي كانت أكثر قدرة على االنخراط في األنشطة اإلنتاجية.

وأدخلت بلدان آخران، وهما جامايكا واملكسيك، أيضاً عوازل حمائية لبرامج كل منها استجابة للكساد االقتصادي العاملي 

في عام 2008 في محاولة للحفاظ على القوة الشرائية للمستفيدين. وتظهر هذه التجارب، معاً، أنه ميكن مواءمة 

التحويالت املشروطة القائمة الستيعاب مدفوعات إضافية بكفاءة في الوقت املناسب لألسر املتضررة من الكوارث.

)املصدر: فرنانديز وآخرون، 2011(
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وعلى عكس التحويالت املشروطة، تهدف برامج 
العمالة املؤقتة ملساعدة األفراد واجملتمعات احمللية 

على االستهالك السلس في أوقات الكوارث من 
خالل تعزيز الدخل. وعادة ما يتحقق ذلك من خالل 

برامج اخلدمات العامة والبنية التحتية ذات العمالة 
الكثيفة، مثل بناء الطرق الريفية وتنظيف الشوارع 
وإعادة التحريج )فرنانديز وآخرون، 2011(. وحيث تركز 

هذه البرامج على بناء األصول اجملتمعية التي حتد 

من اخملاطر، فإن بإمكانها املساهمة في احلد من 
اخملاطر )ديل نينو وآخرون، 2009(. وتوضح أمثلة من 

بنغالديش وإثيوبيا والهند ومالوي كيف أن برامج 
العمل- مقابل- الغذاء- أو النقد- ميكنها إلى حد 

كبير أن حتسن من التحكم في الفيضانات، واحلفاظ 
على املياه والبنية التحتية للري، واحلفاظ على 

األراضي من التدهور )ديل نينو وآخرون، 2009؛ بيلهام 
وآخرون، 2011(

إطار 6-3 برامج التحويالت النقدية املشروطة باملكسيك

أطلقت حكومة املكسيك برنامج التحويل النقدي املشروط PROGRESA في عام 1997 وأعادت إطالقه حتت اسم 
Oportunidades في عام 2002. ومبا أن الهدف األساسي من البرنامج هو حتسني التعليم والصحة والتغذية لألسر 

الفقيرة، فإنه يقدم حتويالت نقدية لألسر في مقابل انتظام الذهاب إلى املدرسة وزيارة العيادات الصحية. وتصل هذه 
التحويالت النقدية إلى ستة ماليني أسرة فقيرة عبر البالد ويتم منح املبالغ مباشرة لألمهات أو للنساء املسؤوالت عن 

األسر.

وباإلضافة ألهدافه احملددة، قام برنامج Oportunidades بخفض قابلية تضرراألسر من خالل تراكم األصول وتوفير دخل 
أكثر استقراراً. وهذا يسمح لألسر بتخطيط أفضل للنفقات وتسديد الديون ووصول أكثر سهولة لالئتمان، مما ينتج عنه 

استهالك أكبر للسلع واخلدمات. وقد وجدت دراسات أخرى أن Oportunidades يؤدي وظيفة شبكة أمان غير رسمية 
من خالل حتويالته النقدية )دي جانفري وآخرون، 2006(، رغم عدم كفاءتها في بعض األحيان وعلى حساب أهدافه احملددة 
)دي ال فونتي وآخرون، 2008(. ويتم عادة استخدام التحويالت للتغلب على اخلسائر الصغيرة والتي حتدث تقريباً في وقت 

وصول التحويالت النقدية. وبالرغم من أن هذا يحمي أصول األسر إال أن مثل هذه الوظائف لشبكة األمان ميكن أن تؤدي 
إلى حتويل مسار املوارد بعيداً عن هدفها الرئيسي. على سبيل املثال، قد يستخدم اآلباء النقود اخملصصة لنفقات التعليم 

للتعويض عن فقدان محصول الذرة. ويتم حالياً تقييم البرنامج بهدف تأكيد مهمته في تعزيز القدرة على مجابهة 
الكوارث وغيرها من الصدمات بدون فقدان تركيزه األساسي على احلد من الفقر الهيكلي.

)املصدر: آرنولد ودي ال فونتي، 2010(

إطار 6-4 هل خطوط الفقر منخفضة جدًا؟

خط الفقر املنخفض يعني أن هناك نسبة كبيرة من األشخاص الذين فوق هذا اخلط بالكاد قد يكون لديهم دخل مرتفع 

كاف ومستويات استهالك تؤهلهم ليكونوا غير فقراء، ولكنهم قد ال ينتجون دخالً إضافياً كافياً خالل األوقات اجليدة 

نسبياً، وبالتالي يقعون بسرعة حتت خط الفقر بعد حدوث الكوارث.

هناك دعوة قوية لرفع خطوط الفقر أو استبدالها بـ«خط قابلية التضرر« بناء على قدرة الفرد واألسرة على اجملابهة، 

واحتمال وقوعهم حتت خط الفقر نتيجة للكوارث. وبالرغم من أنه في معظم احلاالت، سوف يعني هذا زيادة كبيرة في 

نطاق وتكلفة برامج احلماية االجتماعية، إال أنها ستصل تدريجياً إلى تلك األسر املعرضة خملاطر الوقوع في الفقر نتيجة 

عدم إدارة التأثيرات الناجمة عن الكارثة.

وميكن أن يكون خط قابلية التضرر هذا مرناً، فيمكن مواءمته حسب االحتياطيات التي حتتاجها األسر لتلبية االحتياجات 

الطارئة التي تنشأ عن تأثيرات الكوارث. وسوف تسمح التدابير التي حتد من مخاطر الكوارث وخسائر األسر للحكومات 

بخفض خط قابلية التضرر وكذلك وجود شبكات األمان االجتماعية بعيدة املدى.

)املصدر: كريشنامورتي، 2011(
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وعندما ال ميكن مواءمة التحويالت املشروطة 
الستهداف األسر غير الفقيرة قبل وقوع الكارثة، 

فإن برامج العمالة املؤقتة ميكنها أن توفر دخل 
إضافي أو بديل، إال أن هذه اخملططات ال تستخدم 

على نطاق واسع. وفي استعراض التقدم احملرز في 
تنفيذ إطار عمل هيوغو، لم تبلغ سوى 18 بلداً من 

أصل 82 بلداً بأن لديها مخططات لضمان العمالة، 
ولكن األمثلة من إثيوبيا والهند وجنوب أفريقيا تبني 
أن برامج العمالة املؤقتة ميكن أن يكون لها تأثيرات 

إيجابية إذا ما متت مواءمتها الستهداف األسر 
واجملتمعات احمللية املعرضة للمخاطر )انظر إطار 6-6 

للحصول على أمثلة من أمريكا الالتينية(.

 إن العديد من برامج العمالة احلالية، رغم 
تصميمها في األصل على أنها تدابير مؤقتة، 

تطورت لتصبح مخططات دائمة مع ماليني من 
املشاركني سنوياً. على سبيل املثال، مخطط املهامتا 

غاندي الوطني لضمان العمالة شمل حوالي 68 
مليون شخص في 41 مليون أسرة في السنة املالية 
2009-2010 وحدها، وزود كل من العاملني مبتوسط 

24 يوم عمل. وقام مكون األشغال العامة في 
برنامج شبكة األمان اإلنتاجي باثيوبيا بتغطية نحو 
7.6 مليون شخص بحلول عام 2011، أي نحو 10 في 

املائة من إجمالى مجموع السكان. كما أن برنامج 
االشغال العامة املوسع بجنوب افريقيا والذى يعمل 

منذ عام 2004 يزود فرص عمل لنحو 11 في املائة 
من العاطلني في البالد، وبحلول 2013-2014 يهدف 

البرنامج إلى خلق 1.5 مليون فرصة عمل، توفر كل 
منها 100 يوم عمل، مع ضمان حد أدنى لألجور 

)كريشنامورتي، 2011(.

