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5,157,000 دوالر أمريكي استراليا 

3,511,000 دوالر أمريكي كندا 

9,234,000 دوالر أمريكي الدامنرك 

املفوضية األوروبية       400,000 دوالر أمريكي

5,000,000 دوالر أمريكي إيطاليا 

اليابان                         6,000,000 دوالر أمريكي 

2,936,000 دوالر أمريكي لوكسْمُبرغ 

6,337,000 دوالر أمريكي النرويج 

6,000,000 دوالر أمريكي إسبانيا 

9,102,000 دوالر أمريكي السويد 

1,024,000 دوالر أمريكي سويسرا 

8,761,000 دوالر أمريكي اململكة املتحدة 

البنك الدولي               15,000,000 دوالر أمريكي

 املساهمات املقدمة إلى الصندوق العاملي
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شكر وتقدير جلميع شركاء الصندوق العاملي للحد من الكوارث 
واالنتعاش من آثارها 

منذ إنشائه في شهر سبتمبر / أيلول عام 2006، تطور الصندوق العاملي للحد من 
الكوارث واالنتعاش من آثارها )GFDRR( ليغدو شراكٍة تضم 18 بلدا ومنظمة دولية 

في إطارٍ من االلتزام مبساعدة البلدان النامية على احلد من تعرضها للمخاطر 
الطبيعية وتدعيم قدرتها على التكيف مع تغّير املناخ وما ينجم عنه من آثار.

وال يسعنا في هذا املُقام إال أن نوّجه حتيَة شكٍر وتقدير للشركاء الذين يساندون 
الصندوق فيما يقوم به من أعمال حلماية سبل كسب الرزق وحتسني حياة الناس، 
ونخص بالذكر: أستراليا، وكندا، والدامنرك، واملفوضية األوروبية، وفنلندا، وفرنسا، 
وأملانيا، وإيطاليا، واليابان، ولوكسْمُبرغ، والنرويج، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، 

واململكة املتحدة، ومنظومة اإلستراتيجية الدولية لألمم املتحدة املعنية باحلد من 
الكوارث )ISDR(، ومكتب الوكالة األمريكية للتنمية الدولية للمساعدة في حاالت 

الكوارث اخلارجية، والبنك الدولي. 
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يجوز إعادة استنساخ وإعادة طبع هذه املطبوعة، بنصها الكامل أو اجلزئي، بأي شكل أو وسيلة لألغراض التعليمية أو االستخدامات غير الهادفة للربح، دون 
أي تصريح من قبل صاحب حقوق الطبع بشرط التنويه باملصدر. وتود أمانه الصندوق أن تعرب عن امتنانها مسبقا لتلقي نسخة من أية مطبوعة تستخدم هذا 

التقرير كمصدر لها. ويُرجى إرسال تلك النسخ إلى أمانة الصندوق على العنوان املبنّي أعاله.

ويحظر استخدام هذه املطبوعة ألغراض إعادة البيع أو غير ذلك من األغراض التجارية دون احلصول على موافقة خطية مسبقة من قبل أمانة الصندوق. وتبقى 

جميع الصور الواردة في هذه املطبوعة ملكا خالصا ملصادرها األصلية، ويحظر استخدامها ألي غرض من األغراض دون احلصول على موافقة مكتوبة من 
مصدرها.

وال يضمن الصندوق دقة البيانات التي يتضمنها هذا التقرير. كما أن احلدود واأللوان واملسميات واملعلومات األخرى املُبّينة على أية خريطة في هذا التقرير ال تعني 
أي حكم من جانب الصندوق على الوضع القانوني ألي إقليم أو أي تأييد أو قبول لهذه احلدود.

صورة الغالف: Curt Carnemark / البنك الدولي

تصميم الغالف:  Patricia Hord التصميم البياني والطباعي )غرافيكس(.
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إدراج احلد من خماطر الكوارث يف أنشطة حماربة الفقر   1

توطئة 

تشهد طبيعة الكوارث وتواتر حدوثها تغيراً مطرداً. فتغّير املناخ، والتوسع احلضري اجلامح، وانعدام األمن الغذائي، 
ونشوب الصراعات، هي كلها مظاهر ال تؤدي إلى تضخيم اآلثار املترتبة على األخطار الطبيعية فحسب، بل تسفر 

أيضا عن تفاقم اخملاطر األساسية الكامنة في ثناياها. والواقع أن الفقراء هم أكثر الناس بؤسا واكتواءً بجحيم 
الكوارث، وخاصة في املناطق املعّرضة لوقوعها في آسيا وأفريقيا.

لقد شهد العالم في الشهور القليلة املاضية مدى السهولة التي ميكن أن تقضي بها الكوارث على حصيلِة عقودٍ 
من التقدم في مجاالت تقليص حدة الفقر وحتقيق التنمية املستدامة. فالزلزال العاتي الذي ضرب إقليم سيشوان 

في الصني استمر ملدة دقيقتني ال أكثر لكنه أودى بحياة 69 ألف شخص ُمخّلفاً آثارا مدّمرةً حاقت بأكثر من 45 
مليون نسمة، إلى جانب اخلسائر االقتصادية وانهيارات البنية التحتية التي بلغت، حسب التقديرات، أكثر من 86 

مليار دوالر. ومع أن اإلعصار املميت الذي اجتاح ميامنار في أوائل مايو / أيار استمّر أقل من يومني، إال أن اإلحصاءات 
الرسمية أشارت إلى أن عدد الضحايا زاد على 84500 نسمة. ال غرو إذن أن كوارث من هذا القبيل تلحق بالفقراء 

أصنافا شتى من العذابـ  فمع الكوارث تنقطع سبل كسب الرزق واملعيشة، وجتّف منابع األصول املنتجة وتضيع 
املمتلكات الشخصية، وتتحول البنية التحتية العامة إلى أنقاض من اخلراب والدمار، فيعيش الفقراء في غياهب 

االحتماالت االجتماعية واالقتصادية اجملهولة.

وعليه فإن تخفيض درجة التعّرض لتلك الكوارث في البيئة العاملية املتغيرة في الوقت احلاضر يقتضي بذل جهود 
غير مسبوقة: كإتاحة أفضل املعارف واملهارات؛ وزيادة االبتكار والتميز اإلبداعي، وتعزيز القدرات البشرية واملؤسسية؛ 

وزيادة الكفاءة التنظيمية على الصعيد القطري واإلقليمي والدولي.

ومنذ إنشائه في شهر سبتمبر / أيلول عام 2006، تطّور الصندوق ليغدو شراكة عاملية متميزة وطويلة األمد 
لتعميم مراعاة منظور احلد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير املناخ في ميادين التنمية. ويُعتبر التعاون 

االستراتيجي للصندوق القائم على التنوع والتآزر مبثابة شريان احلياة لتلك اجلهود. إذ تؤدي الشراكات اإلستراتيجية 
مع املنظمات في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الالتينية إلى التوسيع املطرد آلفاق القدرات اإلقليمية والوطنية 

واحمللية على االستجابة خملاطر الكوارث والتكيف مع اآلثار املترتبة على تغير املناخ، قياسا على الوضع السابق والواقع 
الفعلي الالحق.

والواقع أن تأثير الصندوق يؤتي أُكله عندما تستفيد البلدان العالية اخملاطر من املساعدات الفنية واملالية املتاحة. 
فالصندوق يقدم 43.5 مليون دوالر إلى 54 بلدا لتدعيم تقييم اخملاطر، وأدوات تخفيض اخملاطر، ومتويل التصدي 

للمخاطر، والتأهب ملواجهة حاالت الطوارئ، وبرامج بناء القدرات املؤسسية الالزمة لتقوية مرونة االستجابة. عالوة 
على ذلك، فإن املسؤولني احلكوميني املعنيني بإدارة أخطار الكوارث يشاركون في جميع مشاريع الصندوق البالغ 
عددها 75 مشروعا؛ كما تُعتبر املكاتب امليدانية احمللية لألمم املتحدة جهات شريكة مهمة في هذا الشأن أيضا.

ويعمل الصندوق مع طائفة متنوعة من الشركاء إلحداث أكبر تأثير ممكن. فمن شأن شراكتنا مع االحتاد الدولي 
جلمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر وفروعها الوطنية أن تتيح زيادة التركيز على جهود احلد من مخاطر الكوارث 

على صعيد اجملتمعات احمللية في السياسات واخلطط الوطنية املعنية بالتنمية. كما يقوم الصندوق، من خالل 
تعاونه جنبا إلى جنب مع املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، بتقدمي املساندة الالزمة لدراسات تقييم اخملاطر الشاملة 

في جنوب شرق أوروبا.

كما يضطلع الصندوق بتعزيز فعالية حافظة البنك الدولي ذات الصلة بالكوارث من أجل زيادة تخفيض مخاطر 
الكوارث وتنشيط التكيف مع تغير املناخ في احلوار مع البلدان. والواقع أن لزخم هذه األنشطة تأثيرا فعليا حقيقيا، 
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إذ نشهد اجتاها نحو تعميم مراعاة منظور احلد من مخاطر الكوارث في اإلستراتيجيات واخلطط الوطنيةـ  على 
سبيل املثال في بوروندي وإريتريا وهايتي والنيجر ورواندا وسان تومي وبرنسيبي وتوغو وبلدان أخرى. ويأتي ذلك 
كنتيجة مباشرة ملساهمات الصندوق في استعراضات البنك الدولي إلستراتيجيات تخفيض أعداد الفقراء 

وإستراتيجيات املساعدة القطرية. وميكننا القول إجماال بأن الصندوق قام بتقدمي توصيات بشأن املمارسات الفعالة 
لتخفيض مخاطر الكوارث إلى قرابة 40 من البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل املعّرضة ألخطار الكوارث. ولعل 

ذلك ميثل فارقا نوعيا وحقيقيا في كيفية اضطالع هذه البلدان بوضع سياساتها وخططها املعنية باحلد من مخاطر 
التعرض لألخطار الطبيعية وحتسني االستجابة خملاطر الكوارث داخل حدودها الوطنية والتأهب واالستعداد لتسريع 

وتيرة اإلنعاش في حالة وقوع الكوارث.

ونظرا للنتائج املبكرة واملبشرة باخلير التي حققها الصندوق، فقد قرر البنك الدولي رْفع مستوى تعهداته جتاه هذه 
الشراكة من أجل تعجيل تنفيذ إطار عمل هيوغو. وبدءا من السنة املالية 2009، مت إدراج املساهمة السنوية للبنك 

الدولي املقدمة إلى الصندوق، والبالغة 5 ماليني دوالر، في البرنامج املعني بتمويل املنح الطويلة األمد. وتسير 
األطراف املانحة األخرى على نفس املنوال أيضا حيث ملست اإلجنازات التي حققتها هذه الشراكة على العديد من 

اجلبهات. وحتى 30 يونيو / حزيران عام 2008، أي بعد مضّي أقل من عامني على إنشائه، بلغ إجمالي املساهمات 
املقدمة إلى الصندوق أكثر من 77 مليون دوالر.

تضمنت السنة املالية 2008 ثالث مبادرات جديدة وجريئة تنبئ بالتوجه املبتكر لعمل الصندوق.
إطالق صندوق عاملي متس احلاجة إليه لإلنعاش من الكوارثـ  هو برنامج تسهيالت التمويل االحتياطي لإلنعاش  ֺ 
من الكوارثـ  الذي يقوم بتعجيل جهود اإلنعاش الطويل األجل في البلدان واجملتمعات احمللية املنكوبة، كما هو 

احلال بالنسبة للصني وميامنار.
وضَع الصندوق برنامجا جديدا للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب، ֺ ويعمل هذا البرنامج على تشجيع الشراكات 

فيما بني حكومات ومؤسسات بلدان اجلنوب بوصفها شراكات مبشرة باخلير من حيث زيادة فعالية احللول 
املعنية باحلد من اخملاطر.

سوف يُسفر التقييم املشترك بني البنك الدولي واألمم املتحدة القتصاديات احلد من مخاطر الكوارث، ֺ واجلاري 
تنفيذه حاليا، عن ظهور أول تقييم شامل من نوعه للمبررات واألسانيد االقتصادية الداعية إلى جعل تخفيض 

مخاطر الكوارث أحد املكّونات األساسية للتنمية املستدامة.

أصبح الصندوق منوذجا مثاليا للشراكة بني البنك الدولي واألمم املتحدة في التصدي ألحد التحديات العاملية امللحة، 
وهو ما يجعلنا نتيه فخرا واعتزازا بهذه الشراكة. ولم يكن جناح هذه الشراكة في املناطق والبلدان املعرضة خملاطر 

الكوارث ممكنا بدون املساندة السخية من قبل املانحني وما غمرونا به من ثقة وطيدة.

ليست الكوارث الكبرى بأية حال من األحوال باألخبار السارة، بيد أنها متنحنا الدروس التي نأخذ منها العظة 
ونستلهم العبرة. ومن املؤكد أن برامج تخفيض اخملاطر بصورة ملموسة وبأقل تكلفة فعليةـ  كتلك البرامج 

املتجذرة في أنشطة اإلنعاش واإلعمار الطويلة األمد التي يدعمها الصندوقـ  هي البرامج التي متثل أفضل خط 
دفاعي جملابهة الكوارث والنكبات في املستقبل. ومع تزايد إدراك البلدان لهذه احلقيقة واعتماد تخفيض مخاطر 

الكوارث كحل مستدام للمستقبل، سيتواصل الطلب على املساعدات التي يقدمها الصندوق.

كاثرين سيرا، رئيسة الصندوق العاملي للحد من الكوارث واالنتعاش من آثارها، ونائبة رئيس البنك الدولي لشؤون التنمية 
املستدامة
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إن مساعدة اجملتمعات احمللية على بناء املرونة الالزمة لالستجابة للكوارث ليست باألمر الهني. فالتحديات الكثيرة 
التي يواجهها الناس في األحياء العشوائية غير الرسمية في املناطق احلضرية، أو املناطق الريفية الفقيرة في أنحاء 

العالم، تتضمن نقص القدرة على احلصول على املاء، وخدمات الصرف الصحي، وخدمات الرعاية الصحية 
األساسية، وتدني مستوى األمن الغذائي. علما بأن خطى التقدم في أغلب األحيان تكون بطيئة وهشة. وها نحن 

نشهد املّرة تلو األخرى تلك اإلجنازاِت اإلمنائية احملققة بشق األنفس عبر سنوات طوال وقد محتها الكوارث بصورة 
مفجعة تنطوي غالبا على أعباء شاقة تثقل كاهل أشد الناس فقراً وعرضًة للحرمان واملعاناة. وما إعصار “سدر” في 

بنغالديش، وإعصار “نرجس” في ميامنار، وزلزال “وينتشوان” في الصني إال أحدث األمثلة لتلك الكوارث. وتسترجع 
ذاكرتنا في كل مّرة أنه لو مت تطبيق تدابير بتكلفة معقولة وإجراءات بسيطة نسبيا قبل وقوع تلك الكوارث ألمكن 

إنقاذ األرواح واملساكن وسبل كسب الرزق.

