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متيل للصعود. وفي حني أن اقتصادات العديد من 
البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط آخذة في 

النمو، فسوف يستغرق التصدي للمخاطر بطريقة 
مستدامة وتطوير املؤسسات التي تدير اخملاطر 

بنجاح وقتا أطول.

ومع ذلك، يقدم التقرير بعض األخبار اجليدة جداً: 
فالبلدان في جميع أنحاء العالم، من إندونيسيا 

وموزمبيق إلى بنما واليمن، تقوم بتحسني معارفها 
حول اخلسائر الناجمة عن الكوارث بشكل كبير. 

وتستخدم احلكومات أدوات التنمية القائمة، مثل 
التحويالت النقدية املشروطة، وبرامج العمالة 

املؤقتة، بطرق مبتكرة للوصول إلى ماليني املواطنني 
املعرضني للمخاطر. وأصبحت االستثمارات العامة 

في مجاالت البنية التحتية والصحة والتعليم 
أكثر حساسية للمخاطر. فهذه االستراتيجيات 

لديها القدرة على احلد من مخاطر الكوارث وحتقيق 
أهداف إطار عمل هيوغو، وهو أمر حاسم في حتقيق 

األهداف اإلمنائية لأللفية والتكيف مع تغير املناخ 
العاملي. 

وسوف تكون معاجلة مخاطر الكوارث بجدية 
واحدة من السمات املميزة للحوكمة الرشيدة في 

السنوات املقبلة. وإنني ال أشجع احلكومات فحسب، 
بل جميع املهتمني واملنظمات املعنية على الدراسة 
واالستفادة من التوصيات الواردة في تقرير التقييم 
العاملي بشأن احلد من مخاطر الكوارث لعام 2011، 
والذي يساهم فعلياً في الكشف عن اخملاطر وإعادة 

تعريف التنمية.

بان كي مون
األمني العام لألمم املتحدة

إن اإلصدار الثاني من تقرير التقييم العاملي بشأن 
احلد من مخاطر الكوارث الصادر عن األمم املتحدة 

يعتبر مصدراً لفهم وحتليل اخملاطر العاملية للكوارث 
في احلاضر واملستقبل. وتواصل الكوارث الكبيرة 

والصغيرة، من كارثة زلزال هايتي في يناير/كانون 
الثاني 2010 لتأثيرات الفيضانات األخيرة في بلدان 

مثل بنني والبرازيل، توضيح العالقة الوثيقة بني 
الكوارث والفقر.

وفي الوقت نفسه، أظهرت الفيضانات التي 
اجتاحت أستراليا والزلزال املدمر الذي ضرب 

كرايست تشيرش في نيوزيلندا في مطلع عام 2011 
أن اقتصادات وسكان البلدان املتقدمة تتعرض 

أيضا للمخاطر على نحو متزايد. كما تشير األحداث 
األخيرة في اليابان خملاطر كارثية وجديدة ينبغي توقع 

حدوثها. وفي حني ميثل تغير املناخ العاملي خلفية 
لكثير من هذه األحداث، فإنها تكشف مشكالت 

التنمية التي لم يتم حلها والتي ميكن وينبغي على 
احلكومات التصدي لها.

واعتماداً على البيانات اجلديدة واحملسنة، يستكشف 
تقرير عام 2011 اجتاهات مخاطر الكوارث لكل 

األقاليم وفي البلدان ذات املستويات اخملتلفة من 
التنمية االجتماعية واالقتصادية. وفي الوقت 

نفسه، تشارك أكثر من 130 حكومة في التقييم 
الذاتي للتقدم احملرز باجتاه حتقيق إطار عمل هيوغو، 

واملساهمة فيما يعتبر اآلن أكثر نظرة عامة عاملية  
كاملة حول اجلهود الوطنية للحد من مخاطر 

الكوارث.