وفي عام 2008، تفاقمت األزمات في اثيوبيا بسبب 
اجلفاف ونقص الغذاء وارتفاع أسعار املواد الغذائية، 

وشكلت اختباراً لبرنامج شبكة األمان االنتاجي 
والذي أصبح جزءاً رئيسياً من استجابة احلكومة في 

املناطق الريفية. وقد مت تقدمي املساعدات العاجلة، 
باستخدام برنامج ميزانية الطوارئ، بقيمة 40 

مليون دوالر أمريكي لنحو 1.5 مليون شخص لم 
يشاركوا من قبل في البرنامج )كريشنامورتي 

.)2011

وفضالً عن التحديات املتصلة باالستهداف، فإن 
برامج العمالة املؤقتة والتحويالت املشروطة تعاني 
أيضاً من الفساد والبيروقراطية. ومع ذلك، فإن قدرة 

هذه األدوات على احلد من مخاطر الكوارث هائلة 
إذا ما مت ربطها بشكل واضح بتعزيز القدرة على 

مجابهة الكوارث، ودعمها بترتيبات حوكمة تستند 
إلى الشراكات احمللية واملشاركة اجملتمعية. 

6-2-3 التأمني املصغر

تقوم مخططات احلماية االجتماعية التي تقودها 
احلكومة بالعمل بصورة متزايدة مع التأمني 

واالئتمان املصغر املعتمدين على السوق. ومن خالل 

إطار 6-5 التحديد اجملتمعي للمستفيدين يف رواندا

قام الهيكل اإلداري ذو الالمركزية العالية في رواندا بتمكني البالد من تطوير نظام مجتمعي مبتكر الستهداف برامج 

احلماية االجتماعية. ورواندا لديها سجل جيد في احلماية االجتماعية يشمل تقدمي تأمني صحي شامل لنحو91 في 

املائة من السكان، والتعليم اجملاني وحتويالت اجتماعية عديدة تشمل املعاشات. والنهج اجلديد املستهدف، املستند إلى 

املمارسة التقليدية للعمل اجلماعي املعروفة باسم "أوبوديهي" يسمح للمجتمعات بتحديد املستفيدين من احلماية 

االجتماعية بناء على معايير محلية ذات صلة، مثل حجم األرض اململوكة. كما تقترح وتقود اجملتمعات أيضاً برامج في 

مجاالت بعينها. وتظهر األدلة األولية أن األسر الفقيرة ميكنها أن تنخرط مباشرة في تخطيط وتنفيذ أدوات احلماية 

االجتماعية وأنه حتى األسر التي غالباً ما تفتقر إلى الوصول إلى الدعم الرسمي ميكنها املشاركة.

وعادة ما يتم ذكر التكاليف املفرطة للبرامج اجملتمعية أو البرامج الشاملة على أنها تشكل عائقاً أمام التطبيق، رغم أنه 

يتم حتديد ذلك بناء على أولويات سياسية. وقد خصصت احلكومة الرواندية 4.7 في املائة من إجمالي ميزانيتها لقطاع 

احلماية االجتماعية في 2009-2010. ومن املتوقع أن تزيد هذه النسبة لتصل إلى 4.9 في املائة و5.1 في املائة من إجمالي 

امليزانية في 2010-2011 و2011-2012 على التوالي مع وجود دعم من اجلهات املانحة الدولية.

)املصدر: تقييم اخملاطر البيئية، 2010(
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توفير رأس املال في الوقت املناسب بعد الكوارث، 
ميكن لهذه األدوات أن تساعد أيضاً في حماية 

األسر من اخلسائر والتعافي منها الحقاً. ومن خالل 
تسعير اخملاطر، ميكن لألدوات املرتبطة بالتأمني زيادة 
الوعي وكذلك العمل مبثابة حافز للحد من مخاطر 
الكوارث. ومن خالل التخفيف من اخلسائر بطريقة 
متوقعة، ميكن للتأمني أيضاً متكني األسر املعرضة 

للمخاطر من القيام بأنشطة مرتبطة مبخاطر 
عالية وذات عائد أعلى مما يزيد من فرص هذه األسر 
في اخلروج من الفقر )سواريز ولينرتوث-باير، 2011(.

وعلى املستوى اجلزئي، ميكن لألسر واألعمال التجارية 
في البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط الوصول 

إلى أدوات تأمني جديدة تستند إلى مؤشرات، تربط 
املدفوعات بأحداث األخطار التي ميكن قياسها، مثل 

كمية األمطار أو قوة األعاصير، مما يخفض من تكاليف 
املعامالت. كما ميكن لهذه اخملططات أن حتد من خطر 

األخطار املعنوية )عندما يقوم التعويض املضمون 
للخسائر بتشجيع السلوكيات التي تنطوي على 

مخاطر، ويؤدى ذلك بدوره إلى ارتفاع أقساط التأمني(، 
واالختيارات الضارة )عندما تشارك األسر املعرضة 
خملاطر عالية فقط في التأمني، بينما ال تستطيع 

شركات التأمني التعويض عن زيادة مخاطرها بشكل 
عام من خالل زيادة سعر قسط التامني.(

ميكن للتأمني املصغر أن يدعم إدارة مخاطر الكوارث 
بالعديد من الطرق. أحد النهج هو ربط التأمني 

بالقروض لتشجيع االستثمار في مجال احلد من 
اخملاطر. وفى سانتا لوسيا، على سبيل املثال، هناك 

برنامج يقدم قروضاً لتحسني املنازل بهدف احلد 
من اخملاطر ويتطلب من املالكني االنضمام إلى 

مخطط للتأمني املصغر. ومن ناحية أخرى، فإن 
ربط التأمني املصغر بحزم القروض ميكنه أيضاً أن 
يعزز االستثمارات اإلنتاجية التى تساعد الفئات 

األكثر قابلية للتضرر على اخلروج من فخاخ الفقر 
املرتبطة بالكوارث. وفى مالوى، يستطيع املزارعون 
املشاركون في مخطط الـتأمني الذي يستند إلى 
مؤشر للجفاف احلصول على قروض لشراء البذور 
احملسنة وبالتالى زيادة اإلنتاجية الزراعية واحلد من 

قابليتهم للتضرر. وإذا مت حتديد أقساط التأمني 
لهذه اخملططات لتعكس التنبؤات املناخية على 

املدى الطويل، فإنها سوف توفر أيضاً إشارات لزراعة 
احملاصيل التى تناسب ظروف األمطار املتوقعة 

)سواريز ولينروث- باير، 2011(.

إطار 6-6 برامج العمالة املؤقتة يف أمريكا الالتينية

 توجد برامج للعمالة املؤقتة في املكسيك وبوليفيا واألرجنتني وتشيلي ملساعدة األشخاص في مواجهة األزمات 
االقتصادية الكلية أو الكوارث ولكن بنتائج مختلفة. بصفة عامة، كان االستهداف ناجحاً. ففي األرجنتني، على سبيل 

املثال، أغلبية املستفيدين من العديد من البرامج )A Trabajar وPrograma Jefes( هم من أفقر األسر في البالد.

وتعمل مثل هذه اخملططات أيضاً على زيادة دخل النساء واحلد من الفقر املدقع، على األقل على املدى القصير. على سبيل 
املثال، في برنامج األرجنتني Jefes y Jefas de Hogar، انخفضت نسبة املشاركني الذين يعيشون في الفقر من 82 في 
املائة إلى 70 في املائة، بينما انخفضت نسبة املشاركني الذين يعيشون في فقر مدقع من 51 في املائة إلى 29 في املائة. 

وفي املكسيك، خرج 60 في املائة من املشاركني في برنامج العمالة املؤقتة Programa de Empleo Temporal من 
دائرة الفقر املدقع. 

وقد كانت خملططات العمالة املؤقتة نتائج جناح مختلطة في حتسني البنية التحتية. فبعد أربع سنوات من العمل 
)1988-1991(، أكمل الصندوق اخلاص للطوارئ في بوليفيا 3300 مشروعا بتكلفة 194 مليون دوالر أمريكي. وقام 

البرنامج بإنشاء وإصالح 550 مدرسة و417 مركزاً صحياً، كما قام بإصالح وجتديد 8800 كيلومتر من الطرق وبناء 9974 
منزالً وصيانة 980 كيلومتراً من شبكات الصرف الصحي و320 كيلومتراً من شبكات إمدادات مياه الشرب )فرنانديز 

وآخرون، 2011(. وقد أوجد الصندوق حوالي 60000 فرصة عمل مباشرة و45000 فرصة عمل غير مباشرة خالل أربع سنوات 
وهي مدة تشغيله. وفي عام 1990، كان عدد الوظائف التي نشأت يساوى تقريباً ثلث عدد األشخاص العاطلني في البالد. 
وقد ساهمت االستثمارات بنسبة 1.1 في املائة في منو الناجت احمللي اإلجمالي في عام 1990، وبالتالي، بدون وجود الصندوق 

اخلاص للطوارئ، كان منو الناجت احمللي اإلجمالي في بوليفيا في عام 1990 سيكون فقط 1.5 في املائة بدالً من 2.6 في 
املائة.

