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 ن امتنانها للمنظمات التي تظهر شعاراتها أدناه ملساهماتها املاليةتعرب سكرتارية االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث ع

 . كما مت تقدمي املوارد املالية بسخاء، من عدة 2011 في إنتاج تقرير التقييم العاملي بشأن احلد من مخاطر الكوارث لعام والفنية
ا والواليات املتحدة األمريكية. وترد القائمة الكاملةهات، من بينها املفوضية األوروبية، وحكومات اليابان والنرويج وسويسرج

 للشكر والتقدير في التقرير الرئيسي. 
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الكوارث مخاطر من احلد بشأن العاملي التقييم تقرير إعداد فيه يتم الذي الوقت في 
من للماليني املعيشة سبل على والقضاء األرواح إزهاق الكوارث تواصل 2011، لعام 
يناير/كانون في وقع الذي هايتي زلزال كارثة عن الناجمة التأثيرات وتوضح البشر. 
الوثيق الترابط 2010 يوليو/متوز في باكستان اجتاحت التي والفيضانات 2010 الثاني
أستراليا، اجتاحت التي الفيضانات فإن 2011، عام وخالل والفقر. الكوارث مخاطر بني 

والكوارث والتسونامي والزلزال نيوزيلندا، في تشيرش كرايست ضرب الذي والزلزال 
هذا على العمل يجري بينما اليابان شرقي شمال في الفوضى تثير التي النووية 
كما الكوارث. خملاطر ًأيضامعرضة  املتقدمة البلدان بأن ًصارخاًتذكيرامتثل  التقرير، 
على بها معرفة واألقل املناخ، بتقلب واملرتبطة الصغرى الكوارث مئات تسببت 
والفلبني وكولومبيا والبرازيل بنني في جسيمة، أضرار إحداث في الدولي، املستوى 
الثغرات خالل من باستمرار اخملاطر تنشأ كيف األحداث هذه وتكشف أخرى. وبلدان 
ذلك، على وعالوة للمخاطر. واالقتصادات السكان تعرض وزيادة التنمية في املوجودة 
بتعقد  مرتبطة جديدة ناشئة ضعف ونقاط مخاطر فهناك اليابان، كارثة أبرزت وكما 

وترابط النظم التكنولوجية التي تعتمد عليها اجملتمعات احلديثة.
الكوارث مخاطر من احلد بشأن العاملي التقييم تقرير من الثانية الطبعة هي هذه 
الكوارث مخاطر وحتليل لفهم ًحديثاًمصدرايوفر  والذي املتحدة األمم تصدره الذي 

التقرير يقوم واحملسنة، اجلديدة البيانات من كبيرة كميات على ًواعتماداالعاملية.  
واإلقليمية العاملية املستويات على وأمناطها الكوارث مخاطر اجتاهات باستكشاف 
ذاتية تقييمات إجراء في حكومة 130 من أكثر تشارك ذلك، مع وباملوازاة والوطنية. 
عاملي  استعراض أشمل إجناز في واملساهمة هيوغو، عمل إطار تنفيذ في احملرز للتقدم 

للجهود الوطنية للحد من مخاطر الكوارث.

نحو األولى اخلطوة هي الكوارث عن الناجمة اخلسائر بشأن احملاسبة أن النتائج وتظهر 
املتاحة، اإلمنائية اآلليات موائمة أن كما وتقييمها. الكوارث مخاطر مسؤولية حتمل 
وبرامج املشروطة، النقدية والتحويالت العام، لالستثمار الوطني التخطيط مثل 

إلى لتصل الكوارث مخاطر إدارة جهود مستوى رفع على تساعد املؤقتة، العمالة 
مخاطر باحلد من االستراتيجيات هذه وتقوم للمخاطر. املعرضني املواطنني املاليني من 
مع  للتكيف هامة أنها كما هيوغو، عمل إطار أهداف حتقيق نحو والسعي الكوارث 

تغير املناخ وإحراز األهداف اإلمنائية لأللفية.

هذا إنتاج بتنسيق الكوارث من للحد الدولية االستراتيجية سكرتارية قامت وقد 
اليابان وحكومات األوروبية املفوضية وقامت عامليني. شركاء عدة مع بالتعاون التقرير، 
خالل من باإلسهام اجلهات من وغيرها األمريكية املتحدة والواليات وسويسرا والنرويج 
املوارد  بتقدمي عديدة أخرى ومنظمات بلدان قامت كما بسخاء. املالية املوارد تقدمي 

البشرية والتقنية لدعم البحوث وورش العمل والدراسات الالزمة إلعداد التقرير. 

 2011م عالثرالكوارطخمامن حلد انأبشملي اعلالتقييم اريرتق
ئيسيةرلات جااستنتالاوز جملوا – لتنميةايف رعتة داعإور طاملخاعن ف كشلا 2 
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رئيسية ائج الموجز النت
تنخفضت فيالواوتفع ترية دصاقتالائر خلساا:طرملخااتهاجتاا
ً، باستثناء أولئك الذينعاما 20طر التعرض للقتل عند حدوث إعصار أو فيضان اليوم عما كان عليه قبل انخفضت مخا�

يعيشون في بلدان تعاني من انخفاض الناجت احمللي اإلجمالي وضعف احلوكمة. 

تصادات البلدان ذات الدخل املنخفض بشكل خطير.مخاطر اخلسائر االقتصادية االزدياد في جميع األقاليم — مما يهدد اقتواصل 

تعكس مخاطر الكوارث الشديدة مسارات التنمية االقتصادية إلى حد كبير.

ً.ميكن للمخاطر املمتدة اليوم أن تصبح مخاطر حادة غدا

 على رفاهية األطفال وتتسبب في حدوث النزوح الداخلي.ًوسلبياًكبيراًتؤثر الكوارث تأثيرا

�

�

�

�

خلفية اطر ملخاا :فجلفاا
نتاج الزراعي، مع خسائر كبيرة متتد إلى القطاعات االقتصادية األخرى.تتضح آثار اجلفاف في أجلى صورها على اإل�

متناسب غير بشكل واالقتصادية االجتماعية التأثيرات تتركز ًومحلياللجفاف،  خفية مخاطر هناك تزال ال العاملي املستوى على�
في األسر الريفية الفقيرة.

أي مخاطر كوارث أخرى، نتيجة لقرارات اقتصادية وخيارات اجتماعية.قد تكون مخاطر اجلفاف، أكثر من �

غو هيوعمل ر طاإثري تأ :مليةلعاادجلهوا
 على وجود اهتمام متزايد باحلد من مخاطر الكوارث.ًميثل عدد استعراضات التقدم اخلاصة بإطار عمل هيوغو ونوعيتها دليال�

 .د مناقشة املؤشرات والتقدم احملرز على توليد لغة مشتركة وتفاهم مشتركتساع�

واالستعداد واالستجابة، ال تزال البلدان تكافح للتصدي للمسببات في حني يتم إحراز تقدم جيد في مجاالت اإلنذار املبكر�
األساسية للمخاطر. 

�

�

عية اوت ارخلياضحة اوت يضامقا :طرملخااعن لكشف ا
ة واحلد األقصى احملتمل للخسائر كافيني إلحداث صدمة تدفع احلكومات إلىينبغي أن يكون احلجم الهائل للخسائر املتكرر�

العمل.

�

�

�

ث رالكواطر خماة رادإى مستوفع ر :لتنميةايف تعرة دعاإ
يجب إعادة تعريف التنمية لتكون حساسة خملاطر الكوارث واملناخ. �

ال للغاية.في إدارة مخاطر الكوارث يبدو ضئي االستثمار احلالي يجعلار العام حجم االستثم �

 .ً للوصول إلى املاليني بتكلفة إضافية منخفضة نسبيا للحماية االجتماعية احلالية موائمة اآللياتميكن  �

اخملاطر. تكوين أصول مجتمعية للحد من ن لبرامج العمالة املؤقتة املساهمة فيميك �

والفوائد جذابة للغاية. املستندة إلى النظم البيئية نسب للتكاليف قق إدارة مخاطر الكوارثعادة، حت �

فشلها.أثبتت األساليب التقليدية لتخطيط وتنفيذ استخدامات األراضي  �

فرصة لتوسيع نطاق املبادرات احمللية املبتكرة. ً تتيح املناهج التشاركية حقا �

طر ملخااكمة حوح صالإ
دارة مخاطر الكوارث في وزارة مركزية تتمتعمان اتساق السياسات والتخطيط، ينبغي أن تقع املسؤولية الشاملة عن إلض�

مبستوى عال من السلطة السياسية. 

ال تزال املساواة بني اجلنسني والتوعية العامة ال تلقى التناول الكافي.

 للغاية. ًالكوارث، وال سيما داخل القطاعات ومن خالل احلكومات احمللية، محدوداال يزال االستثمار في إدارة مخاطر 

 ما يكون لديها متويل طوارئ يعادل هذه ًاحلكومات مسؤولة عن جزء كبير من اخلسائر اإلجمالية املتوقعة — ونادراتعتبر 
املسؤولية.

 تستطيع حتمل حتويلها. لإلبقاء عليها وكم اخملاطر التيلديها استعداد حتتاج احلكومات إلى أن تقرر كم اخملاطر التي  

صحيحية والتعويضية هو الطريقة األكثر فعاليةوجود مجموعة متوازنة من استراتيجيات إدارة اخملاطر االستشرافية والتيعتبر 
من حيث التكلفة للحد من مخاطر الكوارث ودعم التنمية. 

3 

�

�

�

 هي اتباع نهج تدريجي لتحقيق الالمركزية.ًعندما تكون القدرات احمللية محدودة، قد تكون أفضل طريقة للمضي قدما

 خللق املطالبات االجتماعية واملساءلة.ًأساسياًيعتبر احلق في احلصول على املعلومات حول مخاطر الكوارث أمرا

في ثقافة اإلدارة العامة.يتطلب إشراك املواطنني واجملتمعات املتضررة إجراء حتول 
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 الناجحة خملاطر الكوارث عبر مستويات احلوكمة وقطاعات التنمية ارةالعناصر الرئيسية لإلد
2011 حتديدها في تقرير التقييم العاملي بشأن احلد من مخاطر الكوارث لعام التي مت

ل مسؤولية املخاطرّحتم

 توقع وتقاسم اخملاطر التي ال ميكن 

احلد منها

االستثمار في حتويل اخملاطر بهدف احلماية 
ضد وقوع خسائر فادحة وتوقع اخملاطر 
الناشئة التي ال ميكن أن يعمل لها مناذج  

 واالستعداد لهااحتمالية 

 حتّمل املسؤولية

 جرد وطني للكوارث لرصد وضع نظام
 بطريقة وتقييم اخملاطراخلسائر 

منهجية على جميع املستويات 
باستخدام مناذج احتمالية

االستثمار في احلد من اخملاطر

استخدام حتليل التكاليف والفوائد 
الستهداف اخملاطر التي ميكن احلد منها 
بشكل أكثر كفاءة والتي تنتج فوائد  
اقتصادية واجتماعية إيجابية 

 للتنمية يف األدوات واآلليات احلاليةدمج إدارة خماطر الكوارث 

 األنظمة استخدام
 للتخطيط الوطنية

 العام واالستثمار

 تقييم اخملاطر في إدراج
التخطيط للتنمية

واالستثمار على املستويني  
الوطني والقطاعي 

 احلماية تقدمي
 االجتماعية

 برامج التحويالت موائمة
النقدية املشروطة وبرامج
العمالة املؤقتة وحزم 
التأمني والقروض املصغرة؛ 
و األخذ بعني اإلعتبار وضع 
البنية االجتماعية وخط 

الفقر  

 البيئية حماية النظم

استخدام التقييم واإلدارة
التشاركية خلدمات النظم  

 نهج البيئية وتعميم
النظم البيئية في إدارة 
مخاطر الكوارث 

 تنظيم التنمية احلضرية

واحمللية

استخدام التخطيط 
وإعداد امليزانية التشاركي 
لرفع مستوى املستوطنات 
غير الرسمية وتخصيص 
األراضي وتعزيز ممارسات  

البناء اآلمن 

بناء قدرات حوكمة املخاطر 

إظهار اإلرادة السياسية

وضع مسؤولية السياسة 
العامة إلدارة مخاطر 
الكوارث والتكيف مع 
تغير املناخ في وزارة تتمتع 
بالسلطة السياسية فيما 
يخص التخطيط الوطني  
للتنمية واالستثمار 

تقاسم السلطة

تطوير الالمركزية، وتوزيع 
املهام على مختلف 
املستويات؛ واستخدام 
مبدأ التبعية ومستويات 
التفويض املناسبة مبا في  
ذلك امليزانيات واجملتمع املدني

تعزيز الشراكات

اعتماد ثقافة جديدة لإلدارة 
العامة تدعم املبادرات احمللية 
وتعتمد على الشراكة بني  
احلكومة واجملتمع املدني 

املساءلة

ضمان املساءلة االجتماعية 
من خالل زيادة التوعية 
العامة والشفافية؛ 

واستخدام إعداد امليزانيات  
واملكافآت على أساس األداء 

اجتاهات املخاطر: اخنفاض الوفيات
وارتفاع اخلسائر االقتصادية 

وسط حالة عاملية من عدم اليقني والتغير، يحمل 
تقرير التقييم العاملي بشأن احلد من مخاطر  

 بعض األخبار السارة، حيث الكوارث لعام 2011
 باألخطار تنخفض حاليا مخاطر الوفيات املرتبطة

 على الصعيد العاملي، مبا الكبرى املتصلة باملناخ
في ذلك في آسيا، حيث تتركز معظم اخملاطر. وفي 

 القتل من معظم أنحاء العالم، انخفضت مخاطر
جراء األعاصير املدارية أو فيضانات األنهار الكبرى 

اليوم عما كانت عليه في عام 1990. 

