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الفصل 7
أمنا
االستثمار اليوم لغد أكثر ً

التحدي
الدليل املقدم بهذا التقرير يوضح أن خماطر الكوارث على املستوى العاملي ترتكز بصورة كبرية وغري متكافئة يف الدول
النامية .وبافرتاض وجود مس����تويات متماثلة من التعرض لألخطار ،فإن البلدان النامية تعاني من مس����تويات أعلى بكثري يف
وعموما فإن الدول األفق����ر وتلك اليت تعاني من ضعف
معدالت الوفيات واخلس����ائر االقتصادية بالنس����بة للبل����دان املتقدمة.
ً
احلوكم����ة أكث����ر عرضة للمخاطر من الدول األغنى واليت تتمتع بنظم حكم أفضل .إن تأثريات الكوارث هلا الكثري من التبعات
اخلط��ي�رة عل����ى البل����دان ذات االقتص����ادات الصغرية واألكثر قابلي����ة للتضرر -وهي تش����مل العديد من ال����دول النامية اجلزرية
الصغرية ،والبلدان النامية الغري ساحلية – أكثر من البالد الكبرية ذات االقتصاديات املتنوعة .وحيت إذا افرتضنا ثبات درجة
التعرض لألخطار ،فإن خماطر الكوارث العاملية تتنامى ،وخماطر اخلسائر االقتصادية تنمو أسرع من خماطر ارتفاع معدالت
الوفي����ات .وبصف����ة عامة فإن التنمية االقتصادية تزيد من تعرض البالد ولكنها يف نفس الوقت تقلل من قابليتها للتضرر.
وبالرغم من ذلك ،ففي حالة الدول ذات الدخل املتوسط واملنخفض اليت تتمتع باقتصادات سريعة النمو ،فإن التعرض يزيد
كثريا من تقلص قابليتها للتضرر  ،مما يؤدي إىل زيادة يف املخاطر بصفة عامة.
مبعدالت أسرع
ً
جدا من
يف العدي����د م����ن البل����دان النامية ،نالحظ أن خماطر الكوارث متتد
أيضا على نطاق واس����ع ،وال����ذي يظهر يف العدد الكبري ً
ً
تقريبا تقرتن باألخطار املتعلقة
التأثريات املنخفضة احلدة واليت تؤثر على مساحات كبرية من أراضي البلد .وكل هذه اآلثار
ً
بالطقس .ومثل هذه احلالة من املخاطر تنتش����ر بس����رعة مدفوعة بعدة عوامل مثل النمو احلضري الس����ريع الس����يء التخطيط
واإلدارة – والنمو احلضري وأش����غال األراضي ،والذي يؤدي إىل زيادة كل من عدد الس����كان واألصول املعرضة .إن الزيادة يف
املنظمة املقدمة من النظم البيئية .واألدلة التجريبية
التعرض لألخطار تتفاقم مع سوء اإلدارة البيئية وتدهور اخلدمات
ِّ
فقرا تعاني من مستويات خسائر مرتفعة وغري متناسبة وكما أن
على املستوى احمللي توضح أن األسر واجملتمعات األكثر
ً
تأثريات الكوارث تؤدي إىل نتائج الفقر .والفقراء أقل قدرة على استيعاب اخلسائر والتعايف ،وأكثر عرضة ملواجهة التدهور
يف الدخل واالستهالك والرفاه على املدى القصري والطويل.
وس����يفاقم تغري املناخ من هذه التفاعالت بني خماطر الكوارث والفقرعلي مجيع املس����تويات .فمن ناحية سيعمل على زيادة
األخطار املناخية واألخطار املتعلقة بالطقس وشدتها وتواترها وتوزيعها وحدوثها بطريقة غري متوقعة .ويف ذات الوقت
س����يؤدي إىل تقليل قدرة الدول واجملتمعات الفقرية على اجملابهة من خالل خفض اإلنتاج الزراعي وزيادة الضغط على املاء
والطاقة وزيادة انتشار ناقالت األمراض وغري ذلك من العوامل .وحيت الزيادة الطفيفة يف األخطار املتعلقة بالطقس نتيجة
تغري املناخ ميكن أن يكون هلا تاثريات كبرية على تفاقم املخاطر .وبشكل حاسم ،فإن تغري املناخ سيفاقم التوزيع الغري
فقرا
متكاف����ئ للمخاط����ر ،مما يعين زيادة عنيفة يف تأث��ي�رات الكوارث ونتائج الفقر اليت تواجهها الدول واجملتمعات األكثر
ً
واالقل قدرة على اجملابهة.

 7.1ضرورة التحرك العاجل
من حي��ث املبدأ ،فإن األطر الدولي��ة ،مثل إطار عمل
هيوغ��و ،واأله��داف اإلمنائية لأللفي��ة ،واتفاقية األمم
املتح��دة اإلطارية بش��أن تغير املناخ ت��درك الصالت
ب�ين مخاط��ر الك��وارث والفق��ر وتغير املن��اخ .إال أنه
عمليا ً ،التقدم احلالي في ظل هذه األطر ال يؤدي إلى
استدامة احلد من مخاطر الكوارث.
وفي ظ��ل إطار عم��ل هيوغو ف��إن العديد من
البلدان ذات الدخل املتوسط واملنخفض قامت باتخاذ
خطوات واس��عة جتاه تطوير سياسات وطنية ونظم
مؤسس��ية وتش��ريعية للحد من مخاط��ر الكوارث.
ومع ذلك فالتقدم الذي مت إحرازه في احلد من مخاطر
الكوارث في قطاعات التنمية الرئيس��ية أقل بكثير.
وف��ي كثير من ال��دول كان ذلك نتيج��ة عدم كفاية

عملية التنمية في حد ذاتها .ومن املستحيل تعميم
احلد م��ن مخاطر الكوارث عل��ى التنمية إذا لم تكن
التنمي��ة موجودة اصالً .ومع ذل��ك فإن التقدم يواجه
حتديات م��ن ضعف احلوكم��ة فيما يخ��ص مخاطر
الكوارث ،مبا في ذلك صعوبة جمع معلومات شاملة
ح��ول مخاطر الك��وارث وقصور مش��اركة قطاعات
التنمي��ة ،وصعوب��ات جوهري��ة في ضم��ا ن التنفيذ
واإللزام واملساءلة.
إن التق��دم ف��ي تنفي��ذ إج��راءات التكييف مع
التغيرات املناخية بطيء ،كما أن السياس��ات واألطر
املؤسس��ية للتكي��ف منفصل��ة بش��كل كبير عن
تلك الت��ي وضعت للحد من مخاط��ر الكوارث ،على
الصعيدين الوطني والدولي .ويواجه التكيف حتديات
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مماثلة للح��د من مخاطر الكوارث ،وخاصة إطار عمل
احلوكم��ة الذي ميكن أن يس��مح بالتصدي للمخاطر
في قطاعات التنمية.
وم��ن حيث املبدأ ،فإن جه��ود احلد من الفقر في
املناط��ق الريفية واحلضرية لديها إمكانات كبيرة في
التصدي للمحركات األساسية خملاطر الكوارث إذا ما
كانت واضح��ة ومركزة .إال أنه ف��ي معظم البلدان،
يرتبط احلد من الفقر بالسياسات واألطر املؤسسية
للح��د من مخاطر الكوارث وبالتكيف مع تغير املناخ
ارتباطا ً ضعيفا ً من الناحي��ة الوظيفية .وفي الوقت
نفس��ه ،فإن إدراج احلد من مخاطر الكوارث في آليات
مثل أوراق استراتيجيات احلد من الفقر غالبا ً ما تقتصر
على مجاالت االس��تعداد واالس��تجابة للكوارث ،مما
يعني أن قدرتها على التصدي للمحركات األساسية
للمخاطر غالبا ً ما ال تستغل بشكل كامل.
سيواجه العالم تغيرات مناخية جسيمة حتى
لو حدث تقدم سريع نحو اقتصاد منخفض الكربون.
فال��دول النامي��ة املعرضة للمخاطر س��تتمكن من
جتنب الزيادة املس��تقبلية في تأثيرات الكوارث ونتائج