)املصدر: فرنانديز وآخرون، 2011(
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كما ميكن للتأمني الذي يستند إلى مؤشرات 
أن يكون مرتبطاً ليس فقط بأخطار األحداث 
بالتنبؤ، وتوفير  التي ميكن رصدها، ولكن أيضاً 
األموال في الوقت املناسب ألنشطة احلد من 

اخملاطر قبل وقوع الكوارث. وبرنامج التأمني ضد 
الكوارث في أثيوبيا، الذي مت جتريبه في عام 2006، 

يقوم اآلن بتطوير مرفق حلماية سبل املعيشة 
في وقت مبكر على أساس مزيج متتابع من 

التمويل االحترازي ملواجهة حاالت اجلفاف اخلفيفة، 
واالئتمان والقروض االحترازية ملواجهة حاالت 

اجلفاف املتوسطة والتأمني ملواجهة حاالت اجلفاف 
الشديد )انظر الفصل اخلامس(. ومن املثير 

البرنامج  الفئة املستهدفة لهذا  أن  لالهتمام، 
اجلديد تشمل األسر التي تعاني من انعدام األمن 

الغذائى بشكل مؤقت والتي يتم تعريفها على 
أن لديها أمن غذائي، إال أنها معرضة لنقص 

مؤقت ولكن حاد في الغذاء. وأشارت التقديرات 
إلى أن حوالى 4.5 مليون نسمة سيكونون 

معرضني خملاطر انعدام األمن الغذائي بشكل 
مؤقت خالل جفاف آخر تتعرض له أثيوبيا. وعلى 
التكلفة اإلجمالية للمرفق  هذا األساس، تقدر 
بحوالي 113 مليون دوالر أمريكي في سنة من 

التنمية- )التقرير األوروبي حول  اجلفاف الشديد 
معهد اجلامعة األوروبية 2010( وفي النهاية، ميكن 

مواءمة التأمني املصغر مع االحتياجات احملددة 
على  للمخاطر.  املعرضة  احمللية  للمجتمعات 

إثيوبيا  التجريبى في  املثال، مشروع هاريتا  سبيل 
يسمح للمزارعني الذين يعانون من قيود نقدية 

بدفع أقساط التأمني املصغر من خالل العمل 
املوجه للحد من مخاطر الكوارث.

وعلى الرغم من أن هذه التطورات مشجعة، إال 
أن التأمني املصغر ال يصل حتى اآلن سوى جلزء 

صغير جداً من األسر املعرضة للمخاطر، وقد أبرز 
املصغر  للتأمني  التجربيبة  املبادرات  استعراض 
العراقيل الكبيرة التي تواجه التوسع في هذه 
للتأمني املصغرأن يكمل  النظم. ولذلك، ميكن 

تدابير احلماية االجتماعية، ولكنه  غيره من 
آليات أخرى هامة  ليس بديالً عنها. وهناك أيضاً 
بإمكانها زيادة قدرة األسر ذات الدخل املنخفض 

على التكيف مع الضغوط أو الصدمات. في 
العديد من الدول في أفريقيا وآسيا، هناك أهمية 

التى تنظمها  اجملتمعية  اإلدخار  كبيرة جلماعات 
في الغالب جماعات النساء الالئي يعشن في 

البلدان،  وفي بعض  العشوائية،  املستوطنات 
قامت احتادات مثل جماعات اإلدخار هذه بتطوير 

أو املدينة ميكنهم  صناديق على مستوى الوطني 
السحب منها )ميتلني، 2008(.

6-3 التخطيط للحد من املخاطر والتكيف 
مع تغري املناخ

جيب أن تتماشى جهود التكيف مع تغري 
املناخ مع أهداف واسرتاتيجيات احلد 

من خماطر الكوارث. ولينجح مثل هذا 
التكامل، جيب على املؤسسات الرتكيز 

على إدارة املخاطر من خالل اآلليات 
بناء  وكذلك  والتصحيحية،  االستشرافية 

شراكات جديدة على املستوى احمللي، 
بداًل من الرتكيز على اآلليات التعويضية.

ميثل التكيف مع تغير املناخ فرصة جديدة لتحسني 
إدارة مخاطر الكوارث، باستخدام مجموعة أخرى 
من السياسات والبرامج وأدوات التمويل. وبغض 
النظر عن التأثيرات احلالية أو املستقبلية لتغير 

املناخ، فقد أصبح التكيف ضرورة ملموسة أدت إلى 
توليد مجموعة من اآلليات الهامة سياسياً. على 

سبيل املثال، في ديسمبر/كانون األول 2010، اتفقت 
األطراف في اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن 

تغير املناخ، على إطار كانكون للتكيف، والذي يدعو 
إلى “استراتيجيات احلد من مخاطر الكوارث املتصلة 

بتغير املناخ”، واعتبارات إطار عمل هيوغو على وجه 
اخلصوص )اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير 

املناخ، 2010 (. واتفق زعماء آسيا على تطوير أطر 
مشتركة إلدماج احلد من مخاطر الكوارث والتكيف 

مع تغير املناخ كجزء من السياسات الوطنية 
واالقليمية للتنمية املستدامة )املؤمتر الوزاري 

األسيوي حول احلد من مخاطر الكوارث، 2010(. 
وقبل سنوات قليلة، في عام 2007، قام اإلعالن 

الوزاري العربي حول تغير املناخ أيضاً بربط التكيف 
مع احلد من اخملاطر. وعلى املستوى الوطني، اعتمدت 

حكومة الفلبني تشريعات تغير املناخ التي تربط 
التكيف على وجه التحديد بإدارة مخاطر الكوارث، 
وتعترف بحقيقة أن جناح إدارة مخاطر الكوارث يزيد 

من القدرة على التكيف )الفلبني، 2009(.

ويشار إلى أن الزخم من أجل تطوير برامج تكيف 
على املستوى الوطني يعود أكثر إلى الفرصة 

املتصورة، للوصول آلليات متويل تغير املناخ، أكثر منه 
إلى الطلب اإلجتماعى للتكيف )ويليامز، 2011(. 

إال أنه من الناحية العملية، وبالنظر إلى أن معظم 
مشروعات التكيف تتصدي خملاطر الكوارث، فإن 

مثل هذه اآلليات توفر وسيلة إضافية لتنفيذ إدارة 
مخاطر الكوارث )إطار 6-7(. وخالل ديسمبر/كانون 

األول 2010، قام صندوق بروتوكول كيوتو للتكيف 
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بدراسة مقترحات مشاريع مقدمة من 24 بلداً 
منها 22 كانت متعلقة بإدارة مخاطر الكوارث.3 على 

سبيل املثال، اقترحت جزر كوك تنفيذ خطة عمل 
وطنية مشتركة إلدارة مخاطر الكوارث والتكيف 

مع تغير املناخ )جزر كوك، 2010 (.

وكما هو احلال مع إدارة مخاطر الكوارث، تعتمد 
فعالية تدابير التكيف على دمجها في قرارات 
تخطيط التنمية واالستثمار العام من جانب 

احلكومات الوطنية واحمللية )تقييم املناخ األوروبي، 
2009(. ولألسف، ال تزال العديد من مبادرات التكيف 
مع تغير املناخ يتم التفكير فيها وتنفيذها باعتبارها 

مشروعات قائمة بذاتها. وباإلضافة إلى ذلك، ال 
يحظى الدور الرئيسى للحكومات احمللية في تنفيذ 

التكيف املالئم محلياً باالهتمام الكافى. كما أن 
فشل احلكومات في إدماج إدارة مخاطر الكوارث 

والتكيف مع تغير املناخ في تخطيط التنمية 
واالستثمار على املستويني الوطني واحمللي يرسخ 

االعتقاد اخلاطئ بأن التكيف مع تغير املناخ هو 
قضية بيئية بحتة، وأن إدارة مخاطر الكوارث تقتصر 
على اإلنذار املبكر والتأمني واالستعداد واالستجابة 

للكوارث )ميرسر، 2010(. 

وتؤدي عدم القدرة على إدراك الروابط بني التكيف 
وإدارة مخاطر الكوارث وعمليات التنمية إلى الفهم 

غير الدقيق للمخاطر املرتبطة باملناخ. ونتيجة 
لذلك، ميكن أن يعتمد التكيف بشدة على اإلدارة 

التعويضية للمخاطر ليستطيع التعامل مع 
األحداث الشديدة. واألفضل من ذلك هو اتباع نهج 

شامل يسعى إلى احلد من اخملاطر املمتدة، التي 
ستزيد على املدى القصير نتيجة لتغير املناخ.