ويتطلب التصدي لهذا التحدي انخراط العديد من األطراف الفاعلة في مشاركة طويلة األمد. فاجملتمعات احمللية 
نفسها في حاجة للقيام بحمالت واسعة لتهيئة البيئات املعيشية األكثر أمنا التي ميكنها الصمود والتصدي 

لألخطار الطبيعية. وتشتمل تلك البيئات على مدارس ومستشفيات أكثر أمنا وسالمة، فضال عن توافر أنظمة 
فعالة لإلنذار املبكر وخطط االستعداد واجلاهزية. وينبغي أن تؤدي السلطات احمللية والوطنية دورا قياديا. فاحلد من 

مخاطر الكوارث يتطلب ترتيب األولويات جلعله جزءا ال يتجزأ من خطط التنمية العريضة. وميكن للمجتمع الدولي 
أن يضطلع بدور مهم في هذا الصدد. ومن هنا فإنه في وسع الشراكة بني البنك الدولي واألمم املتحدة أن تؤدي ذلك 

الدور احليوي، وال أقّل من أن تساعد هذه الشراكة على عكس وجهة االجتاهات الراهنة آلثار الكوارث ومساعدة 
احلكومات على اتخاذ القرارات الصحيحة.

وبفضل املساندة التي قدمها في عام 2008 الصندوق العاملي للحد من الكوارث واالنتعاش من آثارها، شهد 54 بلدا 
زيادة في استثمارات البنك الدولي في مجاالت تخفيض مخاطر الكوارث، علما بأن هذه االستثمارات متنوعة 
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وواسعة النطاق. فعلى سبيل املثال، يتم تقدمي املساندة لتدعيم املؤسسات في بوليفيا، بينما يجري تشجيع 
تطبيق معايير ومواصفات البناء املُقاوم لألعاصير في مدغشقر. وتساعد هذه الشراكة أيضا على حتقيق التقدم 

على صعيد إطار عمل هيوغو في البلدان التي أحدثت فيها الكوارث مؤخرا خرابا ودمارا، مع تدعيم جهود اإلنعاش 
التي من شأنها تعزيز نهج “إعادة البناء على نحو أفضل”. وأود أن أعرب شخصيا عن شكري وتقديري للصندوق 

العاملي للحد من الكوارث واالنتعاش من آثارها الستمراره في تقدمي مساندة مالية إلى نظام اإلستراتيجية الدولية 
للحد من الكوارث )ISDR( ومن ثّم املساهمة في دعم جهودنا املشتركة في بناء أجندة احلد من  وقوع الكوارث.

ويتسم النجاح في حتقيق أهداف هذه الشراكة بحساسيته العالية، وتستند مجموعة البلدان ذات القدرة احملدودة 
إلى أساس االعتراف املتبادل ومساندة أدوار البنك الدولي واألمم املتحدة بعضها البعض في مساعدة احلكومات على 

تنفيذ التدابير الالزمة للحد من مخاطر الكوارث. فنظام اإلستراتيجية الدولية للحد من الكوارث يضطلع، على 
سبيل املثال، مبهام تقدمي إطار لكل من البرامج املشتركة؛ ولرصد مدى التقدم في إجنازاتنا املشتركة، ولزيادة 

االرتباطات من احلكومات، واملنظمات اإلقليمية احلكومية، واملتبرعني، والشركاء الدوليني.

باستشراف آفاق املستقبل مع البناء على النجاحات التي حققها الصندوق، أمامنا فرصة مهمة في عام 2009 
لتقييم مدى التقدم في تنفيذ إطار عمل هيوغو، في ظل إطار لتقدمي التقارير املشتركة مع حتديث املعلومات ذات 

العالقة بشأن مستويات اخملاطرـ  وهو تقرير التقييم العاملي الصادر عن نظام اإلستراتيجية الدولية للحد من اخملاطر. 
إذ يساعد هذا التقرير في حتديد األولويات لفترة السنتني في الدورة الثانية للبرنامج العاملي للحد من مخاطر 

الكوارث التي ستنعقد في 15- 19 يونيو / حزيران 2009 في جنيف. وسيتيح هذا املنتدى فرصة ممتازة للقيام مع 
احلكومات والشركاء باستعراض مدى فعاليتنا كمجتمع دولي في مساندة البلدان واجملتمعات احمللية القائمة ببناء 
القدرة على االستجابة والتصدي للكوارث، فضال عن استخالص الدروس التي سوف يُْستفاد منها في املستقبل. 

)ISDR( جـون هـوملـز، وكيل أمني عام األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية، ورئيس نظام اإلستراتيجية الدولية للحد من الكوارث
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املالمح البارزة لشراكات الصندوق العاملي للحد من الكوارث 

واالنتعاش من آثارها

املالمح البارزة للشراكات العاملية واإلقليمية للصندوق )املسار األول(

ازدياد درجة الوعي والتأييد السياسي في البلدان املعّرضة للكوارث ֺ نتيجة حلملة املدارس واملستشفيات اآلمنة 
التي يدعمها الصندوق والتي قام بإدارتها برنامج اإلستراتيجية الدولية للحد من الكوارث ومنظمة الصحة 

العاملية والبنك الدولي. وتتضمن مجموعة أدوات “املدارس واملستشفيات اآلمنة” مبادئ إرشادية ملساعدة 
واضعي السياسات وصانعي القرارات على وضع وتنفيذ خطط عمل وإستراتيجيات عملية بأقل تكلفة فعلية 

بهدف ضمان استدامة االستثمارات املنفذة في القطاع االجتماعي.
 متّتع املدن املعرضة لألخطار املناخية بالقدرة في الوقت احلاضر على استخدام ֺ إستراتيجيات عملية ثبتت 

جناعتها في تقييم اخملاطر املرتبطة باملُناخ ووضع مصفوفة “بُقع الكوارث الساخنة” لترتيب أولويات االستثمار 
والبناء على املمارسات السليمة التي انتهجتها املدن األخرى. وكان هذا احلصاد أمراً ممكنا بفضل البرامج 

املعنية مبرونة املدن جتاه املناخ التي يدعمها الصندوق. واشتمل هذا اجلهد على دليل املدن املتسمة باملرونة جتاه 
املناخ: وهو دليل معني باحلد من قابلية تأثر املدن بتغير املناخ وتعزيز إدارة أخطار الكوارث في مدن شرق آسيا. 

ومن شأن هذه األداة القّيمة أن تساعد املسؤولني احملليني على تعميم مراعاة أصول التكيف مع تغير املناخ 
واحلد من مخاطر الكوارث في التخطيط العمراني والتنمية.

 قضايا احلد من مخاطر الكوارث مشمولة في أجندة التعاون اإلقليمي نتيجًة ֺ للمساندة التي يقدمها 
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الصندوق من خالل نظام اإلستراتيجية الدولية للحد من الكوارث. وتشتمل قائمة الشركاء اإلقليميني الذين 
قاموا بتوسيع نطاق التعاون ومجاالته كال من منظمة البلدان األمريكية وجامعة الدول العربية واالحتاد 

األفريقي.
نطاق القدرة العاملية على احلصول على املعلومات وأحدث اخلبرات التخصصية لكفاءة احلد من اخملاطر  توسيع  ֺ

بفضل أنشطة التحسني الدءوب ألحدث األدوات التكنولوجية مثل املوقع االلكتروني للوقاية من مخاطر 
الكوارث PreventionWeb.net الذي يدعمه الصندوق. وهنالك أكثر من 30 من الشبكات واجملتمعات احمللية 
املعتمدة على هذا املوقع في االرتقاء مبستويات التعاون في مجال اإلدارة املهنية ألنشطة احلد من مخاطر 

الكوارث.
 حتسني استعداد اجلهات األفريقية الرئيسية املعنية مبمارسات إدارة الكوارث ֺ ورفع جاهزيتها لتنفيذ أنشطة 

نوعية محددة للحد من اخملاطر الطويلة األمد وتقليل االعتماد على املساعدات اإلنسانية، وذلك بفضل 
فعاليات حلقة العمل اإلقليمية التي ُعقدت في داكار في السنغال بدعٍم من الصندوق. وقد ركزت حلقة 

العمل على التطبيقات واالستخدامات العملية ألدوات احلد من مخاطر الكوارث فضال عن تقدمي التدريب على 
أساليب تقييم األضرار واخلسائر. وقد حضر هذه احللقة مائة مشارك ميثلون 30 بلدا أفريقيا.

املالمح البارزة لشراكة الصندوق العاملي للحد من الكوارث واالنتعاش من آثارها وما 
تنطوي عليه من إدراج احلد من أخطار الكوارث في برامج التنمية )املسار الثاني(

ازدياد عدد إستراتيجيات تخفيض أعداد الفقراء وإستراتيجيات املساعدة القطرية ֺ التي تتضمن مكونات للحد 
من مخاطر الكوارث، وذلك نتيجة النخراط الصندوق في املشاركة منذ البداية في وضع هذه اإلستراتيجيات. إذ 

قام الصندوق بتقدمي توجيهات وإرشادات فنية إلى حوالي 40 بلدا حول إدراج هذه املكّونات، باإلضافة إلى 
نشاطه في مساعدتها في تنفيذ برامج املساعدة الفنية في إطار املسار الثاني من أجل دفع مسيرة أجندة 

احلد من مخاطر الكوارث في خطط وبرامج التنمية الوطنية.
 قيام ُثلثي أقل بلدان العالم منوًا بتحسني قدراتها على إدارة مخاطر الكوارث، والتأهب للطوارئ، ֺ وبناء 

املؤسسات. إذ تؤدي املساعدات الفنية واملالية التي يقدمها الصندوق إلى متكني تلك البلدان من النهوض بهذه 
األجندة بصورة منهجية ومنتظمة.

 تزايد عدد البلدان التي قامت بتوسيع نطاق أُُطرها القانونية إلدراج احلد من مخاطر الكوارث في ֺ سياساتها 
الوطنية والقطاعية. ففي كوستاريكا، على سبيل املثال، أصبح املواطنون ومؤسسات األعمال أكثر قدرةً على 

حماية املمتلكات من اخلسائر الناجتة عن الكوارث نتيجة إلصدار تشريعات رائدة لتغيير البيئة القانونية 
لصناعة التأمني.

قامت مدغشقر   في إطار الشراكة مع البنك الدولي وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وشركاء التنمية اآلخرين،  ֺ
بإعطاء أقصى أولوية وأهمية ممكنة إلدارة مخاطر الكوارث. ومن شأن املنحة البالغة  1.2مليون دوالر املقدمة 

من الصندوق أن تساعد حكومة مدغشقر على وضع خطة وطنية للحد من أخطار الكوارث والتكيف مع تغير 
املناخ، وتعزيز عمليات تقييم اخملاطر على الصعيدين الوطني واإلقليمي، ووضع املواصفات واملعايير التي تْكُفل 

مقاومة البنية التحتية األساسية لألعاصير وآثارها، وإنشاء صندوق طوارئ الكوارث، وتوسيع نطاق القدرة 
على التخطيط للطوارئ.

تبوء جمهورية اليمن مكانة مرموقة كبلد رائد في مجال القدرة املؤسسية وبناء االتفاق في الرأي بشأن  ֺ  
أهمية احلد من مخاطر الكوارث. فبفضل املساندة والدعم من قبل الصندوق، تعكف احلكومة اليمنية على 

وضع إستراتيجية وطنية إلدارة مخاطر الكوارث، وإصدار قوانني جديدة لتخفيف هذه اخملاطر على الصعيد 
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الوطني، وعمليات تقييمها، مع وضع برامج للتثقيف وزيادة الوعي بأهمية احلد من هذه اخملاطر، وحتسني 
التنسيق بني الشركاء في القطاعني العام واخلاص، مبا في ذلك اجملتمع املدني.

في احلد من   اضطالع إندونيسيا بتطبيق تشريعات رائدة إلدارة الكوارث وتوثيق املمارسات السليمة والناجعة  ֺ
مخاطرها على مستوى اجملتمعات احمللية. فاستجابًة لكارثة تسونامي التي عصفت بآسيا والزالزل التي 

أعقبتها في أتشيه، ونياس، ويوغياكارتا، وجاوة الوسطى، قام الصندوق بتقدمي مساندة واسعة النطاق من 
أجل تعزيز القدرات العامة إلندونيسيا على االستجابة للحاالت الطارئة. وتتضمن األولويات إدراج احلد من 

مخاطر الكوارث في دورة تنفيذ املشاريع في البالد وتهيئة البيئة املالئمة لزيادة االستثمارات املعنية مبمارسات 
تخفيف حدة الكوارث في إطار قانوني ومالي قابل لالستدامة.

نيبال تثبت أن املدارس ميكنها أن تكون نقاط انطالق قوية لتعزيز األجندة الوطنية إلدارة مخاطر الكوارث.  ֺ 
مبساندة من البنك الدولي والصندوق، تقوم حكومة نيبال بوضع إستراتيجية وطنية تهدف إلى حتسني سالمة 

املدارس من الزالزل؛ ومساعدة املدارس على إعداد خطط للتأهب ملواجهة الزالزل؛ وتشجيع املعلمني والطالب 
واملسؤولني احلكوميني على اتخاذ نهج استباقي أكثر تفاعلية في احلد من اخملاطر؛ وتدريب العاملني في مجال 

البناء على استخدام مواد بناء مقاومة للزالزل.
من أجل وضع خطط  تدخالت حاسمة األهمية من قبل الصندوق في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  ֺ

العمل الوطنية املعنية باحلد من  مخاطر الكوارث وخطة إدارة الكوارث في املنطقة العربية.
تزايد إدراك أن عمليات تقييم اخملاطر هي لبنة البناء األساسية ֺ لإلستراتيجيات املستدامة للحد من اخملاطر. 
فعلى سبيل املثال، تقوم مالوي وموزامبيق بتنفيذ تدابير لضمان املرونة االقتصادية إزاء األخطار الطبيعية، 

وهي تدابير نابعة من ازدياد الوعي باخملاطر االقتصادية الكلية.
وذلك من خالل إطار وطني إلدارة اخملاطر  حماية األسر اإلثيوبية ضد نقص اإلنتاج بسبب موجات اجلفاف،  ֺ

املرتبطة باألحوال املُناخية. كما متلك كوستاريكا ونيكاراغوا قدرات قوية على االستجابة للكوارث الطبيعية 
استنادا إلى برنامج تقييم احتماالت اخملاطر في أمريكا الوسطى. ويقوم الصندوق بتقدمي 13.4 مليون دوالر 

لتدعيم مشاريع تقييم اخملاطر.
. فعلى سبيل   استمرار إدراج احلد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير املناخ في اإلستراتيجيات الوطنية ֺ
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املثال، تقوم اإلستراتيجية الوطنية إلدارة اجلفاف في املغرب مبعاجلة محنة املزارعني ورعاة املاشية املتأثرين 
باجلفاف باإلضافة إلى التصدي للتحديات املُناخية الطويلة األمد. كما تقوم بنغالديش ومنطقة شرق أفريقيا 
ومنطقة البحر الكاريبي بتحليل مخاطر تغّير املناخ وحتديد خيارات التكّيف املالئمة لتخفيف آثار الفيضانات 

وارتفاع منسوب مياه البحر واألعاصير املدارية. ويقّدم الصندوق 11.1 مليون دوالر ملشاريع التكيف مع تغير 
املناخ. 