مربع  7.1توصيات
للعمل

الفقر فقط باتخاذ إجراءات حاسمة ملعاجلة احملركات
األساس��ية واملس��ئولة عن تركيز اخملاطر وامتدادها.
والفش��ل في التص��دي لهذه احملركات س��يؤدي إلى
زي��ادة حادة ف��ي مخاطر الكوارث وم��ا يرتبط بها من
نتائج للفقر.
وف��ي املقاب��ل ،إذا مت إعط��اء األولوي��ة للتصدي
لهذه احملركات ،فمن املمكن احلد من مخاطر الكوارث
وتنفي��ذ إطار عم��ل هيوغو .وبالنظر إل��ى أن تأثيرات
الكوارث وتأثيراتها تتركز بش��كل كبير وغير متكافئ
ف��ي البلدان واجملتمع��ات الفقيرة ،فهذا أمر حاس��م
أيض��ا بالنس��بة لتحقيق احل��د من الفق��ر وأهداف
التنمية املس��تدامة ،مثل األهداف اإلمنائية لأللفية،
كما توفر أفضل فرصة للتكيف مع تغير املناخ .وبدالً
م��ن اعتبارها تكلفة ،ينبغي النظ��ر لهذا األمر على
أنه استثمار في بناء عالم أكثر أمنا ً واستقرارا ً وعدالً
في املستقبل.
املرب��ع  7. 1يوضح أهم توصي��ات العمل والتي
ألقي عليها الضوء في هذا التقرير.

خطة العشرين نقطة للحد من املخاطر:
اإلسراع بتكثيف اجلهود لتجنب خطر تغري املناخ
1

اإلتفاق على اتخاذ تدابير مثل وضع إطار عمل متعدد األطراف للحد من انبعاث غازات الدفيئة ،ووضع سياسات مستدامة للحد
من االنبعاثات الكربونية .هذه التدابير ضرورية لكي يتم جتنب الزيادات املأساوية في تأثيرات الكوارث وما يرتبط بها من نتائج
للفقر في البلدان النامية املعرضة للكوارث.

زيادة القدرة اإلقتصادية لإلقتصادات الصغرية على اجملابهة والقابلة للتضرر
2

تنسيق سياسات تنمية التجارة وتنمية القطاع اإلنتاجي ،والتكيف مع تغير املناخ واحلد من مخاطر الكوارث من أجل تعزيز
القدرة االقتصادية على اجملابهة  ،وخاصة في حالة الدول النامية اجلزرية الصغيرة والبلدان النامية غير الساحلية.

3

تعزيز تنمية جتمعات الكوارث املشتركة بني هذه البلدان للسماح بتحويل اخملاطر الرئيسية بتكلفة معقولة وآلية ميكن االعتماد
عليها للتعافي وإعادة التعمير.

تبين تطوير عالي-املستوى ألطر عمل سياسات احلد من املخاطر
4

اعتماد أطر عمل سياسة للتنمية الوطنية الشاملة على أعلى املستويات ،بدعم من السلطة السياسية واملوارد الالزمة،
مع التركيز على احملركات األساسية خملاطر الكوارث .ينبغي ان ينتج ذلك متاسك واتساق وتكامل اجلهود القائمة حاليا في إطار
السعي في اطار عمل هيوغو ومن خالل آليات احلد من الفقر والتكيف مع تغير املناخ.
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تركيز السياسة االمنائية على التصدي للمحركات األساسية للمخاطر
5

تعزيز قدرات املدن واحلكومات احمللية على دمج اعتبارات احلد من مخاطر الكوارث في استراتيجية موسعة لضمان توافر األراضي
اآلمنة ونظام امتالك األراضي اآلمن والبنية التحتية واخلدمات واملساكن املالئمة املقاومة للكوارث لفقراء املدن.

6

االستثمار في إدارة املوارد الطبيعية ،وتنمية البنية التحتية وتوفير سبل املعيشة والضمان االجتماعي للحد من قابلية تضرر
سبل املعيشة الريفية وزيادة قدرتها على اجملابهة.

7

حماية ودعم خدمات النظام البيئي من خالل آليات مثل تشريعات املناطق احملمية والدفع مقابل خدمات النظام البيئي
والتخطيط املتكامل.

8

حتويل تركيز احلماية االجتماعية من التركيز حصريا ً على االستجابة لتشمل آليات استباقية واستهداف أكثر فاعلية للفئات
األكثر قابلية للتضرر.

تبين منهج يدعم املبادرات احمللية
9

ترويج ثقافة التخطيط والتطبيق للحد من مخاطر الكوارث ،والتي تعتمد على الشراكة والتعاون بني احلكومة واجملتمع املدني،
والتي تدعم كذلك املبادرات احمللية وذلك من أجل خفض تكاليف احلد من اخملاطر بشكل كبير ،وضمان القبول احمللي ،وبناء رأس
املال االجتماعي.

البناء على النظم القائمة لإلدارة العامة بهدف إدماج االبتكارات يف حوكمة احلد من خماطر الكوارث
10

ضمان أن املسؤولية عن احلد من مخاطر الكوارث تقع على عاتق أعلى مستويات السلطة السياسية ،ويتم تضمينها صراحة في
خطط وميزانيات التنمية الوطنية.

11

تنسيق وحيثما أمكن دمج ترتيبات احلوكمة في احلد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير املناخ.

12

تعزيز املزيد من التضافر في مراقبة األخطار وحتديدها ،مما يؤدي إلى تقييم شامل للمخاطر املتعددة األخطار ،من خالل التكامل
الوظيفي بني الهيئات العلمية والتقنية املسئولة عن األرصاد اجلوية واجليوفيزياء واجليولوجيا ،وعلم احمليطات ،وإدارة البيئة  ،الخ.

13

إخضاع جميع االستثمارات العامة لتحاليل التكاليف والعوائد لتحسني استدامتها وفاعليتها االقتصادية ولتسهم بشكل
كبير في احلد من مخاطر الكوارث.

14

تشجيع مكاتب الرقابة واحملسابات الوطنية على إجراء مراجعات دورية لتنفيذ سياسة احلد من مخاطر الكوارث من أجل حتسني
املساءلة واإللزام والسيطرة.

15

تعزيز الروابط بني املنظمات التي تطلق التحذيرات وتلك املسئولة عن االستعداد واالستجابة للكوارث ،وبني املستوى الوطنى
واملستوى احمللي لزيادة فعالية نظم اإلنذار املبكر في اجملتمعات احمللية املعرضة للمخاطر.

16

دعم تنمية أسواق التأمني بهدف متكني نسبة كبيرة من األسر املعرضة للمخاطر من الوصول إلى آليات حتويل اخملاطر ،وغيرها من
األدوات املالية املكملة مثل التمويل املصغر ومتويل الطوارئ.

اإلستثمار للحد من املخاطر
17

زيادة املوارد املتاحة للتكيف مع تغير املناخ في البلدان النامية املعرضة للمخاطر لتكملة املوارد التي مت التعهد بها لتحقيق
األهداف اإلمنائية لأللفية ،والتي ستسمح ملثل هذه البلدان مبعاجلة احملركات األساسية للمخاطر.

18

استخدام اإلنفاق العام املتزايد في سياق برامج حتفيز االقتصاد ،لالستثمار في البنية التحتية للحد من اخملاطر وغيرها من
التدابير للتصدي للمحركات األساسية للمخاطر.

19

ضمان تقدمي استثمارات إضافية إلدراج اعتبارات احلد من مخاطر الكوارث في أية تنمية جديدة.