صري اعألاء ارجمن لقتل ار طاخمخنفضت ا
قبل  ليهعنت كاا عمم ليواتانلفيضااوأ

 . . .ًاماع 20

 بشكل خاص باملقارنة ًويعتبر هذا االجتاه مشجعا
مع الزيادة السريعة في تعرض السكان ملثل هذه
األخطار. فمنذ عام 1970، لم يزداد تواتر األعاصير 

املدارية، ولكن منا عدد السكان »املعرضني للمخاطر« 
بسرعة مع تزايد التعرض املادي لألعاصير املدارية  

ً.بنحو ثالثة أضعاف تقريباًعامليا

 2011م عالثرالكوارطخمامن حلد انأبشملي اعلالتقييم اريرتق
ئيسية رلات جااستنتالاوز جملوا – لتنميةايف رعتة داعإور طاملخاعن ف كشلا 4 
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يف  نيعيشوين لذالئك وأءستثنااب ...
حمللي اتج لنااضاخنفامن ني اعتنابلد

كمة حلوافعضولي امجإلا

 األخطار وال تزال مخاطر الوفيات من جميع
املتصلة باملناخ متركزة في البلدان ذات الناجت

احمللي اإلجمالي املنخفض واحلوكمة الضعيفة، 
وما تزال معدالت الوفيات تتزايد في البلدان التي 
ً،تعاني من ضعف قدرات حوكمة اخملاطر. ومؤخرا

أبرزت فيضانات أغسطس/آب 2010 في باكستان 
التحديات التي تواجه احلد من مخاطر الفيضانات،
حيث تسببت الفيضانات في 1700 حالة وفاة 
كما تسببت في خسائر تقدر بنحو 9.7 بليون 

دوالر أمريكي من جراء األضرار التي حلقت باملزارع 
 عن اخلسائر األخرى ًوالبنية التحتية واملنازل، فضال

. إال أنه، وحتى في جنوب1املباشرة وغير املباشرة
آسيا، انخفض معدل الوفيات من جراء مخاطر  

الفيضانات منذ عام 2000.

وبعد خمس سنوات من التوقيع على إطار عمل 
هيوغو، إذا كان هناك سبب لالحتفال، فهذا هو  

 أن خفض معدل الوفيات ال يزال ميثل إالالسبب، 
 يغلفها الظالل. وقد أدى بقعة مضيئة في غرفة

 نسبة التغير )شرق آسيا واحمليط الهادي(

700 ٪

600 ٪

500 ٪

400 ٪

300 ٪

200 ٪

100 ٪

النمو االقتصادي السريع في العديد من البلدان
ذات الدخل املنخفض و املتوسط إلى حتسني التنمية 

البشرية واحلد من الفقر بالنسبة للماليني من 
البشر. إال أن هذا يقابله زيادة مماثلة وسريعة في 
تعرض األصول االقتصادية لألخطار املادية، وال 

سيما في البلدان ذات الدخل املرتفع، ويتزايد حاليا 
خطر فقدان الثروات في الكوارث ا مبعدل أسرع من 
معدل تكوين الثروات. ورغم أن البلدان تقوم بتعزيز  

 حوكمة اخملاطر واحلد من قابلية التضرر، فإن قدرات
هذا ال يحدث بالسرعة أو الفعالية الكافية — فزيادة 

التعرض تعني زيادة اخملاطر. 

يةداقتصالارئخلساارطاخمصل اتو
على دتهدو– ليمقاألامجيعيف يد التزا

خللدات اذن البلدات اداقتصاخطري حنو 
خفضملنا

كما تتزايد تقديرات مخاطر اخلسائر االقتصادية 
املرتبطة بالفيضانات واألعاصير املدارية في جميع 
األقاليم )شكل 1(. وقد ارتفعت نسبة الناجت احمللي 
اإلجمالي العاملي املعرضة لألعاصير املدارية من

3.6 في املائة في السبعينات إلى 4.3 في املائة في  

 نسبة التغير )أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي(

700 ٪


600 ٪


500 ٪


400 ٪


300 ٪


200 ٪


100 ٪


1شكل
النسبة املئوية للتغير 
في مخاطر اخلسائر 
االقتصادية، والتعرض 
وقابلية التضرر من  
 األعاصير املدارية،

2010 )بالنسبة-1980
(إلى 1980

2010 2000 1990 1980 2010 2000 1990 1980 

 نسبة التغير )بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية(
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400 ٪


300 ٪


200 ٪


100 ٪


 نسبة التغير )جنوب آسيا(

700 ٪

600 ٪
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2010 2000 1990 1980 2010 2000 1990 1980 

الناجت احمللي اإلجمالي للفرد قابلية التضرر اخلسائر االقتصادية التعرض 
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العقد األول من األلفية الثالثة، وخالل هذه الفترة، 
تضاعفت القيمة املطلقة للناجت احمللي اإلجمالي 
العاملي املعرض بثالثة أضعاف، من 525.7 بليون  

 1.6 تريليون دوالر دوالر أمريكي في السبعينات إلى
أمريكي العقد األول من األلفية الثالثة. وقد بلغت
الزيادة في مخاطر اخلسائر االقتصادية املرتبطة  
 ذات باألعاصير املدارية أعلى املعدالت في البلدان

 املرتفع حيث ارتفعت بنسبة 262 في املائة. الدخل
ُترجم إلىفشلت القوة االقتصادية في أن توهكذا 

انخفاض في مخاطر اخلسائر االقتصادية، حتى في  
بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.

وكما توضح فيضانات عام 2011 في أملانيا 
وأستراليا، فحتى البلدان ذات الدخل املرتفع تكافح  

 إال أن هذه الزيادات يجب إلدارة التعرض املتزايد،
أن توضع في منظورها الصحيح. وتعتبر اخلسائر
االقتصادية الناجمة عن الفيضانات في جنوب 

آسيا أقل بكثير من حيث القيمة املطلقة من تلك 
املوجودة في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 
ولكن بالنسبة حلجم الناجت احمللي اإلجمالي في 

ً.أعلى بنحو 15 ضعفاجنوب آسيا، فإنها تعتبر 
وهكذا، على الرغم من أن مخاطر اخلسائر 
االقتصادية في منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية قد تتزايد بشكل أسرع، فإنها تهدد 

اقتصادات دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
بدرجة أقل بكثير مما يحدث في معظم البلدان ذات  

الدخل املنخفض واملتوسط.

ومن بني اخلسائر الناجمة عن الكوارث املمتدة، أي 
اخلسائر منخفضة الشدة واملرتبطة باألحداث 

املتكررة، فإن نحو 97 في املائة منها متعلق باملناخ. 
وعلى الرغم من أن الكوارث املمتدة ال تتسبب في 
وفيات كبيرة، فإنها مسؤولة عن نسبة كبيرة من 
األضرار التي تلحق بالبنية التحتية احمللية واملساكن 
وسبل معيشة األسر واجملتمعات احمللية ذات الدخل 
املنخفض. وتدل الزيادة الهائلة في األضرار املرتبطة 

بالفيضانات واالنهيارات األرضية واحلرائق والعواصف  
 واملنخفض احمللية في البلدان ذات الدخل املتوسط

إلى جنب مع النمو ًن اخملاطر جنباعلى كيفية تكو ّ
 فقد زاد عدد املنازل التي دمرت بالنسبة االقتصادي.

 ودولة بنحو ستة ًللنمو السكاني في 21 بلدا
أضعاف منذ التسعينيات )شكل 2(، مبعدل أسرع
بكثير من زيادة مخاطر اخلسائر االقتصادية الناجمة 

 كيف إن ، ويعكس ذلك2عن األخطار الرئيسية
اخملاطر التي يولدها النمو االقتصادي السريع تتحول
إلى األسر واجملتمعات احمللية ذات الدخل املنخفض  

 النمو.واألقل متتعا بفوائد 

تارامسكس تعة ملمتداثرالكوارطاخم
يةداقتصالالتنمية ا

ويسلط حتليل اخملاطر املمتدة الضوء على التحديات 
الرئيسية التي تواجه التنمية في عصرنا: كيف 
ميكن تعزيز قدرات حوكمة اخملاطر بسرعة كافية 
للتصدي للزيادة املتسارعة لتعرض السكان 

واألصول للمخاطرالتي تصاحب النمو االقتصادي. 
توجد مخاطر ممتدة حيثما حتدث تنمية، وهي تنشأ 
بشكل مباشر من جراء مسببات اخملاطر مثل 

التحضر ردئ التخطيط واإلدارة، والتدهور البيئي 
والفقر. وفي معظم البلدان، ال يتم حساب اخلسائر 
الناجمة عن الكوارث املمتدة وآثارها الالحقة على 
الصحة والتعليم والفقر الهيكلي والنزوح، مما 
ً، وكمايخفي التكلفة احلقيقية للكوارث. وأيضا

أظهر الزلزال الذي ضرب هايتي، ميكن للمخاطر 
 عندما ًاملمتدة اليوم أن تصبح مخاطر حادة غدا

الزالزل  مثل كبرى ألخطار معرضة أماكن في تتراكم
أو األعاصير املدارية. 

ر طاخمصبح تقد م ليواةملمتدارطاملخا
ًداغدة اح

 2 شكل
 عدد املنازل التي تضررت
ًلكل مليون نسمة سنويا
)باستخدام 21 مجموعة

بيانات)

 Number of houses damaged per million people per yearًعدد املنازل املدمرة لكل مليون شخص سنويا
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وتعتبر قدرة بلد ما على التصدي ملسببات اخملاطر 
 حوكمة اخملاطر. وبشكل على قدراتها فيًمؤشرا

عام، البلدان ذات احلوكمة الضعيفة والتي جتد
صعوبة كبيرة في التصدي لهذه املسببات هي 

املنخفض البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط 
)شكل 3(. والبلدان األقل قدرة على حوكمة 

ًاخملاطر، مثل أفغانستان وهايتي وتشاد، تعاني أيضا
من الصراعات أو عدم االستقرار السياسي وبها  

 حتيد ليس فقط عن البلدان ذات مسارات تنمية
الدخل املرتفع ولكن عن البلدان الناجحة ذات الدخل 19891994200420092009 19992004 1999 1994 1989 
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capacity  منخفضة
 Upper-middleالبلدان ذات الدخل
 income countriesاملتوسط املرتفع 
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Highقدرات مرتفعةcapacity 
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90 في املائة من البلدان التي لديها اقوى القدرات لتصنيف الدخل للبنك الدولي. ونحو ًعرض هذا الشكل قدرات البلدان على حوكمة اخملاطر وثراءها النسبي وفقاي
95 في املائة من اخلمس األدنى من حيث القدرات.  ي املقابل، فالبلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط املنخفض متثل أكثر منهي من البلدان ذات الدخل املرتفع. وف

2009 وهي: الفقر، وضعف احلوكمة احلضرية  ت مخاطر الكوارث التي مت حتديدها في تقرير التقييم العاملي لعامويستمد هذا التصنيف من حتليل ملؤشرات مسببا
.3مس على أساس عدد البلدان في كل فئة من فئات تصنيف البنك الدوليُوتدهور النظام البيئي، وفعالية احلكومة ومساءلتها. ثم ينقسم كل خواحمللية، 

املنخفض واملتوسط. ولدى بعض البلدان ذات الدخل  
 قدرات عالية املتوسط، مثل كوستاريكا أو شيلي،

 على حوكمة اخملاطر. ولكن حتى هناك، في ًنسبيا
حني انخفضت معدالت الوفيات من الكوارث، فإن
األضرار التي تلحق باملساكن تتزايد بشكل مستمر، 
ّضمما يبرز مرة أخرى أن احلد من قابلية التضرر ال يعو

عن التعرض املتزايد الذي يصاحب النمو االقتصادي. 