ويعتبر التقدم متفاوتاً. فتميل اجتهات مخاطر 
الوفيات الناجمة عن الفيضانات واألعاصير املدارية 
اآلن إلى الهبوط في جميع األقاليم، حيث تستثمر 
البلدان في حتسني اإلنذار املبكر واالستعداد. ولكن 

مخاطر اخلسائر االقتصادية واألضرار التي تلحق 
باملنازل واملدارس واملرافق الصحية وسبل العيش 

تصدير



iv
تقرير التقييم العاملي بشأن احلد من خماطر الكوارث لعام 2011

الكشف عن املخاطر وإعادة تعريف التنمية
تقرير التقييم العاملي بشأن احلد من خماطر الكوارث لعام 2011

الكشف عن املخاطر وإعادة تعريف التنمية

تقرير التقييم العاملي لعام 2011: اجمللس االستشاري

الرئيس
مارغريتا والستروم، املمثلة اخلاصة لألمني العام للحد من مخاطر الكوارث

األعضاء
زبيدة علوة، مديرة اإلدارة املالية واالقتصادية واحلضرية، البنك الدولي، واشنطن العاصمة، الواليات املتحدة األمريكية

وديد عريان، مدير، املركز العربي لدراسات املناطق القاحلة واألراضي اجلافة، دمشق، اجلمهورية العربية السورية

فرجينيا غارسيا أكوستا، مديرة مركز الدراسات العليا والبحوث في علم اإلنسان االجتماعي، املكسيك العاصمة، املكسيك

ربيكا غرينسبان، وكيلة األمني العام ومديرة مساعدة، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية

ديباراتي جوها سابير، مديرة مركز بحوث وبائيات الكوارث، جامعة لوفان الكاثوليكية في بروكسل، بلجيكا

ميشيل جيليس مكدونوغ، املنسقة املقيمة لألمم املتحدة لشرق الكاريبي، بريدجتاون، بربادوس

جون هوملز، مدير مؤسسة ديتشلي، أكسفورد، اململكة املتحدة

ميشيل جارود، األمني العام للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، جنيف، سويسرا

راندولف كنت، مدير برنامج مستقبل املساعدات اإلنسانية، كينغز كوليدج، لندن، اململكة املتحدة

أالن الفيل، منسق برنامج إدارة مخاطر الكوارث، مكتب األمني العام، كلية العلوم االجتماعية بأمريكا الالتينية، سان خوسيه، كوستاريكا

إبراهيم عثمان، نائب األمني العام سابقاً، االحتاد الدولي جلمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، جنيف، سويسرا

أرومار ريفي، مدير املعهد الهندي للمستوطنات البشرية، نيودلهي، الهند

ديفيد ساتيرثويت، زميل أول، مجموعة مستوطنات البشرية، املعهد الدولي للبيئة والتنمية، لندن، اململكة املتحدة

يوهان سكار، مدير إدارة البيئة وتغير املناخ واخلدمات املستدامة، الوكالة السويدية للتعاون الدولي، ستوكهولم، السويد

يوبا سوكونا، مدير مركز سياسة مناخ أفريقيا، أديس أبابا، إثيوبيا

دنيس وينجر، مدير برنامج، العنصر 1638، املؤسسة الوطنية للعلوم، أرلينغتون، الواليات املتحدة األمريكية

زيوالن زانغ، مدير معهد التنمية االجتماعية والسياسة العامة، جامعة بكني، بكني، الصني

الكاتب واملنسق الرئيسي
أندرو ماسكري، منسق تقرير التقييم العاملي بشأن احلد من مخاطر الكوارث، االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث التابعة لألمم املتحدة، جنيف، 

سويسرا



تقرير التقييم العاملي بشأن احلد من خماطر الكوارث لعام 2011
vالكشف عن املخاطر وإعادة تعريف التنمية

تقرير التقييم العاملي بشأن احلد من خماطر الكوارث لعام 2011
الكشف عن املخاطر وإعادة تعريف التنمية