20

تعزيز قدرات البلدان املعرضة للكوارث على وضع أطر السياسات واحلوكمة الالزمة لتنظيم وإدارة كل ما سبق.
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 7.2التحرك العاملي للحد من املخاطر
7.2.1

التخفيف من تغري املناخ

إن الدلي��ل على زيادة مخاطر الكوارث املقدم في هذا
التقرير يش��دد على األهمية القاطعة لتجنب تغير
املناخ اخلطير .وثمة حاجة ملزيد من اإلسراع في اجلهود
الرامية للحد من انبعاث غازات الدفيئة واس��تهالك
الطاق��ة ،إذا كنا نري��د جتنب حدوث زي��ادة كارثية في
مخاطر الكوارث — والتي س��وف تتركز آثارها بشكل
كبير في البلدان النامية.
يج��ب أن يش��كل التخفي��ف أولوية بالنس��بة
للدول ذات الدخل املرتفع ،ألنها املسئولة عن انبعاثات
غازات الدفيئة حتي اآلن .وبالنس��بة ملعظم البلدان
ذات الدخل املنخفض ،فليس لديها مجال للتخفيف
ألن املستويات احلالية لغازات الدفيئة بها منخفضة
ج��دا ً ،وفي كثير م��ن البل��دان ذات الدخل املنخفض،
يك��ون انبعاث غاز ثاني أكس��يد الكرب��ون للفرد أقل
 200مرة منها في الواليات املتحدة وكندا ،ففي سنة
 2004كان انبع��اث غاز تاني أكس��يد الكربون للفرد
سنويا ً حوالي  20طن في الواليات املتحدة االمريكية
وكندا ،وما بني  10-6طن في معظم دول أوروبا ،وأقل
من  0.25طن للعديد من األمم جنوب صحراء أفريقيا
وآس��يا .1هذه األرقام عن نصيب الف��رد في تلك األمم
أقل بكثير من األرقام املستهدفة للمتوسط العاملي
املأم��ول لس��نة  2030أو  2050للعم��ل على إبطاء
ثم وقف زيادة تركيزات غاز ثاني أكس��يد الكربون في
الغالف اجلوي.
ومع ذلك ،فإن حتقي��ق التخفيضات الالزمة في

االنبعاثات العاملية س��يتطلب أيضا ً مسارات تنمية
منخفضة-الكربون ف��ي جميع االقتصادات النامية
( ش��املة ال��دول ذات الدخ��ل املتوس��ط واملنخفض
الناجحة).

 7.2.2السياس���ة التجاري���ة والتنمي���ة
اإلنتاجية
يبلغ التهديد الناش��ئ ع��ن مخاطر الك��وارث أعلى
مس��توياته في حالة الدول النامية اجلزرية الصغيرة
والبل��دان النامية غير الس��احلية وأيضا البلدان ذات
االقتصادات الصغيرة والقابلة للتضرر ،وكثير من هذه
البلدان أيضا ً معرضة للتأثر بش��دة بتغير املناخ .ومع
تفاقم تغير املناخ ،سترتفع مستويات قابلية التضرر
م��ن الناحية االقتصادي��ة .ونظرا ً العتم��اد كثير من
البلدان القابلة للتض��رر على قطاع اقتصادي واحد،
فإن اخملاطر قد تصل إلى مستويات ال ميكن حتملها ،مما
يؤدي في بعض احلاالت الش��ديدة إلى تهديد قدراتها
االقتصادية واالجتماعية على االستمرار كأمم.
ومن التوصيات الرئيس��ية البدء في التنس��يق
بني السياس��ات املتعلقة بتنمية التج��ارة والقطاع
اإلنتاج��ي وتلك املتعلق��ة بالتكيف م��ع تغير املناخ
واس��تراتيجيات احلد من مخاطر الك��وارث .كما يلزم
وجود استراتيجيات لتطوير القدرات وتقليل االعتماد
عل��ى قطاع اقتصادي واحد ،حيث س��تزيد قدرة هذه
البل��دان على اجملابه��ة إذا قامت بتنوي��ع اقتصاداتها
وزيادة مشاركتها في التجارة العاملية.

 7.3أطــــر الــســيـــاسـات اخلاصة بالتــنمية التـي حتد
مـــن الــمــخاطر
 7.3.1التص���دي للمح���ركات األساس���ية
للمخاطر ممكن
من املمك��ن التصدي للمحركات األساس��ية خملاطر
الك��وارث .فف��ي كل األقاليم ،يت��م بالفعل تطبيق
مناهج مبتكرة على املس��توى احملل��ي وفي مختلف

القطاع��ات ،مم��ا يوض��ح أن التصدي له��ذه احملركات
األساس��ية ممكن .وتش��مل املناهج املبتك��رة آليات
لتوفي��ر األراضي والبنية التحتية واملس��اكن لفقراء
احلضر ،وتعزيز قدرة س��بل املعيش��ة في الريف على
اجملابهة ،وحتسني خدمات النظم البيئية التنظيمية
والتزويدي��ة القيم��ة ،واس��تخدام التموي��ل املصغر،
والتأم�ين املصغ��ر والتأمني املفه��رس لتعزيز القدرة
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على اجملابهة .وظهرت أجنح هذه التجارب في س��ياق
الش��راكات املبتكرة بني احلكوم��ات الوطنية واحمللية
واجملتم��ع املدني ،مما ي��ؤدي لزيادة فعالية واس��تدامة
االس��تثمارات وخف��ض التكاليف وتعزي��ز رأس املال
االجتماعي القيم.
توضح تلك التجارب عمليا ً أن احملركات األساسية
للمخاطر ميكن التصدي لها ،وأن األدوات والوس��ائل
واملناهج الالزم��ة لتحقيق ذلك متواجدة بالفعل .إال
أنه يجب تعميمها في السياسات .ومعظم البلدان
ال تزال تفتقر إلى إطار سياسة تنمية عالية املستوى
يتس��م بالتحديد والتركيز للتص��دي لهذه احملركات،
ويدع��م مثل هذه املناهج املبتكرة .وبدون هذا الدعم
املرك��زي ،ال ميكن أن حترز اجله��ود املبذولة أي تقدم في
احلد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير املناخ.
إن تبني مثل هذه األطر السياس��ية الش��املة
قد يس��مح خملتلف اخلطط والبرامج ومش��اريع احلد
من الفقر والتكيف م��ع التغيرات املناخية واحلد من
مخاطر الكوارث — وكذلك التنمية املستدامة بصفة
عامة — أن تتضافر للتصدي للمحركات األساس��ية
خملاطر الكوارث .هذه البرامج واخلطط تش��مل وثائق
اس��تراتيجية احلد من الفقر وبرامج العمل الوطنية
للتكي��ف وأط��ر عم��ل األمم املتح��دة للمس��اعدات
اإلمنائي��ة وآلي��ات البرام��ج الوطنية اخلاص��ة .ولكي
تكون هذه األطر السياسية ذات صلة وناجحة ،فإنها
يج��ب أن تكون في صلب جدول األعمال السياس��ي
وأن تدعمها موارد مخصصة ف��ي امليزانية الوطنية
وقيادة على أعلى املستويات احلكومية.

 7.3.2اس���تغالل الفرص���ة للح���د م���ن
املخاطر
يجب أن تكون البؤرة الرئيس��ية للتنمية التي تراعي
احل��د م��ن اخملاطر ه��ي جتنب ظه��ور مخاط��ر كوارث
جدي��دة .فبينم��ا يصعب احل��د من تركي��زات اخملاطر
القائم��ة واملتراكمة ،فإن جتنب ظهور مخاطر جديدة
سيؤدي إلى استقرار ومن ثم في النهاية سيقود إلى
احلد من الرصيد الكلي خملاطر الكوارث.
ومن هذا املنظور ،جند أن احلد من اخملاطر املمتدة
ل��ه أهمية خاصة ،نظرا ً ألنه ميث��ل املراحل األولى من
تراك��م مخاطر الك��وارث ،حيث ميكن ع��ادة التصدي
للمخاطر املمتدة باس��تثمارات صغيرة نسبيا ً :على
س��بيل املث��ال ،االس��تثمارات الصغي��رة ف��ي صرف
مياه األمطار من املس��توطنات العش��وائية ميكن أن
يقلل وبش��دة من مخاطر الفيضانات .ومن األفضل
التصدي للمخاطر املمتدة اآلن بدالً من التعامل مع