ًالبيسوًاركـبـيـا ثـريأتث رالكوار ثتؤ
فـي  تتسـبـبول طفاألاهية افرعـلـى 

خليالداح ولـنـزا

األطفال معرضون بشكل خاص للتضرر من 
الكوارث، وتشير التقديرات إلى أن 66 مليون طفل 

على األقل يتضررون من جراء الكوارث املمتدة واحلادة  
. وقد وجد أن الكوارث املمتدة تؤثر على4كل عام

نسبة االلتحاق باملدارس في بوليفيا واندونيسيا 
ونيبال وفيتنام. ويبدو أن الفتيات يعانني أكثر من 
غيرهن: وتتسع الفجوة بني اجلنسني في احلصول 

على التعليم االبتدائي بشكل ملحوظ بعد أحداث 
 عدم االستهانة ًالكوارث املمتدة. وينبغي أيضا

باآلثار الصحية على األطفال الصغار. فقد أسفرت
الكوارث املمتدة عن زيادة حاالت اإلسهال لدى 

األطفال دون سن اخلامسة في بوليفيا وإلى زيادة 
عدد األطفال دون سن الثالثة الذين يعانون من سوء 
التغذية في نيبال، كما أسفرت عن زيادة وفيات 

الرضع في فيتنام، مما يشير إلى احلاجة إلى مزيد من  
النظر في قابلية األطفال للتضرر واحتياجاتهم.

 إلى النزوح الداخلي على نطاق ًوتؤدي الكوارث أيضا
واسع. فقد أدت الفيضانات في باكستان في عام

2010 إلى تشريد ما يقدر بنحو 6 ماليني نسمة، 
وهو نفس عدد الذين اضطروا إلى النزوح بسبب 

الفيضانات في الهند في عام 2008. وتعتبر الكوارث 
مس املساكن املدمرة، ُاملمتدة مسؤولة عن نحو خ

 للنزوح، خاصة وأنه على ًخفياًإضافياًمما ميثل سببا
األرجح أن املتضررين من مثل هذه األحداث لن يتلقوا 

مساعدات إنسانية دولية.

وفي حني أنه ال يتم قياس اجتاهات مخاطر وفيات 
الزلزال في هذا التقرير، فإن التنمية االقتصادية 

املنخفض  الدخل ذات البلدان في السريعة واحلضرية 
 املعرضة للزالزل تؤدي إلى زيادة هائلة واملتوسط

 والقابلني في عدد األشخاص واملمتلكات املعرضني
للتضرر. ومن غير املرجح أن يكون العدد الهائل من
الوفيات التي وقعت في هايتي نتيجة زلزال عام 

، ومتثل مدن أخرى مثل دكا فيمعزوال2010 حدثا  ًً
بنغالديش كوارث وشيكة احلدوث. 

شئةلنااطرخملاامنعة مجموًيضاأنالبلداجهاتوو
تارنفجاالامثل،ثوحلداةردلناارخطاألباتبطة ملراو
طمناأو،فملتطرائيلفضاالطقساوأنيةكالبرا
لتعقدباتبطة مرر للتضربلية لقاامن ة يدجد
جيةلولتكنوالنظمابنيبط التراويد املتزا
،قةلطاا:يثةحلداتجملتمعااعليهاتعتمد لتي ا
،لنقلاو،فيةملصراولية ملااتسساملؤاو،تالتصاالاو
ثرالكواتسلطو.هاغيرو،لصحيافلصراوهمليااو
شيماكوفوفي مي نالتسواعنجمة لناايةولنوا
لضعفاطنقام قياكيفية على ء لضوانباليابا
يدتؤوثرالكواطرمخاعفة مبضاتلك ة يدجلدا
على مللنظامتسلسلة ولية متتات ارنهياالىإ

من لكنوجتها منذيصعب ت ياملستوامختلف 
.ئلهابشكل ر ثاآلاتضخيم نها شأ

3شكل
القدرة على حوكمة 
اخملاطر والتصنيف  

القطري للبنك الدولي
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تقرير التقييم العاملي بشأن احلد من خماطر الكوارث لعام 2011
املوجز واالستنتاجات الرئيسية الكشف عن املخاطر وإعادة تعريف التنمية – 
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وبفضل حتسني اإلنذار املبكر واالستعداد 
واالستجابة، لم تتكرر الوفيات الهائلة من اجلفاف 
التي حدثت في البلدان األفريقية جنوب الصحراء 
الكبرى في السبعينات. ومع ذلك، ال تزال اآلثار 

االجتماعية واالقتصادية للجفاف متركزة بشكل 
تعتمد  التي الفقيرة الريفية األسر في متناسب غير 

على الزراعة الكفافية البعلية. 

علىفللجفاخفيةرطخماكاهنلاتزال
هرثاآكزرتتًاليحمو،مليالعادلصعيا
غري كلبشيةدصاقتالاوعيةاجتمالا

ةلفقريايفيةرلارسألايفسبمتنا

دتهد،يعلسرايدقتصاالالنمواتقاسيافيو
مةاستدائيةملاادراللمولسليمةاغيرةرادإلا
معو . يةحلضراهاكزامروقليميةإلا  تادقتصاالا
بعملنالبلدامنفقطقليلدعدميقو،لكذ
سةسياضعووأفجلفاائرخلسامنهجيثيقتو
فجلفاانأيعنياهذو،هطرخملايللتصدطنيةو

غملراعلىكبيرحدلىإئيمرغيرًاخطريشكل
سبلوعيارلزاجنتاإلاعلىةلكبيراهرثاآمن
.يفيةلراويةحلضراتادقتصاالاويفيةلراملعيشةا

ةخيرألافجلفااتجاموتشهد،لملثااسبيلعلى
ئةملاافي 20- 40 بنسبة عيةارلزاصيلحملااضنخفاا

اجلفاف: املخاطر اخلفية 

تبطةملراطرخملاانفإ،رخطاألامنهغيرمعنةرملقابا
بشكلتهارادإتتمومةمفهوغيرلاتزالفجلفابا
خيةمناةهرظا  خيملناافجلفااميثلو . ئدر
يصبحنهأالإ. تهاذحدفيًاخطريشكلالو

وأعيارزفجفالىإجمتهترتتمماعندًاخطر
ةدمتعدملاعوعلىقفيتواهذو،جيلوورهيد
.فقطرمطاألاعلىليسو

علىكربأكلبشفجلفااراثآضحتت
متتد ةكبريرئخسامع،عيارلزاجانتإلا
ى رخألايةداصقتالاتعاالقطاىلإ

مليعاجذمنووأمنظمةتنابيادجوومعدمع
مننهفإ،فجلفااطرمخالتمثيلفيهقثومو
تهاجتااوطمناألمليعاتقييمميتقدملستحيلا

ةفرملتوالةدألامتقد،لكذمعو . فجلفااطرمخا
بطهااتروتاثيرلتأاحجمعلىًاجيدًاشرمؤ
لعيشاسبلوعيةجتماالالةحلااوتفيالوامع
شكل )عيارلزاجنتاإلاوئيالغذامنألاويفيةلرا
ةلهجراويةحلضراويةدقتصاالالتنميةاو 4( 
.ملعااقنفاإلاولبيئةاوتعاالصراو

 تلف احملاصيل املرتبط
 باجلفاف في موزمبيق،

نبليو 2.34 ئرخلساابلغتو،يبيرلكاامنطقةفي

عن مجةنافاجلفارطاخمنتكوامبر
عيةاجتماتاراخيويةدقتصااتارارق

ىرخألاثرالكوارطاخممنركثأ هاراري

ً، ما الذي يحول شح األمطار إلى أحداث كارثية؟إذا
ينجم خطر اجلفاف من العديد من العوامل البيئية 

في االعتبار بشكل كاف في التخطيط للتنمية.

E U N I T E °30 4شكل D  R E P  U B L I  C 40° E 

10° S 
O F 

10° S 

T A N Z A N I  A 
منئةملاافي 75 ىانوع6ليااسترافييكيمرأرالود
يةرجلمهوافيصيلحملاافشلمنعنيراملزاليجماإ

 ليلونغوي
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 تلف احملاصيل
واالقتصادية واالجتماعية التي تزيد من قابلية )بالهكتار(

0 أو ال توجد بيانات 
<150

التضرر ومن تعرض الفئات واالقتصادات لقابلية 
التضرر. وفيما يلي املسببات الرئيسية خملاطر اجلفاف 1600-150

ًالهيدرولوجي والزراعي، رغم أنه ال يتم أخذها جميعا 6000-1601 
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40000>SWAZI

LAND 
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األمطار السنوي في العديد من األقاليم في القرن 
املاضي. وفي املناطق التي يزداد فيها شح املياه،  

 2011معالثرالكوارطخمامنحلدانأبشملياعلالتقييماريرتق
ئيسية رلاتجااستنتالاوزجملوا –لتنميةايفرعتةداعإورطاملخاعنفكشلا
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أصبحت فترات اجلفاف األقل شدة تؤدي إلى حاالت  
اجلفاف الزراعي أو الهيدرولوجي.

الفقر وقابلية التضرر في املناطق الريفية. 
تعتبر األسر الريفية الفقيرة، التي تعتمد في 

معيشتها على الزراعة الكفافية البعلية، معرضة 
بشكل كبير خملاطر اجلفاف وللتضرر منها، كما أنها 
أقل قدرة على استيعاب آثاره والتصدي لها. وميكن 

أن يؤدي اجلفاف الطفيف إلى خفض في احملاصيل له  
آثار مدمرة على سبل العيش.

 زيادة الطلب على املياه بسبب التحضر 
والتصنيع والسياحة ومنو الصناعات الزراعية.
ميكن أن يؤدي النمو االقتصادي في قطاعات مثل 
السياحة، حيث يكون نصيب الفرد من استهالك  

 3 -10 أضعاف االستهالك احمللي، إلى زيادة املياه
ًالطلب واملنافسة على املوارد املائية املتناقصة أصال
في كثير من األحيان، ما لم تتم إدارتها بعناية. 

 تعتبر اإلدارة غير السليمة للتربة واملياه.
 السليمة من املمارسات الزراعية أو الرعوية غير

املسببات التي تسهم في زيادة مخاطر اجلفاف،
وميكن أن حتدث حتى في املناطق التي يكون فيها 

أو أكثر.، أعلى من املتوسط مستوى األمطار عاليا ً

 الضعيفة أو غير الفعالة للمخاطر. احلوكمة
بالنظر إلى أن خسائر اجلفاف وتأثيراته ال يتم 
ًتسجيلها بشكل منهجي وأنها تصيب أساسا

األسر الريفية والتي تعيش على حد الكفاف، ففي 
معظم األحيان، ال يوجد أي حافز سياسي أو ال يوجد  
سوى حافز ضئيل للتصدي بجدية خملاطر اجلفاف.

رانذإلاولتنبؤ المجافي م لتقدامنغم لراعلى و
من فقطقليل د عدك فهنا،بةستجاالاوملبكر ا
سسيةمؤطر أوأتساسيايها لدلتي انالبلدا

طرخملاسية ساألات للمسبباي للتصدملة متكا
طرألاضمنف جلفااجاردإيتمما ًاردناو،فجلفاا
طرمخاة رادإلشمل ألاسسيةملؤاوسية لسياا
يةجلوادصارالاتهيئان تكوقد و.ثرالكوا

قيقةدت تقييماء اجرإلًاجيدًاجتهيزة مجهز
ليست لكنهاو،منهات ايرحتذر اصدإوطر للمخا
ىخرألاطرخملااتملسبباي لتصداعنلة ومسؤ
لتنميةاو،همليااةرادإو،ضيارألاتمااستخدامثل 
.عيةجتماالايةحلمااوية حلضرا

وتتسبب مثل هذه املسببات في زيادة قابلية التضرر 
والتعرض. ولذلك، فإن تعزيز إدارة مخاطر اجلفاف 

 ال يتجزأ من حوكمة اخملاطر هو ًباعتبارها جزءا
أمر أساسي الستدامة نوعية احلياة في البلدان

املتضررة. وال يقدم هذا التقرير سوى نظرة أولى 
فهم حول تعقيدات مخاطر اجلفاف العاملية: ويعد ّ

 ينبغي التصدي ًاملنظور الكامل والكشف عنه حتديا
له في السنوات املقبلة. 

اجلهود العاملية: تأثري إطار عمل هيوغو

تقوم احلكومات باإلبالغ عن إحراز تقدم كبير في 
حتقيق أهداف إطار عمل هيوغو وغاياته، وبخاصة 
تعزيز إدارة الكوارث والسياسات التي تقوم عليها 
)شكل 5(. كما يتم إعطاء زخم كبير لتنفيذ إطار 
عمل هيوغو من خالل تطوير اجلهود اإلقليمية 

وشبه اإلقليمية. 

م لتقداض ارعستار يراتقد دعيعترب 
غوهيوعمل ر طاإتنفيذه اجتابزرحملا

يدازمتم هتماادجووعلى ًليالداعيتهنوو
ثرالكوارطاخممن حلد اب

 إن عدد التقارير القطرية التي أعدت ونوعيتها 
 على وجود اهتمام سياسي متزايد باحلد ًيعتبر دليال

من مخاطر الكوارث. وقد وردت التقارير املرحلية 
ًللفترة من عام 2009 وإلى عام 2011 من 82 بلدا

ًأو إقليما، مبشاركة إجمالية تبلغ 133 بلداأو إقليما ًً
في دورة إعداد التقارير االستعراضية هذه. ويقوم  

 هذا املسار املنظمات احلكومية بإمتالك وإدارة
الدولية واحلكومات ومؤسسات احلكومة احمللية

على املستويات اإلقليمية والوطنية واحمللية على  
 حول مختلف املشاوراتالتوالي، وهي تشترك في 

القطاعات الرئيسية، مبا في ذلك الزراعة واملياه 
والصحة والنقل والتعليم.