احملتويات

vii متهيد 

1 مقدمة   الفصل األول  

17 الكشف عن اخملاطر   الفصل الثاني  

53 مخاطر اجلفاف   الفصل الثالث  

71 التقدم احملرز باجتاه تنفيذ إطار عمل هيوغو   الفصل الرابع  

97 االستثمار اليوم من أجل غد أكثر أمنا   الفصل اخلامس  

115 الفرص واحلوافز للحد من مخاطر الكوارث   الفصل السادس  

135 إصالح حوكمة اخملاطر   الفصل السابع  

147 إعادة تعريف التنمية: التقدم لألمام   الفصل الثامن  

158 ملحق  

160 شكر وتقدير  

164 املراجع  

177 فهرس  





vii

تقرير التقييم العاملي بشأن احلد من مخاطر 
الكوارث لعام 2011 يسلط الضوء على احلتمية 

السياسية واالقتصادية للحد من مخاطر 
الكوارث، والفوائد التي ميكن احلصول عليها 

نتيجة القيام بذلك. واألهم من ذلك، أنه يقدم 
توجيهات واقتراحات للحكومات واجلهات الفاعلة 
غير احلكومية بشأن كيفية العمل معاً للحد من 

مخاطر الكوارث.

وقد أحرزت بلدان كثيرة تقدماً جديراً بالثناء في احلد 
من مخاطر الوفيات، على األقل بالنسبة لألخطار 

املرتبطة بالطقس. وتتركز الوفيات الناجمة عن 
الفيضانات واألعاصير املدارية في آسيا، ولكن 

مخاطر الوفيات آخذة في انخفاض اآلن. ولألسف، 
يجري إحراز تقدم أقل بكثير في التصدي خملاطر 

الكوارث األخرى، وتواصل تكاليف اخلسائر واألضرار 
االقتصادية ذات الصلة بالكوارث االرتفاع. كما أن 

األضرار التي تلحق باملساكن والبنية التحتية احمللية 
واملمتلكات العامة مثل املدارس واملرافق الصحية 
آخذة في االرتفاع في كثير من البلدان ذات الدخل 
املنخفض واملتوسط. وال تزال مخاطر اجلفاف غير 

مفهومة وتدار بشكل سيء.

و تفيد احلكومات بأن جناحات قد حتققت في تعزيز 
قدراتها على االستعداد واالستجابة للكوارث، 

ولكنها تعترف بصعوبة معاجلة املسببات املسؤولة 
عن اخملاطر املتزايدة. ويستثمر عدد قليل من 

احلكومات مبا فيه الكفاية للحد من اخلسائر املتكررة 
التي تؤثر على املمتلكات العامة أو على األسر 

ذات الدخل املنخفض، أو للوقاية من وقوع خسائر 
كارثية في املستقبل. حتى أن عدداً أقل لديه ترتيبات 

مناسبة متاحة حلوكمة اخملاطر. ولألسف، وعلى 
الرغم من االهتمام املتزايد الذي أبدته احلكومات 

في الدورة الثانية للمنتدى العاملي للحد من مخاطر 
الكوارث في يونيو/حزيران 2009، 1 فإن كثيراً من 

البلدان لم تتوصل بعد إلى حتمية سياسية 
واقتصادية واضحة "لالستثمار اليوم من أجل غد 

أكثر أمناً".

وقد قدم اإلصدار السابق من تقرير التقييم العاملي 
بشأن احلد من مخاطر الكوارث لعام 2009 أدلة 

دامغة تظهر كيف ميكن لبعض املسببات أن تزيد 
من مخاطر الكوارث، مبا في ذلك التخطيط واإلدارة 

السيئة للتنمية احلضرية واإلقليمية، وتدهور النظم 
البيئية، والفقر. كما أبرز كيف أن اخلسائر الناجمة 

عن الكوارث ميكن أن تؤثر سلباً وتزيد من عواقب 

أخرى مثل تدهور الصحة والتعليم، واتساع وتعميق 
الفقر. وبالتالي يعتبر احلد من مخاطر الكوارث أمراً 
حاسماً في حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وتعتبر 

معاجلة املسببات األساسية للمخاطر أمراً حيوياً 
أيضاً في التكيف مع تغير املناخ، ال سيما على املدى 

القصير واملتوسط.