تركيزات اخملاطر احلادة في املستقبل.
ومع ذلك ،فحتى اخملاطر احلادة ميكن التصدي لها
مبرور الزمن .فكل املنشآت والبنية التحتية على سبيل
املثال ،يت��م دوريا جتديدها أو إصالحها أو اس��تبدالها
أو حتس��ينها ،وكل هذا مين��ح الفرص لتجنب مخاطر
ك��وارث جديدة .فكل حلظة م��ن حلظات التغيير هذه
تعد مفترق طرق :إذا مت استغالل الفرصة ،فلن تظهر
مخاط��ر جدي��دة؛ أم��ا إذا ضاعت الفرصة ،فس��تبدأ
مخاطر جديدة في التراكم.
اخملاطر تنطلق بش��كل دوري عند وقوع الكوارث،
مم��ا يقلل من مخ��زون اخملاطر املتراكم��ة ،ولذلك فترة
التعافي وإعادة االعمار بعد وقوع الكارثة ،هي حلظة
قوي��ة متثل فرص��ة ملنع مخاطر جديدة م��ن الظهور،
ولك��ن ال ميك��ن اغتنامها إال إذا وجد إطار سياس��ات
لتنمية تراعي احلد من اخملاطر.
وثاني هدف يجب أن يكون جتنب ترجمة تأثيرات
الكوارث من مخاطر قائم��ة إلى نتائج للفقر .وحتى
إذا جنح��ت الدول في جتنب ظهور مخاطر جديدة ،فإن
وجود تركيزات مخاط��ر غير محققة قد تكون كبيرة
جدا ً بحيث ميكن توقع خسائر كوارث أوسع وأكثر على
املدى القصير واملتوس��ط .والتأكد م��ن أن مثل هذه
التأثي��رات لن ت��ؤدي الى زيادة الفقر لهو أمر حاس��م
لتخفيف االرتباط بني مخاطر الكوارث والفقر.
7.3.3

احلوكمة احلضرية واحمللية

في كل عام يزداد عدد سكان املستوطنات العشوائية
باملدن بحوالي  25مليون نس��مة عامليا ً .وإذا اس��تمر
التوسع الغير منظم للمستوطنات العشوائية في
كونه اآللية الرئيس��ية الس��تيعاب النم��و احلضري،
فسوف حتدث أيضا ً زيادة مكافئة في مخاطر الكوارث
املمت��دة واحلادة وأيضا في الفق��ر باملناطق احلضرية.
وكالهما سيتفاقم بفعل تغير املناخ.
ولذل��ك فتحس�ين احلوكم��ة احلضري��ة واحمللية
يج��ب أن يكون له��ا أولوية سياس��ية رئيس��ية في
أغل��ب البل��دان النامي��ة .كم��ا ألقين��ا الض��وء في
الفصل السادس ،احلوكمة احلضرية واحمللية الرشيدة
دائما ً ما تعتمد على الش��راكة بني احلكومات احمللية
ذات الكف��اءة العالية واملس��ئولة وبني اجملتمع املدني
النشط ،والتي ميكن أن توضح االحتياجات واألولويات،
باإلضاف��ة إلى المركزية الس��لطة وتقدمي املوارد من
حكومة مركزية داعمة .إن التحسينات في احلوكمة
احلضري��ة واحمللية ميك��ن أن تدمج اعتب��ارات احلد من
مخاطر الكوارث في اس��تراتيجية شاملة مما يضمن
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تقرير التقييم العاملي بشأن احلد من خماطر الكوارث لعام 2009
املخاطر والفقر يف مناخ متغري

توفي��ر األراضي اآلمنة ،وضمان امللكية اآلمنة وتوفير
البني��ة التحتية واخلدم��ات وتوفير اإلس��كان املالئم
املقاوم للك��وارث للفقراء .ويقدم الفصل الس��ادس
قائمة غير ش��املة للممارسات اجليدة ،التي طبقت
بالفعل في م��دن في مختلف أنح��اء العالم ،والتي
تبني أنه من املمكن اس��تيعاب النم��و احلضري على
نحو ال يزيد من اخملاطر.

 7.3.4تعزيز سبل املعيشة الريفية
كم��ا أبرزنا في الفصلني الثال��ث والرابع ،فإن تأثيرات
الك��وارث والتي تترجم إلى نتائ��ج فقر متثل حتديا ً من
نوع خاص لفق��راء الريف ،فبالرغم من التحضر ،فإن
مخاطر الكوارث في املناطق الريفية الفقيرة ستظل
تشكل التحدي األكبر ،وأحد التحديات التي سيبرزها
تغير املناخ ،نظرا ً ألن س��بل املعيشة الريفية ما زالت
تعتمد وبشدة على أنشطة حساسة بالطقس.
وف��ي تل��ك الب�لاد الت��ي به��ا ع��دد كبي��ر من
الفقراء الريفيني ،فإنه س��يكون من األساسي تركيز
السياسات على تعزيز سبل املعيشة الريفية .وكما
مت االيضاح في الفصل الس��ادس ،فإن مجموعة من
املناهج اجلدي��دة وجدت في مجاالت م��ن بينها إدارة
امل��وارد الطبيعية ،وتطوي��ر البنية التحتي��ة ،وتوفير
س��بل املعيش��ة وغيره��ا .وفي ح�ين أن تعزيز س��بل
املعيش��ة الريفية في حد ذاته يقلل القابلية للتضرر
ويزيد من القدرة على اجملابه��ة ،فمن الضروري إدخال
اعتبارات احلد من مخاطر الكوارث في هذه العملية،
على س��بيل املثال ،لضم��ان أن امل��دارس اجلديدة في
املناطق الريفية تبنى على معايير مقاومة لألخطار.

تعزي���ز خدم���ات النظ���م
7.3.5
اإليكولوجية
إن أي تده��ور أكبر في اخلدم��ات التنظيمية املقدمة
من قبل النظم اإليكولوجية سوف يزيد من األخطار
املتعلقة بالطقس .والتدني ف��ي اخلدمات التزويدية

سيزيد أكثر من قابلية تضرر سبل املعيشة الريفية،
وكذلك س��يؤثر على توافر املي��اه والطاقة في املراكز
احلضري��ة .وم��ن ثم ،ف��إن حماية مثل ه��ذه اخلدمات
البيئية ودعمها يعد أولوية سياسية رئيسية أخرى.
إن إدارة النظ��م اإليكولوجي��ة وحمايتها أرخص
وأس��هل من إص�لاح األض��رار — والفصل الس��ادس
القي الض��وء على عدد من اآللي��ات املتاحة بالفعل
والتي من املمكن أن تعمم ،مبا في ذلك الدفع مقابل
خدمات النظم البيئية والتخطيط املتكامل.