ضاستعرالت ياملستواةدمتعدير رلتقااتسمح و
لوللدغو هيوعمل ر طاإتنفيذفي ز حملراملتقدا
،تارلقدايزتعزلى إميةالراها دجهوفي لتفكير با
تياملستواعلىت الثغراوةلقواطنقايد حتدو
ًارطاإميقدو،قليميةإلاوطنية لواوحمللية ا

تيجياسترالالتخطيطاعلى يحفز للتحليل 
.تاءاجرإلالىإملستندالتخطيطاو

على  عدتسام لتقداوتارشملؤاقشة امن
كشرتمهم اتفوغة لليد تو

عندما تقوم احلكومات بإشراك أصحاب املصلحة 
الرئيسيني من العامة واجملتمع املدني واألكادمييني  
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Average score of progress 

2007–2009 

2009–2011 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

Governance 
and institutionaland 

KnowledgeUnderlyingPreparedness احلوكمة والترتيبات 
املبكر املؤسسية

 متوسط التقدم احملرز

2009-2007 

2011-2009 

االستعداد واالستجابة اخملاطر األساسية املعرفة والتعليم 

3.5 

3.4 

3.3 

3.2 

3.1 3.1 

3.0 3.0 

2.9 2.9 

2.8 2.8 

2.7 2.7 

 Risk identificationحتديد اخملاطر واإلنذار
and risk and 

response education early warning arrangements 

 HFA Priority Areasاملناطق ذات األولوية في إطار عمل هيوغو

5 شكل
التقدم العاملي في 
تنفيذ إطار عمل هيوغو:  

 متوسط اإلجنازات تقييم
بالنقاط من 1 )ضعيف(
إلى 5 )شامل(

يبقى هناك حتديان رئيسيان آخران وهما: النوع 
اإلجتماعي والتعليم. ففي عام 2009، لم تبلغ 
سوى 20 في املائة من البلدان عن إحراز إجناز كبير 
في إدماج املساواة بني اجلنسني في احلد من مخاطر 
الكوارث، ولم يحدث أي حتسن بعد ذلك بعامني.  

 باخملاطر وكيفية التصدي وتعتبر التوعية العامة
 لتعزيز املساءلة وضمان تنفيذ إدارة ًأساسياًلها أمرا

 فقط باإلبالغ ًمخاطر الكوارث، ولكن قام 20 بلدا
عن إحراز تقدم كبير في هذا اجملال. 

ال و، ثرالكوار طخماة رادإيف ر استثمالا
تامحلكوالخالمن وتاعالقطاخل اداسيم

ية اللغد وحمد، ليةحملا

في متقدز احرإمعدلى إلنظربا،هشملدامنليس 
نالبلداجتدن أ،ئرخلسااعنسبة حملااوطر خملااتقييم 
طرمخاة رادإفير ستثماالاير تبرفي بة صعو
جميع فين البلدامعظمبلغت أقدو .ثرالكوا
زاحرإعنخل لداتيامستووفية اجلغراليمقاألا

سةمكرد راموتخصيص في ًنسبياقليل م تقد
دراملوانأبل .طرخملااكمةحوعلى تها ارقديز لتعز
تعالقطااخلادث رالكواطرمخاة رادإلخملصصة ا
تكدأقدو،يةدومحدكثر أحملليةاتماحلكواو
نيةامليزافي حصص د جووعلى فقط لة ود 26

.حملليةاتياللمستومخصصة 

وقد جنحت العديد من املنظمات اإلقليمية 
احلكومية في تطوير أطر واستراتيجيات إقليمية 
للحد من اخملاطر، ولكن تظل هناك حتديات قائمة 
فيما يخص اخملاطر العابرة للحدود. كما إن التقدم 

في عملية االستعراض، تتحسن االتصاالت ويتحقق 
توافق في اآلراء. واألهم من ذلك، أن املناقشات بشأن 
املؤشرات والتقدم تساعد على توليد لغة وتفاهم 

مختلف  بني حقيقي حوار إجراء تعزيز وعلى مشترك 
األطراف احلكومية الفاعلة واجملتمع املدني.

رانذإلايف جيد م تقدز ارحإيرجيحني يف 
ن إف،بةاستجالاوداعدستالاوركملبا
تامسببجهة املوفح اتكلت ازامنالبلدا
سية ساألار طملخاا

طرخملاامنحلد امجدفي ة مستمربة صعوك هنا
،يةحلضرالتنميةاو،ملعاارستثماالاتخطيط في 
يةحلمااو،لبيئيةاةرادإلاولبيئي التخطيطاو
مهاقياعن قليلة ن ابلدت دفاأقدو .عيةجتماالا
ملشاتقييم و أئرللخسامنهجي تسجيل ء اجربإ

نالبلداههذنصف من قل أمقاقد و.طرللمخا
قلأور خطاألاةدمتعدطر للمخات تقييماء اجربإ
علىو.سيةلقياايقةلطربائها اجربإم قابعها رمن 
يررلتقاانفإ،للقلقعو تدم قارألاههذن أمنغم لرا
ًفهماتعكس ت ماحلكوابعضمن مة ملقدا

.فيهاية ملنضواتاللتعقيدًارمتطووًايدامتز
نالبلداعوشرمع ،ةعداوت ارتطوحظة مالميكن و

يللتصدللتنمية لية حلااتلياآلائمةاموفي 
.ثرالكواطر خملا

جلنسني ابني ة اوللمساي لتصدايتم ال 
ٍفاكحنو على مة اعلاعية لتواو

 2011م عالثرالكوارطخمامن حلد انأبشملي اعلالتقييم اريرتق
ئيسيةرلات جااستنتالاوز جملوا – لتنميةايف رعتة داعإور طاملخاعن ف كشلا 10 
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Loss exceedance rate [1/year] 

0.01 

ر ئخلسـااحجم ن يكون أينبغي 
حملتـمـل اقصـى ألاحلد اوة ررملتـكا

ىلدمة صدث احدإلًافـياكرئاللخـسـ
عمللاىل إفعها دوت مـاكـوحلـا

اخلسائر االقتصادية املتوقعة هائلة. ففي كولومبيا، 
 مبا يقرب ًتقدر اخلسائر الناجمة عن الكوارث سنويا

بنحو 1 في املائة من الناجت احمللي اإلجمالي. وبالرغم
من أن هذا أقل من تكلفة البطالة الدورية، فإن  

 أعلى من تكلفة اخلسائر الناجمة عن الكوارث
التضخم بنسبة 5 ٪ وميكن مقارنتها بتكلفة
الصراعات املسلحة. وعالوة على ذلك، فإن احلد  

 لفترات إعادة األقصى للخسائر احملتملة عن الكوارث
تتراوح بني 500 و1000 سنة متثل تكاليف تتراوح
بني 2.3 في املائة و2.9 في املائة من الناجت احمللي 

اإلجمالي على التوالي، أي ما يعادل اخلسائر الناجمة 
.8الثمانينات والتسعيناتعن األزمات املالية في 

 إتخاذ القرار وتشير هذه األرقام إلى أنه إذا استند
إلى تقييم واقعي للتكاليف والفوائد االجتماعية 

 فإن إدارة مخاطر الكوارث سيكون لها واالقتصادية،
 التحكم في السياسة العامة مثلنفس األهمية 

في التضخم أو حل الصراعات املسلحة

 تقوم املنحنيات املهجنة لتجاوزات اخلسائر 
)شكل 6(، املبنية على أساس احلد األقصى احملتمل
للخسائر إلى جانب تقييم اخلسائر الناجمة عن
الكوارث املتكررة املمتدة، بالكشف عن اجملموعة 
الكاملة للمخاطر التي تواجه احلكومات. وتظهر 

للتصدي تضطر قد احلكومة أن لكولومبيا احلسابات 
للخسائر في األصول اململوكة للقطاع العام 

وكذلك األصول اخلاصة غير املؤمن عليها للفئات  
 الدخل املنخفض، تتراوح بني 100000 دوالر ذات

في التعاون االقليمي بطيء ويعوقه االلتزام احملدود
للدول األعضاء ومحدودية املوارد وتضارب األولويات  
ًوكذا مسؤوليات مختلف اإلدارات احلكومية. فضال
ًعن ذلك، فإن األطر عادة ما تكون غير ملزمة قانونا
وال تفرض عقوبات كبيرة في حالة عدم االمتثال، مما 
يشكل عقبة رئيسية أمام التنفيذ الفعال. وبرغم 
هذه التحديات، فهناك بعض املبادرات الناجحة 

والعابرة للحدود مثل اإلنذار املبكر بني الدول العربية،  
والذي يوضح ما ميكن القيام به.

كشف املخاطر: مقايضات واضحة  
خليارات واعية

ال تزال الضرورات السياسية واالقتصادية للحد من 
مخاطر الكوارث بعيدة املنال. ومييل األفراد للتقليل 
من قيمة اخلسائر املستقبلية، وعلى ذلك فإنهم 
غير مستعدين لالستثمار اليوم من أجل غد أكثر 

ً. وقد يكون السياسيون ذوو اآلفاق االنتخابيةأمنا
 ملثل هذا االستثمار. وميكن ًالقصيرة أقل ميال

للكوارث الكبيرة خلق مطالب اجتماعية للحد
من اخملاطر، ولكن هذا ال يترجم دائما إلى مشاركة 

 عن ذلك، وعلى الرغم من أن ًمستدامة. وفضال
االستثمارات في حتسني االستعداد واالستجابة

 ما تؤثر على املصالح االقتصادية والسياسية ًنادرا
الشخصية، فإن التصدي بجدية ملسببات اخملاطر 

األساسية من املؤكد أنه سوف يؤثر عليها.

وعندما يتم احتساب خسائر الكوارث بشكل 
صحيح، قد يكون احلجم الهائل للخسائر احملتملة 

 إلحداث صدمة للحكومات ًفي املستقبل كافيا
ودفعها إلى العمل. وعلى أية حال، فإن حسابات

ل اتخاذ قراراتاخلسائر والنماذج االحتمالية تسه ّ
أكثر استنادا إلى تقييم التكاليف والفوائد  
واملقايضات املنضوية في االستثمار العام. 
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ً، لتصل إلى 1 بليونأمريكي حوالي 100 مرة سنويا
ً. وفي املكسيك،كل 30 عامادوالر على األقل مرة 

باستثناء التأثيرات الناجمة عن اجلفاف وفي قطاع 
الزراعة، فإنه من املرجح أن تتكبد احلكومة خسائر 
ناجمة عن كوارث متصلة باملناخ تبلغ قيمتها أكثر 
من 1 مليون دوالر أمريكي على األقل 50 مرة في  

 على السنة وأكثر من 1 بليون دوالر أمريكي مرة
األقل كل 6 سنوات. وفي نيبال، تعتبر احلكومة

 عن خسائر تبلغ قيمتها 1 مليون ًمسؤولة ضمنيا
 10 مرات في السنة، وعن ًدوالر أمريكي تقريبا

.10حوالي100 مليون دوالر أمريكي كل سنتني

من كبريء جزعن لة ومسؤت امحلكوا
ًارداناكنهلو،قعةملتوارئاخلسالي امجإ

سباينئ راللطويل متوا يهلدنيكوا م
ليةوملسؤاههذ

هذا هو احلجم احلقيقي خلسائر الكوارث املتوقع 
في هذه البلدان. وهو يوضح حجم األموال العامة 
املطلوبة في حال قامت احلكومات بالتعويض عن 
املمتلكات العامة ودعم تعافي األسر واجملتمعات 
احمللية ذات الدخل املنخفض. وفي الواقع، ال تفي 
معظم احلكومات مبسؤوليتها لتغطية اخلسائر 
الكبيرة الناجمة عن األحداث املتكررة على نطاق  

 وتتحملها األسر ذات صغير، والتي يتم عادة حتويلها
الدخل املنخفض . ومع بعض االستثناءات البارزة،

 ما تكون احلكومات مستعدة بشكل مناسب، ًنادرا
من خالل متويل أو تأمني الطوارئ، لتغطية احلد

األقصى للخسائر احملتملة لألحداث احلادة النادرة  
ًاحلدوث. لذا تفاجأ احلكومات مبسؤوليات لم تقم أبدا
بتقديرها، وتضطر إلى االعتماد على املساعدات 
الدولية البطيئة والتي ال ميكن االعتماد عليها في 
كثير من األحيان لتحقيق التعافي وإعادة اإلعمار.  