ومع ذلك، فهناك جهد متزايد إلدماج التكيف في 
التخطيط العام. وتتضمن ثمانية من مقترحات 
املشاريع املقدمة لصندوق التكيف نصوصاً حول 
تنمية القدرات املالية والتخطيطية وحول إدماج 

التكيف في خطط التنمية. على سبيل املثال 
في موزمبيق، هناك نهج متكامل لتنمية املناطق 

الساحلية في منطقة غفورو يجمع بني حتديد 
اخملاطر لألخطار احلالية واملستقبلية ذات الصلة 

باملناخ مع تطوير فرص للدخل في اجملتمعات احمللية 
وخطط استخدامات األراضي في املناطق الفرعية 

)أولهوف، 2011(. وفي بنني، قام عدد من اجملالس 
البلدية، بنجاح، بدمج احلد من اخملاطر والتكيف مع 
تغير املناخ في خطط التنمية واالستثمار السنوية 

)أولهوف، 2011(، مما أدى إلى تعزيز القدرة الفنية 
داخل احلكومات البلدية وإنشاء نظام خملاطر املناخ 

وإدارة الكوارث. وعلى املستوى الوطني، بدأت أوغندا 
في دمج إدارة مخاطر املناخ في خطة شاملة 

للتنمية واالستثمار )أولهوف، 2011(.

كما كافحت مبادرات التكيف ملعاجلة التحدي 
الذي تشكله اخملاطر املتصلة باملناخ في املناطق 

احلضرية، وخاصة في املدن في البلدان ذات الدخل 
املنخفض واملتوسط  ، حيث تتركز غالباً األسر ذات 
الدخل املنخفض في مستوطنات عشوائية في 

مناطق معرضة لألخطار املرتبطة بالطقس. وليس 
من املرجح أن يؤدي إدماج التكيف في األنظمة 

التقليدية لتخطيط استخدامات األراضي ولوائح 
البناء إلى احلد من اخملاطر التي تواجهها هذه األسر 

)انظر أيضاً قسم 6-5(. إمنا، ينبغي بناء شراكات 
بني األسر املعرضة للمخاطر واجملتمعات واحلكومات 

احمللية واحلكومة املركزية ملعاجلة العجز في توفير 

إطار 6-7 احلد من املخاطر من خالل احلفاظ على التنوع احليوي والتكيف مع تغري املناخ يف رواندا

فقدت رواندا 60 في املائة من غطاء الغابات بها منذ 1978. ونتيجة لذلك، تأثرت النظم البيئية بشكل حاد، مع ارتفاع 

ملحوظ في تكرار حدوث االنهيارات األرضية والفيضانات واألمطار الغزيرة، وارتفاعات مماثلة في اخلسائر البشرية وتضرر 

البنية التحتية واملستوطنات البشرية وتدهور الغابات واألراضي الزراعية.

وترى رواندا اآلن أن التدهور البيئي ميثل حاجزاً أمام أهدافها الوطنية للنمو. ويشجع برنامج رؤية 2020 اخلاص بالبلد 

استخدام تقنيات مناسبة إلدارة األراضي واملياه والبيئة، وحتقيق التنمية املستدامة للغابات مع وجود سياسة سليمة 

للتنوع احليوي، مبا في ذلك خطة مفصلة الستخدامات األراضي تأخذ تغير املناخ في املستقبل في االعتبار. وقد ساعدت 

نتائج البرنامج رواندا بالفعل في تأمني مبلغ قيمته 15.9 مليون دوالر أمريكي ألنشطة التكيف من صندوق البلدان األقل 

منواً التابع التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ.

)املصدر: أولهوف، 2011(
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البنية التحتية واخلدمات، واحلصول على األراضي 
اآلمنة. وميكن أن تسهل مثل هذه الروابط من زيادة 

االستثمارات الضرورية للتصدي للمخاطر التي 
تتصاعد بسرعة حتى بدون تغير املناخ )دودمان، 

.)2010

6-4 إدارة خماطر الكوارث املعتمدة على 
النظم البيئية

توضح أمثلة من جميع أنحاء العالم كيف ميكن 
إلدارة مخاطر الكوارث التي تعتمد على النظم 

البيئية أن تساعد في احلد من مخاطر الكوارث. وفي 
غياب مناذج أخرى من األدلة، تعد هذه احلاالت مبثابة 
تذكير باحلاجة املاسة لالستثمار العاملي والوطني 

في مجال اإلدارة البيئية احلساسة للمخاطر.

مت تسليط الضوء على الدور احليوي الذي تلعبه 
اخلدمات التنظيمية للنظم البيئية في إدارة 

مخاطر الكوارث في تقرير التقييم العاملي لعام 
2009 )االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، 

األمم املتحدة، 2009(. وعلى الرغم من أنه من 
الصعب تقدير قيمتها من الناحية االقتصادية، 
تشير التقديرات إلى أن اخلدمات التنظيمية قد 

تشكل أكبر نسبة من إجمالي القيمة االقتصادية 
خلدمات النظم البيئية )الشراكة من أجل البيئة 

واحلد من مخاطر الكوارث، 2010؛ مبادرة اقتصاديات 
النظم البيئية والتنوع احليوي، 2010(. على 

سبيل املثال، وجدت دراسة أجراها املعهد الدولي 
للموارد أن الشعاب املرجانية العافية في منطقة 

الكاريبي وفرت حماية للسواحل من التآكل 
وموجات العواصف على امتداد 18000 كم من 

الشواطئ4 مبا يبلغ قيمته 0.7 إلى 2.2 بليون دوالر 
أمريكي )بيرك وميدنز، 2004(. وفي الواليات املتحدة 

األمريكية، متتص األراضي الرطبة الساحلية 
طاقة األمواج وتعمل مبثابة "سدود أفقية" تقدم 

حماية من العواصف تبلغ قيمتها 23.2 بليون 
دوالر أمريكي سنوياً )كوستانزا وآخرون، 2008(. 
وتوفر الغابة في أندرمات بسويسرا، حماية من 

االنهيارات اجلليدية تبلغ قيمتها 2.5 مليون دوالر 
أمريكي سنوياً )تيتش وبيبى، 2009(. وفي الوقت 

نفسه، ال توفر النظم البيئية اخلدمات التنظيمية 
فقط، ولكنها أيضاً حتفظ سبل املعيشة، وتوفر 

مياه الشرب والطاقة، وتوفر مجموعة من املنافع 
األخرى، من تكوين التربة ودورة املواد الغذائية إلى 

الثقافية. اخلدمات 

ولذا، فإن حماية واستعادة وحتسني النظم البيئية، 
مبا في ذلك الغابات واألراضي الرطبة وأشجار 

املانغروف، لها فائدتان هامتان إلدارة إدارة مخاطر 

الكوارث. أوالً، تعمل النظم البيئية العافية مبثابة 
حواجز واقية طبيعية ومصدات ضد العديد من 

األخطار املادية. ثانياً، إنها تزيد من القدرة على 
اجملابهة من خالل تعزيز سبل العيش وزيادة توافر 

وجودة املوارد والسلع. ونظراً ألهمية هذه الفوائد 
املشتركة، فإن إدارة مخاطر الكوارث التي تعتمد 

على النظم البيئية حتقق في كثير من األحيان 
معدالت جذابة وعالية للتكاليف والفوائد مقارنة 

باحللول الهندسية التقليدية. 

هناك حدود واضحة للحماية التي ميكن أن تقدمها 
املصدات الطبيعية ضد األخطار الشديدة مثل 

أمواج التسونامي. ومع ذلك، تشير األمثلة املوضحة 
في جدول 6-2 إلى أن إدارة مخاطر الكوارث التي 
تعتمد على النظم البيئية متثل خياراً جذاباً على 

نحو متزايد للتصدي ملشكالت متنوعة مثل 
الفيضانات في أحواض األنهار واملناطق احلضرية، 

واجلفاف وحرائق الغابات.

كما تتمتع إدارة مخاطر الكوارث التي تعتمد 
على النظم البيئية مبيزة االستناد إلى مبادئ 

واستراتيجيات وأدوات إدارة النظم البيئية، مبا في 
ذلك مجموعة من املنهجيات للتقييمات البيئية 

وتقييم اخملاطر وقابلية التضرر، وإدارة املناطق احملمية، 
واإلدارة املتكاملة للنظم البيئية واإلدارة اجملتمعية 

املستدامة للموارد الطبيعية )الشراكة من أجل 
البيئة واحلد من مخاطر الكوارث، 2010(. 