 7.3.6احلماي���ة االجتماعي���ة املنش���ودة
فقرا واألكثر قابلية
لألش���خاص األشد
ً
للتضرر
ف��ي الوقت احلالي معظم ال��دول تعتمد على آليات
بعدية لالستجابة للكوارث ،مثل املساعدات الطارئة،
والتحوي�لات النقدية واملعونات الغذائية ،ملس��اعدة
املتضرري��ن من الك��وارث .مثل هذه اآللي��ات قصيرة
امل��دى وغالبا ً ما تفش��ل ف��ي اس��تهداف اجملموعات
األكث��ر قابلية للتضرر ،والتي في هذا الس��ياق ميكن
أن تش��مل األس��ر التي تعيلها الس��يدات والشيوخ
واألطف��ال .وكما تفش��ل أيض��ا في معاجل��ة الزيادة
طويل��ة امل��دى ف��ي الفقر وع��دم املس��اواة الناجمة
عن خس��ائر الكوارث ،واآلثار الس��لبية على الصحة
والتنمية البشرية واإلنتاجية.
وعلى ذلك ،فمن التوصيات السياسية الرئيسية
حتويل تركيز احلماي��ة االجتماعية من آليات بعدية ملا
بعد وقوع الكارثة لتش��مل آليات اس��تباقية لتفادي
حدوث الكارثة ،واس��تهداف اجملموع��ات األكثر تضررا ً
بفاعلية أكث��ر -ولم يتعرض هذا التقرير ملمارس��ات
احلماية االجتماعية ولذا فهو ال يقدم توجيه سياسة
مفصل .ويجب أن يكون حتس�ين احلماية االجتماعية
ض��رورة و أولوية ،ليس فقط ف��ي مناطق تركز اخملاطر
احل��ادة ،وإمنا في كل اجملتمع��ات املتأثرة مبظاهر اخملاطر
املمتدة املستمرة.
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 7.4املنهج املعتمد على الشراكة
إن التنمي��ة الت��ي تراع��ي احل��د من اخملاط��ر يجب أن
تدعم — وتعتم��د على -مب��ادرات محلية وقطاعية
مس��تمرة .ويج��ب أن تتبنى بوض��وح منهجا ً يعتمد
على الش��راكة ب�ين احلكم احمللي والوطن��ي واجملتمع
املدني والقطاع اخلاص.
لقد أكد هذا التقري��ر على أوجه قصور املناهج
التقليدي��ة ف��ي التنظي��م والتخطي��ط والتنمي��ة
للبل��دان املنخفضة واملتوس��طة الدخل حيث حتدث
نس��بة كبي��رة م��ن التنمي��ة االقتصادي��ة واملدنية
خ��ارج القط��اع الرس��مي .وبينم��ا ميكن أن تس��هم
التحس��ينات في كودات البناء وتخطيط استخدام
األراضي والتنظيمات البيئية في احلد من اخملاطر في
البالد ذات الدخل املرتفع واملرتفع إلى متوس��ط ،فإن
عوائدها تتناقص ف��ي البلدان الفقيرة وبل وميكن أن
ت��ؤدي إلى أضرار .وقد يحدث هذا ،على س��بيل املثال،
عن��د اس��تخدام معايير البن��اء املرتفعة الس��تبعاد
األسر الفقيرة من سوق اإلسكان الرسمي.
إذا مت تنفيذ إطار سياس��ي للتنمية التي تراعي
احلد من اخملاطر ،س��تكون هناك حاجة لثقافة تنفيذ
مختلف��ة تعتم��د عل��ى الش��راكات والتع��اون بني
احلكومة واجملتمع املدني .كما مت التوضيح في الفصل
السادس ،فمثل هذه الشراكات ميكن أن تقلل بشكل
كبير م��ن تكلفة احلد م��ن اخملاطر ،وتضم��ن القبول

احمللي ،وتس��اعد على تعزيز رأس امل��ال االجتماعي ،مما
يقلل من القابلية للتضرر على املدى الطويل.
إن أهمية هذا املنهج ال ميكن تأكيدها بش��كل
ٍ
كاف .على س��بيل املثال ،فاالستثمارات في شبكات
صرف املدن لتقليل اخملاطر املمتدة في املس��توطنات
العش��وائية س��تكون بال ج��دوى إذا لم تت��م صيانة
املصارف أو س��دتها النفاي��ات ،أو إذا مت التعدى عليها
بالبناء .أما إذا مت تخطيط وبناء املصارف مبشاركة كل
من احلكومة احمللية واجملتمعات املتأثرة ،فسوف تكون
هناك فرصة أفض��ل لصيانتها وحمايتها على املدى
الطويل.
غي��ر أن ه��ذا املنهج يحت��اج إلى تغيي��ر ثقافة
اإلدارة العام��ة في كثير من البلدان ،وما يترتب عليه
من االس��تثمار في تنمية القدرات بدعم من اجملتمع
الدولي .وتقليدي��ا ً تفضل الهيئ��ات املانحة الثنائية
واملتع��ددة األطراف املش��روعات العمالقة ،و التحرك
من املس��تويات األعلى لألدنى ،كآلية س��هلة لتوزيع
امل��وارد وإدارتها .وعليها أيضا مس��ئولية دعم منهج
يعتمد بش��كل أكبر على التصدي وعلى الشراكات
احمللي��ة ،فهناك اآلن ما يكف��ي من خبرات العمل من
خ�لال احت��اد املنظمات غي��ر احلكومي��ة ،وآليات مثل
الصنادي��ق االجتماعية إلدارة التفاع��ل بني الهيئات
املانحة واحلكومات واجملتمعات احمللية.

 7.5احلوكمة الفعالة للحد من املخاطر
باإلضافة إل��ى وجود إطار سياس��ي يعطي األولوية
للتنمي��ة الت��ي تراعي احلد م��ن اخملاطر ،يل��زم وجود
مجموع��ة من ترتيب��ات احلوكمة للح��د من مخاطر
الك��وارث واحلد م��ن الفقر والتكيف م��ع تغير املناخ،
على أن تكون قادرة على ضمان إدراج اعتبارات اخملاطر
في جميع اس��تثمارات التنمية .إن حتس�ين احلوكمة
للحد من اخملاطر بالغ األهمية ،من أجل توفير وسيلة
لتوصيل السياسة ومنهج منظم لتخطيط ومتويل
ومراقبة االستثمارات في كل القطاعات.

ل�لإدارة العامة .فلكل دولة نظام سياس��ي وقانوني
مختلف وترتيب��ات مختلفه لإلدارة العامة :فال يوجد
إطار واحد يناس��ب اجلميع حلوكم��ة احلد من اخملاطر.
إن وض��ع اطار حوكمة موحد للح��د من اخملاطر يبدو
كأمن��ا يتيح للفرص لتطبيق سياس��ات أكثر فعالية
ويؤدي إلى تفادي اإلزدواجية وعدم التنس��يق .كما أن
حتقي��ق التوافق بني اطر العم��ل الدولية ومتطلبات
التخطيط واإلبالغ س��يدعم حتقي��ق تكامل أفضل
على املستوى الوطنى.

وبصف��ة خاص��ة ،ف��إن الترتيب��ات املؤسس��ية
وترتيب��ات احلوكم��ة القائم��ة للح��د م��ن مخاط��ر
الك��وارث واحلد م��ن الفقر والتكيف م��ع تغير املناخ
حتت��اج إل��ى أن تتوافق بن��اء على األنظم��ة القائمة

ويجب أن تكون املس��ئولية املؤسسية واإلدارية
عن احلد من اخملاطر منوطة بأعلى مس��توى ممكن في
احلكومة ،للحصول على السلطة السياسية واملوارد
الالزمة للتأثير في سياسات التنمية .وإذا أمكن إدراج
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احلد من اخملاطر صراحة في خطط وميزانيات التنمية
الوطنية ،فستتمكن كل أقسام احلكومة من إعداد
برامج أعمال واستثمارات للحد من اخملاطر.

البلد ،مبا فيه��ا األعاصير والفيضان��ات واالنفجارات
البركانية واخملاطر املرتبطة بتقلب املناخ مثل ظاهرة
التأرجح اجلنوبي للمناخ  -النينيو.

وحلس��ن احلظ ،فإن إس��تعراض تقدم اطار عمل
هيوجو قد س��لط الضوء على أن العديد من البلدان
بالفعل وضعت آليات مبتكرة لتحسني حوكمة احلد
من اخملاطر ،وميكن أن يبنى عليها اطار عمل لتحسني
احلوكمة.

 7.5.2إدراج حتلي���ل التكاليف والعوائد
يف االستثمار العام

 7.5.1مراقب���ة األخط���ار ومعلوم���ات
املخاطر
تتوزع مس��ئوليات مراقبة األخط��ار وإدارة معلومات
اخملاط��ر حاليا ً بني عدد كبير من املؤسس��ات التقنية
احلكومي��ة ،واجلامعات ومش��روعات التعاون التقنية
الدولي��ة .ونتيج��ة لذلك ،لم يحرز س��وى القليل من
التقدم في التقييم الشامل للمخاطر ذات األخطار
املتعددة ،وعادة ما تكون مراقبة األخطار ظرفية وغير
مستمرة.
وم��ن ثم وفي س��ياق نظ��ام التخطي��ط لبلد،
يوصى بالس��عي لزيادة التضافر في مراقبة األخطار
وحتدي��د اخملاطر .وميكن حتقيق ذلك عن طريق التكامل
الوظيف��ي أو االندماج في مؤسس��ة واحدة مكونة
من هذا العدد الكبير من الهيئات العلمية والتقنية
املس��ئولة ع��ن األرص��اد اجلوي��ة واجلولوجي��ا وعلوم
اجليوفيزياء وعلم احمليطات واإلدارة البيئية.
مثل هذا التكامل الوظيفي أو الدمج املؤسسي
من ش��أنه حتس�ين توافر املعلومات الدقيقة واحملدثة
ح��ول مخاطر الكوارث على املس��تويات وباألش��كال
املناسبة لدعم اتخاذ القرار .وذلك من شأنه تسهيل
حتلي��ل التكاليف والعوائ��د اخلاصة ب��إدراج احلد من
مخاطر الكوارث في االستثمار العام ،مبا فيها حماية
وجتدي��د النظم البيئي��ة ،وحتديد أولويات االس��تثمار
ف��ي احلد التصحيحي من مخاط��ر الكوارث ،وتقييم
مس��تويات اخملاط��ر االحتمالي��ة حلس��اب أقس��اط
التأمني ،وتوفي��ر خرائط لألخطار الس��تخدامها من
قبل احلكومات احمللية واملدنية في استخدام األراضي
والتخطي��ط والتنظيم اإلقليم��ي ،وصياغة كودات
البناء ،ونش��ر معلومات عن اخملاط��ر للقطاع اخلاص
واجملتم��ع املدن��ي ،وإنش��اء قواعد ومعايي��ر للحد من
اخملاطر ،مث��ل معايير األي��زو ( )ISO 3100التي جتري
مناقشتها حاليا.
إن تعزيز مراقبة اخملاطر من ش��أنها دعم اإلنذار
املبكر احملسن املرتبط باخملاطر الرئيسية التي تواجهها