ىمدر رتقن أتامحلكواعلى عني يت
ء ابقلإلد استعداعلى ن كوتليت ارطاملخا
لهيحتوتستطيع ما ر امقدوا ليهع

من منظور متويل اخملاطر، هنالك ثالث استراتيجيات 
ممكنة تستطيع احلكومة أن تعتمدها إلدارة مخاطر 
الكوارث: اإلبقاء على اخملاطر، تأمني اخملاطر، و/أو 

حتويل اخملاطر إلى أسواق رأس املال )شكل 7(. واخليار
 متعلق بسياسات، مستند إلى في النهاية هو قرار

السنوي للخسائر مثل قيمة املتوسط اعتبارات
القصوى احملتملة، واجملال املالي أو القدرة على  

 احلد من اخملاطر، والقبول االجتماعي االستثمار في
والسياسي للمخاطر واحلصول على متويل اخملاطر. 

في منيلتأاتماخدمنظمو يطلب ما ة دعا
تطياحتياباظ حتفاالامنيلتأاتكاشرمن لبلد ا

هو اهذن يكوو.معنيحد لى إتصلطر خملاالتغطية 
ئرللخساعتبة ضع ونمملؤارقراذإطرخملاايل حتوحد  ِّ
منيتأميكن ال لتي او،ىملستوااهذعلى ة ئدالزا
،مبيالوكوفي ،لملثااسبيلعلى :قهافوئر خلساا

ةدعاإةفترمع يكي مرأرالودنبليو 7.6حلد ايبلغ 
طرخملاامني تأقسط ب حسايتم و .سنة 1500تبلغ 
نلضمااحفظى مستوس ساأعلىحلد ااهذن ود
طرخملااىمدي أ،لتحملاطشريسمى و،ليملاا
لةحافي و.عليهاء بقاإلامةحلكوارتقري لذا
يعني ئةملاافي 1 يبلغحتمل ط شرد جوو،مبيالوكو
ئرخساسط متوعلى تبقي ن أيجبمة حلكوانأ

ًتبعاو.يكيمرأرالودنمليو 200لي احويبلغ ية سنو
عليها ءبقاإلاتماحلكوارتقري لذاطرخملااىملد
جةربدطر خملااتكلفةتخفيض ميكن ،منهاحلد او

ئةملاافي 90لى إ،لملثااسبيلعلى ،تصلقد ة كبير
.11ئة ملاافي  1 يبلغحتمل ط شرمع 

تاتيجياسرتامن نة زامتوعة جممود جوو
صحيحيةلتاوفية ارستشالار طاملخاة رادإ

ركثألايقة رلطاهو يضية لتعواو
ر طاخمـمن للحد لفة كلتاحيث من لية عاف
لتنمـيةاعم دوث راكـولا

 حيث تزداد حدة اخملاطر، ترتفع تكلفة احلد من اخملاطر 
بشكل مطرد، وينخفض احتمال حتقيق فوائد

ً، األمر األكثرفي فترة معينة من الوقت. وعموما
فعالية من حيث التكلفة بالنسبة للحكومات هو 
االستثمار في احلد من اخملاطر املمتدة التي تضطر 
إلى االبقاء عليها، وذلك باستخدام مزيج من 

استراتيجيات إدارة مخاطر الكوارث االستشرافية 
 من استيعاب اخلسائر ًوالتصحيحية، بدال

السنوية املتوقعة. وينبغي تقييم فعالية كل من
االستراتيجيات من حيث التكلفة، على سبيل املثال، 
إصدار قرارات بشأن حتسني املبانى واستخدامات 

األراضي )استشرافية(، مقارنة مع تعزيز املباني غير 
اآلمنة ونقل املستوطنات املعرضة للمخاطر إلى
مواقع أقل خطورة، أو وضع تدابير للتخفيف من  

 األخطار )تصحيحية(.تأثيرات 

وعلى الرغم من أن اإلدارة التصحيحية للمخاطر
تنتج عادة نتيجة ايجابية لنسبة الفوائد إلى  

 وجتنب تراكم اخملاطر بدال إال إن توقعالتكاليف، 

 2011م عالثرالكوارطخمامن حلد انأبشملي اعلالتقييم اريرتق
ئيسيةرلات جااستنتالاوز جملوا – لتنميةايف رعتة داعإور طاملخاعن ف كشلا 12 
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 تكاليف اآلليات

7شكل
تكلفة مختلف 

استراتيجيات متويل اخملاطر 
ضمن الطبقات اخملتلفة  

12خملاطر الكوارث 

إدارة اخملاطر التصحيحية 

إدارة اخملاطر االستشرافية 

إدارة اخملاطر التعويضية 

حد نقل اخملاطر مستوى اإلبقاء 
 اخلسائر احملتملة

نقل الكوارث 
التأمني / أسواق رأس املال 

اخملاطر املتبقية / أسواق رأس املال اإلبقاء 

أسواق رأس املال / السندات املاليةالتأمني / إعادة التأمني صناديق االحتياطيات الوطنية  National Reserve Funds Insurance/Reinsurance Capital Market/Cat Bonds 

من تصحيحها يعتبر أكثر فعالية بكثير من
حيث التكلفة. وتعتبر استثمارات إدارة اخملاطر 

التصحيحية األكثر فعالية من حيث التكلفة إذا 
مت التركيز على حتصني املرافق احلساسة واألكثر 

 من نشرها على نطاق واسع ًقابلية للتضرر، بدال
على العديد من األصول املعرضة للمخاطر. وفي

نسبة الفوائد إلى املكسيك، على سبيل املثال، تعد ّ
التكاليف عند االستثمار في تعزيز املباني العامة  

 أكثر جاذبية عندما يتم التركيز املعرضة للمخاطر
على 20 في املائة من املباني األكثر قابلية للتضرر.

كما يصبح استهداف االستثمارات التصحيحية 
أكثر جاذبية عندما تؤخذ في االعتبار الفوائد  

 لتجنب اخلسائر في األرواح السياسية واالقتصادية
واإلصابات، واحلد من الفقر وزيادة التنمية البشرية.

 أقوى إلدارة مخاطر ًوقد يكون إنقاذ األرواح حافزا
 فعالية التكاليف فقط.الكوارث من 

ًفاختالإيةلقطراتقالسياافيف ختالإلاينتجو
،ماستخداليلتاباو،طرخملااتطبقايع زتوفي 
ةرادإتتيجيااسترامن مختلفة  «مثلى»ت عامجمو

.يضيةلتعواولتصحيحية اوفية استشرالاطرخملاا
جمةلناائرللخساملنهجية اسبةحملااتضمنال و

نأطرللمخامل لشاالتقييماوث رالكواعن 
.كثرأتارستثماابتخصيصت ماحلكوام تقو
على تماحلكواتشجعن أميكننها فإ،لكذمع و

يدحتدو،طرخملاامنحصتها عن لية وملسؤاحتمل
تارالقراذتخااعندتيجية استرالاتيضاملقاا
في رستثماالاضدو ألحلصات سالسياباملتعلقة ا
.ثرالكواطرمخاة رادإ

إعادة تعريف التنمية: رفع مستوى  
إدارة خماطر الكوارث

ترفع الزيادات السريعة في التعرض واخملاطر من 
تكاليف الكوارث، في حني تكافح البلدان واجملتمعات  

 حتري احمللية للحد من قابليتها للتضرر. ولم يتم
العالقة بني هذه الزيادة في التكاليف وسياسات

التنمية مبا فيه الكفاية. ولكن ما هو واضح هو أنه 
إلى جانب احلد من الوفيات الناجمة عن الكوارث، 

فإن القدرات والترتيبات احلالية حلوكمة اخملاطر تعجز 
 عن حتقيق أهدافها. واملطلوب هو إعداد منوذج ًعموما

جديد ملعاجلة مخاطر الكوارث املنضوية في عمليات 
التنمية والناجمة عنها في بعض األحيان. 

خاف مع تغري املنكيالت

قد يعود الزخم لتنفيذ التكيف مع تغير املناخ على 
املستوى القطري إلى فرص احلصول على متويل  

 مطلبا اجتماعيا جملابهة تغير املناخ أكثر من كونه
. ومع ذلك، وحيث أن معظم هذه التدابير تتصدي
خملاطر الكوارث، فإنها توفر وسائل إضافية لتنفيذ 
إدارة مخاطر الكوارث. ولألسف، كما هو احلال مع  

 مبادرات معظمإدارة مخاطر الكوارث نفسها، فإن 
التكيف حتى اآلن يتم تنفيذها من خالل مشاريع
وبرامج قائمة بذاتها، وال تفعل أكثر من التعرض  

 بعد يتمجلوانب هامشية من مكونات اخملاطر ولم 
 في تخطيط التنمية.ًإدماجها بشكل متكامل متاما

سة احسن لتكولتنمية ايف رعتة داعإجيب 
خاملناوث رالكوار طملخا
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حتى تستطيع البلدان احلد من قابليتها للتضرر 
بشكل ملحوظ، هناك حاجة إلى اتباع منهج  

 للتنمية للحد مختلف وموائمة اآلليات احلالية
من اخملاطر وتعزيز القدرة على مجابهة تغير

املناخ. وحلسن احلظ، فقد بدأت البلدان املبتكرة  
 في استخدام واملتوسطذات الدخل املنخفض 

األدوات املصممة، على سبيل املثال، لتقييم
قرارات االستثمار العام أو احلد من الفقر الهيكلي. 
فبجعلها حساسة للمخاطر، ميكن للحكومات 

التصدي للمخاطر على نطاق أكبر والسماح بتنفيذ 
التكيف وإدارة مخاطر الكوارث من خالل القدرات 
اإلدارية القائمة. وبهذا ميكن جتنب مخاطر جديدة  

وجلب منافع مشتركة هامة للمجتمع. 

عام االستثمار ال

 واملتوسط، عادة في البلدان ذات الدخل املنخفض
 من 3 إلى 15 في املائة ما يتراوح االستثمار العام

من الناجت احمللي اإلجمالي. وقد أقر النظام الوطني
لإلستثمار العام في بيرو استثمار ما يقرب من 

10 باليني دوالر أمريكي في عام 2008، ويتم تنفيذ 
نصفها من قبل احلكومات احمللية. وباملقارنة، بلغ 
حجم املساعدة اإلمنائية اخلارجية في ذلك العام 

266 مليون دوالر أمريكي فقط. إن حجم االستثمار  
 يجعل االستثمار احلالي في إدارة مخاطر العام

 للغاية. ولذلك، فإن ًالكوارث أو التكيف يبدو ضئيال
تقييم مخاطر الكوارث املنضوية في االستثمار

العام وضمان إدراج تدابير فعالة من حيث التكلفة 
للحد من اخملاطر، تترتب عليه آثار هائلة بالنسبة 

حلصة البالد من اخملاطر وقد يؤدي إلى احلد من اخملاطر  
بشكل سريع ومستدام. 

ر ستثماالاعل جيم العاراستثمالاحجم 
ويبدث رالكوارطاخمة رادإيف لي احلا

يةللغاضئيال

هناك العديد من التحديات التي ينبغي التصدي 
ً،لها من أجل حتقيق هذه اإلمكانات الهائلة. أوال
على الرغم من أن مخاطر الكوارث يتم تقييمها  

 تصميم مشروع االستثمار العام، فإنه ال توجد في
 املراحل السابقة من تسلسل أية عملية مماثلة في

 ينتج عن اتخاذ، أو التخطيط. ونتيجة لذلك، قد
عدم اتخاذ، قرارات التخطيط على املستوى األعلى
مخاطر لم يتم تقييمها ومعاجلتها حتى مرحلة 

ً، يتطلب تقييم التكاليف والفوائداملشروع. ثانيا
للحد من اخملاطر إجراء تقييمات شاملة للمخاطر 
احملتملة، والتي ال تزال غير متوفرة في معظم 

ً، من الضروري إيجاد آليات جديدةالبلدان. وأخيرا
للتخطيط وإعداد امليزانيات على املستويات احمللية، 
وتعزيز الشراكات مع اجملتمع املدني واحلكومات  

 فعاال ومستداما وذا احمللية، ليكون االستثمار العام
صلة لتلبية االحتياجات احمللية. 

اعيةالجتماية ااحلم

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

 الستثمارات ًفي حد ذاتها. كما أنها ليست بديال
التنمية في البنية التحتية واخلدمات العامة. ومع
ذلك، فهناك سببان هامان لوجوب أن تكون احلماية 

 من استراتيجية أشمل إلدارة ًاالجتماعية جزءا
مخاطر الكوارث . 