من خالل آليات جديدة مبتكرة   متّكن احلكومات من تخفيف أعباء ماليتها العاملية في حاالت النكبات والكوارث  ֺ
لتمويل مجابهة اخملاطر. وقد أصبح توافر هذه األدوات أمرا ممكنا بفضل الصندوق، وهي تتضمن سندات 

الكوارث في أمريكا الوسطى، وشيلي، واملكسيك؛ وجتميع اخملاطر اإلقليمية في جزر احمليط الهادئ، وأمريكا 
الوسطى، وجنوب شرق أوروبا؛ وبرامج التأمني الزراعي الوطني في نيبال. ويقّدم الصندوق 5.8 مليون دوالر 

ملساندة مشاريع متويل مجابهة اخملاطر.
 اضطالع املزيد من البلدان باتخاذ خطوات علمية ملموسة ֺ لتنفيذ إستراتيجيات وقائية للحد من أخطار 

الكوارث. فعلى سبيل املثال، تعمل فييتنام على حتسني أنظمة الصرف في املدن الساحلية؛ وتقوم اجلمهورية 
اليمنية بتوسيع نطاق البنية التحتية الالزمة للحماية من الفيضانات؛ وتقوم جزر احمليط الهادئ بتطبيق 

قوانني للبناء من شأنها معاجلة ارتفاع منسوب مياه البحر؛ وتضطلع بوركينا فاصو بإنشاء أنظمة اإلنذار املبكر 
ورصد األخطار؛ ويتم في السنغال رسم خرائط ملناطق اخلطر مع تخطيط استخدامات األراضي؛ بينما تقوم 

ليبريا بتطبيق اإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية. ويقوم الصندوق بتقدمي  13.2مليون دوالر ملشاريع تخفيف 
اخملاطر.

لدمج اعتبارات مخاطر الكوارث في سياسات التنمية   احلجج واملبررات االقتصادية املقنعة والكافية  ֺ
املستدامة، وانبثاق تلك احلجج واملبررات من التقييم املشترك واألول من نوعه من قبل البنك الدولي واألمم 

املتحدة القتصاديات احلد من مخاطر الكوارث.
من الشراكات القطرية التي يدعمها برنامج التعاون فيما بني   مواصلة خلق احللول املالئمة لظروف كل بلد  ֺ

بلدان اجلنوب لدى الصندوق. وقد أعربت 100 من املنظمات من 28 بلدا عن اهتمامها بإنشاء شراكات استجابًة 
ألول نداء للتقدم مبقترحات بشأن التعاون فيما بني بلدان اجلنوب.

املالمح البارزة لشراكة الصندوق العاملي للحد من الكوارث الرامية إلى تعجيل االنتعاش 
من آثار الكوارث )املسار الثالث(

متتع البلدان املنكوبة بالكوارث بالقدرة على ֺ التخطيط األكثر شموال لالنتعاش من آثار الكوارث واملساندة 
املالية املُعّجلَة من خالل إنشاء برنامج تسهيالت التمويل االحتياطي لإلنعاش من الكوارث )FFRS(. وقد جرى 

توجيه أكثر من ثُلثي املساندة من قبل هذا البرنامج لصالح البلدان املنخفضة الدخل؛ ويندرج أكثر من 70 في 
املائة من البلدان املتلقية للمساعدات في مجموعة البلدان ذات األولوية في إطار املسار الثاني.

حتّسن وضعية حكومات بنغالديش وبوليفيا ومدغشقر وميامنار ֺ من حيث اجلاهزية واالستعداد لتنسيق وقيادة 
عمليات تقييم األضرار واخلسائر، وعمليات تقدير االحتياجات املشتركة عِقب وقوع الكوارث. ولعل التقييم 
املشترك آلثار ما بعد إعصار “نرجس” في ميامنار هو أبرز ما ميكن تذّكره كمبادرة مشتركة من قبل رابطة أمم 

جنوب شرق آسيا )آسيان( واألمم املتحدة وحكومة ميامنار مبساندٍة من البنك اآلسيوي للتنمية والبنك الدولي.
أكثر قوة من حيُث تنسيق االنتعاش من آثار الكوارث عقب وقوع إعصار  متتع رابطة أمم جنوب شرق آسيا بقدرات  ֺ

نرجس، مما أدى إلى متّكن الرابطة من العمل كجسر للتواصل بني حكومة ميامنار واجملتمع الدولي. فقد 
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اضطلعت الرابطة بإدارة التقييم املشترك بعد إعصار نرجس وقيادة عملية االنتعاش من آثاره وتخطيط إعادة 
اإلعمار.

استفادة البلدان املنكوبة بالكوارث من حتسني أدوات املعرفة العاملية نتيجة إلعداد 13 ֺ مذكرة عن املمارسات 
السليمة لقطاعات محددة جتاه االنتعاش من آثار الزالزل، ومذكرتني حول إعادة اإلعمار، ومذكرات توجيهية عن 

األعاصير والزالزل.
 قدرة احلكومات احمللية في بنغالديش على االستفادة من مساندة جلهود االنتعاش مبا قيمته 2.3 ֺ مليون دوالر من 

خالل صندوق التمويل عند الطلب الذي مت تنشيطه بعد إعصار “سدر”. وقد متت مساندة املنحة املقدمة من 
الصندوق بتمويل إضافي قدره 109 ماليني دوالر جلهود االنتعاش بعد اإلعصار وملشروع إعادة اإلعمار في البالد.
بوتيرة أكثر ومنهجية متشيا مع سياسته اجلديدة املعتمدة   قيام البنك الدولي بحشد خبرات إدارة الكوارث  ֺ

بشأن االستجابات السريعة لألزمات واحلاالت الطارئة. ويأتي ذلك كثمرة مباشرة إلنشاء قائمة فريق االستجابة 
السريعة لدى البنك الدولي.

نتيجة إلطار الشراكة بني األمم   زيادة تنسيق وانسجام قدرة اجملتمع الدولي على االستجابة في مواقف األزمات  ֺ
املتحدة والبنك الدولي الذي مت إنشاؤه بالتعاون الوثيق مع مكتب برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ملنع األزمات 

واإلنعاش واملفوضية األوروبية. وتضطلع هذه الشراكة بدعم استخدام اآلليات املتفق عليها دُوليا بشأن حشد 
املوظفني واخلبراء، وإجراء عمليات التقييم، وإنشاء أُُطر لإلنعاش من الكوارث، مع القيام في الوقت نفسه 

بتأمني املرونة الكافية لتحقيق نتائج حسنة التوقيت على أرض الواقع.
نتيجًة للتدريب على منهجيات تقييم األضرار   حتّسن استعداد البلدان إلجراء عمليات التقييم بعد الكوارث  ֺ
واخلسائر بعد وقوع الكوارث )Postdisaster DaLa(. وفي السنة املالية 2008، مت تقدمي هذا التدريب ألكثر من 

170 خبيرا متخصصا في االنتعاش بعد الكوارث من البنك الدولي، والبنوك اإلقليمية، ووكاالت األمم املتحدة، 
والهيئات املسؤولة عن احلماية املدنية، واملنظمات الدولية غير احلكومية، باإلضافة إلى انعقاد حلقات دراسية 

حضرها 260 مشاركا من إندونيسيا، ومدغشقر، وميامنار، وفييتنام.
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برنامج تسهيالت التمويل االحتياطي لإلنعاش من الكوارث: جعل 
احلد من الكوارث جزءا أساسيا من عمليات االنتعاش من آثار الكوارث 

تطلبت الكوارث الكبرى تقليديا تأمني االستجابة اإلنسانية السخية والعاجلة. إال أن احلكومات واجملتمعات احمللية 
املتأثرة رأت بصورة مطردة في اآلونة األخيرة أن جهود اإلنعاش واإلعمار بعد الكوارث متثل فرصة لبناء مجتمع أكثر 

مرونة عن طريق القيام، من بني أمور أخرى، باتباع نهج إمنائي أطول أمدا إلعادة بناء احلياة، وسبل كسب الرزق، 
والبنية التحتية، واملؤسسات. والواقع أن االلتزامات أصبحت أكثر قوة من قبل احلكومات واجملتمعات احمللية جتاه 

النهج القائل بأن “األفضل هو إعادة البناء”.

ويضطلع برنامج تسهيالت التمويل االحتياطي لإلنعاش من الكوارث، وهو أحد برامج الصندوق، مبساعدة البلدان 
املتأثرة بالكوارث على البدء في تقييم احتياجات اإلنعاش من الكوارث طبقا للممارسات الدولية السليمة وحتديد 

اخملاطر وجوانب الضعف الكامنة. ويتيح هذا البرنامج توافر آلية للتمويل من قبل املانحني متسمة بالكفاءة وجودة 
التنسيق من أجل تعبئة التمويل التكميلي اإلضافي، عند الضرورة، لعمليات اإلنعاش املتوسط والطويل األمد، 
واحلد من اخملاطر في أعقاب وقوع الكارثة مباشرة في حالة توافر فرصة سانحة وجيدة لدمج احلد من  اخملاطر في 

مرحلة اإلنعاش.

ومن خالل متويله عبر صندوق استئماني متعدد املانحني، يقوم برنامج تسهيالت التمويل االحتياطي لإلنعاش من 
الكوارث بسد أية فجوة في التمويل الدولي لالنتعاش من آثار الكوارث وأي نقص في موارد اإلنعاش الفعال على 

املسار السريع، وذلك من أجل حتفيز املساعدات الدولية املتماسكة واملُنسقة. ويؤدي هذا البرنامج إلى تعزيز تأثير 
اخلبرة العاملية الفريدة للبنك الدولي في مجاالت تقييم آثار الكوارث، والبناء على الدروس واخلبرات املستفادة من 

حافظة البنك التي تربو قيمتها على 28 مليار دوالر في ميادين اإلنعاش من الكوارث وإعادة اإلعمار. 
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وتوجد آليتان للتمويل املبتكر هما صندوق املساعدات الفنية، الذي يساند وضع البروتوكوالت الدولية لعمليات 
االنتعاش من آثار الكوارث من أجل تدعيم القدرات الوطنية لتخطيط وتنفيذ عمليات االنتعاش، وصندوق التمويل 

عند الطلب الذي يقف على أهبة االستعداد للتجميع الالحق للموارد املالية الالزمة لإلنعاش في املرحلة االنتقالية، 
وميكن تنشيط هذين الصندوقني بشكل مباشر من قبل احلكومات الوطنية أو املنظمات اإلقليمية والدولية.

وعندما وقعت كوارث مروعة في بنغالديش والصني ومدغشقر وميامنار، قام برنامج تسهيالت التمويل االحتياطي 
لالنتعاش من الكوارث بتزويد هذه البلدان باملساعدات الفنية واملالية الالزمة إلجراء عمليات تقييم شامل لألضرار 

املادية واخلسائر االقتصادية بوصفها اخلطوة األولى على طريق اإلنعاش وإعادة اإلعمار بصورة محققة للهدف واملغزى.

وفي أعقاب اإلعصار الذي ضرب الساحل اجلنوبي الغربي لبنغالديش في نوفمبر / تشرين الثاني عام 2007، قام 
الصندوق العاملي للحد من الكوارث واالنتعاش من آثارها مبساندة إيفاد اخلبراء الدوليني وتدعيم فريق رد الفعل 

السريع للبنك الدولي في تعاونه مع احلكومة ووكاالت األمم املتحدة إلجراء تقييم شامل ومشترك لألضرار واخلسائر 
واالحتياجات. وقد حصدت هذه العاصفة العاتية أرواح 3400 شخص باإلضافة إلى أكثر من 55 ألف من اجلرحى 

واملصابني. وبلغ إجمالي اخلسائر 1.1 مليار دوالر. ويعتقد املسؤولون أن أداء بنغالديش هذه املّرة كان أفضل من أدائها 
خالل الكوارث السابقة من حيث ارتفاع قدرتها على التكيف نتيجة للحفاظ على استخدام تدابير احلد من اخملاطر 

مثل استخدام اإلذاعة في إطالق األوامر التحذيرية بضرورة اإلخالء، وإنشاء مناطق عامة لإليواء، واحلفاظ على أشجار 
املانغروف حلماية خط الساحل. ونظرا ألن املناطق الساحلية املنخفضة أكثر تعرضا للمخاطر بصفة خاصة، فقد 

تضمن التقييم املشترك توصيات قوية بشأن اتباع نهج إستراتيجي لبناء بلٍد متمتع باملرونة جتاه تغير املناخ. 
واستنادا إلى هذا التقييم، قام الصندوق مبساندة وضع إستراتيجية أطول أمداً ملواجهة تغير املناخ في بنغالديش، 

وهي اإلستراتيجية التي مت طرحها بعد ذلك في مؤمتر دولي شاركت في تنظيمه حكومة كل من بنغالديش واململكة 
املتحدة. ويقوم الصندوق، من خالل صندوق التمويل عند الطلب، باستثمار 2.5 مليون دوالر في برنامج استعادة سبل 

كسب الرزق الذي تضطلع بتنفيذه منظمة أونايان باريشاد في املناطق املنكوبة األكثر تضررا من آثار الكوارث. 
وسيتم استكمال هذا البرنامج عن طريق تنفيذ مشروع أكبر حجما يقوم بتمويله البنك الدولي بشأن عمليات 

اإلنعاش الطارئ من األعاصير وإعادة اإلعمار.
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وبالنسبة ملدغشقر، قام الصندوق بتقدمي مساندة مالية 
وخبرات تخصصية للتقييم املشترك لألضرار واخلسائر 

واالحتياجات بعد أن ضربت ثالثة أعاصير متعاقبة اجلزيرة في 
أوائل عام 2008. وقد تأثر أكثر من 340 ألف شخص، ولكن 
نظام التأهب املعزز ملواجهة الكوارث في مدغشقر كان له 
الفضل في انخفاض حصيلة الوفيات واألضرار. وبعد هذه 

الكوارث، تلّقى أكثر من 60 من املسؤولني احلكوميني 
والعاملني في إدارة الكوارث واخلبراء في البنك الدولي واألمم 

املتحدة تدريبا على عمليات تقييم األضرار واخلسائر حتت 
رعاية الصندوق. وكان ذلك التدريب مقدمًة إلجراء التقييم 
نفسه الذي مت بقيادة احلكومة وقام بتدشينه رسمياً رئيس 
الوزراء. كما حصلت مدغشقر أيضا على منحة قدرها 1.2 

مليون دوالر من الصندوق من أجل تطوير اخلطة الوطنية 
املعنية باحلد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير املناخ، 

وتعزيز عمليات تقييم اخملاطر الوطنية واإلقليمية، ووضع 
املواصفات واملعايير اخلاصة مبقاومة البنية التحتية الرئيسية 

لألعاصير في املناطق املرتفعة اخملاطر، وإنشاء صندوق 
لطوارئ الكوارث، و”تدريب املَُدرّبني” على التخطيط للطوارئ.