وتشير التجارب احلديثة إلى أن إدارة مخاطر الكوارث 
التي تعتمد على النظم البيئية لديها فرصة 

أكبر للنجاح عندما تستند إلى عدد من العناصر 
األساسية )الشراكة من أجل البيئة واحلد من 

مخاطر الكوارث، 2010(:

إدراك الوظائف واخلدمات املتعددة التي تقدمها النظم  � 
البيئية، مبا في ذلك احلماية من األخطار الطبيعية أو 

التخفيف من حدتها؛

ربط إدارة مخاطر الكوارث التي تعتمد على النظم البيئية  � 
بسبل العيش والتنمية املستدامة؛

اجلمع بني االستثمارات في النظم البيئية مع غيرها من  � 
االستراتيجيات الفعالة إلدارة مخاطر الكوارث، مبا في ذلك 

اخليارات الهندسية الصعبة؛ 

التصدي للمخاطر املرتبطة بتغير املناخ والظواهر  � 
املتطرفة واحلد من تأثيراتها على خدمات النظم البيئية؛ 

توسيع قدرات احلوكمة إلدارة مخاطر الكوارث التي  � 
تعتمد على النظم البيئية من خالل منظومات متعددة 

التخصصات؛ و

إشراك أصحاب املصلحة احملليني في عملية صنع القرار  � 
واستخدام األدوات القائمة إلدارة النظم البيئية. 
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ومع ذلك، فال يزال بخس التقدير النقدي خلدمات 
النظم البيئية يشكل عقبة هامة في تبني 

إدارة مخاطر الكوارث التي تعتمد على النظم 
البيئية. ونتيجة لذلك، يستفيد عدد قليل نسبياً 
من البلدان من أدوات مثل "الدفع مقابل خدمات 

النظام البيئي”. على سبيل املثال، خالل استعراض 
التقدم احملرز في تنفيذ إطار عمل هيوغو، لم يبلغ 
عن استخدام هذه األدوات سوى 25 بلداً. في حني 

أن بخس تقدير قيمة رأس املال الطبيعي وخدمات 
النظم البيئية ليست هي القضية الوحيدة )مبادرة 

اقتصاديات النظم البيئية والتنوع احليوي، 2010(، 
فإنها ميكن أيضاً أن تسلط الضوء على احلاالت التي 

يؤدي أستغالل وتدهور النظم البيئية إلى تكوين 
مخاطر عامة مع حتقيق فوائد خاصة.

6-5 ختطيط استخدامات األراضي وتنظيم 
البناء

لتخطيط  التقليدية  النهج  لقد فشلت 
وتنفيذ استخدامات األراضي. وجيب 

باملشاركة  املتضررة  للمجتمعات  السماح 
يف صنع قرارات التخطيط، اليت حترك 
خماطر الكوارث، وال سيما يف املناطق 

احلضرية.

يقدر عدد سكان العالم الذين يعيشون حالياً في 
مستوطنات عشوائية بنحو 1 بليون نسمة، وكثير 

منهم يعيشون في مناطق معرضة للمخاطر، 
ويزيد هذا العدد مبعدل 40 مليون نسمة سنوياً 

)االحتاد الدولي جلمعيات الصليب األحمر والهالل 
األحمر، 2010(. وتؤثر كيفية استخدام األراضي في 

املدن كيفية استخدامات األراضي وكيفية تصميم 
وإنشاء املباني والبنية التحتية والشبكات على 

التعرض لألخطار املادية وارتفاع أو هبوط نصيب 
البلد من اخملاطر. ولذلك، ينبغي إدراج تخطيط 

استخدام األراضي وتنظيم البناء في أي قائمة من 
أدوات التنمية ميكن مواءمتها إلدارة مخاطر الكوارث. 

وميكن أن تؤدي القرارات اخلاصة باستخدامات 
األراضي والبناء إلى إحداث زيادة كبيرة في اخملاطر، 

خصوصاً في املدن، حيث ميكن للكثير من السكان 
العثور على مسكن في املستوطنات العشوائية 

فقط، وحيث يكون لدى احلكومات احمللية استعداد 
أو قدرات ضعيفة على إدارة توسع املدينة وتغيير 

استخدامات األراضي للمصلحة العامة. فبمجرد 
إمتام االستثمارات في البنية التحتية واملساكن 

واملرافق األخرى في األماكن اخلطرة، يتم تأمني اخملاطر 
في تلك األماكن لعقود أو أكثر، ومبجرد وجودها في 
هذه األماكن، تكون تكلفة التصحيح أكبر بكثير 

من جتنبه من األصل. 

ولألسف، فإن تخطيط وإدارة استخدامات األراضي 
في البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط استثنت 
نسبة كبيرة من سكان املناطق احلضرية من أسواق 
األراضي واملساكن القانونية )دودمان، 2010(، مما دفع 
بالتالي إلحداث زيادة للمخاطر في املناطق احلضرية. 

ونظراً ملركزهم املتدني وعدم وجود ضمان للحيازة، 
تستبعد عادة األسر في املستوطنات العشوائية من 

االستثمارات العامة في البنية التحتية واخلدمات 
احليوية الالزمة للحد من اخملاطر.

وال يتوافر لدى معظم احلكومات احمللية في البلدان 
ذات الدخل املنخفض واملتوسط نظام فعال 

لتخطيط أو إدارة استخدامات األراضي، أو قد تكون 
فقدت التحكم في إدارة التغيرات في استخدامات 

األراضي. فاألراضي اخملصصة لالستخدام العام ال 
يتم حمايتها، واملدن تتوسع بدون توفير بنية حتتية، 

وهناك مصالح خاصة قوية تعمل في املضاربة 
على األراضي والتربح من التغيرات غير املصرح 

بها في استخدامات األراضي )ساتيرثويت، 2011(. 
وقد وضعت العديد من البلدان سياسات وطنية 

لتخطيط استخدامات األراضي وسنت تشريعات 
بإسناد مسؤوليات محددة للحكومات احمللية، ولكن 

العديد من البلدان األخرى إما لديها نقص في 
القدرات الفنية لتخطيط أراضيها أو أنها تفشل 
في أخذ األخطار بعني االعتبار. على سبيل املثال، 
في كوستاريكا، وهي بلد صغير ذو دخل متوسط 

وقدرات حوكمة قوية نسبياً، فقط 20 مجلساً بلدياً 
من أصل 89 مجلساً بلدياً كان لديها خطط خاصة 
الستخدامات األراضي اعتباراً من عام 2009 )بيرتي 
وفيروفينو، 2009(. وعلى الرغم من وجود تشريعات 
تشمل اعتبارات اخملاطر في تخطيط استخدامات 

األراضي، فإنها ليست إلزامية. ونتيجة لذلك، مت 
إصدار تصريحات قانونية لكثير من التطوير في 

أماكن معرضة لألخطار. 

وعادة ما يساء تطبيق القوانني واللوائح اخلاصة 
باستخدامات األراضي التي متنع أو حتد من التنمية 

في املناطق املعرضة لألخطار، ويتم استخدامها 
الستبعاد األسر ذات الدخل املنخفض من األراضى 

الواقعة بأماكن جيدة )إطار 6-8(. وفي الوقت 
نفسه، ميكن على األرجح أن تستطيع األسر ذات 

الدخل املنخفض تأمني حيازة آمنة في املناطق 
املعرضة لألخطار والتى ال ينبغي أبداً أن تكون 

مناطق سكنية. وفي حاالت أخرى، توجد لوائح ولكن 
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البيئية إدارة خماطر الكوارث املعتمدة على النظم  جدول 2-6 

المخاطر التي تتم 
أمثلةمعالجتها

فيضانات أحواض 
األنهار

في إقليم هوبي في الصين، قام برنامج الستعادة األراضي الرطبة بإعادة ربط البحيرات بنهر يانغتسي وإعادة تأهيل 448 كيلومترًا 
مربعًا من األراضي الرطبة بسعة تخزين تصل إلى 285 مليون متر مكعب من مياه الفيضانات. وقد قامت الحكومة المحلية الحقًا 

بإعادة ربط ثماني بحيرات أخرى تغطي 350 كيلومترًا مربعًا. وقد تتم موسميًا إعادة فتح بوابات التحكم  عند البحيرات، وتتم إزالة 
أو تعديل مرافق تربية األحياء المائية غير المشروعة. وقد حددت اإلدارة المحلية مناطق البحيرات والمستنقعات كمحميات طبيعية. 