يةالحمللية حلااتاليآلائمة اموميكن 
لفةكبتيني ملالاىل إلصوللوعية اجتمالا
ًانسبيمنخفضة فية ضاإ

ميكن آلليات احلماية االجتماعية ان تعزز القدرة على 
مجابهة الكوارث، واحلد من الفقر وحتفيز تنمية رأس  

. وهي تقي من الصدمات في أوقات13املال البشري
احلاجة ومتنع خسائر كوارث من أن تتوالى بآثار ونتائج 
أخرى على األسر، مثل إخراج األطفال من املدارس،  

 — وهي استراتيجيات 14أو بيع األصول اإلنتاجية
. وعلى15مواجهة مع عواقب سلبية طويلة املدى

الرغم من أن تلك اآلليات ليست مصممة للتصدي 
لتأثيرات الكوارث، فإنه ميكن موائمتها للوصول إلى 
األشخاص املعرضني للمخاطر ومنع حدوث زيادات 

كبيرة في عدد الذين يعانون من التأثيرات املتوسطة  
. على سبيل16إلى الطويلة األجل ملا بعد الكوارث

املثال، قامت احلكومة التشيلية بتوسيع املدفوعات 
من برامج املساعدة االجتماعية في البالد لألسر  

املتضررة من زلزال فبراير/شباط 2010.

ً، يتم بالفعل حاليا تنفيذ العديد من هذهثانيا
اآلليات على نطاق واسع. وقد تلقى حوالي 114 
مليون شخص في أمريكا الالتينية ومنطقة 

الكاريبي حتويالت نقدية مشروطة كوسيلة للحد 
من الفقر الهيكلي على مدى العقدين املاضيني. 
كما وصل مخطط املهامتا غاندي الوطني لضمان 

العمالة في الهند إلى حوالي 68 مليون شخص في  
2010 فقط. ويقوم برنامج األشغال-عامي 2009
تطبيقه يتم والذي افريقيا جنوب في املوسع العامة 

منذ عام 2004، بتوفير الوظائف ألكثر من 10 في  
 بتطوير . وميكن17املائة من العاطلني في البالد

 2011م عالثرالكوارطخمامن حلد انأبشملي اعلالتقييم اريرتق
ئيسيةرلات جااستنتالاوز جملوا – لتنميةايف رعتة داعإور طاملخاعن ف كشلا 14 
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معايير االستهداف واألطر الزمنية لهذه اآلليات أن 
تستفيد املزيد من اجملموعات املعرضة خملاطر الكوارث  

والقابلة للتضرر منها بتكلفة إضافية ضئيلة. 

ةعدملسالفعل باقتة ملؤالعملامجابرصممت قد و
ما ةدعاو،فلعجااتقاوألافيت جملتمعااودافرألا

كثيفة مةلعااتماخلدالخالمن ها تنفيذيتم 
قلطراءبنامثل ،لتحتيةالبنيةالعماأولة لعماا
ميكنو.يجلتحراةدعاإوأعرالشواتنظيفويفية لرا
حلدافيلعمل ابلمقالنقد امجابرهم تسان أ

جملتمعيةالصوألاءبناعلى كز ترما عندطر خملاامن 
يشدبنغالمن مثلة ألكهناو.طرخملاامنحتد لتي ا
ظملحوبشكل حسنت ي ومالوبيا ثيوإولهند او
،همليااعلىظ حلفااو،تنالفيضااعلىة لسيطرا
على تعدسانها أكما،يللرسية ساألالبنيةاو

.18ضيارألارهوتده جتاإعكس 

همة ملسااقتة ملؤالة اعملامج الربميكن 
رطاملخامنلحد لجمتمعية ل صوأخلق يف 

هادتقولتي اعيةجتماالايةحلمااخطط تعمل و
ضولقرامجابرمع ة يدامتزة ربصومة حلكوا
فرتولتي ا،قلسوالىإملستندامنيلتأاوةلصغيرا
منو،ثرالكوابعدسب ملنااقتلوافيل ملااسأر
عاسرإلاوئر خلساامنسر ألاية حماعلى عد تساثم 
ءجزلى إًلياحاملصغر امنيلتأايصلو.فيلتعااةتيربو

،يكملهو و،طرللمخاضة ملعراسرألامنًاجدضئيل 
يةحلماابيراتدعن ًيالبدنيكون أميكن ال لكنه و
يدتزت اربتكاالانفإ،لكذمع و.ىخرألاعيةجتماالا

حيث ،ثرالكواطرمخاة رادإللنسبة باهميته أمن 
سيةقيام قارألىإيستندي لذامنيلتأاحصيلةن أ

بلةقاة خطرث احدألىإتفعالدابط برمتقو
مع منيلتأابطريتم و،بهاللتنبؤ حتى وسللقيا
.19طرخملاامنحلد افير ستثماالالتشجيعض ولقرا

لبيئية ار الكوارث املستندة إىل النظم اطإدارة خم

 البيئية واستعادتها وتعزيزها، تعتبر حماية النظم
مبا في ذلك الغابات واألراضي الرطبة وأشجار
املانغروف، ذات فائدتني هامتني بالنسبة إلدارة 

مخاطر الكوارث. فالنظم البيئية الصحية تعمل 
مبثابة حواجز وقائية طبيعية ومصدات ضد العديد 
من اخملاطر املادية، وهي تزيد القدرة على اجملابهة من 
خالل تعزيز سبل العيش وزيادة وفرة وجودة السلع 
واملوارد. وعلى الرغم من أنه يصعب قياس قيمتها 

من الناحية االقتصادية، فإن التقديرات تشير إلى أن  
 األخطار قد اخلدمات التنظيمية التي تخفف من

تشكل أكبر نسبة من إجمالي القيمة االقتصادية 
 البيئية. على سبيل املثال، في خلدمات النظم

الواليات املتحدة األمريكية، تقوم األراضي الرطبة
الساحلية بامتصاص طاقة األمواج وتعمل مبثابة  

 تبلغ ر حماية من العواصفّ»سدود أفقية« وهي توف
.20ًقيمتها 23.2 بليون دوالر أمريكي سنويا

ظملناىل إةملستنداثرالكوارطاخمة رادإ
ًادجبة اجذنسب حتقق ا مًاكثريلبيئية ا

ئدالفواىل إفليكالتامن

 لهذه املنافع املشتركة الهامة، فإن إدارة ًنظرا
 البيئية املستندة إلى النظممخاطر الكوارث 

 من التكاليف ًما حتقق نسبة جذابة جداًكثيرا
إلى الفوائد مقارنة باحللول الهندسية التقليدية.
وتوضح اخلبرات من جميع أنحاء العالم أن إدارة  

 املستندة إلى النظم البيئية تعد مخاطر الكوارث
 تتزايد جاذبيته باستمرار للتصدي ملشاكل ًخيارا

متنوعة مثل فيضانات أحواض األنهار واملناطق
احلضرية، اجلفاف وحرائق الغابات. فعلى سبيل 

املثال، قررت مدينة نيويورك استثمار 5.3 بليون دوالر  
 في األسطح اخلضراءامريكي في البنية التحتية 

 من ًوالشوارع واألرصفة للحد من الفيضانات بدال
استثمار 6.8 بليون دوالر امريكي في حتسني األنابيب 

، وهو ما يعد بفوائد متعددة.21واخلزانات التقليدية
فهذه املساحات اخلضراء اجلديدة سوف متتص املزيد 
من مياه األمطار وتخفف العبء عن شبكة الصرف 
الصحي في املدينة، ومن املرجح أن تتحسن نوعية  

الهواء، ورمبا تقل تكاليف املياه والطاقة. 

 التقييم املالي املتدني خلدمات ومع ذلك، فال يزال
 يشكل عقبة هامة في اعتماد النظم البيئية

 املستندة إلى النظم البيئية. إدارة مخاطر الكوارث
 من البلدان ًونتيجة لذلك، يقوم عدد قليل نسبيا

باالستفادة من آليات مثل »الدفع مقابل استخدام 
خدمات النظم البيئية«. 

اءات األراضي والبنستخدامختطيط ا

ميكن للقرارات اخلاصة باستخدامات األراضي  
 بشكل ملحوظ، وبخاصة والبناء أن تزيد من اخملاطر

في املدن التي لديها الكثير من املستوطنات غير
الرسمية، مع محدودية استعداد احلكومة احمللية أو  
قدرتها على إدارة توسع املدن للمصلحة العامة.

ولسوء احلظ، فإن معظم احلكومات احمللية في 
البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط ليس  

15
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لديها نظام فعال لتخطيط أو إدارة استخدامات 
األراضي أو لم تعد تتحكم في إدارة التغير في 

استخدامات األراضي. ونتيجة لذلك، أدى تخطيط 
استخدامات األراضي وإدارتها في البلدان ذات الدخل 

املنخفض واملتوسط إلى استبعاد نسبة كبيرة 
من سكان املناطق احلضرية من أسواق األراضي  

 الرسمي، مما يؤدي بالتالي إلى زيادة واإلسكان
اخملاطر في املناطق احلضرية. وبالنظر إلى الوضع
غير الرسمي وعدم وجود حيازة آمنة، فإن املساكن 
في املستوطنات غير الرسمية عادة ما تستبعد من 
االستثمارات العامة في البنية التحتية واخلدمات  

احليوية للحد من اخملاطر.

 عن ًما يتم منفصالًواألهم هو أن التخطيط غالبا
احلقائق على أرض الواقع. فدورات التخطيط التي
مدتها ثالث سنوات أو أكثر تعني أنه عندما يتم 
تطبيق اخلطط قد تكون التنمية قد جتاوزت هذه  

 سريعة النمو اخلطط بالفعل، وال سيما في املدن
في البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط . كما
أنه، بدون اإلنفاذ، فلن يستطيع أفضل تخطيط 

الستخدامات األراضي أن يغير ممارسات االستخدام. 
كما أن حتقيق التوازن بني احتياجات اجملموعات ذات 
الدخل املنخفض من األراضي ذات املوقع اجليد 

وبني أهداف احلد من الكوارث ال يزال يشكل مهمة 
 للجماعات ًصعبة، وال سيما حني ال يكون مسموحا
املتضررة باملشاركة في صنع القرار. 

تنفيذ ولتخطيط ية ليدلتقالنهج ا
افشلهثبتت أضي ارألات اماستخدا

تادكووئح الووتيعاتشرذ نفاإوضع وميثل 
تملتطلباانأللك ذو،ثلةممايا قضاء لبناايير معاو
طنيةلواف وللظرسبة مناغير ن تكوما ة دعا
ما ةدعا،ثرالكواعقووبعد صة خاو،22حملليةاوأ

ميكن اللتعقيد الغةبايير معاوت ادكوضع ويتم 
ليفلتكااهظةبان تكوقد نها أكما  .تطبيقها

سيما الو،ملنخفضاخللداتاذسرلأللنسبة با
من يديزمما ،سميةلراغيرت طناملستوافي 
ذنفاإلىإتلسلطااتلجأقد و.ئيالعشواءلبناا
من نلسكااءجالإليعة ركذمة رصات ادكو
.سميةلراغيرت طناملستوا

رفــتــوًاـقــحـكــيــة رالتشـاهج ملناا
ت اردالـمـبـاى مسـتوفع رلصــة رف
ةركملبتاـيةحمللا

حملليةاكمةحلوالمجافي ت اربتكاالاضح تو
في ةيدجلدالنهجانألملعااءنحاأجميع في 
يتم ماعندممكنة ية حلضرالتنميةاولتخطيط ا
من يدجدبجيل ني ملداجملتمعاكةرمشاعم د
مثلةأكهناو .مينيحلكواظفنيملواوفظني حملاا

ملنخفضاخللداتاذت جملتمعااضولتفاة يدامتز
ً،قعاموفضل أوًناماأكثرأٍضارأعلى ل للحصو

لتلبية مةرلصااءلبنااولتقسيم اييرمعائمة اموو
تطناملستواىمستوفع رو،حملليةاتجاحتياالا
،طرخملاامنحلد اجلأمنر للتضربلة لقاا
.23تنياامليزاضعوولتخطيط افيكة رملشااو
كما ،طرخملاامنحلد افيت سارملمااههذهم تساو

طنةاملوايزتعزحيث من ،بكثيرسع وأئدافولها 
يةحلضرالتنميةالىإعيجتماالاسكلتمااو
ميكن ،يقةلطراهبهذو .رستثماالاةديازوخملططة ا
طرمخاة راداحتفزن أءلبنااولتخطيط ائحاللو
.قهاتعون أمنًالبدث رالكوا

إصالح حوكمة املخاطر

ءاجرإههذلتنمية اصفرمن ة دستفاالاتتطلب 
يزتعز —فلهداو.طرخملااكمةحلوي رجذح صالإ
في تسالسيااسكمتاوسي لسياامالتزالا
ةءلكفاباتتمتع مة حكود يجاإ،يةكزملرامةحلكوا
تكااشرفي لعمل اعلىح نفتاالاو،ليةوملسؤاو
حملليةاتجملتمعااوسر ألاصةخاو،نيملداجملتمعامع 
.ملنخفضاخللداتاذ

املسؤولية السياسية 

طنيةلواسةلسيااعنلية وملسؤاتقع ما عند
ةرادإتهيئاتق عاعلى ث رالكواطرمخاة رادإل
غير فمنً،نسبيامشية هات ارازوو أئرالطوا
.للتنميةت ارستثماايرتطوفي هم تسان أحملتملا
يزتعزلى إمتيلنها فإ،لكذمن لعكس اعلىبل 
تارستثماالاوث رالكواةرادإلحوئم لقاارملنظوا
ينبغيو .ثرالكواطرمخاة رادإلتها ابذئمة لقاا
طرمخاة رادإعنملة لشااليةوملسؤاتقعن أ
سلطة تاذهيئة و أةرازوتق عاعلى ث رالكوا