وبعد زلزال وينتشوان في الصني في مايو / أيار عام 2008 
الذي تسبب في وفاة 69 ألف نسمة وإصابة 360 ألف 

شخص آخر، قّدم الصندوق إلى الصني منحة قدرها 1.8 
مليون دوالر ملساندة عملية تعجيل اإلنعاش وتخفيف 
مخاطر كارثة الزلزال أثناء مرحلة إعادة اإلعمار. ويقوم 

الصندوق مبساندة التقييم التفصيلي الذي جتريه احلكومة 
الصينية لآلثار االقتصادية للزلزال ومراجعة عمليات التقييم 

اجلاري لألضرار، ووضع خطة عمل قصيرة األمد لالنتعاش 
الفوري من آثار الزلزال، وإعداد مذكرات إرشادية بشأن 

املمارسات السليمة وتوزيعها على قطاعات اإلسكان، 
والتخطيط العمراني، والقطاعات األخرى ذات األولوية. كما 

قام الصندوق أيضا مبساندة انعقاد حلقة دراسية ناجحة في 
بكني في يونيو / حزيران عن املمارسات السليمة في مجاالت 

اإلنعاش وإعادة اإلعمار. وبناء على طلب احلكومة الصينية، 
قام الصندوق بإعداد تقرير عن املمارسات السليمة في 56 

من عمليات التصدي للزالزل التي قام خاللها البنك الدولي 
مبساعدة البلدان املتعاملة معه. 
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الشعبية الصني  جمهورية  املالية،  وزارة 
28 سبتمبر / أيلول، 2008

السيد ساروج كومار جها
مدير البرنامج

الصندوق العاملي للحد من الكوارث واالنتعاش من آثارها
مجموعة البنك الدولي

حتية طيبة وبعد:
في 12 مايو / أيار 2008 تعرّضت جمهورية الصني الشعبية لزلزال مدمر في مقاطعة 
أضرار جسيمة  إلى  أدى  مما  ريختر،  مقياس  على   8 قوة  االرتدادية  هزته  بلغت  حيث  سيشوان 
وقوع هذا  يومني من  وفي غضون  واملمتلكات.  الرزق،  األرواح، وسبل كسب  فادحة في  وخسائر 
البنك الدولي،  العاملي للحد من الكوارث واالنتعاش من آثارها، من خالل  الزلزال، قام الصندوق 
بتقدمي خالص التعازي واملواساة إلى جانب مساندة مباشرة إلى حكومة وشعب الصني. إذ متت 
املالية لتوفير اخليام إليواء املشردين، فضال عن املوارد الالزمة لتقييم األضرار  إتاحة هذه املوارد 
واخلسائر بعد الزلزال، وضمان استدامة اإلنعاش والتخطيط وتوافر املرونة جتاه الكوارث الطبيعية 

في املستقبل.

الكوارث  من  للحد  العاملي  والصندوق  املالية  وزارة  قامت  الهدف،  هذا  ولدعم حتقيق 
واالنتعاش من آثارها والبنك الدولي، بعد شهر من وقوع الزلزال، بتنظيم حلقة دراسية دولية حول 
أمثلة للممارسات السليمة املستقاة من جهود اإلنعاش السابقة بعد الكوارث الكبرى في أنحاء 
مختلفة من العالم. وبعد انتهاء هذه احللقة، مت إعداد مجموعة شاملة من مذكرات املمارسات 
القطاعية السليمة من أجل تزويد احلكومة باملعلومات األساسية املفيدة إلعداد اخلطة الوطنية 
الرئيسية املعنية بعمليات إعادة التأهيل واإلعمار بعد زلزال وينتشوان، وهي اخلطة التي اعتمدها 

مجلس الدولة في 28 أغسطس / آب 2008 بعد التشاور مع اجلمهور.

وتود حكومة الصني أن تعرب عن فائق تقديرها للمساعدة حسنة التوقيت والتوجيهات 
اخلطة  مضمون  تكوين  على  ساعدت  والتي  الدولي،  والبنك  الصندوق  قدمها  التي  اإلرشادية 

الرئيسية واسترشد بها برنامج اإلنعاش من آثار الزلزال.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،،

زينغ زياوسونغ
مدير عام 

اإلدارة الدولية

San Li He Street, Xicheng District, Beijing 100820, People’s Republic of China
هاتف: 68551124 (10-86)  فاكس: 68551125 (86-10)



14   الصندوق العاملي للحد من الكوارث واالنتعاش من آثارها 

وفي ميامنار، مت من خالل رابطة أمم جنوب شرق آسيا )آسيان( توجيه املساعدة املقدمة إلى ميامنار من برنامج 
تسهيالت التمويل االحتياطي لإلنعاش من الكوارث. فبعد اإلعصار الفتاك الذي ضرب املنطقة الرئيسية لزراعة األُرز 
في ميامنار في مطلع شهر مايو / أيار، قام هذا البرنامج بتقدمي مساعدة فنية لتعزيز قدرة فريق خبراء رابطة آسيان 

على إدارة مخاطر الكوارث ومتكني هذا الفريق من أداء دور حيوي في تنسيق جهود اإلنعاش وإعادة اإلعمار املبذولة من 
قبل حكومة ميامنار واجملتمع الدولي. وأفادت اإلحصاءات أن أكثر من 133 ألف شخص قد لقوا حتفهم أو باتوا في 

عداد املفقودين، وأحلقت الكارثة أضرارا بحوالي 2.4 مليون نسمة آخرين. وقال شهود عيان إن 95 في املائة من 
الهياكل واملنشآت على طول الدلتا قد حاقت بها أضرار جسيمة أو تعرضت للتدمير الكامل. وقد قام الصندوق 

بتقدمي منحة قدرها 1.5 مليون دوالر لتنسيق القدرات، والتدريب على كل من تقييم األضرار واخلسائر، وبناء القدرات 
الالزمة للحد من مخاطر الكوارث، واملمارسات السليمة جلهود اإلنعاش. وبالتعاون الوثيق مع حكومة ميامنار، تولت 

األمم املتحدة والبنك الدولي والبنك اآلسيوي للتنمية ورابطة آسيان عملية التقييم املشترك لالحتياجات بعد إعصار 
نرجس. ومت تقدمي هذا التوثيق الشامل لألضرار املادية واخلسائر االقتصادية إلى االجتماع الوزاري لرابطة آسيان الذي 

ُعقد في سنغافورة في شهر يوليو / متوز كأساس حلشد وجتميع املساندة من قبل اجملتمع الدولي.

وفي إطار البعثة في ميامنار التي كانت بقيادة رابطة آسيان، أدت الشراكة بني البنك الدولي واألمم املتحدة والبنك 
اآلسيوي للتنمية وحكومة ميامنار إلى املساعدة في تعزيز قدرة هذه املنطقة على االستجابة للكوارث. وباملثل، فإن 
عمليات التقييم في ثالثة من البلدان األخرى املنكوبة بالزالزلـ  والتي قامت بإجرائها احلكومات املعنية في شراكة 

مع األمم املتحدة والبنك الدولي وغيرهما من األطراف األخرى صاحبة املصلحة املباشرةـ  كانت مبثابة أداة قّيمة 
بالنسبة لقادة البلدان. فهذه التقييمات لم تكن فحسب مصدرا لتقديرات معقولة ميكن االعتماد عليها بشأن 

األضرار املادية واخلسائر االقتصادية، بل إنها أدت أيضا إلى حتديد االحتياجات االجتماعية والبيئية واالقتصادية، 
وترتيب أولويات أنشطة اإلنعاش وإعادة اإلعمار. وكانت املعلومات املستخلصة من عمليات التقييم أساسا التخاذ 

قرارات متبصرة ومستنيرة قدر اإلمكان.

وعلى الرغم من االختالفات والفوارق الشديدة الوضوح، إال أن كل بلد من البلدان األربعة واجه ُمعضلة واحدة 
مشتركة عقب املأساة وهي االفتقار إلى املوارد املالية واملادية الالزمة لإلنعاش وصعوبة احلصول على املوارد املالية 

الضرورية لتحسني التأهب واالستعداد ملواجهة الكوارث في املستقبل.

والواقع أنه مت إنشاء برنامج تسهيالت التمويل االحتياطي لإلنعاش من الكوارث، وهو أحد برامج الصندوق، من أجل 
تلبية هذه االحتياجات واملتطلبات على وجه التحديد. وكما يتضح من التجارب الناجحة في بنغالديش والصني 

ومدغشقر وميامنار، فإنه رمبا كان برنامج تسهيالت التمويل االحتياطي لإلنعاش من الكوارث برنامجا جديدا لكنه 
استطاع، عندما دعت احلاجة، حتقيق نتائج جيدة في الوقت املناسب واملكان الصحيح.

“لقد اكتسبت رابطة أمم جنوب شرق آسيا )آسيان( قدرا كبيرا من الثقة بالنفس، والشرعية، 
واالعتراف بها، وكان ذلك أمرا ممكنا فحسب في ظل الدعم واملساندة الكاملة لها من قبل 

البنك الدولي. فآسيان اجلديدة القوية أفضل تأهبا واستعدادا ملواجهة التحديات التي 
ستواجهنا سواء أكانت حتديات طبيعية أو من ُصنع اإلنسان”.

— الدكتور سورين بيتسوان، أمني عام رابطة آسيان
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تعميم مراعاة إدارة مخاطر الكوارث في إستراتيجيات تخفيض أعداد 
الفقراء واملساعدات القطرية 

ميثل إدراج احلد من مخاطر الكوارث في إستراتيجيات املساعدة القطرية ووثائق إستراتيجيات 
تخفيض أعداد الفقراء عنصرا مهما وبرنامج عمل واسع النطاق بالنسبة للصندوق العاملي للحد 
من الكوارث واالنتعاش من آثارها. إذ يقوم الصندوق بتقدمي مشورة فنية لفرق العمل املعنية باملهام 

القطرية وذلك من خالل اضطالعه بعمليات استعراض ومراجعة مبكرة للوثائق املزمعة 
إلستراتيجيات املساعدة القطرية ووثائق إستراتيجيات تخفيض أعداد الفقراء للتأكد من أنها 

تعكس اخملاطر الكامنة وجوانب الضعف باإلضافة إلى وضع تدابير وإجراءات على صعيد 
السياسات لتخفيف هذه اخملاطر. كما قام الصندوق بتحديد “بقع الكوارث الساخنة” في البلدان 

املنخفضة واملتوسطة الدخل من أجل إجراء حوار منتظم أثناء صياغة وتنفيذ مراحل هذه 
اإلستراتيجيات.

وسوف يواصل الصندوق تعزيز أجندة احلد من مخاطر الكوارث ودمجها في اإلستراتيجيات املعنية 
بتخفيض أعداد الفقراء، وإستراتيجيات املساعدة القطرية، واإلستراتيجيات القطاعية، من خالل 

نهج ذي ثالثة محاور:
استخدام أدوات التحليل التشخيصي على املستوى الُقطري، ֺ مثل املذكرات االقتصادية 
القطرية ودراسات تقييم أوضاع الفقر، لتوضيح اآلثار السلبية للكوارث على مكاسب 

التنمية
تأييد التشريعات، واإلستراتيجيات، واملؤسسات، وعمليات تقييم اخملاطر، ֺ وأنشطة تخفيف 
اخملاطر، وآليات متويل مجابهة اخملاطر، وكافة األنشطة األخرى املوجهة نحو التكيف مع تغير 

املناخ
املساعدة في وضع إستراتيجيات لتمويل مجابهة مخاطر الكوارث من أجل عمليات اإلنعاش  ֺ 

وترتيبات نقل اخملاطر املستندة إلى السوق.

والواقع أن عمليات استعراض ومراجعة وثائق إستراتيجيات املساعدة القطرية وإستراتيجيات 
تخفيض أعداد الفقراء أثناء املرحلة التحضيرية قد أتاحت العديد من نقاط الدخول القّيمة 

بالنسبة النخراط الصندوق، بشأن البلدان املعنية، في عمليات إدراج احلد من مخاطر الكوارث في 
كافة قطاعات التنمية االقتصادية. وتوضح التجربة املبكرة ملشاركة الصندوق املرتبطة بحوالي 
40 بلدا لديها بقع كوارث ساخنة أنه قد مت الترحيب باخلدمات االستشارية املقدمة من الصندوق 

وتقديرها. وتتضمن هذه اخلدمات تنقيح مصفوفة النتائج )هندوراس وتركيا(؛ واالعتراف ببلدان 
كقادة إقليميني محتملني إلدارة مخاطر الكوارث )كوستاريكا واملكسيك(؛ واملعاجلة التفصيلية 

للكوارث الطبيعية عن طريق إستراتيجية “ُمقاوِمة للكوارث” واالستجابة لطلبات احلكومة بعد 
أية كوارث طبيعية في املستقبل )هايتي(؛ وحتديد الصندوق كأداة ممكنة إلدارة مخاطر الكوارث من 

حيث بناء املؤسسات )بوروندي، وكوستاريكا، وإريتريا، وغواتيماال، ورواندا(؛ وقوة إدراك أن الكوارث 
الطبيعية متثل مخاطر بالنسبة لإلستراتيجية )غواتيماال، والنيجر، وأوروغواي(؛ واحلاجة إلى تعزيز 
االنتعاش االقتصادي بالوقاية من الكوارث وإدارتها حال حدوثها )توغو(. ومن خالل هذا احلوار، أعربت 

عدة بلدان عن استعدادها للمشاركة في أنشطة احلد من مخاطر الكوارث )بوروندي، وإريتريا، 
ورواندا(. 
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النهج املتبع من قبل الصندوق العاملي للحد من الكوارث واالنتعاش من آثارها 
ومساعدته في إدراج احلد من مخاطر الكوارث في خطط وبرامج التنمية 

نهج الصندوق 
إدراج مخاطر الكوارث في تقييم 
أوضاع الفقر، والبيئة، والتحليالت 

التشخيصية االقتصادية
تقييم مؤسسات وقدرات احلد 
من مخاطر الكوارث وتعزيزها 
إدراج احلد من مخاطر الكوارث 

في إستراتيجيات تخفيض أعداد 
الفقراء وجميع إستراتيجيات 

التنمية القطاعية
تشجيع احللول املعنية باحلد من 

ااطر املستندة إلى السوق

إطار عمل هيوغو  (2015-2005)
ضمان أن احلد من مخاطر 

الكوارث ميثل أولوية مرتكزة على 
أساس مؤسسي قوي على 

الصعيدين الوطني واحمللي
حتديد وتقييم ورصد مخاطر 
الكوارث وتعزيز أنظمة اإلنذار 

املبكر
استخدام املعرفة واإلبداع 

واالبتكار والتعليم لبناء ثقافة 
السالمة واألمان وتوفير مرونة 
االستجابة على كل املستويات

احلد من عوامل ااطر األساسية 
الكامنة

تقوية االستعداد والتأهب 
ملواجهة الكوارث

اخلدمات املسانِدة التي يقدمها 
الصندوق

ق واملتماسك  مساندة النهج املنسّ
للحد من مخاطر الكوارث (املسار 

األول)
مساندة تعزيز التعاون اإلقليمي 

في مجال احلد من مخاطر 
الكوارث (املسار األول)

مساندة إدراج احلد من مخاطر 
الكوارث في وثائق إستراتيجيات 

تخفيض أعداد الفقراء 
وإستراتيجيات املساعدة القطرية 

(املسار الثاني)
مساندة وضع وتنفيذ خطط 

العمل الوطنية املعنية باحلد من 
أخطار الكوارث (املسار الثاني)

مساندة تنسيق وتعجيل أنشطة 
اإلنعاش من الكوارث (املسار 

الثالث)
مساندة تبادل املعرفة واخلبرات 

فيما بني مؤسسات بلدان اجلنوب 
(التعاون فيما بني بلدان اجلنوب)

مساندة تعزيز الشواهد 
االقتصادية املسبقة بشأن أهمية 

احلد من مخاطر الكوارث 
(اقتصاديات احلد من مخاطر 

الكوارث)

إستراتيجيات التنمية 
القطرية 
الصياغة

إستراتيجيات التنمية 
القطرية
االعتماد

إستراتيجيات التنمية 
القطرية
التنفيذ

األهداف اإلمنائية 
القطرية

نظام اإلدارة القائمة على 
النتائج لدى الصندوق

مبادرة الصندوق املعنية 
بتتبع جوانب الضعف

نتائج احلد من مخاطر الكوارث
توافر املعلومات واألدوات 

واملؤسسات الالزمة للحد من 
أخطار الكوارث

تعزيز القدرات الوطنية واحمللية في 
مجال احلد من أخطار الكوارث
زيادة االستثمارات املنفذة في 

مجاالت احلد من مخاطر الكوارث
إدراج عناصر احلد من  ااطر في 

برامج اإلنعاش بعد الكوارث

■

■

■

■

■

■

■

■

■
  

■

■

■
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■
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وجهات نظر الضيوف

دور قيادة رابطة أمم جنوب شرق آسيا )آسيان( في مجابهة كارثة ميامنار 
بقلم الدكتور سورين بيتسوان، أمني عام رابطة آسيان

كان إعصار نرجس واحدا من أشّد الكوارث تدميرا في تاريخ ميامنار، لكنه عّلم العالم درساً ال يُنسى ـ حول مدى 
أهمية وإحلاح بناء مرونة إقليمية أكثر قوة في مواجهة الكوارث.