االستثمار العام هو عادة 3-15 في املائة من الناجت 
احمللي اإلجمالي في البلدان ذات الدخل املنخفض 

واملتوسط )اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير 
املناخ، 2007(. في عام 2008، على سبيل املثال، كان 
مقداره 5.7 بليون دوالر أمريكي أو 4.5 في املائة من 

الناجت احمللي اإلجمالي في املغرب، و9.6 بليون دوالر 
أمريكي أو 15 في املائة من الناجت احمللي اإلجمالي في 

أثيوبيا )البنك الدولي، 2010a(. مقدار حساسية 
هذه االستثمارات للمخاطر يؤثر بشدة سواء على 

انخفاض أو ارتفاع مخاطر الكوارث مبرور الوقت.

وينطوي أي قرار الستثمار املوارد العامة في إدارة 
مخاطر الكوارث على مقايضات مع أولويات 

أخرى ميكن استثمار نفس املوارد فيها. وفي الوقت 
احلاضر، ال تقوم معظم البلدان بإجراء حسابات 
منهجية لتكلفة اخلسائر الناجمة عن الكوارث 

املتكررة، ناهيك عن تكلفة التأثيرات غير املباشرة 
على الصحة والتعليم واإلنتاجية. ويقوم عدد أقل 
من البلدان بإجراء تقدير شامل للخسائرالقصوى 

التي قد تتكبدها. وهكذا، تكون احلكومات في 
وضع ضعيف لتقييم املقايضات املتضمنة في 

قرارات االستثمار العام، وجتد صعوبة في تبرير زيادة 
االستثمار في إدارة مخاطر الكوارث. وباإلبحار في 

بحر اخملاطر بدون بوصلة، يتم باستمرار حتويل املوارد 
العامة إلى إعادة تأهيل أو إعادة أعمار املمتلكات 

التي تضررت أو دمرت، وتستمر الكوارث في مفاجأة 
احلكومات دون وجود تدابير احترازية كافية.

ومع ذلك، فعدم توافر البيانات فقط، ال يفسر 
احلتمية الضعيفة لالستثمار في احلد من مخاطر 

الكوارث. وعلى الرغم من أنه كان هناك دائماً حافزاً 
سياسياً قوياً ملواجهة الكوارث، فإن حوافز احلد من 

اخملاطر تعتبر أكثر صعوبة في التنفيذ. ونادراً ما 
تكون اخلسائر املتكررة في الكوارث احمللية، والتي تؤثر 

في األساس على ممتلكات وسبل معيشة األسر 
واجملتمعات ذات الدخل املنخفض، ذات ثقل بشكل 

يكفي لترجمتها إلى قوة دفع سياسية كبيرة للحد 
من اخملاطر. وبالنظر إلى اآلفاق الزمنية السياسية 

قصيرة األجل واالجتاه إلى التقليل بقوة من شأن 

متهيد
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اخلسائر املستقبلية املنخفضة االحتمال، يكون 
احلافز السياسي للتصدي للمخاطر الكارثية بعيد 

املنال أيضاً. وقد تشمل معاجلة املسببات األساسية 
للمخاطر معاجلة قضايا حساسة سياسياً مثل 

ملكية األراضي أو حقوق املياه. وأيضاً، غالباً ما 
يكون من السهل التهرب من املسؤولية واملساءلة 
السياسية عن اخلسائر التي ميكن جتنبها، وأن تعزى 

مخاطر الكوارث ألسباب أو عوامل تاريخية مثل 
تغير املناخ — الذي قد ال يكون للحكومات املنفردة 

سيطرة تذكر عليه.