قام��ت بع��ض البلدان ب��إدراج بعض االبت��كارات في
احلوكم��ة في أنظمة االس��تثمار العام��ة بها ،مثل
حتلي��ل تكالي��ف وعوائد احل��د من مخاط��ر الكوارث،
املوضحة في اجلدول 5.5
عل��ى أس��اس معلوم��ات دقيق��ة وحديثة عن
اخملاطر ومواطن الضع��ف واألخطار ،فإن نظام فعال
لالس��تثمار العام ،يقع عادة إم��ا في وزارة التخطيط
أو املالي��ة ،ميك��ن أن يضم��ن أن جميع االس��تثمارات
العامة اجلديدة تعرضت لتحليل التكاليف والعوائد
لتحديد م��ا إذا كان��ت التكالي��ف اإلضافية إلدماج
تدابي��ر احلد من مخاط��ر الكوارث لها م��ا يبررها من
مس��تويات اخملاطر .وهذا من ش��أنه تعزيز اس��تدامة
وفعالية تكلفة االس��تثمار العام ،سواء في التنمية
القطاعي��ة أو احمللية ،ف��ي التنمية اجلدي��دة أو إعادة
تأهي��ل البنية التحتية القائم��ة واخلدمات .مثل هذا
العمل من شأنه أن يسهم بشكل كبير في احلد من
مخاطر الكوارث في املستقبل.
وع��ادة تق��وم وزارة املالي��ة أو التخطي��ط أيضا ً
بإدارة موارد امليزانية الوطنية لالستثمارات للحد من
مخاط��ر الك��وارث وتصحيح اخملاط��ر القائمة أو تلك
التي من املرج��ح أن تزداد نتيجة تغير املناخ .وس��وف
تس��تخدم ه��ذه امل��وارد لتخفي��ف اخملاط��ر ،وحتصني
املرافق الرئيس��ية والبني��ة التحتية املعرضة للتضرر
(مثل املدارس واملستشفيات وشبكات املياه والصرف
الصح��ي والطاق��ة) ،ولتطوي��ر نظم اإلن��ذار املبكر،
والس��تعادة النظم البيئية ،ولغيرها من استثمارات
احلد التصحيحي من مخاطر الكوارث.
وإذا مت إدراج احلد من مخاطر الكوارث في أنظمة
االس��تثمارات العامة ،ف��إن وزارة املالية أو التخطيط
عندئذ س��تكون في أفضل وضع للتفاوض على نقل
ما بقى من اخملاطر الرئيس��ية من خالل املشاركة في
جتمع��ات التأمني ضد الك��وارث ،وصناديق الكوارث أو
غيرها م��ن الصك��وك ،ولضمان وجود م��وارد كافية
لالس��تثمار في التعافي وإعادة اإلعمار بعد الكوارث،
من خالل إدارة صندوق لتمويل الطوارئ.
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الفصل 7
أمنا
االستثمار اليوم لغد أكثر ً

 7.5.3ضمان التنفيذ
من ابتكارات احلوكمة األخرى التي مت تنفيذها في بعض
البلدان إدراج احلد من مخاطر الكوارث في جدول أعمال
أو مكتب املراجعة أو احملاسبات الوطنية إلجراء مراجعات
دوريةألداءالقطاعالعام.وهذابدورهيعتمدعلىأنيصبح
احلد من اخملاطر عنصرا ً مركزيا ً في السياس��ة الوطنية
وإدراجه في خطط وميزانيات التنمية الوطنية.
وهذا ميكن أن يضمن أن سياس��ات وقواعد احلد
وتفعل على جميع املس��تويات
�تطبق
من اخملاطر س�
ّ
ّ
والقطاع��ات احلكومي��ة .وبدون إجراء حتس��ينات في
التنفي��ذ ،واإلل��زام واملراقب��ة ،س��يكون هن��اك خطر
حقيقي من أن تطورات أخرى في السياسة واحلوكمة
قد تؤدي إلى إجنازات على الورق ويكون تأثيرها ضعيفا ً
على احملركات األساسية للمخاطر.
وميك��ن أن ت��ؤدي عمليات املراجع��ة إلى عقوبات
إداري��ة أو غيرها من العقوبات في حالة عدم االمتثال،
كما أنها تس��تخدم أيضا لتسليط الضوء على أوجه
القصور واجملاالت التي ميكن حتسينها وينبغي أن تصبح
عنصرا ً رئيسيا ً في أطر احلوكمة للحد من اخملاطر.
7.5.4

حتسني أنظمة اإلنذار املبكر

إن مراجع��ة أنظم��ة اإلنذار املبك��ر (انظ��ر املربع )5.2
تؤكد على تس��عة مجاالت حتتاج إلى حتسني لضمان
أن أولئك املعرضني للخطر لديهم وس��يلة للحصول
عل��ى معلومات إن��ذار مبك��ر مفهومة وف��ي الوقت
املناس��ب ،ويعرفون اخملاطر الت��ي يتعرضون لها ،وأنهم
عل��ى اس��تعداد التخ��اذ التدابير املناس��بة للحد من

اخملاط��ر .وعلى وجه اخلصوص ميكن تعزي��ز الروابط بني
النظم التي تقدم اإلنذار املبكر عن حدوث خطر وشيك
واملنظم��ات املس��ئولة عن االس��تعداد واالس��تجابة
للكوارث ،كم��ا يجب تقوية القدرات اجملتمعية واحمللية
على االس��تعداد واالس��تجابة للكوارث .وقد أظهرت
التجرب��ة أنه حت��ى عندما تفش��ل اإلن��ذارات املبكرة
اإلقليمية والوطني��ة ،فإن املناطق ذات القدرات احمللية
القوية تش��هد انخفاضا ً بشكل كبير معدل الوفيات
حتى في حاالت الكوارث.
7.5.5

حتويل املخاطر واآلليات املالية

ال ت��زال هن��اك موانع كبيرة أمام إدخ��ال التأمني ضد
الك��وارث ف��ي ال��دول ذات الدخ��ل املنخف��ض إل��ى
املتوس��ط أو ذات الدخ��ل املنخف��ض .وتش��مل هذه
املوانع عدم تواف��ر تقييم منهجي دقيق للمخاطر أو
البنية التحتية املالية الالزمة.
إن دع��م تنمي��ة أس��واق التأم�ين ف��ي البلدان
املنخفضة الدخل يعد أح��د ابتكارات احلوكمة التي
تتصدى لهذه املوانع ،للسماح لنسبة أكبر من األسر
املعرضة للمخاطر بالوصول إلى آليات حتويل اخملاطر.
فتطوير أس��واق التأمني يجب أن يس��كتمل بتدابير
مثل التمويل املصغر وآليات متويل الطوارئ للتصدى
خملتلف طبقات اخملاطر في كل بلد.
و ح��دوث تغلغل أكبر آلليات حتوي��ل اخملاطر في
البل��دان املنخفض��ة الدخ��ل س��يعمل عل��ى توفير
آلية أكثر س��رعة وقابلية للتنبؤ وش��فافية لتمويل
التعاف��ي وإعادة اإلعم��ار ،مما ميكن التعافي الس��ريع
لسبل املعيشة واألصول املفقودة.