فالواقع أن آسيا هي أكثر منطقة منكوبة بالكوارث على مستوى العالم، وكانت السنة املاضية اختبارا شديدا 
لالستقرار االقتصادي لهذه املنطقة، وهو ما يؤدي إلى ضغوط هائلة على املنظمات اإلقليمية كرابطة آسيان. ومن 

دواعي سروري أن رابطة آسيان استطاعت مواجهة تلك التحديات وساهمت في ازدياد مرونة املنطقة وقوتها 
وتكاملها.

إذ قامت الرابطة بأداء دور قيادي في االستجابة الهامة غير املسبوقة إزاء كارثة ميامنار. فبناء على طلب احلكومة، 
قمنا باملساعدة في تنسيق أنشطة اجملموعة الثالثية األساسية املعروفة “بتحالف الرحمة” الذي ضّم ممثلني 

للحكومة، ولوكاالت األمم املتحدة، ورابطة آسيان التي احتلت موقع الصدارة في جهود االنتعاش من آثار هذه الكارثة.

فبفضل املساعدة التي قدمها البنك الدولي من خالل البرنامج العاملي للحد من الكوارث واالنتعاش من آثارها، 
قامت الرابطة على الفور بافتتاح مكتب للتنسيق في مدينة يانغون وكانت مجموعة من موظفينا األكثر خبرًة 
ودراية في طليعة العاملني في هذا املكتب. وقد تلقى موظفونا املساندة والدعم من قبل اخلبراء واخملتصني الذين 
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وفدوا إلينا من البنك الدولي واألمم املتحدة واملنظمات األخرى، متفانني في ظل اإلخالص وإنكار الذات في تكريس 
وقتهم وطاقاتهم وقدراتهم ملساندة جهود االنتعاش من آثار هذه الكارثة. وكان هذا النهج التفاعلي والعملي نهجا 

غير مسبوق على مدى 41 سنة من سنوات خدمة رابطة آسيان. ولكنه كان نهجا ضروريا لتحقيق فعالية ضمان 
رفاهية وانتعاش مئات اآلالف من القرويني الذين جنوا من اإلعصار ولكنهم فقدوا كل شيء فأصبحوا معتمدين 

بصورة شديدة على رابطة آسيان وشركائنا الدوليني.

وإنني ألشعر بصفة خاصة بالفخر واالعتزاز بالدور الذي قامت به رابطة آسيان في التقييم املشترك لألضرار 
واخلسائر واالحتياجات في ميامنار بعد إعصار نرجس. وقد مت إجراء هذا التقييم في إطار الشراكة مع احلكومة واألمم 

املتحدة مبساندة فنية من قبل البنك الدولي والبنك اآلسيوي للتنمية. علما بأن هذا التقييم قد استند إلى املعايير 
الدولية، باستخدام منهجيات البنك الدولي واألمم املتحدة التي جرى اختبار جناعتها في حاالت أخرى. وقد أدى 

االستقصاء املسحي السريع لألسر املعيشية واجملتمعات احمللية في أكثر من 290 قرية في املناطق املنكوبة والتقييم 
االقتصادي لألضرار واخلسائر حسب القطاع إلى توافر البيانات املهمة التي استندت إليها النتائج. وقد مت تقدمي تقرير 

النهائي إلى اجتماع وزراء خارجية بلدان رابطة اآلسيان في شهر يوليو / متوز. وقد قبل الوزراء هذا التقرير باعتباره 
تقييما شامال وسليما وجديرا بالثقة الستناده إلى االحتياجات املوضوعية لضحايا اإلعصار. إذ أن هذا التقرير لم يرق 

فحسب إلى مستوى التوقعات التي أعرب عنها مجتمع املانحني في املؤمتر الدولي لتقدمي تعهدات املساندة الذي 
ُعقد حتت رعاية رابطة اآلسيان واألمم املتحدة في أواخر شهر مايو / أيار، بل إنه أثبت أيضا جدواه ونفعه في توجيه 

جهود اإلغاثة واإلنعاش بطريقة أدت إلى تلبية االحتياجات املتوسطة والطويلة األمد لضحايا إعصار نرجس بصورة 
مالئمة وكافية. 

إن ما ينبغي أن نصبو إليه ـ في حال وقوع كارثة وفي ظل الشراكة مع اجملتمع الدولي وهيئات املعونة واملنظمات 
الدولية غير احلكومية والشركاء في حوار آسيان واحلكومات ـ هو إعادة البناء بصورة أفضل من ذي قبل. وينبغي أن 

يكون ذلك هو املبدأ الذي نسترشد به، انعكاسا اللتزامنا كمنظمة إقليمية بتبوء موقع القيادة والصدارة في جهود 
اإلنعاش. وتتمثل رؤيتنا، بالنسبة مليامنار، في إعادة بناء منطقة الدلتا املتضررة من اإلعصار ليس بوصفها املنطقة 
املنتجة لألرز في ميامنار فحسب، بل باعتبارها مصدرا لألرز ملنطقة جنوب شرق آسيا بأسرها، وهو ما يساعد على 

تخفيف أزمة الغذاء التي يواجهها العالم.

إن ما فعلته رابطة آسيان لضحايا اإلعصار هو خير مثال ملا ينبغي توقعه من منظمة إقليمية قائمة على مجتمع 
املشاركة والعناية املتبادلة، وهو مجتمع يحتل الناس فيه مكان الصدارة. لقد مت اتخاذ قرار البدء بعملية املساندة 

في ميامنار بقيادة آسيان من جانب وزراء خارجية بلدان الرابطة فور وقوع هذه الكارثة. وأصبحت هذه العملية منوذجا 
لكيفية مساعدة رابطة آسيان لبلدانها األعضاء في أوقات انقطاع األمل وشدة اليأس.

لقد اكتسبت رابطة آسيان قدرا كبيرا من الثقة بالنفس، والشرعية، واالعتراف بها، وكان ذلك أمرا ممكنا فحسب 
في ظل املساندة الكاملة لها من قبل البنك الدولي. فآسيان اجلديدة القوية أفضل تأهبا واستعدادا ملواجهة 

التحديات التي ستواجهنا سواء أكانت حتديات طبيعية أو من ُصنع اإلنسان. ولعل هذا هو السبب الذي يجعلني 
مولعا بالقول بأن هدفنا، بالنسبة حلالة إعصار نرجس، هو إعادة البناء بصورة أفضل من ذي قبل لشعب دلتا أيراوادي 

ولشعوب رابطة آسيان.
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من منطقة الساحل إلى مفاوضات كوبنهاغن املعنية بتغير املناخ
بقلم جان إيغالند، املستشار اخلاص ألمني عام األمم املتحدة 

بحيرة فاغيبني هي بحيرة جافة شاسعة ومترامية األطراف في غرب مالي، وهي مكان ينبغي أن يقوم بزيارته زعماء 
العالم قبل توجههم حلضور مؤمتر تغير املناخ املنعقد في كوبنهاغن في ديسمبر / كانون األول عام 2009. وميكن 

القول إن هذا املؤمتر يعتبر حدثا مهما إما أن يحقق للبشرية جمعاء النجاح أو يُورثها اخلسران املبني. فإما أن يرتقي 
زعماء العالم إلى مستوى مسؤولية التصدي للتحديات وإما أن نعاني جميعا سوء العاقبة عاجال أم آجال. والواقع أن 

الناس املقيمني في منطقة الساحل على أطراف الصحراء الزاحفة بال توقف يذوقون وبال أمرهم في معاناة فعلية 
قاسية. فاملاليني من الناس يكدحون كدحا منقطع النظير في سبيل لقمة العيش ولكن التدهور البيئي لهم 

باملرصاد حيث يقوض سبل كسب الرزق ُمسببا نفوق املاشية ونضوب مياه اآلبار.

إن الرحلة إلى كوبنهاغن تبدأ من منطقة الساحل ألن نضوب َمِعني البحيرات واضمحالل نهر النيجر واشتعال 
الصراع على املوارد بني املزارعني والرعاة واجلماعات األخرى الباحثة عن املاء واملرعى والكأل واألرض الصاحلة للزراعة هي 

كلها شواهد ترسم صورة واضحة املعالم حلال الواقع اآلني املُتخم بُنذر اخلطر املاحق. ألنه إذا ذهبنا نحن معشر 
األوربيني واألمريكيني والصينيني واليابانيني وأهل البلدان الصناعية األخرى إلى اجتماع القمة في كوبنهاغن للنظر 
في تخفيف آثار تغير املناخ في املستقبل باحثني ألنفسنا عن طوق النجاة دون االكتراث باالستثمار في التكيف مع 
شعوب بلدان اجلنوب املكتوية بتلك اآلثار، فإن ذلك سيكون هو الفشل األخالقي والسياسي األعظم في هذا القرن.

لقد قطعت لتوي آالف األميال من السفر في مالي والنيجر وبوركينا فاصو على أطراف الصحراء. ومن هنا أقول بأن 
تغير املناخ ليس بأي حال من األحوال مترينا مثيرا للترف األكادميي. فمنذ جيٍل مضى، كانت بحيرة تشاد تغطي 

مساحة تبلغ 4 آالف من الكيلومترات املربعة في الركن اجلنوبي الشرقي للنيجر. وبقدر ما استطعت رؤيته بعد 
ساعاٍت طوال من السفر عبر الرمال واألتربة في صحراء يغطيها محار البحر، فإن تلك البحيرة اختفت متاماً من 

النيجر وأصبحت أثرا بعد عني. وفي قرية عتيقة ميتهن أهلها صيد األسماك طلباً للرزق، ترددت على مسامعي قصة 
تقطر أحداثها حزناً: “كانت هناك ذات يوم عشرات األنواع من األسماك التي نقوم باصطيادها واألراضي الزراعية 

املثمرة التي ننتفع بها. غير أن احلال قد تبّدل اآلن، وتغير منط حياتنا وكسب عيشنا إلى األبد. عليكم أن تساعدونا.”

وثمة ثالثة أسباب رئيسية وراء الكوارث البيئية التي تشهدها منطقة الساحل: أوالً، أن تغير املناخ يؤدي إلى تقلص 
كميات األمطار وتقطع هطولها. ثانياً، تؤدي إزالة الغابات والتصحر إلى تفكيك الكثبان الرملية وحتركها لسد اجملاري 

املائية، ومن ثّم استنفاد مياه األنهار. وثالثاً، تؤدي الزيادة السكانية السريعة إلى استخدام املياه على نحو غير قابل 
لالستمرار. 

ومما يجافي احلقيقة أن يُقال بأن تغير املناخ البد أن يعطي اإلشارة الندالع “حروب املناخ” حيث يتقاتل الناس حتت وطأة 
اليأس على املياه واملوارد الشحيحة. إن في وُْسع قضايا تغير املناخ بل وحري بها أن تقودنا إلى زيادة التعاون على 

الصعيد احمللي واإلقليمي والدولي. “فحروب املياه”، التي كان نشوبها في هذا الوقت واألوان حديَث التنبؤات 
والتكهنات قبل عشر سنواٍت، هي حروب أمكن تفادي نشوبها إلى حد كبير عندما تعّلمت معظم البلدان كيفية 

التعاون على استخدام األنهار املشتركة وعملت معاً على اكتشاف موارد إضافية وجديدة للمياه.
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إن البلدان األفريقية على امتداد نهر النيجر وحوض بحيرة تشاد تتعاون فيما بينها فعليا من أجل إنقاذ أنهارها 
وبحيراتها. إال أنه ما زال هنالك الشيء الكثير مما ميكُن عمُله. إذ ميكن أن ينساَب املاءُ متدفقا من أنهار الكونغو إلعادة 

ملء بحيرة تشاد.

وتقف األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى، كالبنك الدولي، على أهبة االستعداد ملساعدة اجملتمعات احمللية 
املعرضة للمعاناة على عكس وجهة املسارات املؤملة للكوارث البيئية والتكيف مع تغير املناخ. وكما يتضح من هذا 

التقرير السنوي لعام 2008 للصندوق العاملي للحد من الكوارث واالنتعاش من آثارها، فإن أدوات احلد من مخاطر 
الكوارث وتطبيقات املمارسات السليمة تتيح فرصة ممتازة لتعزيز أجندة تغير املناخ. وفي مقدورنا أن نساعد في 

احليلولة دون نشوب الصراعات وتشجيع املصاحلة والوئام بني املزارعني والرعاة. إال أن احلاجة متّس إلى تنفيذ استثمارات 
مبستويات تفوق كثيرا ما تقدمه اجلهات املانحة في الوقت الراهن. وهذا هو التحدي املاثل أمام مؤمتر كوبنهاغن قبل 

انعقاده وأثناء انعقاده وبعد أن تنفّض جلساته.
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املالمح البارزة حلافظة عمليات الصندوق العاملي للحد من 
الكوارث واالنتعاش من آثارها 

قام لفيف من القادة املدفوعني بوهج الكثير من الرؤى واآلمال بإنشاء الصندوق في شهر سبتمبر / أيلول عام 2006. 
وجاء إنشاء هذا الصندوق استجابًة لتفويض من اجملتمع الدولي بجعل العالم أكثر أمانا وسالمة من الكوارث 

الطبيعية: تدعيماً إلطار عمل هيوغو، واخلطة العشرية للحد من اخلسائر الناجتة عن الكوارث وتخفيف آثارها 
االجتماعية واالقتصادية والبيئية، وهي اخلطة التي صادقت عليها 168 حكومة.