ولذلك، فإن إحراز ال مزيد من التقدم في احلد 
من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير املناخ 

السياسية  للحتميات  واضح  يعتمد على حتديد 
إدارة مخاطر الكوارث،  واالقتصادية لالستثمار في 

وعلى تعزيز القدرات الالزمة حلوكمة اخملاطر 
بذلك. للقيام 

ويستكشف تقرير التقييم العاملي لعام 2011 هذه 
التحديات. ويسلط الضوء على احلاجة للمحاسبة 

املنهجية عن اخلسائر والتأثيرات الناجمة عن 
الكوارث، والتقييم الشامل خملاطر الكوارث. وهذه 

هي اخلطوات التحويلية احلاسمة التي تسمح 
للحكومات بتصور وتقييم املقايضات السياسية 

واالقتصادية. وتصبح احلتمية االقتصادية لالستثمار 
واضحة بشكل متزايد. وتؤكد دراسات احلالة التي 

أعدت خصيصاً لهذا التقرير على أن جعل االستثمار 
العام حساساً للمخاطر هو عموماً أقل تكلفة 

من االحتفاظ مبخاطر الكوارث واستيعاب اخلسائر. 
ويعزز وضع وإتاحة آليات التمويل استباقاً للمخاطر 

الكارثية من االستقرار املالي ويقلل من اخملاطر 
السياسية بشأن عدم االستعداد. وال تولد القدرة 
على رؤية هذه املقايضات حوافز سياسية تلقائياً، 

ولكنها تعني أن قرارات عدم االستثمار في إدارة 
مخاطر الكوارث يتم اتخاذها بوعي وعيون مفتوحة 

على اتساعها.

وتظهر أيضاً نهج مبتكرة تقترح منوذجا جديدا 
حلوكمة اخملاطر، مثل مواءمة السياسات وأدوات 

التنمية احلالية في مجاالت مثل تخطيط 
االستثمارات العامة واحلماية االجتماعية. وهذه 

ال تعالج فقط املسببات األساسية للمخاطر، بل 
إنها أيضاً تيسر توسيع نطاق مبادرات قد تكون 

مستحيلة مع مشاريع وبرامج منفردة، وذلك من 
خالل البناء على املؤسسات والقدرات القائمة 

وتسخير حجم كبير من االستثمار العام. وعالوة 
على ذلك، تتحقق حوافز سياسية إضافية من خالل 

إدراك 'املنتجات التنموية املصاحبة ' التي تتمثل 
في حتسني البنية التحتية واخلدمات. وكذلك تولد 

الشراكات املبتكرة بني اجملتمع املدني واحلكومات 
املركزية واحمللية في املناطق احلضرية أفكاراً مبتكرة. 
وهي تعتبر حيوية، نظراً ألن حتديد مخاطر الكوارث 

في املستقبل سيحدده بشكل كبير كيف يتم 
تخطيط وإدارة البلدات واملدن.

وقد يكون نوع الترتيبات املؤسسية والتشريعية 
التي اعتمدتها العديد من البلدان إلدارة مخاطر 

الكوارث فعاالً في التصدي للكوارث، ولكنه ال 
يعالج بالضرورة املسببات األساسية للمخاطر. 

ولذلك، يعتبر إصالح هذه الترتيبات أساسياً 
إلحراز مزيد من التقدم. ويناقش هذا التقرير وضع 

مسؤولية سياسات إدارة مخاطر الكوارث في وزارة 
ذات مسؤولية سياسية عن التخطيط الوطني 

واالستثمار العام، وذات فاعلية وتأثير على قطاعات 
التنمية. كما يناقش حالة توزيع املسؤوليات بشكل 
مناسب على مستويات احلوكمة، وتعزيز وجود آليات 

لضمان املساءلة والشراكات مع اجملتمع املدني.

ما اجلديد يف تقرير التقييم العاملي لعام 2011؟
اجتاهات املخاطر حسب اإلقليم وفئة الدخل

لقد مت استخدام إصدار محدث، من النموذج 
العاملي القوي للمخاطر الذي مت تطويره من أجل 

تقرير التقييم العاملي لعام 2009، لتحليل اجتاهات 
مخاطر الوفيات واخلسائر االقتصادية لألخطار 

الكبرى املتصلة بالطقس مثل األعاصير املدارية 
والفيضانات. وهذا يحدد االجتاهات بالنسبة لألقاليم 

اجلغرافية ومستويات الدخل، وهو يبني أي اخملاطر 
تتزايد وأين وملاذا. وتستكمل هذه املعلومات من 

خالل مؤشر جديد، وهو مؤشر دارا للحد من اخملاطر 
)دارا، 2011؛ الفيل وآخرون، 2010( والذي يقيس 

ويقارن قدرات البلدان اخملتلفة على معاجلة املسببات 
األساسية للمخاطر التي مت حتديدها. كما مت إعادة 
النظر في العوامل التي حتدد القدرة على مجابهة 

خسائر الكوارث.