جميع فيت سالسيااقتساانلضماسية سيا
في ثرالكواطرمخاة رادإمجدو،لتنميةات عاقطا
.للتنميةطني لوالتخطيطا

، تخطيطلاوت اسالسياق اتسان لضما
عن لةملشاالية وملسؤاتقعن أينبغي 

ةرازوتق اععلى ث رالكوار طاخمة رادإ
لية عاسية اسيلطة ست اذئيسية ر
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لتكيفاوث رالكواطرمخاة رادإليةومسؤنت كااذإ
في تقعية كزملرامةحلكواضمنخ ملنااتغير مع 
دقتصاالاتارازوو أطنيلوالتخطيطاتارادإ
على بييجاإثيرتألها ن يكون أفيمكن،ليةملااو
.لهاحبة ملصااتيعالتشراوتسالسياالية فعا
تمخصصايد حتدفي ت ارازلواههذر ولدًانظرو
كبرأًسياسياًاذنفولها ن فإ،طنيةلوانيةامليزا

نأميكني لذاو،رستثماالاولتخطيط اعلى 
يهالدنت كااذإثرالكواطرمخاة رادإعلى ينطبق 
.سةلسيااههذلية ومسؤ

تنفيذاملسؤولية عن ال

على مدى السنوات العشرين املاضية، اعتمدت 
 إلدارة مخاطر ًال مركزياًالعديد من البلدان نهجا

الكوارث. وما زالت هذه الترتيبات هامة للتنفيذ، إال
أن إسناد املسؤولية إلى حكومات محلية ضعيفة 

 من أن ًبدال من التقدمقد يبطئ في الواقع 
. ففي أمريكا الالتينية، ال تزال العديد24يسرع به

من البلدان التي استثمرت في اإلدارة الال مركزية  
 ألكثر من عقد من الزمن تعاني من خملاطر الكوارث

. ففي25عدم مالئمة قدرة وموارد احلكومة احمللية
كولومبيا، قامت 82 باملائة من جميع البلديات 
بتفويض جلان محلية للحد من مخاطر الكوارث 
ولكن 14 باملائة منها فقط قامت بتنفيذ خطط 
للطوارئ واإلحتراز، كما نرى قصة مشابهة في 
جنوب أفريقيا، حيث أدى النقص احلاد في قدرات  
.26احلكومة احمللية إلى إعاقة التكامل بشكل كبير

،ةدوحمدلية حملات ارلقدان تكوحني 
لتحقيق  جييرلتدالنهج انيكود فق

ًامقدللمضي لسبل افضلأية زكرملالا

لذلك، ينبغي إيالء املزيد من االهتمام لكيفية طرح 
وتصميم إدارة مخاطر الكوارث بحيث تالئم الظروف 
احمللية. وفي حني أن أنشطة إدارة مخاطر الكوارث 

ً، فليستبحاجة إلى أن يكون اساسها محليا
 مهامها بحاجة لالمركزية التامة. حيث ميكن كل

للحكومات املركزية أن توفر الدعم التقني واملالي
وكذا الدعم للسياسات، وأن تتولي مسؤولية 
إدارة مخاطر الكوارث عندما يتم جتاوز القدرات  

 ميكن تعزيز التعاون األفقي واملآخاة احمللية، وعندما
 النهج التدريجي بني احلكومات احمللية. كما أن

لتحقيق الالمركزية قد يضمن بشكل أفضل أن
يكون مصحوبا بتفويضات وميزانيات ونظم تبعية  

 إمتالك قدرات حوكمة اخملاطر واضحة بهدف متكني
.27على جميع املستويات

اعية الجتمالب ااءلة واملطاملس
بشكل حملليةاوطنية لواكمةحلواعية نوثر تؤ
جهوعلى لة ءملسااولتعبير امثلمل اعوو،معا
يةدقتصاالائرخلسااىمستوفي ،صخلصوا

28ثر همأحدأو.الكواعنجمة لنااتفيالواو
،تماللمعلول صولوايةحرهو لة ءملسااتامحفز

29ثر . الكواطرمبخاملتعلقة اتماملعلواسيما ال و
ًالفعاليس ت ماملعلواعلىل حلصوانفإ،لكذمع و
لىإلصولواحقعم بدت ماحلكوامتقوما عندال إ
يةاردعلى ن طنواملوانيكوما عندو،تماملعلوا

.عليهكيد للتأد استعداعلىوني نولقاابحقهم 
ةشرمبانها شأمن عية جتماالالةءملساافة ثقاو

فيو.30تماخلداصيلتووكمة حلوالية فعاحتسني 
يدلعدافيل حلااهوكما ،ثرالكواطرمخاة رادإ

ليس اهذسيخ ترن فإ،لتنميةاتعاقطامن 
صدلرمثلة أكهنان أمنغم لراعلىًايسيرًامرأ
هو كما،مهعدو ألفعلاعنة شرملبااليةوملسؤا
تيعالتشراجعلتحيث نيسيا وندافيل حلاا
عن شخصيةلية ومسؤلني ومسؤة دلقااةخيرألا
.ثرالكواعنجمة لناائرخلساا

سيساأتماعلوملاعلى ل حلصوايف حلق ا
لةءملسااوعية اجتمالالباملطاخللق 

يلعب اجملتمع املدني القوي ووسائل اإلعالم 
 في إيجاد الوعي باحلقوق واملطالب ًحاسماًدورا

. واليوم، تبث31االجتماعية بادارة مخاطر الكوارث
معظم الكوارث في جميع أنحاء العالم في وقت 

حدوثها، من خالل التلفزيون واإلذاعة ووسائل اإلعالم 
املطبوعة، وشبكات التواصل االجتماعي النقالة  
ًواالنترنت. وميكن لوسائل اإلعالم أن تساعد أيضا
في مساءلة احلكومات واملنظمات غير احلكومية 
.32واملنظمات الدولية وأصحاب املصلحة اآلخرين

 عندما تستجيب للحد من اخملاطر، وتبحث ًوخصوصا
فيما وراء صور الكارثة وعدد الضحايا وتبحث عن 
.33األسباب والتأثيرات الطويلة األجل للكوارث 

راكةديدة للشثقافة ج

بدون وجود شراكات محلية مبتكرة بني اجملتمع 
املدني واحلكومة احمللية واملركزية وغيرها من أصحاب 
املصلحة، فليس من املرجح أن يكون ألدوات مثل 
تخطيط االستثمار العام أو التحويالت املشروطة  

 تشكل كما بدون هذه الشراكات، قدأية فعالية. 
 األراضي ولوائح البناء سياسات إدارة استخدامات
 من أن حتد منها. وميكن ًفي حد ذاتها مخاطر بدال

ملنظمات اجملتمع املدني، حينما تتاح لها الفرصة 
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والقدرة على تنظيم مواقفها والتعبير عن آرائها، أن 
حتد من اخملاطر احمللية بينما تبني القواعد السياسية  

واالقتصادية الضرورية إلدارة مخاطر الكوارث. 

ة ررملتضات اجملتمعاوطنني املواك ارشإ
مةعالاة رادإلافةثقايف ال حتويتطلب 

 واضحة ملا ميكن أن ًومع ذلك، فإن هناك حدودا
حتققه مبفردها األسر املعرضة للخطر واملنظمات

في تؤثر أو باملوارد تتحكم ما ًنادرافهي  .34متثلها  التي 
عمليات صنع القرار إلى احلد الذي ميكن أن يسهل 
لها الوصول إلى أراض آمنة وإدارة مستجمعات مياه 
معقدة أو القيام باألشغال العامة واسعة النطاق 

 ما تكون ضرورية للحد من اخملاطر. ًوالتي غالبا
 تعتمد ولذلك، فإن اإلدارة الفعالة خملاطر الكوارث

على اجملتمعات احمللية املعرضة للمخاطر والتي تقوم 
 احلكومة وإشراكها في دعم تدريجيا بجذب إنتباه

.35أنشطتها، وتضع احلكومة في موضع املساءلة

ويتطلب النجاح في تطبيق املبادرات احمللية واالرتقاء 
بها قدرات ومهارات جديدة في احلكومة احمللية 

 في ًثقافياًواملركزية. كما يتطلب أيضا ً تغييرا
مواقف احلكومات البلدية واملقاولني واملنظمات 

 جتاه العمل في شراكة مع األسر غير احلكومية،
ذات الدخل املنخفض. وعلى الرغم من أن هذا

 يعد االستثناء وليس القاعدة، فإن الشراكات ًحاليا
اجلديدة متوسطة املستوى والتي تشرك منظمات 

 بتهيئة مجتمعية تقوم ببطء ولكن باطراد
التحوالت الالزمة.

االستنتاج: حتمية احلد من خماطر  
الكوارث 

 أو طابعها اخلاص من لكل بلد تركيبتها الفريدة
اخملاطر، مع وجود أنواع ونسب مختلفة من اخملاطر
املمتدة واحلادة والناشئة. وللحد من اخملاطر التي 
يتعرض لها بلد ما، حتتاج احلكومات إلى اعتماد 

مزيج من استراتيجيات إدارة اخملاطر االستشرافية 
والتصحيحية والتعويضية إلى جانب استراتيجيات  

إدارة الكوارث وتوقع اخملاطر الناشئة.

و قد شهدت البلدان، التي قامت باالستثمار في  
ًمطرداًتعزيز قدراتها على إدارة الكوارث، انخفاضا

 مخاطر الوفيات، على األقل فيما يتعلق في
باألخطار املتصلة باملناخ. ومع ذلك، فهناك الكثير
مما ينبغي عمله للحد من اخلسائر االقتصادية التي 
يغذيها النمو السريع في تعرض األصول للمخاطر. 
ومن أجل حتقيق الهدف من إطار عمل هيوغو — احلد 
بدرجة كبيرة من اخلسائر الناجمة عن الكوارث — 

وإحراز تقدم نحو حتقيق أهداف األمم املتحدة اإلمنائية 
 للحد من ًجديداًلأللفية، فالبد أن يظهر منوذجا

مخاطر الكوارث.

و يعد احلد من مخاطر الكوارث في املقام األول  
 تتطلب حتديد احلوافز السياسية مسألة

واالقتصادية ومناقشة مختلف املقايضات. 
 محاسبة منهجية لتأثيرات ولألسف، بدون إجراء

الكوارث وتقييم شامل للمجموعة الكاملة من
 فقط ًقليالًاخملاطر التي تواجهها البلدان، فإن عددا

من البلدان متكن من ايجاد هذه احلوافز، ناهيك عن
حتديد التكاليف والفوائد واملقايضات التي من 
شأنها أن ترشد عملية وضع مجموعة متوازنة  

وفعالة من استراتيجيات إدارة اخملاطر.

 بدأ في ًجديداًو اخلبر السار هو أن هناك منوذجا
ً. تقوم بدفعه االبتكارات اجلديدة فيالظهور فعليا

محاسبة اخلسائر الناجمة عن الكوارث وتقييم 
اخملاطر، وموائمة تخطيط التنمية واالستثمار العام، 
واجلهود املبذولة لتعزيز حوكمة اخملاطر من جانب 
احلكومات التي اعترفت بأهمية االستثمار اليوم 

ً. كما تظهر اآلن فرصة للحد منلغد أكثر أمنا
مخاطر الكوارث: التعلم من هذه االبتكارات والبناء 
عليها، واالرتقاء بها؛ والكشف عن اخملاطر، وإعادة  

تعريف التنمية. 
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والفقر في أمريكا الالتينية: املنهجية وموجز الدراسات  
مجنابر:يكيةمرألاةملتحداتيااللوانيويورك، القطرية.

،نسنجاو،.إ،تودجاو،.أ،يزندنافر؛ئيمناإلاةملتحداممألا
التحويالت برامج خالل من الكوارث خملاطر التصدي 2011. ج.

النقدية املشروطة وبرامج العمالة املؤقتة في أمريكا 

ورقة معلومات أساسية أعدت كخلفية لتقرير التقييم 
الالتينية ومنطقة الكاريبي. برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  ، حقوق األطفال في حاالت
العاملي بشأن احلد من مخاطر الكوارث لعام 2011، جنيف، 

سويسرا: سكرتارية االستراتيجية الدولية للحد من  
الكوارث. 