وتتمثل رسالة الصندوق في تعميم مراعاة احلد من أخطار الكوارث والتكيف مع تغير املناخ في إستراتيجيات 
التنمية القطرية وإستراتيجيات تخفيض أعداد الفقراء. وبعد تركيزه في مستهل العمل وبدايته على مالي، 

وموزامبيق، ونيبال، ونيكاراغوا، وفييتنام، أصبح الصندوق يعمل اليوم في 54 بلدا من البلدان املنخفضة واملتوسطة 
الدخل املندرجة في طائفة البلدان شديدة التأثر باألخطار الطبيعية. وفي سياق مساندة تعجيل تنفيذ إطار عمل 

هيوغو، يتمثل التفويض األساسي للصندوق العاملي للحد من الفقر في مساعدة البلدان النامية املعّرضة للكوارث 
على إجراء تخفيض ملموس خملاطر الكوارث واحلد من قابلية التعرض لها.
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عمل الصندوق في أفريقيا

في عام 2008، قام الصندوق بتدشني 10 مشاريع جديدة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، وهو ما جعل إجمالي 
املشاريع 15 مشروعا في 29 بلدا. وقد بلغ إجمالي تعهدات الصندوق 7.8 مليون دوالر، باإلضافة إلى  10.1مليون دوالر 

من التمويل املشترك من قبل احلكومات املعنية والشركاء في التنفيذ.

وتتضمن أمثلة أولويات الصندوق بشأن هذه املنطقة بناء القدرات املؤسسية، وحتسني احلوكمة، وتقييم الضعف 
وقابلية التأثر على الصعيد االقتصادي الكلي باألخطار الطبيعية، وحتسني إدارة املوارد العامة، وبناء قدرات إدارة 

اخملاطر املدفوعة باعتبارات اجملتمعات احمللية، وتعزيز شبكات األمان.

35551
2008

منطقة أفريقيا: مخاطر اخلسائر االقتصادية

املصدر: اخلرائط عبارة عن خرائط مت استنساخها )ثم حتديثها( من تقرير بقع الكوارث الطبيعية الساخنة: حتليل للمخاطر العاملية، 
ماكس ديلي وآخرون، الناشر: البنك الدولي، واشنطن العاصمة، الصفحتان 83-82.
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يتمثل التحدي الرئيسي املاثل أمام هذه املنطقة في ترجمة احلد من مخاطر الكوارث إلى برامج واستثمارات 
مستدامة من شأنها إحداث تخفيض ملموس للمخاطر الطويلة األمد واحلد من االعتماد على املساعدات 

اإلنسانية. ووصوال إلى هذه الغاية، من الضروري إقامة الشراكات مع االحتاد األفريقي، والبرنامج اإلطاري للشراكة 
اجلديدة لتنمية أفريقيا، واللجان االقتصادية اإلقليمية.

وعلى املستوى الوطني، يعكس التركيز على تقييم اخملاطر وتخفيفها االفتقار حاليا إلى املعلومات الالزمة، 
واالحتماالت اجملهولة بشأن تقلبات املناخ، وغياب التخطيط على صعيد اجملتمعات احمللية. ومتس احلاجة، على 

املستويات شبه اإلقليمية، إلى بناء القدرات الالزمة إلدارة التأهب لألعاصير والفيضانات في جنوب شرق أفريقيا، 
وإدارة اجلفاف في شرق أفريقيا والقرن األفريقي، وإدارة املوارد واخملاطر الساحلية في غرب أفريقيا.

منطقة أفريقيا: مخاطر الوفيات 

املصدر: اخلرائط عبارة عن خرائط مت استنساخها )ثم حتديثها( من تقرير بقع الكوارث الطبيعية الساخنة: حتليل للمخاطر العاملية، 
ماكس ديلي وآخرون، الناشر: البنك الدولي، واشنطن العاصمة، الصفحتان 83-82.
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األساس املنطقي

ليست الكوارث والتقلبات املناخية املتطرفة هي وحدها اآلخذة في الزيادة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، بل 
إنها تقترن في أغلب احلاالت بصدمات أخرى تنُتج عنها مواقف طارئة معقدة. فاالرتفاع احلاد في أسعار املواد الغذائية 

والطاقة، والصراعات احملتدمة، واألوضاع البيئية الهشة ميكنها أن تؤدي، على سبيل املثال، إلى تفاقم آثار اجلفاف. 
كما أن االستخدامات غير اخملططة وغير املنظمة لألراضي، مثل التوسع احلضري السريع، وضعف ضوابط حماية 

البيئة، وغيرها من العوامل املرتبطة بالبيئة، تؤدي إلى زيادة قابلية تأثر الناس واملمتلكات والبنية التحتية. وقد 
شهدت املنطقة منذ عام 1985 زيادة كبيرة في تواتر وقوع الكوارث الواسعة النطاق ـ من الفيضانات إلى موجات 

اجلفاف املتبوعة بالفيضانات ثم باجلفاف. ومن الشائع أيضا هبوب األعاصير املدارية والرياح العاتية، مثل تلك التي 
عصفت مبدغشقر في عام 2008.

املالمح البارزة حلافظة الصندوق العاملي للحد من الكوارث املعنية مبنطقة أفريقيا جنوب 
الصحراء

كانت اآلثار والعواقب املدمرة لكارثة تسونامي في آسيا في عام 2004 مبثابة جرس إنذار جلميع بلدان العالم. ففي 
جمهورية سيشل، أعطت احلكومة األولوية للحد من مخاطر الكوارث وأنشأت هيئة إلدارة الكوارث ومخاطرها 

ولوضع إستراتيجية وطنية في هذا الشأن. وبفضل املساندة التي يقدمها الصندوق والتعاون الوثيق مع برنامج األمم 
املتحدة اإلمنائي، تقوم سيشل مبراجعة وتنقيح األطر القانونية، وتقييم اخملاطر، وإنشاء أنظمة اإلنذار املبكر، وإقامة 

مراكز لعمليات الطوارئ على الصعيد الوطني وعلى مستوى املناطق.

وفي عام 2008، قام الصندوق بعقد مشاورات مكثفة مع حكومة سوازيلند والشركاء الدوليني لتقييم مدى التقدم 
احملقق بشأن تنفيذ سياسات إدارة مخاطر الكوارث مبوجب خطة العمل الوطني. ويتمثل الهدف الرئيسي في توسيع 
نطاق فرص تعميم مراعاة احلد من مخاطر الكوارث في عمليات االستثمار في جميع القطاعات على مستوى البالد.

“من املهم بنفس الدرجة تنفيذ إستراتيجية احلد من مخاطر الكوارث 
في أفريقيا. إذ مت وضع هذه اإلستراتيجية وخطة العمل واعتمادهما من 

قبل األجهزة اخملتصة في االحتاد األفريقي، علما بأن خطة التنفيذ ما 
زالت في طور الصقل والتوضيح التفصيلي. وهناك شراكة قائمة في 

الوقت احلاضر بني مفوضية االحتاد األفريقي والصندوق العاملي للحد من 
الكوارث، ومنظومة اإلستراتيجية الدولية لألمم املتحدة املعنية باحلد من 

الكوارث، حول متتني وتعزيز طاقات وقدرات اجلماعات االقتصادية 
اإلقليمية والبلدان األعضاء.” 

ــ معالي جان بنغ، غابون، رئيس مفوضية االحتاد األفريقي



إدراج احلد من خماطر الكوارث يف أنشطة حماربة الفقر   25

وفي غرب أفريقيا، يضطلع الصندوق مبساندة مبادرة متعددة البلدان ملساعدة اجلماعات احمللية لصيد األسماك على 
التكيف مع ارتفاع منسوب مياه البحر واآلثار األخرى املترتبة على تغير املناخ. واجلدير بالذكر أن اللجنة اإلقليمية 

للصيد البحري شريٌك رئيسي، وهي تقوم بوضع خطة على الصعيد دون اإلقليمي لتحسني الرصد واحلفاظ على 
األرصدة السمكية من خالل مشاركة اجملتمعات احمللية. وتقوم هذه املبادرة أيضا مبساندة برنامج التنمية الزراعية 

الشاملة في أفريقيا الذي اعتمده رؤساء البلدان األفريقية.

وتؤكد حافظة الصندوق على تخفيف اخملاطر بأساليب مبتكرة في جميع أنحاء أفريقيا. وفي مالي وموزامبيق، على 
سبيل املثال، قام الصندوق مبساندة انعقاد مشاورات مستفيضة لتحديد األنشطة ذات األولوية، مثل حتديد اآلثار 

الطويلة األمد للكوارث على إدارة املوارد املائية والفيضانات.

وفي مالوي، ميثل برنامج اخملاطر املتعددة املستويات اخلطوة األولي في اجتاه توسيع نطاق التعاون الوثيق بني البنك 
الدولي واحلكومة بشأن وادي شيرا األدنى. وتتضمن األهداف حتديد اآلثار الطويلة األمد للكوارث على إدارة املوارد املائية 

والفيضانات، وتعزيز النمو االقتصادي وتقليص الفقر في هذه املنطقة التي تعّد من بني أكثر املناطق تعرضا 
للفيضانات؛ واقتراح تدابير إلدارة مخاطر الفيضانات. وسيقدم هذا املشروع حتليال أوليا للنظام املائي ونظرة عامة 

على اآلثار االجتماعية واالقتصادية على اجملتمعات احمللية املهددة مبخاطر الفيضانات بشكل مباشر. ويجري اإلعداد 
إلجراء تقييم خملاطر الكوارث والضعف االقتصادي بأحدث ما توصل إليه العلم والتكنولوجيا من أجل مساعدة 

احلكومة على إجراء حتليل للمخاطر واآلثار االقتصادية للجفاف والفيضانات على املستوى الوطني، وحتديد أولويات 
األنشطة املعنية بتخفيف تلك اآلثار، ومراجعة اإلستراتيجيات القائمة. وقد شارك حوالي 50 ممثال للوزارات 

احلكومية في احللقة الدراسية املعنية مبسودة التقرير، مما يدل على قوة التزام احلكومة باحلد من مخاطر الكوارث.

وفي موزامبيق، يقوم الصندوق مبساعدة احلكومة في حتليل اخملاطر واآلثار االقتصادية للجفاف والفيضانات على 
الصعيد الوطني، وترتيب أولويات األنشطة املعنية بتخفيف تلك اآلثار، ومراجعة اإلستراتيجيات القائمة. ومن شأن 
هذا البرنامج الطويل األمد واملتعدد القطاعات أن يؤدي إلى زيادة فهم الصالت والروابط فيما بني الصدمات والهزات 

االقتصادية الناجتة عن الكوارث. وسيقوم البرنامج أيضا بتحديد التدابير واإلستراتيجيات الالزمة إلبقاء االقتصاد 
مبنأى عن آثار التقلبات املناخية املتزايدة.

وقد عانت مدغشقر، على مدى فترة 35 عاما املاضية، من 50 كارثة طبيعية على األقل، مبا في ذلك األعاصير، 
واجلفاف، واألوبئة، والفيضانات، واجملاعات، وموجات غزو اجلراد، التي أثرت جميعا على أكثر من 11 مليون نسمة. ورغم 

توافر قدرات ال بأس بها وإدارة جيدة للكوارث في مدغشقر بشكل عام، إال أن احلكومة أدركت ـ نظرا لشدة جوانب 
الضعف في البالدـ  أنه يجب إعطاء األولوية لزيادة االستثمارات في ميادين احلد من الكوارث، وتخفيف آثارها، وبناء 

القدرات. وجتاه هذا االلتزام، متثلت استجابة الصندوق في تقدمي مساندة لتعزيز القدرات احمللية على إدارة اخملاطر 
والكوارث، وتأمني االستجابة الفعالة والسريعة عند وقوع الكوارث، واملساهمة في جهود التأهيل واإلصالح بعد 

حدوث الكوارث.

وفي السنوات األخيرةـ  قامت مدغشقر، في ظل الشراكة مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي والبنك الدولي وشركاء 
التنمية اآلخرينـ  بإيالء أقصى درجة ممكنة من العناية واالهتمام بإدارة مخاطر الكوارث. ويتولى رئيس الوزراء 

شخصيا رئاسة اجمللس الوطني إلدارة اخملاطر والكوارث الذي يلعب دورا محوريا في االستجابة للكوارث فضال عن 
مسؤوليته عن تخطيط وتنفيذ اإلستراتيجية الوطنية املعنية باخملاطر والكوارث. وفي اآلونة األخيرة، قامت وحدة 
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الوقاية من الكوارث وإدارتها واملكتب الوطني إلدارة اخملاطر والكوارث بأداء دور تفاعلي إلى حد كبير في مجاالت إدارة 
مخاطر الكوارث.

وفي ديسمبر / كانون األول عام 2007، حصلت مدغشقر من الصندوق على منحة قدرها 1.2 مليون دوالر لدعم 
أنشطة احلد من مخاطر الكوارث. ومن شأن هذه املساعدة أن تُعني احلكومة خالل السنوات الثالث القادمة على إجناز 

ما يلي:
تعزيز عمليات تقييم اخملاطر على الصعيدين الوطني واإلقليمي، ֺ مبا في ذلك حتسني النماذج اخلاصة باألعاصير 

واجلفاف والفيضانات وإعداد خريطة للمخاطر
 ֺ وضع املواصفات واملعايير اخلاصة مبقاومة األعاصير من قبل البنية التحتية الرئيسية واملناطق املعرضة 

للمخاطر
 ֺ اعتماد التمويل الالزم إلدارة مخاطر الكوارث في امليزانية الوطنية وإنشاء آلية لصندوق احتياطي للطوارئ 

احملتملة
تعزيز وتنسيق املعلومات املتاحة للمكتب الوطني إلدارة اخملاطر ووحدة الوقاية من الكوارث وإدارتها حول نظم  ֺ 

اإلنذار املبكر
 ֺ وضع خطة وطنية إلدارة الكوارث

 ֺ تدريب “املَُدرّبنِي” على التخطيط للطوارئ
وقد قام رئيس الوزراء شخصيا بتدشني مشروع يجري تنفيذه مبساندة من الصندوق ملساعدة احلكومة على اعتماد 

معايير مقاومة آثار تقلبات املناخ فيما يتعلق بشبكات الطرق، وأنظمة الري، واملدارس، واملراكز الصحية العامة، 
والزراعة في املناطق األكثر تعرضا لألعاصير واجلفاف وغير ذلك من الصدمات املناخية. ومتكنت احلكومة، بفضل 

املساندة التي قدمها الصندوق، من استكمال إجراء تقييم شامل لألضرار واخلسائر واالحتياجات املرتبطة بجهود 
اإلنعاش وإعادة اإلعمار بعد موسم األعاصير في عام 2008.