كما يحدد تقرير التقييم العاملي لعام 2011 
مجموعة من اخملاطر الناشئة، قليلة االحتمال جداً 
ويصعب قياسها، والتي ينبغي للبلدان أن تبدأ في 

استباقها واالستعداد لها.

مزيد من التغطية املمثلة جغرافيًا 

مت حتديث كافة قواعد البيانات الوطنية للكوارث 
املستخدمة لتحليل اخملاطر املمتدة في تقرير 

التقييم العاملي لعام 2009، الستخدامها في 
تقرير التقييم العاملي لعام 2011، مما وفر سنتني من 
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البيانات اجلديدة. وباإلضافة إلى ذلك، مت إحراز تقدم 
كبير في بناء قواعد بيانات اخلسائر الناجمة عن 

الكوارث، على سبيل املثال في تشيلي والسلفادور 
وغواتيماال واندونيسيا واألردن وموزمبيق وبنما 

واجلمهورية العربية السورية واليمن. ويعني هذا 
أن إجراء حتليل أكبر وأكثر حسماً للمخاطر املمتدة 

أصبح ممكنا، مع مزيد من التغطية املمثلة جغرافيا. 
وكذلك تقدم دراسات احلالة اجلديدة مزيداً من الرؤى 

حول املسببات األساسية للمخاطر.

تأثريات الكوارث على رفاه ونزوح األطفال

أبرز تقرير التقييم العاملي لعام 2009 مجموعة 
مفصلة من الدراسات عن التفاعالت بني مخاطر 

الكوارث والفقر. ويبني تقرير التقييم العاملي 
لعام 2011 على هذا التحليل مع دراسة شاملة 
عن كيفية تأثير الكوارث على رفاه ومناء األطفال، 

وتداعيات ذلك على سياسة إدارة مخاطر الكوارث. 
كما سلطت دراسات حالة إضافية الضوء على 

كيف تتسبب الكوارث في النزوح الداخلي.

خماطر اجلفاف

يتضمن تقرير التقييم العاملي لعام 2011 التركيز 
بشكل محدد على مخاطر اجلفاف، والتي يساء 

فهمها وال تلقى اهتماماً كافياً على الصعيدين 
الوطني والدولي. وبعد إلقاء نظرة عامة على 

حتديات حتديد وقياس مخاطر اجلفاف، تدرس 
مجموعة من دراسات احلالة الوطنية مسببات 

التنمية التي حتول اجلفاف املناخي إلى خسائر 
وتأثيرات في الزراعة والقطاعات األخرى. كما أنه 
يشير إلى اعتماد معايير لقياس مخاطر اجلفاف 

التي ميكن أن تسهم في حتسني حتديده وإدارته.

استعراض التقدم احملرز يف تنفيذ إطار 
عمل هيوغو للفرتة 2009 — 2011

تقوم حالياً 133 دولة باستعراض التقدم الذي 
أحرزته باجتاه حتقيق أهداف وغايات إطار عمل هيوغو 

للفترة 2009-2011. وفي وقت كتابة هذا التقرير، 
قدمت 82 بلداً ومنطقة تقاريرها حول التقدم احملرز 

والتي تقدم نظرة ثاقبة حول كيف ترى احلكومات 
نفسها إدارة مخاطر الكوارث. وقد استعرضت 

احلكومات التقدم الذي أحرزته في كل واحد من 
اجملاالت ذات األولوية في إطار عمل هيوغو، وقدمت 
أيضا معلومات مفصلة عن التحديات في اجملاالت 

احليوية مثل االستثمار وتقييم اخملاطر مع الكثير من 
األدلة الداعمة. وقد جمع استعراض التقدم احملرز 

في إطار عمل هيوغو للفترة 2009 — 2011 بالفعل 

معظم املراجع العاملية املهمة املتاحة حالياً بشأن 
إدارة مخاطر الكوارث على الصعيد الوطني.