وباإلضافة إلى المساهمة في الوقاية من الفيضانات، فقد عززت البحيرات والسهول الفيضية التي تمت استعادتها من التنوع الحيوي، 
وازداد الدخل من مصائد األسماك بنسبة 20-30 في المائة، وتحسنت نوعية المياه لمستويات تجعلها صالحة للشرب )الصندوق 

الدولي للحياة البرية، 2008(.

في عام 2005، أطلقت حكومة المملكة المتحدة برنامج “إتاحة المكان للمياه” وهي استراتيجية مبتكرة تستخدم النظم البيئية بداًل من 
الهياكل الهندسية المكلفة إلدارة مخاطر الفيضانات وتآكل السواحل على طول ضفاف األنهار والخطوط الساحلية. ويتكون البرنامج، 

الذي بدأ نتيجة الفيضانات الحادة في أعوام 1998 و2000 و2005، من 25 برنامجًا تجريبيًا عبر البالد في مناطق مستجمعات المياه 
والخطوط الساحلية، ويتضمن شراكات تعاونية بين الحكومات المحلية والمجتمعات المحلية. ومنذ إبريل/نيسان 2003، استثمرت 

الحكومة مبلغًا يتراوح بين 4.4 و7.2 بليون دوالر أمريكي حتى مارس/آذار 2011.

ويغطي أحد هذه المشاريع مساحة تبلغ حوالي 140 كيلومترًا مربعًا تقريبًا من نهري الفر وسكيل غرب ريبون في نورث يوركشير. 
وتضمنت األنشطة زراعة أشجار كأحزمة وقائية وإقامة شرائط حماية نباتية على طول ضفاف األنهار وإنشاء أحراج وتسوير 

األحراج القائمة لحمايتها من الحيوانات وزراعة نباتات التحوط وإنشاء أحواض البرك واألراضي الرطبة لزيادة سعة تخزين مياه 
الفيضانات. وقامت هذه األنشطة بالحد من التدفق السطحي خالل الفيضانات وذلك بحبس أو حفظ أو إبطاء تدفق المياه فوق األرض 

كما قدمت فوائد أخرى أيضًا مثل حماية موائل الحياة البرية وتحسين نوعية المياه )الشراكة من أجل البيئة والحد من مخاطر الكوارث، 
.)2010

الفيضانات 
الحضرية

تستبدل التنمية الحضرية األرض الزراعية التي تقدم نطاقًا واسعًا من الخدمات بما فيها تخزين وتصفية مياه األمطار، والتبريد بالبخر 
والظالل، والحد من غازات الدفيئة، باألسفلت والخرسانة والتي ال تقوم بمثل هذه الخدمات. وبالرغم من عدم إيالء اهتمام لوظائف 

المساحات الخضراء في المناطق الحضرية، فقد بدأت الحكومات المحلية في استعادة “البنية التحتية الخضراء” )غيل وآخرون، 
2007( كمكون حيوي إلدارة المياه وكوسيلة لمكافحة الحرارة في المناطق الحضرية.

في مدينة نيويورك، على سبيل المثال، عادة ما تغمر مياه العواصف والصرف غير المعالجة الشوارع ألن نظام الصرف المتهالك لم 
يعد صالحًا. فبعد هطول األمطار الغزيرة، تنزح المياه الفائضة مباشرة إلى األنهار والقنوات بداًل من الوصول إلى محطات معالجة 
المياه. وقد قدرت الوكالة األمريكية للحماية البيئية أن هناك حاجة الستثمار حوالي 300 بليون دوالر أمريكي خالل العشرين سنة 

القادمة لتطوير البنية التحتية للصرف عبر البالد. وفي مدينة نيويورك وحدها، تقدر تكلفة تحسين المواسير واألحواض التقليدية بمبلغ 
6.8 بليون دوالر أمريكي )مدينة نيويورك، 2010(.

وبداًل من ذلك، سوف تستثمر مدينة نيويورك 5.3 بليون دوالر أمريكي في البنية التحتية الخضراء فوق األسطح وفي الشوارع وعلى 
األرصفة. وهذا يبشر بفوائد عديدة. فسوف تمتص المساحات الخضراء الجديدة المزيد من مياه األمطار وتخفف العبء من على نظام 

الصرف في المدينة، ومن المرجح أن تتحسن نوعية الهواء، وقد تنخفض تكاليف المياه والطاقة.

بدأت عمليتان، مختلفتان ولكنهما متزامنتان تقريبًا منذ 30 عامًا مضت، الستعادة البيئة الزراعية في جنوب النيجر والهضبة الوسطى الجفاف 
لبوركينا فاسو، وقد نتج عنهما زيادة توافر المياه واستعادة خصوبة التربة وتحسين الغلة الزراعية في األراضي الجافة المتدهورة. 

ومع القليل جدًا من الدعم الخارجي، قام المزارعون المحليون بتجريب مواءمة األساليب التقليدية للزراعة والزراعة الحرجية بتكلفة 
قليلة لحل المشكالت المحلية. وبعد مرور ثالثة عقود، قام مئات اآلالف من المزارعين بتكرار ومواءمة واالستفادة من هذه األساليب 

محولين األراضي التي كانت قاحلة إلى أراٍض خصبة. وفي بوركينا فاسو، تمت إعادة تأهيل أكثر من 200000 هكتار من األراضي 
الجافة والتي تنتج 80000 طن إضافي من األغذية سنويًا. وفي النيجر، تمت إعادة زراعة أكثر من 200 مليون شجرة في المزارع 

وبذلك وفرت 500000 طن إضافي من األغذية سنويًا، فضاًل عن الكثير من السلع والخدمات األخرى. باإلضافة لذلك، استفادت 
النساء على وجه الخصوص من اإلمدادات الجيدة من المياه والوقود الخشبي وغير ذلك من منتجات األشجار )ريج وآخرون، 2010(.

السكان األصليون في شمال أستراليا لديهم تاريخ طويل مع استخدام الحرائق إلدارة الموائل ومصادر الغذاء. وبسبب التغيرات في  الحرائق
أنماط المستوطنات والتهميش، فقد تشتتت اإلدارة التقليدية للحرائق في مناطق شاسعة، مما أدى إلى زيادة الحرائق المدمرة في مروج 

السافانا المعرضة للحرائق. وقد تم إحياء الممارسات التقليدية إلدارة الحرائق مثل الحرق المتعمد في أوائل موسم الجفاف والجمع 
بينها وبين األساليب الحديثة مثل استخدام تقنية األقمار الصناعية لتحديد مواقع الحرائق. وقد قام حراس الحرائق من السكان األصليين 
بالحد الفعال من الحرائق واسعة النطاق من خالل إدارة الحرائق عبر 28000 كيلومتر مربع من أراضي أرنهيم الغربية مما نتج عنه 

خفض انبعاثات غازات الدفيئة ألكثر من 100000 طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا. وتقوم محطة داروين للغاز الطبيعي المسال 
بتعويض مجتمعات السكان األصليين بمنحهم حوالي 1 مليون دوالر أسترالي )1 مليون دوالر أمريكي( سنويًا لتعويض الكربون، مما 
يولد دخاًل هامًا في المجتمعات الفقيرة. وتتضمن الفوائد األخرى إلدارة الحرائق حماية التنوع الحيوي والثقافة األصلية )الشراكة من 

أجل بالبيئة والحد من أخطار الكوارث، 2010(. 
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يتم جتاوزها لتسهيل املضاربة على األراضي الواقعة 
في األماكن اجليدة ولكن املعرضة لألخطار. 