 7.6استثمر اليوم لغد أكثر أمناً
بش��كل ع��ام ،ف��إن التكالي��ف املترتب��ة عل��ى
التوصيات الواردة أعاله لها ثالثة عناصر رئيسسية:
.1

1االستثمار في مجاالت التنمية التي تراعي احلد
من اخملاطر :تكلفة توفي��ر البنية التحتية واخلدمات
الالزم��ة للتص��دي للعوام��ل األساس��ية للمخاطر.
فعلى س��بيل املثال ،ميكن أن يش��مل ذلك حتس��ينات
لص��رف مي��اه العواص��ف والصرف الس��طحي في
املناط��ق احلضرية ،وإج��راء تعديالت لتجدي��د املباني
القائم��ة والبنية التحتي��ة لتقلي��ل قابليتها للتضرر
وحتس�ين ش��بكات املياه والصرف الصح��ي والصحة

والتعليم أو توفير البنية التحتية في املناطق الريفية.
.2

2إدماج اعتبارات احلد من اخملاطر :التكاليف اإلضافية
ألخ��ذ اعتب��ارات احلد م��ن اخملاطر كعامل ف��ي كل أوجه

االستثمار السابق ذكرها.
.3

3إطار عمل احلوكمة للحد من اخملاطر :تكاليف إنشاء
أطر احلوكم��ة والقدرة عل��ى تنظيم املهام ال��واردة في

النقطتني الس��ابقتني على الصعيدين الوطني واحمللي،

وضمان تنفيذها.
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التقدم في العنصرين األول والثاني يعتمد على
وجود إطار حوكمة مالئم .وفي الوقت نفس��ه ،وجود
إطار احلوكمة بدون االس��تثمار ف��ي العنصرين األول
والثان��ي سيش��ابه وضع دولة وضعت قانونا ً ش��امالً
للبناء ولكن حيث  90%من مس��اكن الفقراء تبنى
في القطاع غير الرس��مي ودون الرجوع إلى القانون.
وبعبارة أخرى فإن االستثمار في جميع اجملاالت الثالثة
يدعم بعضه بعضا ً.

 7.6.1االس���تثمار يف التنمي���ة ال�ت�ي
تراعي احلد من املخاطر
إن حس��ابات تكالي��ف اس��تثمارات التنمي��ة الت��ي
حتد م��ن اخملاطر يجب أن يش��مل كل م��ن :أ) تكلفة
معاجلة العجز القائم في التنمية ،مثل رفع مستوى
املستوطنات العشوائية املوجودة أو تعويض األضرار
الت��ي حتيق بالنظ��م البيئية  ،ب) ضم��ان أن التنمية
اجلديدة تس��هم ف��ي احلد من اخملاطر — على س��بيل

املربع  :7.2تكلفة
حتقيق األهداف
اإلمنائية لأللفية

التقدي��رات املفصلة لتكاليف حتقي��ق األهداف اإلمنائية
لأللفي��ة في بنجالدش وكامبوديا وغان��ا وتنزانيا وأوغندا
تش��ير إلجمالي يبل��غ حوالي  1000دوالر للش��خص
الواح��د .2ومن ه��ذا ،حوالي النصف للبني��ة التحتية.
والعنصر الوحيد املتعلق باإلس��كان يبلغ نحو  30دوالرا ً
للش��خص الواحد مخصصة لالرتقاء باألحياء الفقيرة.3
والفرق بني مجموع االستثمارات املطلوبة لتحقيق األهداف
اإلمنائية لأللفية واملوارد احمللية احلالية التي يتم حشدها
من األس��ر واحلكومات قدر بحوالي  600دوالر للشخص
الواحد لهذه البلدان اخلمس��ة .وإذا كان هذا املتوس��ط
ينطبق فقط على البلدان األقل منوا ً ،فمعني ذلك احلاجة
إلى استثمارات خارجية تبلغ  480بليون دوالر على مدى
 10س��نوات .وتقدر الفجوة في متويل األهداف اإلمنائية
لأللفية بالنس��بة جلميع البلدان املنخفضة واملتوسطة
الدخل بحوالي  73بليون دوالر أمريكي في عام ،2006
س��ترتفع إلي  135بليون دوالر أمريكي في عام .2015
عملية تقدير التكاليف هذه تس��لط الضوء على ارتفاع
التكلف��ة النقدية ملعاجلة عجز التنمي��ة والتي يعتمد
عليها احلد من مخاطر الكوارث في البلدان الفقيرة.

والتكلفة املقدرة ملعاجل��ة أوجه القصور القائمة لتوفير
املياه والصرف الصحي وتصريف املياه في املناطق احلضرية
تعط��ي مثاال ً آخر .لو افترضن��ا أن هناك  30مليون من
املس��اكن احلضرية التي تفتقر للمياه والصرف الصحي
في أفريقيا وأمري��كا الالتينية ،و 150مليون تفتقر إلى
نفس الش��ئ في آس��يا ،4وأن متوسط التكلفة لألسرة
الواح��دة لتوفير املياه والص��رف الصحي وتصريف املياه
 400-2005دوالر إضافة ال��ى  400-200دوالر أخرى
الزمة للبني��ة التحتية التي س��يتطلبها ذلك (مبا في
ذلك اس��خراج املياه ومعاجلتها) ،إذن ستحتاج ملا يقرب

املث��ال ضم��ان أن الفق��راء في امل��دن يحصلون على
األراضي اآلمنة والبنية التحتية واخلدمات.
ومن الصعب أو املستحيل توفير تقديرات عاملية
دقيقة لتكلف��ة تقليص عجز التنمي��ة في املناطق
الريفية واحلضرية .لكن وكم��ا يوضح مربع  2 .7فإن
تقديرات مش��روع األلفية تخدم باعط��اء فكرة عن
مدى حجمها.
ه��ذه التقدي��رات اخملتلف��ة تش��ير إل��ى احلاجة
لع��دة مئ��ات مليارات ال��دوالرات من االس��تثمارات
سنويا ملعاجلة عوامل اخملاطر األساسية في املناطق
الريفي��ة واحلضرية .وكما أوضح الفصل الس��ادس،
فإن ه��ذه التكالي��ف ميكن أن تقل كثي��را من خالل
الش��راكات اجلدي��دة ب�ين احلكومة واجملتم��ع املدني.
وعل��ى كل ح��ال ،فحت��ى بافت��راض أن احلكوم��ات
في س��بيلها لتعميم ه��ذه املناه��ج القائمة على
املشاركة ،فليس هناك مفر من حقيقة أن التصدي
لعوامل اخملاطر األساس��ية يحتاج إلى اس��تثمارات
كبي��رة ومس��تدامة ،والتي س��يتعني عل��ى اجملتمع

م��ن  84-42بليون دوالر أمريكي .والنس��بة التي ميكن
متويلها من قبل احلكومات احمللية والوطنية تتفاوت كثيرا ً
ب�ين املناطق والبلدان .وفي نف��س الوقت ،هذا يأخذ في
االعتبار فقط املياه والصرف الصحي والبنية األساس��ية
الالزمة للمناطق احلضرية وال تأخذ فى اإلعتبار االستثمار
املطلوب من أجل  55%من الس��كان ممن يعيشون في
املناطق الريفية.
إن تكلفة تطوير املس��توطنات العشوائية قد قدرت في
املتوسط ب  665دوالر أمريكي للشخص الواحد ،6وهذا
يعن��ي أن تكلفة رفع مس��توى  800مليون الى بليون
ش��خص يعيشون في مستوطنات عش��وائية ستكون
 665-532بليون دوالر أمريك��ي .7وإذا كان  30%من
هذه االس��تثمارات ميكن اس��تردادها من خالل القروض
الصغيرة ،و 10%يس��اهم بها الس��كان أنفس��هم،
فإن��ه يعني احلاجة إلى حوال��ي  300-400بليون دوالر
أمريكي.
إن تكلفة توفير بدائل ذات نوعية جيدة لنمو املستوطنات
العش��وائية لعدد يقدر بنحو  457مليون شخص بني
عام��ي  2005و 2006من خالل اإلس��كان التعاوني
املعتمد على املالكني ،س��يتطلب اس��تثمارا ً يبلغ 400
دوالر أمريكي للفرد الواحد .وهذا يتضمن متطلبات يصل
مجموعه��ا إلى  182بليون دوالر أمريكي 60% ،منها
أو  110بلي��ون دوالر أمريكي يجب أن تأتي من اإلعانات.
ونس��بة  40%األخرى ميكن متويلها من خالل املدخرات
والتبرعات املقدمة من األسر املشاركة واسترداد التكاليف
من القروض الصغيرة.
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الفصل 7
أمنا
االستثمار اليوم لغد أكثر ً