تقييم تكاليف وفوائد إدارة خماطر الكوارث

تطبق دراسات حالة من كولومبيا واملكسيك ونيبال 
نهجاً مبتكراً لنمذجة اخملاطر. ومن خالل قياس 

وترتيب اجملموعة الكاملة من اخملاطر املمتدة واحلادة، 
يتضح احلجم احلقيقي للخسائر القصوى املتكررة 
واملستقبلية الناجمة عن الكوارث والتي تواجهها 
احلكومات. مما يجعل من املمكن تصور املقايضات 

السياسية واالقتصادية، والتكاليف والفوائد 
املنضوية في االستراتيجيات اخملتلفة، ويسلط 

الضوء على ملاذا االستثمار اليوم من أجل غد أكثر 
أمنا أكثر فعالية من حيث التكلفة.

االبتكار يف ممارسة التنمية

يستعرض تقرير التقييم العاملي لعام 2011 كيف 
ميكن للحكومات توسيع نطاق إدارة مخاطر الكوارث 

من خالل اعتماد أدوات التنمية القائمة، مثل 
التخطيط الوطني، ونظم االستثمار العام وآليات 

احلماية االجتماعية. كما يدرس بشكل نقدي أدوات 
أخرى حيث ال تزال هناك عقبات كبيرة موجودة، مثل 
تخطيط استخدامات األراضي، وكودات البناء وإدارة 
النظم البيئية، وحيث البد من اعتماد نهج جديدة 

على أساس شراكات مع اجملتمع املدني.

قدرات حوكمة املخاطر

وأخيراً، أجرى تقرير التقييم العاملي لعام 2011 
استعراضاً نقدياً للترتيبات املؤسسية والتشريعية 

إلدارة مخاطر الكوارث على الصعيدين الوطني 
واحمللي، مبا في ذلك مناقشة القضايا الرئيسية مثل 
السلطة السياسية والالمركزية واملساءلة، لتقدمي 

توجيهات بشأن كيف ميكن للحكومات أن تتبني 
ترتيبات حوكمة فعالة إلدارة مخاطر الكوارث.

كيفية استخدام هذا التقرير

باإلضافة إلى النسخة املطبوعة، مت تصميم تقرير 
التقييم العاملي لعام 2011 كتقرير إلكتروني 

تفاعلي، يتمحور حول مجموعة من أوراق املعلومات 
األساسية وقواعد البيانات التي وفرها العديد من 
املساهمني من املؤسسات واألفراد. وهذا يوفر أدلة 
موثوقة عن النتائج والتوصيات، وتتيح التطبيقات 

التفاعلية للمستخدمني استكشاف هذه البيانات 
بأنفسهم.2
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تعريفات رئيسية

األخطار والتعرض وقابلية  مخاطر الكوارث دالة في  يستخدم هذا التقرير منوذجاً مقبوالً على نطاق واسع، ويعتبر 
التضرر. وعادة يتم تعريف مخاطر الكوارث باحتمال وقوع خسائر في األرواح أو تدميرأو ضررفي املمتلكات في فترة 

الزمن. هناك تعريفات عامة لهذه املصطلحات وغيرها متاحة في قاموس مصطلحات استراتيجية األمم  معينة من 
املتحدة الدولية للحد من الكوارث )UNISDR(،3 ويتم شرح طريقة استخدام هذه املصطلحات في تقرير التقييم 

العاملي لعام 2011 أدناه.