وفي بوركينا فاصو، يساند الصندوق إنشاء أدوات جديدة للتأمني من أجل تخفيف آثار اخملاطر املناخية املتكررة. فقد 
كانت التدخالت التقليدية حتى اآلن غير كافية نظرا لتأثير أمناط هطول األمطار بدرجات مختلفة وفي مناطق 
مختلفة على مزارعي القطن من أصحاب احليازات الزراعية الصغيرة. ومن خالل البناء على اخلبرات في إثيوبيا 

ومالوي، يقوم الصندوق بتيسير تقدمي املشورة الفنية وبناء القدرات لتمكني احلكومة من إعداد التقدير الكمي 
والتأمني املالي في امليزانية ملوازنة آثار صدمات اجلفاف. ويهدف املشروع إلى إعداد مؤشر وطني لألمطار الستخدامه 

كأساس لعقود إدارة مخاطر اجلفاف واستكشاف جدوى تأمني منتجي القطن ضد التقلبات املناخية استنادا إلى 
ذلك املؤشر. ويأتي هذا التأكيد على اخملاطر الزراعية وعوامل تغير املناخ مكمالً لإلستراتيجيات الوطنية املعنية 

بتقليص الفقر وإدارة مخاطر الكوارث. كما أن شراكة الصندوق مع الهيئة الوطنية لإلحصاءات الزراعية والتنبؤات، 
ومنظمة األغذية والزراعة، واللجنة احلكومية الدائمة ملقاومة التصحر في منطقة الساحل، تعتبر عنصرا حاسم 

األهمية لنجاح هذا البرنامج.

ومتثل املساعدة الفنية لتحسني تقييم اخملاطر سمة مميزة أيضا حلافظة الصندوق العاملي للحد من الكوارث. فعلى 
سبيل املثال، أدت شراكة الصندوق مع اللجنة الوطنية ملنع الكوارث والتأهب لها في إثيوبيا إلى مساعدة في تقوية 

القدرات الوطنية ودون الوطنية على إجراء تقييمات أوجه الضعف، ووضع إستراتيجيات التأهب للفيضانات 
واجلفاف، وحتسني أنظمة اإلنذار املبكر واالستجابة للطوارئ.
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املشاريع املعتمدة في أفريقيا من قبل الصندوق العاملي للحد من الكوارث واالنتعاش من آثارها

مساهمة الصندوق البلداملشروع
)دوالر أمريكي(

اإلدارة املتكاملة للمخاطر املناخية من أجل حتقيق النمو 
املستدام في بوركينا فاصو

50,000.00بوركينا فاصو

إدارة مخاطر الكوارث في أفريقيا: اإلطار اإلستراتيجي، 

واملمارسات السليمة، واالتصاالت

بوركينا فاصو، وجزر القمر، وجمهورية الكونغو 

الدميقراطية، وإريتريا، وإثيوبيا، وكينيا، ومدغشقر، 

ومالوي، وموزامبيق، والنيجر، رواندا، والسنغال، وسيشل، 
وسوازيلند

395,000.00

بوروندي، وجيبوتي، إريتريا، وإثيوبيا، وكينيا، ورواندا، مناذج املناخ وإدارة اخملاطر

الصومال، والسودان، وتنزانيا، وأوغندا
439,780.00

جماعة العمل املشتركة إلدارة مخاطر املوارد البحرية في 
غرب أفريقيا

جمهورية الرأس األخضر، وغامبيا، وغانا، وغينيا، وغينيا 

بيساو، وليبريا، وموريتانيا، والسنغال، وسيراليون
900,000.00

تيسير تقدمي معلومات اخلط األساس لضعف اجملتمعات 
احمللية املعّرضة للفيضانات في إثيوبيا

350,000.00إثيوبيا 

350,000.00إثيوبيا تخفيف آثار الصدمات املناوئة على التغذية والصحة

إثيوبيا: إطار إدارة اخملاطر املناخية باستخدام املؤشرات 
املستندة إلى الطقس

330,000.00إثيوبيا 

شمال غانا: التنمية املستدامة، واحلد من الكوارث، وإدارة 
املوارد املائية

660,000.00غانا 

إدراج إدارة مخاطر املناخ والكوارث في التنمية االقتصادية 
في مدغشقر

1,240,620.00مدغشقر 

تعميم االلتزام باحلد من الكوارث من أجل التخفيض 
املستدام ألعداد الفقراء: مالوي

914,000.00مالوي 

تعميم االلتزام باحلد من الكوارث من أجل التخفيض 
املستدام ألعداد الفقراء: موزامبيق

914,000.00موزامبيق 

300,000.00املنطقة برامج املسار الثاني للصندوق في أفريقيا جنوب الصحراء

التحليل املكاني لألخطار الطبيعية ومخاطر تقلبات املناخ 
في الضواحي واملناطق املتاخمة ملدينة داكار

93,000.00السنغال 

1,000,000.00سيشل املشروع الوطني للتأهب واالستجابة للكوارث

تقييم االحتياجات للقدرات الالزمة إلدارة مخاطر الكوارث 
في مملكة سوازيلند

50,000.00سوازيلند 

210,000.00املنطقةالتأهب لنوبات اجلفاف والفيضانات اإلقليمية في أفريقيا

تدريب موظفي إدارة التنمية الزراعية والريفية على إدارة 
اخملاطر

50,000.00املنطقة

8,246,400.00اإلجمالي
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عمل الصندوق في شرق آسيا واحمليط الهادئ

متثل مشاريع الصندوق في منطقة شرق آسيا واحمليط الهادئ 22 في املائة من احلافظة، وهو ما يعكس التزامات 
مالية قدرها 6.4 مليون دوالر و 1.8 مليون دوالر للتمويل املشترك من قبل احلكومة والشركاء اآلخرين. وتتمثل محاور 
التركيز الرئيسي في بناء القدرات املؤسسية، والتوافق في الرأي، وتقييم اخملاطر، ومتويل مجابهة اخملاطر، مما يعكس 
لالهتمام املتزايد بالتعاون اإلقليمي الوثيق لإلدارة املسبقة للمخاطر والتكيف مع تغير املناخ. كما أن إستراتيجيات 

التنمية اإلقليمية تدرك أيضا الروابط بني تغير املناخ، ومخاطر الكوارث، والفقر، وآثارها على جوانب الضعف 
االجتماعي واالقتصادي والبيئي.

منطقة شرق آسيا واحمليط الهادئ: مخاطر اخلسائر االقتصادية 

املصدر: اخلرائط عبارة عن خرائط مت استنساخها )ثم حتديثها( من تقرير بقع الكوارث الطبيعية الساخنة: حتليل للمخاطر الطبيعية، 
ماكس ديلي وآخرون، الناشر: البنك الدولي، واشنطن العاصمة، الصفحتان 83-82.
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األساس املنطقي

تعتبر منطقة شرق آسيا واحمليط الهادئ ضحيًة لبعض األخطار الطبيعية األكثر سوءا في العالمـ  كالزالزل 
املتكررة، والثورات البركانية، واألعاصير، والرياح املوسمية السنوية. وتضم هذه املنطقة أيضا العديد من املدن 
الضخمة على مستوى العالم ـ وهي املدن التي يزيد عدد سكان كل منها عن 8 ماليني نسمة. ويؤدي التوسع 

احلضري السريع، والنمو الصناعي، وخاصة في الصني، إلى جعل شرائح سكانية كبيرة أكثر تعرضا وتأثرا 
بالصدمات، مما يثير شواغل إنسانية رئيسية. ومتثل آثار الكوارث على البنية التحتية أحد الشواغل املتنامية ألنها 

تهدد باإلطاحة باملكاسب االقتصادية املتحققة عبر عشرات السنني.

منطقة شرق آسيا واحمليط الهادئ: مخاطر الوفيات 

املصدر: اخلرائط عبارة عن خرائط مت استنساخها )ثم حتديثها( من تقرير بقع الكوارث الطبيعية الساخنة: حتليل للمخاطر العاملية، 
ماكس ديلي وآخرون، الناشر: البنك الدولي، واشنطن العاصمة، الصفحتان 83-82.
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وتسفر الكوارث في جزر احمليط الهادئ عن صدمات اقتصادية مزمنة. فاألضرار السنوية )حتى في السنوات التي ال 
تقع فيها كوارث( تبلغ في املتوسط نحو 2  - 7 في املائة من إجمالي الناجت احمللي. وفي إحدى سنوات الكوارث، بلغ 

متوسط اخلسائر االقتصادية لساموا 46 في املائة من إجمالي الناجت احمللي، وعادلت خسائر فانواتو وتونغا 30 و 14 في 
املائة من إجمالي الناجت احمللي على التوالي. وتشهد جزر احمليط الهادئ أيضا تغيرات في األحوال املناخية السائدة، مع 

تنبؤ خبراء األرصاد اجلوية بحدوث املزيد من اجلفاف في اجلزء اجلنوبي من جزر احمليط الهادئ واملزيد من األمطار 
والفيضانات في املنطقة االستوائية في تلك اجلزر. وقد أدى ارتفاع مياه السواحل إلى إجبار القرويني املقيمني فعليا 

في األراضي املنخفضة في فانواتو وكيريباتي على التحرك نحو املناطق الداخلية في البالد.

املالمح البارزة حلافظة الصندوق العاملي للحد من الكوارث املعنية مبنطقة 
شرق آسيا واحمليط الهادئ

استجابة لكارثة تسونامي التي عصفت بآسيا والزالزل التي أعقبتها في أتشيه، ونياس، ويوغياكارتا، وجاوة 
الوسطى، قام الصندوق بتقدمي مساندة واسعة النطاق من أجل تعزيز القدرات العامة إلندونيسيا على االستجابة 
للحاالت الطارئة على املستوى الوطني وصعيد اجملتمعات احمللية، مبا في ذلك حتسني درجات التأهب، وتبادل البيانات، 

وتقييم الدروس املستفادة. ومتثلت األولويات في إدراج احلد من مخاطر الكوارث في دورة تنفيذ املشاريع في البالد 
وتهيئة البيئة املالئمة لزيادة االستثمارات املعنية مبمارسات تخفيف حدة الكوارث في إطار قانوني ومالي قابل 

لالستدامة. ويقوم الصندوق مبساندة اضطالع إندونيسيا بتطبيق تشريعات رائدة إلدارة الكوارث وتوثيق املمارسات 
السليمة والناجعة في احلد من  مخاطرها على مستوى اجملتمعات احمللية.

وكما اتضح من الفيضانات الشديدة والعارمة في شهر أغسطس / آب عام 2008، تعتبر فييتنام بلدا أكثر تعرضا 
لنكبات الكوارث وخاصة ارتفاع مستويات منسوب مياه البحر نتيجة لتغير املناخ. وقد قام الصندوق مبساندة اتباع 

نهج متعدد اجلوانب جتاه احلد من مخاطر الكوارث ـ بدءا من تطوير حتويل اخملاطر وبروتوكوالت التمويل إلى إدارة اخملاطر 
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املدفوعة باعتبارات اجملتمعات احمللية، وتقوية القدرات املؤسسية وحتليل اخملاطر. وفي ظل التمويل املتاح من جانب 
الصندوق، فإنه يتم حتديد مجموعة من اخليارات املعنية بإدراج احلد من اخملاطر واعتبارات تغير املناخ في مشاريع 

البنية التحتية وقوانني التشييد والبناء وتصميم أنظمة الصرف في املدن الساحلية، ثم عرض هذه اخليارات لبحثها 
من قبل حكومة فييتنام. وأدى التدريب على تقييم اخملاطر واخلسائر في أماكن العمل إلى تعزيز قدرات املسؤولني 

احلكوميني والشركاء املانحني في البالد. وبفضل املساندة املقدمة من الصندوق، فإن احتاد )كونسورتيوم( من الهيئات 
واملصالح احلكومية واجلهات املانحة واملنظمات غير احلكومية املشاركة في إدارة مخاطر يعمل على إنتاج شريط 
فيديو وثائقي جديد يسلط الضوء على احللول الفعالة إلدارة اخملاطر محلياً. وسوف يتم بث هذا الفيديو الوثائقي 

على شاشات قنوات التليفزيون الوطني.

ويقع متويل مجابهة مخاطر الكوارث وتنمية القطاع املالي في محور التركيز الرئيسي لألعمال اجلارية في الصني من 
جانب الصندوق. فهنالك مشروع للصندوق يقوم بتحديد ورسم خرائط خملاطر الكوارث في املناطق احلضرية في 

الصني مع التقدير الكمي للخسائر احملتملة املباشرة وغير املباشرة، إلى جانب وضع اإلستراتيجيات املالئمة إلدارة 
اخملاطر بالتشاور مع احلكومة الوطنية وحكومات احلواضر واملدن. ويتمثل الهدف في تنبيه كبار املسؤولني احلكوميني 

إلى اآلثار االقتصادية احملتملة للكوارث والتشجيع على تنفيذ برامج شاملة إلدارة اخملاطر. كما يضطلع الصندوق 
العاملي للحد من الكوارث مبساندة تخطيط برامج اإلنعاش بعد الكوارث وبرامج إدارة اخملاطر الطويلة األمد استجابة 

للزلزال الذي ضرب منطقة وينتشوان في مايو / أيار عام 2008.

وفي جزر احمليط الهادئ األكثر تعرضا بصفة خاصة الرتفاع منسوب مياه البحر واآلثار األخرى لتغير املناخ، يقوم 
الصندوق بتعزيز القدرات احلكومية على التأهب ملواجهة مخاطر الكوارث واالستجابة السريعة والفعالة عند حدوث 
الكوارث. ويتم إدراج إدارة مخاطر الكوارث في عدد متزايد من برامج التنمية الوطنية، بينما يؤدي إنشاء أدوات التأمني 
اجلديدة إلى تشجيع حتويل اخملاطر وتفاديها. وتتضمن النتائج األولية احملققة حتسني القدرة على احلصول على البيانات 

الكمية والتحليل الكمي، واملشاركة في تطبيق املمارسات السليمة، وتوسيع النطاق املتزايد الستخدام التقنيات 
واألدوات املالئمة.
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بعد األعاصير الثالثة العاتية التي فتت في عضد الفلبني على مدار عشرة أسابيع في عام 2006، أدرك املسؤولون 
الفلبينيون مدى أهمية احلد من مخاطر الكوارث والتأهب جملابهتها. فالواقع أن إدارة الكوارث كانت تتم في األغلب 

األعم بعد وقوع الكارثة ناهيك عن ضعفها نتيجة لتجزؤ العمل وتشتت اجلهود، ومحدودية التنسيق، واالفتقار إلى 
التخطيط اإلستراتيجي العام. ويقوم الصندوق مبساندة اجلهود احلكومية الرامية إلى بناء القدرات املؤسسية 

والتشغيلية األكثر مرونة وإعداد إستراتيجية طويلة األمد إلدراج إدارة الكوارث في عمليات االستثمار. كما يضطلع 
الصندوق بدعم تقييم القدرة املؤسسية وفعالية وحوائط الصد مبحاذاة السواحل وغيرها من البنية التحتية؛ 

واستعراض مصادر التمويل والتدفقات املالية؛ وحتليل الفجوات القائمة بشأن املعرفة واملهارات واألدوات واألنظمة. 
وعلى مستوى املقاطعات، يتجه املسؤولون في املناطق األكثر عرضة للمخاطر إلى التحول صوب اعتماد نهج أكثر 

شموال إزاء إدارة مخاطر الكوارث مع التركيز بشدة على حشد مشاركة املؤسسات العامة واخلاصة ومنظمات 
اجملتمع املدني واجملتمعات احمللية في جهود احلد من مخاطر الكوارث.