وحتى عندما يتم تنفيذ تخطيط استخدامات 
األراضي، فإنه قد يكون غير فعال في إدارة مخاطر 
الكوارث عندما تعبر مخاطر معينة احلدود البلدية 

أو االقليمية. ومييل التخطيط على املستوى الوطني 
أن يكون على أساس معايير غير مصممة للتصدي 

ملشاكل محلية محددة. ومن ناحية اخرى، ال يؤثر 
التخطيط احمللي على اخملاطر التي تنشأ خارج نطاق 
واليته. ومع ذلك، فإن أطر التخطيط الوسطى التي 

قد متأل هذه الفجوة تكون غالباً مفقودة. على سبيل 
املثال: في إقليم أوشانا في ناميبيا، يشكل غياب 

التخطيط على املستوى االقليمي عائقاً للحد من 
مخاطر الفيضانات. ولكل من مدينتي اوندانغوا 

وأوشاكتي خططها إلدارة مخاطر الفيضانات، 
ولكن كل منها مصممة فقط للحد من اخملاطر 

في موقعها، وهناك قناة مقترحة لصرف مياه 
الفيضانات في أندانغوا مباشرة إلى قرية جنوب 
املدينة مما سيفاقم الفيضانات هناك )جونسون، 

.)2011

واألهم من ذلك، في الغالب ال يرتبط التخطيط 
باحلقائق على أرض الواقع. كما أن دورات التخطيط 

الطويلة والبطيئة ال تتناسب مع النمو السريع 
للمدن في كثير من البلدان ذات الدخل املنخفض 
واملتوسط. وتعني دورات التخطيط لثالث سنوات 

أو أكثر، عند اعتمادها، أن التنمية قد تكون جتاوزتها 
بالفعل. وبدون إنفاذ، ال ميكن حتى ألفضل تخطيط 

الستخدامات األراضي أن يغير ممارسات استخدامات 
األراضي. وال تزال موازنة احتياجات الفئات ذات 

الدخل املنخفض للحصول على أراضي في أماكن 
جيدة مع أهداف احلد من الكوارث تشكل مهمة 

صعبة )إطار 9-6(.

ويطرح وضع وانفاذ تشريعات وتنظيمات وقوانني 
ومعايير البناء5 قضايا مماثلة، وذلك ألن غالباً ما تكون 

املتطلبات غير مالئمة للظروف الوطنية واحمللية 
)جونسون، 2011(. وفي سياقات ما بعد الكوراث 

بالذات، غالباً ما يتم فرض قوانني ومعايير في غاية 
التعقيد ال ميكن استمرار العمل بها مبرور الوقت. 

وقد تكون القوانني باهظة التكاليف بشكل معيق 
بالنسبة لألسر ذات الدخل املنخفض، مما يزيد من 
البناء العشوائي في نهاية املطاف. ويجد سكان 

املستوطنات العشوائية على وجه اخلصوص أنه من 
املستحيل تنفيذ القوانني. وفي سياقات أخرى، ميكن 
للسلطات استخدام إنفاذ القوانني الصارمة كمبرر 

إلجالء األسر ذات الدخل املنخفض.

على سبيل املثال، يعيش أكثر من نصف سكان 
احلضر في كينيا في مستوطنات عشوائية في 

منازل أغلبها مصنوع ة من اخلشب ومواد مستمدة 
من التربة. وتخرق معظم املستوطنات في املدن 

املتنامية بسرعة قوانني البناء، ألن القوانني احمللية 

إطار 6-8 العواقب غري املقصودة النامجة عن ترسيم مناطق األخطار 

في عام 1957، ونتيجة للفيضانات احلادة، وضعت والية بوينس آيرس في األرجنتني قانوناً صارماً للحفاظ على املصارف 

الطبيعية. وقد حظر القانون البناء في نطاق 50 متراً من األنهار واجملاري والقنوات و100 متر حول محيط البحيرات 

كما منع التنمية احلضرية في جميع املناطق التي تقع حتت 3.75 متراً من مستوى سطح البحر. وقد أكد قانون صدر 

عام 1977 على قانون عام 1957، حيث نص على أنه يجب أن تبنى املساكن فوق ارتفاع معني للحصول على موافقة 

التخطيط. وقد نص أيضاً على حجم قطعة األرض بحد أدنى 300 متر مربع ونص على لوائح محددة ملشاريع البنية 

التحتية احلضرية. ومينع كال القانونني إنشاء مخاطر فيضانات جديدة كما تسهل املواصفات املفصلة في القانونني 

التنفيذ احمللي إال أن القانونني غير مرنني في عدم اعتبارهما حللول بديلة للحد من مخاطر الفيضان، وبعد صدورهما، 

ارتفعت تكلفة األراضي احلضرية وبذلك مت استبعاد الكثير من األسر ذات الدخل املنخفض من سوق األراضي.

وعلى العكس من ذلك، يتطلب قانون تركي صدر عام 1985 ومت تعديله مؤخراً أن تستند خطط استخدامات األراضي إلى 

تقييمات األخطار واحتياجات معاجلة اخملاطر بدون املواصفات املفصلة املطلوبة في بوينيس آيرس. ومينح هذا النهج مرونة 

في دمج اخملاطر في التخطيط والبناء ويأخذ في االعتبار األوضاع واالحتياجات االجتماعية والبيئية على املستوى احمللي. 

أما اجلانب السلبي لهذا النهج فهو أن هذه املرونة تعني أن قرارات البلدية قد تسمح بالتنمية في مناطق غير آمنة أو 

بكثافات مرتفعة عما يسمح به القانون.

)املصدر: جونسون، 2011(
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تنص على استخدام األسمنت واخلرسانة والصلب، 
باالضافة إلى التركيبات الكهربائية والصحية 

البعيدة عن متناول معظم األسر )يحيى وآخرون 
2001(. وفي عاصمة بنغالديش، دكا، تعيش معظم 
األسر في مساكن مكونة من غرفة واحدة معلقة 
فوق املياه، وبدون وجود فضاء خارجي، وال ميكنها أن 

تأمل في تلبية القانون الوطني للبناء في بنغالديش. 
وينص القانون على أن احلجم األدنى للمساكن يجب 

أن يبلغ نحو ثالثة أضعاف متوسط حجم املساكن 
في املستوطنات العشوائية مثل منطقة محمدبور 

)شكل 6-2( وال يسمح القانون بالتحسني 
التدريجي. 

وحتى حيثما كان ذلك مناسباً، غالباً ال يتم دعم 
كودات البناء بشكل كاٍف بالتشريعات واالنفاذ. 

فقبل وقوع زلزال عام 2001 في بوج في والية 
غوجارات الهندية، لم يكن االمتثال للقوانني 

القائمة مطلوباً حسب القانون سوى للمباني 
احلكومية. وفي تركيا، لم يصبح اإلشراف على 

معايير البناء مطلبا قانونياً إال بعد الزلزال املدمر 
الذي وقع في عام 1999. ومع ذلك، فحتى عندما 

تكون مراقبة البناء الزامية، ففي كثير من األحيان 
ال متتلك احلكومات احمللية اخلبرة أو القوى العاملة 
املطلوبة لرصد وإنفاذ اللوائح )جونسون، 2011(. 

وميكن أن تكون العمليات املطولة بشكل مبالغ 
فيه للحصول على تصاريح بناء عائقاً خطيراً آخر 

أمام االلتزام بقوانني البناء في املناطق ذات الدخل 
املنخفض. على سبيل املثال، يتطلب احلصول على 

تراخيص بناء في املنطقة التاريخية لليما نحو 
222 يوم عمل في ظل ظروف مثالية )جونسون، 

2011(. ويعني التأخير والصعوبات في احلصول على 

إطار 6-9 مستوطنة الطريق الدائري يف كوتاك باهلند

هناك مستوطنة تتكون من 1200 أسرة تقريباً في كوتاك في والية أوريسا الهندية، تقع على ضفة نهر معرض للفيضان 
وبدون حماية ضد ارتفاع مستوى النهر في أعوام األمطار املوسمية الغزيرة حيث ميكن أن تغمر املنطقة باملياه ملدة 10 
إلى 15 يوماً. وقد عارض السكان خطط إعادة توطني املستوطنة في موقع بديل يبعد 20 كيلومتراً من مكانها احلالي 

ويتعايشون مع الفيضان بنقل ممتلكاتهم إلى الطريق الدائري حني يرتفع منسوب املياه. وهناك عرض قدمه مجلس 
البلدية مؤخراً لنقل املستوطنة إلى موقع يبعد 7 كيلومترات إال أنه الزال في انتظار موافقة احلكومة الوطنية، ولكن 

بالنسبة لكثير من سكان هذه املستوطنة، فاملساكن املعروضة غير مناسبة )شقق صغيرة في مبان تتكون من خمسة 
أدوار( كما أن االنتقال إلى ذلك املكان سوف يزيد من تكاليف التنقل. وبالرغم من اخملاطر، يفضل سكان املستوطنة 

املكوث في مكانهم احلالي والتعايش مع الفيضانات عند حدوثها. وفي الوقت ذاته، هناك قيود على مجلس البلدية في 
تقرير ما ميكن منحه للسكان لنقلهم. باإلضافة لذلك، تعد هذه واحدة فقط من بني أكثر من 300 مستوطنة عشوائية 

في املدينة، وجميعها حتتاج أيضاً إلى بنية حتتية وخدمات وحيازة أو مواقع بديلة.