يستخدم تقرير التقييم العاملي لعام 2011 مصطلح اخلطر املادي )وليس الطبيعي( لإلشارة إلى ظواهر خطرة مثل 
الفيضانات والعواصف واجلفاف والزالزل. وتعمل عمليات مثل التحضر والتدهور البيئي وتغير املناخ على تغيير شكل 

األخطار وتكوينها، مما يعني أنه أصبح من الصعب على نحو متزايد فصل خصائصها الطبيعية والبشرية. ويستخدم 
مصطلح أخطار كبرى لإلشارة إلى أخطار عاملية أو إقليمية هامة، مثل الزالزل والتسونامي والفيضانات في أحواض 

األنهار الكبيرة واألعاصير املدارية. ويستخدم مصطلح أخطار محلية لإلشارة إلى أخطار على نطاق أصغر مثل 
الفيضانات الناجمة عن األمطار أو فيضانات املياه السطحية واحلرائق والعواصف واالنهيارات األرضية والتي تنزع إلى 

التأثير على مناطق معينة. ويستخدم مصطلح التعرض لإلشارة إلى أماكن األشخاص أو األصول االقتصادية في 
املناطق املعرضة لألخطار. ويستخدم مصطلح قابلية التضرر لإلشارة إلى قابلية تكبد األضرار واخلسائر، ويرجع سبب 

ذلك على سبيل املثال إلى املساكن وظروف املعيشة غير اآلمنة. ويستخدم مصطلح القدرة على اجملابهة لإلشارة إلى 
قدرة األنظمة )مثل األسرة أو االقتصاد أو اجملتمع( الستيعاب أو التخفيف من اخلسائر والتعافي منها.

يستخدم مصطلح اخملاطر املمتدة لوصف اخملاطرالناجمة عن الكوارث منخفضة الشدة وعالية التواتر واملرتبطة 
أساساً لكن ليس حصراً بأخطار شديدة احمللية. ويستخدم مصطلح اخملاطر احلادة لوصف اخملاطر الناجمة عن الكوارث 
عالية الشدة ومنخفضة التواتر ومرتبطة أساسا بأخطار كبرى. ويستخدم مصطلح اخملاطر الناشئة لوصف اخملاطر 

الناجمة عن الكوارث منخفضة االحتمال للغاية واملرتبطة بأمناط جديدة من األخطار وقابلية التضرر. أما املسببات 
األساسية للمخاطر فهي عمليات ذات الصلة بالتنمية مثل التخطيط واإلدارة السيئة للتنمية احلضرية واإلقليمية 

والتدهور البيئي والفقر، والتي تشكل أمناط واجتاهات اخملاطر.

ويصف مصطلح احلد من مخاطر الكوارث هدف سياسة احلد من اخملاطر. ويصف مصطلح إدارة مخاطر الكوارث 
اإلجراءات التي تهدف إلى حتقيق هذا الهدف. وهذه تشمل اإلدارة االستشرافية للمخاطر، مثل حتسني التخطيط، 

وتهدف إلى جتنب بناء مخاطر جديدة؛ ومصطلح اإلدارة التصحيحية للمخاطر، وتهدف للتصدي للمخاطر املوجودة 
من قبل؛ ومصطلح اإلدارة التعويضية للمخاطر، مثل التأمني وحتويل اخملاطر، وتهدف إلى جتنب أن متتد خسائر الكوارث 

إلى الفقر والنواجت األخرى، ومصطلح تدابير إدارة الكوارث مثل االستعداد واالستجابة. ويستخدم مصطلح حوكمة 
اخملاطر لوصف كيفية قيام احلكومات الوطنية أو احمللية واجملتمع املدني واجلهات الفاعلة األخرى بتنظيم إدارة مخاطر 

الكوارث، على سبيل املثال من خالل الترتيبات املؤسسية والتشريعات والالمركزية وآليات للمشاركة واملساءلة.

مالحظات
انعقد في الفترة 16-19 يونيو/حزيران 2009 1 في جنيف، 
سويسرا، وحضره 1668 مشاركاً من 152 حكومة و137 
منظمة. سجل ملخص الرئيس أنه "منذ الدورة األولى 

للمنتدى العاملي في عام 2007، كانت هناك زيادة كبيرة في 
اإلرادة السياسية في جميع األقاليم للتصدي خملاطر الكوارث، 

عبر كل من الدول املتقدمة والنامية وكل من املنظمات 
احلكومية واجملتمعية ".
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