الدول��ي أن يدفع ج��زءا ً كبيرا ً منه��ا .وليس احلد من
مخاط��ر الك��وارث والتكي��ف م��ع تغير املن��اخ في
البلدان النامية س��هالً على اجملتمع الدولى.
ومن املفارق��ات أن األزمة االقتصادي��ة العاملية
الراهنة قد توفر الفرصة لتعزيز مثل هذا االستثمار،
فكثير م��ن البلدان تزي��د اس��تثماراتها العامة في
مج��االت مثل البني��ة التحتية وخلق ف��رص العمل
كجزء من برامج حتفيز االقتصاد .إلى احلد الذي ميكن
لهذا االس��تثمار أن يس��تهدف التنمية التي تراعي
احلد من اخملاطر (على س��بيل املثال ،حتس�ين تصريف
املياه في املناطق املعرض��ة للفيضانات) فإنها ميكن
أن تستخدم كأداة لتقليل اخملاطر.
7.6.2

دمج احلد من املخاطر

احلد م��ن اخملاطر (س��واء مت تصوره على أن��ه احلد من
مخاطر الك��وارث أو التكي��ف مع تغير املن��اخ) عادة
ما ينظر إليه على أن��ه تكلفة إضافية للتنمية .في
الواق��ع ،أحد أهم اجمل��ادالت التي اس��تخدمت لتبرير
ع��دم إحراز تق��دم في احلد من مخاط��ر الكوارث ،هو
أن البل��دان النامية لديها أولويات أخرى مثل احلد من
الفقر ،وال تستطيع حتمل تكاليف إضافية.
هذا التقرير يطرح وجه��ة نظر مناقضة ،وكما
يوضح اجلدول  ،5.5فاالس��تثمار في احلد من مخاطر
الك��وارث بصفة عام��ة ميثل توفيرا ً كبي��را ً من حيث
جتنب اخلس��ائر وتكالي��ف إعادة البن��اء .ومن ثم فهو
وس��يلة خلفض تكالي��ف احلد من الفق��ر والتصدي
لعوامل اخملاطر األساس��ية .وه��ذا يعني أن التكلفة
احلقيقة لتنمية االس��تثمارات تكون في الواقع أقل
إذا تضمنت احلد من مخاطر الكوارث.
و آلي��ات مث��ل الصنادي��ق املش��تركة للكوارث
وس��ندات الكوارث ق��د توفر وس��يلة لتحويل اخملاطر
املتبقي��ة ،إال أنها تكلفة غير مؤثرة للتخفيف منها.
ونظ��را ً ألن أس��واق التأمني في معظ��م البلدان ذات

الدخل املنخفض إلى املتوس��ط واملنخفض متأخرة
للغاية ،فهذه التوصي��ة تتطلب دعم القطاع العام
لضم��ان أن عمليات تقيي��م اخملاطر متاح��ة لتقدير
مستويات اخملاطر واألخطار ،وللمساعدة في تكاليف
بدء التش��غيل املرتبطة بفتح أس��واق التأمني .يلزم
إدراج هذه التكاليف في امليزانيات لتحس�ين ترتيبات
احلوكمة للحد من مخاطر الكوارث.

 7.6.3إط���ار عم���ل احلوكم���ة للح���د م���ن
املخاطر
إنه ملن الصعوبة مبكان تقدير االستثمارات املطلوبة
لتعزي��ز السياس��ات الوطني��ة وأط��ر احلوكم��ة ،ألن
االحتياجات والقدرات تختلف من بلد آلخر .فالعديد
م��ن هذه االس��تثمارات تتطلب عنص��را ً من عناصر
التعاون التقني الدولي ،حتى في البلدان التى تكون
فيه��ا غالبي��ة امل��وارد الرئيس��ية والق��درات متوفرة
داخليا ً .غير أن املورد الرئيسي في هذه احلالة هو اإلرادة
السياس��ية أكثر من التمويل الدولي .وعندما تتوافر
اإلرادة السياس��ية ،فحت��ى االس��تثمارات الصغيرة
ميكن أن تنتج فوائد ضخمة .وبدون االدارة السياسية
فحتى االس��تثمارات الكبيرة في مجال بناء القدرات
سيكون تأثيرها امللموس ضئيالً.
وف��ي اخلت��ام ،ف��إن املتطلب��ات الرئيس��ية هي
مس��اعدة البلدان على تعزيز ترتيبات احلوكمة لديها
وحتسني إدارة االستثمارات اخلاصة بالتصدي لعوامل
اخملاطر األساس��ية وضمان أن احلد م��ن اخملاطر مدرج
في تلك االس��ثمارات .وب��دون تعزيز ه��ذه الترتيبات
والق��درات ،فحتى االس��تثمارات الكبي��رة في مجال
التنمية س��تكون بال تأثير ملم��وس أو تكون معيقة
لالنتاج ،وإذا أمكن تعزي��ز ترتيبات احلوكمة والقدرات
املتعلق��ة باحلد من اخملاطر ،فاالس��تثمارات الصغيرة
ميك��ن أن تنت��ج فوائ��د ضخم��ة .فاالس��تثمار اليوم
ٍ
بغد
لتعزيز القدرات ضروري لتتمتع االجيال القادمة
أكثر أمنا ً.
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تقرير التقييم العاملي بشأن احلد من خماطر الكوارث لعام 2009
املخاطر والفقر يف مناخ متغري
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ٍ
كاف .اتصال ش��خصي من ديفيد س��اتيرثويت،
3رقم غير
املعه��د الدول��ي للبيئ��ة والتنمي��ة ،لن��دن .اس��تلم في
10/1/2009

4 4.هارودي وآخرون 2001

5.

6.

7.

5من املس��تحيل تقدي��ر التكاليف احلقيقي��ة ،ويرجع ذلك
جزئيا إلى أنها س��وف تختلف من م��كان آلخر  -بل وفي
أنحاء املكان الواحد -حس��ب ال��ذي يصمم وينفذ .فاحلل
ال��ذي تقدمة األمة ذات الدخل املرتفع التي لديها خدمة
توصيل مياه صاحلة للش��رب ملدة  24س��اعة في االنابيب
وغسل املراحيض مباء دافق سيكون بوجه عام أكثر كلفة
بكثيرعن ذل��ك ،بعض البرامج املبتكرة والتي أتاحت مياه
بجودة جيدة وصرف صحي بتكلفة أقل من ذلك
6مش��روع األمم املتحدة األلفي لس��نة  ،2005ويش��مل هذا
التقدير متويل ش��راء األراضي والنقل وحتس�ين اإلسكان،
ومعظم ش��بكات البني��ة التحتية ،وامل��دارس والعيادات
الصحي��ة واملراف��ق اجملتمعية والتخطي��ط والرقابة وبناء
قدرات اجملتمع احمللي
7ويتف��ق هذا مع تقديرات أخرى — على س��بيل املثال ،فمن
خالل حتال��ف املدن وجد أن  50مليار دوالر الزمة لتحس�ين
الس��كن ل  100ملي��ون من س��كان األحي��اء الفقيرة ،ومت
تقدير مبلغ  74مليار دوالر أمريكي لهذا من قبل مشروع
األمم املتحدة للمس��توطنات البش��رية ،انظر الفيضانات
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