ةرادإتعميم .2010،.أ،ينتيفوال ي دو،.ب،سيجل		16
يةحلمااتساسيافي لطبيعية اثرالكواطر مخا
منطقةوتينية لالايكامرأفي (لعكساو)عية جتماالا
159-6 )1(: 131والسياسية االجتماعية  احلالة .يبيرلكاا
—،نوخرآويز ندنافير؛  لللحصو 15حظة ملالانظرا2011

.صيللتفاامنيد ملزاعلى
سياسات العمالة واحلد منكريشنامورتي، ج. 2011.  17

 ورقة معلومات أساسية أعدت كخلفية مخاطر الكوارث.
لتقرير التقييم العاملي بشأن احلد من مخاطر الكوارث لعام
2011، جنيف، سويسرا: سكرتارية االستراتيجية الدولية  

 الكوارث للحد من
كيفية جعلديل نينو، ك.، وسوبارو، ك.، وميالتسو أ.، 2009.  18

 استعراض للتجارب. ورقة مناقشة األشغال العامة تعمل:
حول احلماية االجتماعية 0905، البنك الدولي، واشنطن
الكوارث العاصمة؛ بيالم، ل.، وكالي، ه.، براونهولز، ت.، 2011. 
ورقة الطبيعية — ما هو دور شبكات األمان االجتماعي؟ 
مناقشة حول احلماية االجتماعية 1102. واشنطن  
العاصمة، الواليات املتحدة األمريكية: البنك الدولي.

أدوات احلد من مخاطرسواريز، ب.، ولينيروث- باير، ج.، 2011.  19
 ورقة معلومات أساسية أعدت الكوارث املتصلة بالتأمني.

كخلفية لتقرير التقييم العاملي بشأن احلد من مخاطر 
الكوارث لعام 2011 

كوستانزا، ر.، وبيريز ماكيو، و.، ومارتينيز، م.ل.، وساتون، ب.، 20
وأندرسون، س. ج.، ومولدر، ك.، 2011. قيمة األراضي الرطبة 

دورية البيئة  الساحلية للحماية من األعاصير. أمبيو : 
248.-37 )4(: 241البشرية 

مدينة نيويورك خطة البنية التحتيةمدينة نيويورك، 2010.  	21
اخلضراء: استراتيجية مستدامة جملاري مياه نظيفة. انظر املالحظة رقم 9 للحصول على املزيد من التفاصيل.

 —احتاد تقييم اخملاطر الطبيعية — أمريكا الالتينية، 2011 		11
انظر املالحظة رقم 9 للحصول على املزيد من التفاصيل. 

نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية: مدينة نيويورك.
تهيئة بيئة مواتية للحد من جونسون، ك.، 2011. 	22

مخاطر الكوارث: التجربة احلديثة لألطر التنظيمية بتصرف من احتاد تقييم اخملاطر الطبيعية — أمريكا 	12

ورقة معلومات أساسية لألراضي والتخطيط والبناء.الالتينية، 2011 — انظر املالحظة رقم 9 للحصول على  

أعدت كخلفية لتقرير التقييم العاملي بشأن احلد من املزيد من التفاصيل.

مخاطر الكوارث لعام 2011. جنيف، سويسرا: سكرتارية دي جانفري، أ.، سادوليه، إ.، وفاكيس ر.،2010		13 . حماية األطفال
االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث.املعرضني للمخاطر من اخملاطر غير املؤمن عليها: موائمة 

 .بيكنل، ج.، ودودمان، د.، وساتيرثويت، د.، محررون. 2009		23برامج التحويالت النقدية املشروطة لتوفير شبكات أمان 

183؛-6 )1(: 161احلالة االجتماعية والسياسية  أوسع.
سيجل، ب.، ودى ال فوينتى، أ.، 2010. تعميم إدارة مخاطر 

تكييف املدن مع تغير املناخ: فهم حتديات التنمية والتصدي  
 لندن، اململكة املتحدة: إيرثسكان؛ ساتيرثويت، د.، 2011. لها.


الكوارث الطبيعية في سياسات احلماية االجتماعية 

احلالة  الكاريبي. )والعكس( في أمريكا الالتينية ومنطقة


159.-6 )1(: 131االجتماعية والسياسية 
 .دي جانفري، أ.، سادوليه، إ.، وفاكيس ر.، وفينان، ف.، 2006		14

اخملاطر غير املؤمن عليها وحماية األصول: هل ميكن لبرامج
التحويالت النقدية املشروطة أن تعمل مبثابة شبكات أمان 

 عن العمل عند التعرض ًإلبقاء األطفال في املدرسة وبعيدا
373؛ -79 )2(: 349دورية اقتصاديات التنمية للصدمات؟ 

ما هو دور اجملتمعات ذات الدخل املنخفض في املناطق 
 ورقة معلومات احلضرية في احلد من مخاطر الكوارث؟

أساسية أعدت كخلفية لتقرير التقييم العاملي بشأن
احلد من مخاطر الكوارث لعام 2011. جنيف، سويسرا:  

 الكوارث.سكرتارية االستراتيجية الدولية للحد من 
. التعلم من اآلخرين: اجملال والتحديات2007 بيلينج، م.، 24

للتقييم التشاركي خملاطر الكوارث. الكوارث 31 )4(: 
385؛ إيكو )املفوضية األوروبية قسم املساعدات-373

مواطن الضعف والقدرات وإدارة اخملاطر  اإلنسانية(. 2008.

19 
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 بروكسل، بلجيكا: املفوضية األوروبية في جمهورية بيرو.
قسم املساعدات اإلنسانية.

ساهمةفون هيس، م.، وكاميش، ج.، ودي ال توري، ك.، 2008. م		25
أمريكا الالتينية في تقرير التقييم العاملي بشأن احلد من  

 مساهمة جي تي زد، برنامج مخاطر الكوارث لعام 2009.
األمم املتحدة اإلمنائي، ورقة معلومات أساسية أعدت

كخلفية لتقرير التقييم العاملي بشأن احلد من مخاطر 
الكوارث. جنيف، سويسرا : سكرتارية االستراتيجية الدولية  

الالمركزية الكوارث؛ سكوت، ز.، وتارازونا، م. 2011. للحد من
دراسة حول احلد من مخاطر واحلد من مخاطر الكوارث. 

الكوارث، والالمركزية وحتليل سياسي اقتصادي، مساهمة 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي في تقرير التقييم العاملي بشأن 
احلد من مخاطر الكوارث لعام 2011. جنيف، سويسرا:  

 الكوارث.سكرتارية االستراتيجية الدولية للحد من 

نبشأملي لعاالتقييمايرلتقركخلفية ت عدأسيةساأ
ايسرسو،جنيف 2011.م لعاث رالكواطرمخامن حلد ا
؛ثرالكوامنللحد لية ولداتيجيةاسترالايةرتاسكر:
نيويورك.نقي،  هواء أجل من مواطنون 2010. ،كويكواد
2011.بتا لغولة حاسة ارد

 .		 الكوارث، 2010 سكرتارية االستراتيجية الدولية للحد من  31
 املمارسات احلكومة احمللية واحلد من مخاطر الكوارث:

سكرتاريةاجليدة والدروس املستفادة. جنيف، سويسرا : 
الكوارث؛ غوبتا، 2011 — االستراتيجية الدولية للحد من 

انظر املالحظة 30 للحصول على املزيد من التفاصيل؛ 
ساتيرثويت، 2011 — انظر املالحظة 23 للحصول على املزيد  

من التفاصيل.
احلد أولسون، ر.، سارمينتو بريتو، ج.، وهوبرمان، غ.، 2011. 32

من مخاطر الكوارث، واملساءلة العامة، ودور وسائل اإلعالم:  
 ورقة معلومات أساسية مفاهيم وحاالت واستنتاجات. للحصول انظر املالحظة 25سكوت، ز.، وتارازونا، م. 2011 —  26

أعدت كخلفية لتقرير التقييم العاملي بشأن احلد من على املزيد من التفاصيل.
 للحصول انظر املالحظة 25سكوت، ز.، وتارازونا، م. 2011 — 		27

على املزيد من التفاصيل. 
 الضحايا من الكوارث الطبيعية: . عددخان، م. إ. 2005		28

استعراض االقتصاد  دور الدخل واجلغرافيا واملؤسسات.
284؛ سترومبرغ، د.، 2007. الكوارث-87 )2(: 271واإلحصاء 

الطبيعية، والتنمية االقتصادية، واملساعدات اإلنسانية.  
222 ؛ سكرتارية -21 )3(: 199دورية آفاق اقتصادية 

 الكوارث. تقرير التقييم االستراتيجية الدولية للحد من
اخملاطر والفقر  العاملي بشأن احلد من مخاطر الكوارث 2009:

 جنيف، سويسرا: سكرتارية االستراتيجية في مناخ متغير.
 الكوارث.الدولية للحد من 

األخطار الطبيعية والكوارث غير البنك الدولي. 2010. 29
واشنطن: البنك الطبيعية: اقتصاديات الوقاية الفعالة. 
ورقة حول املساءلة  الدولي واألمم املتحدة ؛ غوبتا، م.، 2011. 

 »فجوة« مخاطر الكوارث ملءوالشراكات في احلد من 
 ورقة معلومات احلوكمة في احلد من مخاطر الكوارث.

أساسية أعدت كخلفية لتقرير التقييم العاملي بشأن
احلد من مخاطر الكوارث لعام 2011. جنيف، سويسرا :  
سكرتارية االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث.

مخاطر إدارة في االجتماعية املساءلة 2010.،.ب،يارشاأ		30
تباحلسااجعةامرمن س ورلداصستخالا—الكوارث  

لةلعماانلضماي ندغامتا ملهااخملططعية جتماالا
تمامعلوقة رو 2011.بتا لغولة حاسة ارد .يفيةلرا

مخاطر الكوارث لعام 2011. جنيف، سويسرا : سكرتارية  
 الكوارث.االستراتيجية الدولية للحد من 

. اإلعالم واالتصاالت والكوارث.رادفورد، ت.، ويزنر، ب.، 2011		33
 ب. ويزنر، ج. ك. ومخاطر الكوارث.في دليل احلد من األخطار 

غايار ول. كيلمان، محررون. لندن، اململكة املتحدة: روتلدج
)حتت الطبع( ؛ ويزنر، ب، وكنت، غ. وكارمالت، ج.، وكوك، 
ب، وغايار، ج. ك.، والفيل، أ.، وأوكسلي، م.، وغيبسون، ت.،
وكيلمان، إ.، وفان نيكيرك، د.، والسا، ج.، ودليكا ويلسون، 
ز.، وبهات، م.، كاردونا، و. د.، وبنوار، د. ونارفيز، ل.، 2011. 

اإلرادة السياسية للحد من الكوارث، ما هي احلوافز التي  
 ورقة معلومات أساسية تبنيها، وملاذا يصعب حتقيقها؟

أعدت كخلفية لتقرير التقييم العاملي بشأن احلد من
مخاطر الكوارث لعام 2011. جنيف، سويسرا : سكرتارية  

 الكوارث.االستراتيجية الدولية للحد من 
ما هو دور اجملتمعات ذات الدخل ساتيرثويت، د.، 2011. 34

املنخفض في املناطق احلضرية في احلد من مخاطر 
ورقة معلومات أساسية أعدت كخلفية لتقرير الكوارث؟ 

التقييم العاملي بشأن احلد من مخاطر الكوارث لعام 2011. 
جنيف، سويسرا : سكرتارية االستراتيجية الدولية للحد  

 الكوارث.من 
 خملاطر . إعادة النظر في اإلدارة اجملتمعيةماسكري، أ. 2011		35

 10: 1- 11 األخطار البيئيةالكوارث. 
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 2011م عالثرالكوارطاخممن د حلانبشأملي اعلالتقييم اريرتق
الكشف عن املخاطر وإعادة تعريف التنمية 

الــنــســخــة الــإلــكــتــرونـــيـــة

 على اإلنترنت — ومت تنزيل الفصول ًباهراًلقد حقق تقرير التقييم العاملي لعام 2009 جناحا
500000 مرة حتى اآلن. هذا باإلضافة إلى الفردية من جميع الطبعات باللغات األربع أكثر من

الوصول إلى جميع احملتويات عبر اال سطوانة املدمجة التي مت توزيعها على نطاق واسع إلى  
جانب التقرير الرئيسي.

2011 اإللكترونية على شبكة االنترنت مجموعة من التحسينات وتضم طبعة عام 
والتفاصيل اإلضافية، مبا في ذلك إصدار نسخة تفاعلية من التقرير الرئيسي باللغة االجنليزية  

مع إمكانية البحث املوسع واملالحة واستخراج البيانات الدقيقة. 

وتتضمن طبعة عام 2011 اإللكترونية على شبكة االنترنت ما يلي: 

التقرير الرئيسي التفاعلي باللغة اإلجنليزية�

( بالفرنسية واالسبانية والعربيةPDFالتقرير الرئيسي )بصيغة  �

املوجز واالستنتاجات الرئيسية — بجميع اللغات�

امللصق — بجميع اللغات�

حزمة املعلومات األساسية — بجميع اللغات�

املالحق�

أوراق املعلومات األساسية اخللفية�

التقارير الوطنية املرحلية بشأن تنفيذ إطار عمل هيوغو�

 ومخاطر الكوارث خسائرالوصول إلى قواعد بيانات �

وميكن االطالع على الطبعة اإللكترونية على شبكة االنترنت عن طريق املوقع اإللكتروني: 

www.preventionweb.net/gar 

www.preventionweb.net/gar
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