)املصدر: ليفينغود، 2011(

شكل 2-6 
هذه املستوطنة 

العشوائية في 
محمدبور، في دكا، 

ال تتفق مع القانون 
الوطني للبناء في 

بنغالديش

)تصوير: هريرة جابني(

معامالت تصاريح األراضي واملساكن في الفلبني 
أن سكان اجملتمعات واملستوطنات العشوائية 
الذين يعيشون في مواقع قابلة للتضرر قد ال 

يكون لهم خيار آخر سوى البقاء خارج العمليات 
الرسمية. وتوصي دراسات حديثة، بأن خطوة هامة 

نحو مساعدة اجملتمعات على االلتزام بقوانني 
البناء، تتطلب تطوير مسار سريع وعمليات ذات 

خطوة واحدة تكون بسيطة في املتابعة وسريعة 
في التنفيذ )رايوس كو، 2010 (. على سبيل املثال، 

تعريف البناءين احملليني الذين يقومون ببناء املساكن 
فعالً في املستوطنات العشوائية بتقنيات بسيطة 

ولكنها فعالة لتحسني سالمة البناء )ايسان وديفيز، 
1992( أو تبني معايير بسيطة ولكنها قابلة للتنفيذ 

)إطار 6-10( ميكن أن يكون أكثر فعالية بكثير من 
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تبني القوانني واللوائح املعقدة وغير القابلة لإلنفاذ 
في نهاية املطاف. 

وتظهر االبتكارات في مجال احلوكمة احمللية في 
جميع انحاء العالم بأنه ميكن أن يكون هناك نهج 

جديد للتخطيط والتنمية احلضرية عندما يتم دعم 
مشاركة املواطنني واملنظمات اجملتمعية وغيرها 
من جماعات اجملتمع املدني من خالل جيل جديد 

من الُعمد واملوظفني املدنيني. وتوجد أمثلة كثيرة 
اآلن جملتمعات ذات دخل منخفض تفاوض للحصول 
على أراٍض آمنة وفي مواقع جيدة إلى حد معقول، 

ومواءمة املعايير الصارمة لتقسيم األراضي والبناء 
لتلبية االحتياجات واإلمكانات احمللية، ورفع مستوى 

املستوطنات القابلة للتضرر على نحو يحد من 
اخملاطر، واملشاركة في عمليات التخطيط وإعداد 

امليزانيات )بينكل وآخرون، 2009؛ االستراتيجية 
الدولية للحد من الكوارث، األمم املتحدة، 2009؛ 

ساتيرثويت، 2011(. وتتم مناقشة ترتيبات احلوكمة 
الالزمة لدعم مثل هذه النهج في الفصل السابع.

وتسهم هذه املمارسات بالتأكيد في احلد من 
اخملاطر، كما أن لها أيضاً فوائد أوسع من ذلك بكثير، 

من التنمية احلضرية اخملططة، وتعزيز املواطنة 
والتماسك االجتماعي وزيادة االستثمار. وبهذه 

الطريقة، ميكن للوائح البناء والتخطيط أن تقود 
إدارة مخاطر الكوارث بدالً من عرقلتها )جدول 3-6(.

إطار 6-10 النهج الرباغماتية لألمان: ضمان االلتزام من خالل معايري مناسبة

تسبب زلزال عام 2001 في بوج في والية غوجارات الهندية في انهيار املساكن التقليدية املبنية من احلجارة الضعيفة 

واملباني اخلرسانية املتينة احلديثة. وكان دمار املباني هو السبب الرئيسي حلدوث الوفيات واألضرار. ولدى الهند قانون 

للزالزل صادر منذ زمن طويل، فقد صدر أول مرة في عام 1962 ويتم حتديثه وتعديله كل حني واآلخر، إال أنه قبل زلزال عام 

2001، كان تطبيق قانون الزالزل على إنشاء املباني اخلاصة متروكاً لتقدير املالك أو املقاول أو املهندس )ولكنه كان إلزامياً 

للمباني العامة(. فليست مفاجأة إذن أن معظم املباني اخلاصة لم تلتزم بالقانون. وبعد الزلزال، أصبح االلتزام بالقانون 

إجبارياً في املناطق األكثر عرضة خملاطر الزالزل.

ورغم ذلك، فأكثر البلديات تأثراً وهما بوج وأجنار قد بسطتا قواعد إعادة البناء وحظرتا البناء أعلى من طابقني )سبنس، 

2004(. وعلى املدى الطويل، هذا النوع من املعايير قد يصبح غير واقعي بسبب الكثافات احلضرية املطلوبة، ولكنه يؤكد 

نقطة معينة وهي أن املعايير البسيطة والقابلة للتطبيق قد تكون أفضل للحد من اخملاطر عن تلك املعايير املعقدة 

والتي ال ميكن تطبيقها بشكل صحيح.

)املصدر: جونسون، 2011( 
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مالحظات

 1 يركز هذا الفصل فقط على تطبيق مثل هذه األدوات 
في مجاالت مختارة من اإلدارة العامة. وقد متت مناقشة 

مجاالت أخرى، مثل سبل املعيشة في الريف في تقرير 
التقييم العاملي لعام 2009. وهناك أيضاً أدوات مماثلة في 
قطاعات أخرى )مثل، الصحة( التي لم يتم توثيقها هنا 

والتي ميكن مواءمتها مع إدارة مخاطر الكوارث. وملزيد من 
املعلومات راجع )كيرش وآخرون 2005؛ منظمة الصحة 

العاملية 2007؛ الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، 2010؛ 
ويزنر وآخرون، 2011(. 

للحصول على مزيد من املعلومات حول كيفية دمج إدارة  2 
 مخاطر الكوارث في االستثمار العام، راجع 

.www.comunidadandina.org/predecan

استناداً إلى حتليل أجرته االستراتيجية الدولية للحد من  3 
الكوارث، األمم املتحدة، حول مقترحات مشروعات نظر فيها 

صندوق التكيف خالل شهر ديسمبر/كانون األول 2010. 
تعتمد القيمة على مقدار التنمية الذي حتميه الشعاب  4 

املرجانية. 
في حني أن الفرق بني لوائح البناء القانونية والتشريعات من  5 

ناحية، ودعم قوانني البناء واملعايير الفنية من جهة اخرى، 
هو شيء مهم، سيتم استخدام تعبير شامل وهو " كودات 

البناء" في هذا التقرير لتغطية كل من املعايير ووالرقابة 
الفنية والوظيفية. 

لوائح البناء والتخطيط التي تعوق إدارة مخاطر الكوارثلوائح البناء والتخطيط التي تسهل إدارة مخاطر الكوارث

ادراك الحكومة )المحلية( احتياجات الفقراء، وحرصها على أن  � 
تكون مسؤولة أمامهم.

تكليفات من الحكومة الوطنية، بإعطاء الحكومة المحلية  � 
المسؤولية عن البناء والتخطيط اآلمنين مع تزويدها بالخبرة 

الفنية والموارد لوضع وتنفيذ الخطط وإنفاذ قوانين البناء.
الخطط والقوانين والمعايير التي يتم تطويرها وتتضمن وجهات  � 

نظر األعمال والمقيمين والمجتمعات المختلفة.
أطر تنظيمية مرنة تستوعب الحقائق المتغيرة لالقتصادات  � 

والبيئات وكثافات البناء على مر الزمن.
الكشف عن عمليات البناء غير الرسمي وتشجيع ممارسات  � 

البناء اآلمنة من خالل التعليم والدعوة.

البناء اآلمن أو الحيازة المضمونة لألراضي ليست في متناول  � 
الفقراء أو ال يمكنهم الحصول عليها.

تعزيز عدم المساواة في الحصول على األراضي أو المساكن. � 
سكان المستوطنات العشوائية معرضون لعمليات اإلخالء القسري  � 

أو انخفاض مستوى أمن حيازة األراضي.
فشل األنظمة في مراعاة الحقائق على أرض الواقع، على سبيل  � 

المثال، تجاهل الكثافة القائمة في المناطق الحضرية أو بناء 
مساكن أو أعمال بمساحات صغيرة، أو حظر استخدام مواد بناء 

بديلة بأسعار في المتناول.

جدول 6-3 هل لوائح البناء والتخطيط تدفع أم تعوق إدارة خماطر الكوارث؟

)املصدر: جونسون، 2011(