“إن تغّير املناخ حقيقة واقعة. وما إعالن الباي املعني بالتكيف مع تغير املناخ إال 
جتسيد جلهود منع اخملاطر الوشيكة التي تثيرها التحوالت البيئية اإليكولوجية 

اجلذرية في كوكب األرض احلبيب. وفي هذا الصدد، فإن مضامني هذا التقرير 
التعليمي تخرج إلى حيز الوجود في الوقت املناسب مكتسبًة في نظر الكثير من 

احلكومات احمللية نفس أهمية إعالن الباي.” 

- جووي سارتيه سالسيدا، حاكم مقاطعة الباي، الفلبني
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املشاريع املعتمدة في شرق آسيا واحمليط الهادئ من قبل الصندوق العاملي للحد من الكوارث واالنتعاش من آثارها 

البلداملشروع 
مساهمة الصندوق 

العاملي للحد من 
الكوارث )دوالر أمريكي(

تصميم وتنفيذ املنهجيات التجريبية لوضع إستراتيجية 
إدارة مخاطر الكوارث

كمبوديا، والصني، وإندونيسيا، وجمهورية الو 

الدميقراطية الشعبية، ومنغوليا، والفلبني، وتايلند، 
وفييتنام

200,000.00

تقييم مخاطر الكوارث في الصني ووضع إستراتيجيات 
إدارة اخملاطر

400,000.00الصني 

1,252,000.00إندونيسيا تعميم مراعاة احلد من مخاطر الكوارث في إندونيسيا

نياس: إدراج احلد من مخاطر الكوارث في برامج التنمية 
االقتصادية احمللية

60,000.00إندونيسيا 

دراسة جدوى املشاركة في حتمل مخاطر كوارث منطقة 
احمليط الهادئ

400,000.00جزر احمليط الهادئ

اإلدارة املستدامة من خالل احلد من  مخاطر الكوارث وتغير 
املناخ

فيجي، وكيريباتي، والواليات املوحدة مليكرونيزيا، وبابوا 

غينيا اجلديدة، وجزر سيلمان، وتيمور الشرقية، وفانواتو، 
وجزر احمليط الهادئ 

2,500,000.00

مساندة قدرات احلكومات احمللية إدارة مخاطر الكوارث في 
الفلبني

1,000,000.00الفلبني 

تعميم مراعاة احلد من مخاطر الكوارث: منطقة شرق 
آسيا واحمليط الهادئ

280,000.00املنطقة 

شرق آسيا واحمليط الهادئ: دراسة حول املدن الساحلية 
وتغير املناخ

145,000.00املنطقة 

برنامج تدعيم التطوير املؤسسي إلدارة مخاطر الكوارث 
وبناء القدرات

914,000.00فييتنام 

1,200,000.00الصنيمساندة اإلنعاش املستدام بعد الزالزل في الصني

8,351,000.00اإلجمالي
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عمل الصندوق في منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى 

في ظل التمويل البالغ مليوني دوالر من الصندوق، تقوم بلدان أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى بتنسيق النهج املتبع 
إزاء اإلنذار املبكر؛ وإدارة الطوارئ، وأنظمة االتصاالت؛ ووضع البرامج اخلاصة بتخفيف اخملاطر، وحتويل اخملاطر، ومتويل 

مجابهة اخملاطر؛ وحتسني التنبؤ بأحوال الطقس، وتبادل البيانات اخلاصة بتقلبات املناخ. وقد أدت املساندة املقدمة من 
الصندوق إلى تعبئة متويل مشترك قدره 465500 دوالر.

األساس املنطقي

ملنطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى تاريخ حافل بالزالزل املدمرة والفيضانات واالنهيارات األرضية وانهيال التربة 
وحرائق الغابات واجلفاف والعواصف وغيرها من األخطار الطبيعية. وقد أشارت التقارير إلى أن اخلسائر االقتصادية 

منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى: مخاطر اخلسائر االقتصادية

املصدر: اخلرائط عبارة عن خرائط مت استنساخها )ثم حتديثها( من تقرير بقع الكوارث الطبيعية الساخنة: حتليل للمخاطر العاملية، 
ماكس ديلي وآخرون، الناشر: البنك الدولي، واشنطن العاصمة، الصفحتان 83-82.
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الناجتة عن الكوارث الطبيعية في املنطقة على مدى السنوات الثالثني املاضية جتاوزت 70 مليار دوالر. وباستشراف 
النظرة املستقبلية، تُقدر اخلسائر السنوية مبليارين من الدوالرات في املتوسط. وتعبر آثار معظم هذه الكوارث احلدود 
الوطنية، مما يؤدي إلى تكبيل قدرة البلدان الفردية على االستجابة إلى جانب إعاقة التنمية االقتصادية واالجتماعية 
املستدامة. كما تتفاوت مستويات تأهب البلدان ملوجهة الكوارث، علما بأن التعاون اإلقليمي في هذا الشأن ما يزال 

في مرحلته األولى. ويتطلب حتقيق فعالية خطط التنمية واالستثمارات اإلقليمية أخذ حقائق هذا الواقع في 
احلسبان.

وتواجه هذه املنطقة أيضا طائفة متنوعة من تهديدات الكوارث الطبيعية. فأكثر من 80 في املائة من سكان تركيا 

منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى: مخاطر الوفيات 

املصدر: اخلرائط عبارة عن خرائط مت استنساخها )ثم حتديثها( من تقرير بقع الكوارث الطبيعية الساخنة: حتليل للمخاطر العاملية، 
ماكس ديلي وآخرون، الناشر: البنك الدولي، واشنطن العاصمة، الصفحتان 83-82. 
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يعيشون في مناطق معّرضة خملاطر الزالزل والفيضانات واالنهيارات واالنهياالت األرضية. وفي أرمينيا الواقعة على 
احلدود الشرقية لتركيا، يتعرض 80 في املائة من السكان إلى مخاطر الزالزل الشديدة. وتتعرض أوروبا الشرقية 

لتهديدات حادة من جراء الفيضانات مثل تلك التي أدت إلى تشريد 25 ألف نسمة في عامي 2002 و 2005. وتتسم 
موجات اجلفاف بشدتها في غرب البلقان، حيث تنتج عنها حرائق هائلة في الغابات فضال عن اإلطاحة باإلنتاجية 

الزراعية وتوليد الطاقة. كما تفاقمت الكوارث الطبيعية في ألبانيا بسبب شدة اجلفاف وطول أمده.

وأخيرا فإن سوء تخطيط استخدامات األراضي واالفتقار إلى التأمني على املمتلكات يؤديان إلى ازدياد مستويات 
التعرض للمخاطر. فعلى سبيل املثال، يحظى أقل من 2 في املائة من مالكي املنازل بتغطية التأمني اخلاص ضد 

الكوارث. وتواجه مؤسسات األعمال الصغيرة واملتوسطة عقبات مماثلة. وعلى الرغم من قيام العديد من بلدان هذه 
املنطقة بسّن بعض أنواع التشريعات أو األوامر التنفيذية، إال أن متويل مجابهة مخاطر الكوارث ال يتمتع بالصبغة 

املؤسسية الكاملة.

املالمح البارزة حلافظة الصندوق العاملي للحد من الكوارث املعنية مبنطقة 
أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

تؤدي املشاريع التي يساندها في هذه املنطقة الصندوق إلى تعزيز التعاون اإلقليمي والتنمية في جنوب شرق أوروبا. 
وهنالك 6 بلدان تتعاون معا على إنشاء أنظمة اإلنذار املبكر وحتسني أنشطة احلد من مخاطر الكوارث ومتويلها. وفي 

سياق البناء على فكرة أنه ميكن إدارة اخملاطر بصورة أكثر فعالية عندما تتقاسم البلدان املعنية حتّمل هذه اخملاطر، 
يقوم مشروع الصندوق مبساندة تطوير التنبؤ بالعوامل اجلوية املائية وتبادل البيانات؛ وحتسني تنسيق تخفيف آثار 

الكوارث والتأهب واالستجابات؛ وبرامج التمويل املبتكر، مبا في ذلك التأمني ضد الكوارث. وتوفر هذه اخلطوات الهامة 
األساس لتحديد األولويات اإلقليمية والوطنية فضال عن حتفيز واستقطاب االستثمارات اجلديدة من قبل البنك 

الدولي واملانحني اآلخرين.

كما أن املساندة املقدمة من الصندوق تتيح أيضا شراكة مبتكرة بني القطاعني العام واخلاص من أجل زيادة توافر 
التأمني ضد الكوارث بتكلفة معقولة بالنسبة ملالكي املنازل ومؤسسات األعمال في املنطقة. وقد مت تدشني العمل 
القانوني الالزم إلنشاء صندوق التأمني ضد الكوارث ملنطقة جنوب شرق ووسط أوروبا في شكل شركة خاصة إلعادة 

التأمني يتم تسجيلها واتخاذ مقر لها في سويسرا. وتعتبر ألبانيا عضوا مؤسسا في صندوق التأمني ضد الكوارث 
الذي يُتوقع أن يدخل حيز التشغيل الفعلي في مطلع عام 2009. ومن بني األعضاء املؤسسني اآلخرين البوسنة 

والهرسك، وبلغاريا، وكرواتيا، ومقدونيا، واجلبل األسود، وصربيا.

وفي أرمينيا، التي تعتبر أحد البلدان األكثر تعرضا للكوارث في هذه املنطقة، مت تعزيز قدرة احلكومة على التصدي 
للزالزل بصورة ملموسة. وقام الصندوق مبساعدة احلكومة في تقييم مخاطر الكوارث، واستعراض األطر املؤسسية 

القائمة، وحتليل الشروط واملتطلبات القانونية إلدارة الكوارث واحلد من مخاطرها. ونتيجة لذلك، استطاع املسؤولون 
احلكوميون تصميم إستراتيجية شاملة لتخفيف مخاطر الكوارث، وحتديد أولويات التدخالت، وتعزيز القدرة على 

تخفيض مخاطر الزالزل. وتقف أرمينيا اليوم في الطليعة من حيث تطبيق تقنيات مبتكرة مقاومة للزالزل في 
املباني القائمة والبنية التحتية أيضا.

وفي ألبانيا، قام الصندوق مبساعدة احلكومة على تقييم مخاطر الكوارث )مبا في ذلك آثار تغير املناخ(، ووضع 
إستراتيجية وطنية للحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير املناخ، وإنشاء إطار سليم على الصعيد املؤسسي 

وصعيد السياسات. ومن خالل تقوية التنسيق بني املؤسسات الوطنية والسلطات احمللية، متكن املشروع من 
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املساعدة على حتسني القدرة على إدارة الطوارئ. كما أدت املساندة املتاحة من قبل الصندوق إلى املساعدة في التأكد 
من إدراج احلد من مخاطر الكوارث في إستراتيجية املساعدة القطرية لعام 2008.

وفي جمهورية قيرغيز، قام مشروع الصندوق بتزويد املسؤولني عن التخطيط واملهندسني وواضعي السياسات 
مببادئ توجيهية عملية وشاملة بشأن املعايير واملواصفات مبقاومة الزالزل في إنشاءات الطرق واجلسور. ويتم 

استخدام هذه املعايير اجلديدة في بناء طريق أوش – إسفانا السريع ورفع مستواه باعتباره الشريان الرئيسي حلركة 
املرور في جنوب غرب البالد.

وفي البوسنة والهرسك، وكرواتيا، ومقدونيا، واجلبل األسود، وصربيا، مت تيسير انعقاد مشاورات مكثفة مع 
احلكومات واجملتمعات احمللية حول تخفيف مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير املناخ، وذلك عبر سلسلة من حلقات 

العمل والدراسات التي يساندها الصندوق. وتتمثل النتائج في تشكيل مالمح مشاريع تخفيف مخاطر الكوارث 
على املستوى الفردي لهذه البلدان وعلى الصعيد اإلقليمي.

املشاريع املعتمدة في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى من قبل الصندوق العاملي للحد من الكوارث واالنتعاش من آثارها 

مساهمة الصندوق البلداملشروع
)دوالر أمريكي(

50,000.00ألبانيا ألبانيا: إدارة مخاطر الكوارث

أوروبا وآسيا الوسطى: تخفيف مخاطر الكوارث 
والتكيف على الصعيد اإلقليمي

ألبانيا، والبوسنة والهرسك، وكرواتيا، وجمهورية 
مقدونيا اليوغسالفية السابقة، واجلبل األسود، 

وصربيا

430,000.00

أرمينيا: تصميم ترتيبات مؤسسية مستدامة في 
إدارة مخاطر الكوارث

150,000.00أرمينيا 

األخطار األرضية والبنية التحتية: دراسة حالة 
جمهورية قيرغيز

50,000.00جمهورية قيرغيز

خطة عمل لتحسني تقدمي اخلدمات املرتبطة بأحوال 
الطقس واملناخ في البلدان املنخفضة الدخل 

العالية اخملاطر
200,400.00جمهورية قيرغيز وطاجيكستان

50,000.00املنطقة إدارة األخطار األرضية في قطاع النقل

مبادرة التأهب ملواجهة الكوارث في جنوب شرق 
أوروبا

235,000.00املنطقة 

400,000.00تركيا  تركيا: التأهب للكوارث وتخفيف آثارها

1,565,400.00اإلجمالي
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عمل الصندوق في منطقة أمريكا الالتينية والبحر 
الكاريبي 

منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي: مخاطر اخلسائر االقتصادية

املصدر: اخلرائط عبارة عن خرائط مت استنساخها )ثم حتديثها( من تقرير بقع الكوارث الطبيعية الساخنة: حتليل للمخاطر العاملية، 
ماكس ديلي وآخرون، الناشر: البنك الدولي، واشنطن العاصمة، الصفحتان 83-82.
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منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي: مخاطر اخلسائر االقتصادية

املصدر: اخلرائط عبارة عن خرائط مت استنساخها )ثم حتديثها( من تقرير بقع الكوارث الطبيعية الساخنة: حتليل للمخاطر العاملية، 
ماكس ديلي وآخرون، الناشر: البنك الدولي، واشنطن العاصمة، الصفحتان 83-82.
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بلغ إجمالي التزامات الصندوق لصالح منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي أكثر من  7.4 مليون دوالر، 
أي ما ميثل 26 في املائة من حافظة الصندوق الكلية وأكبر حضور للصندوق قياسا على أي منطقة من 

مناطق العالم. وفي عام 2008 وحده، قام الصندوق بتوسيع نطاق مساعداته بصورة ملموسة من خالل 15 
مشروعا جديدا في هذه املنطقة. وينصّب التركيز اإلستراتيجي على حتديد اخملاطر ومتويلها وتعزيز 

املؤسسات.

األساس املنطقي

طبقا لتقرير بقع الكوارث الطبيعية الساخنة: حتليل للمخاطر العاملية، تقع خمسة من أكثر بلدان العالم تعرضا 
للكوارث في منطقة أمريكا الوسطى، وتأتي نيكاراغوا على رأس هذه القائمة. إذ تتعرض هذه املنطقة لطائفة 

متنوعة من األخطار الطبيعية، مبا في ذلك الزالزل، واألعاصير، واالنهيارات واالنهياالت األرضية، والفيضانات. وفي 
حوض البحر الكاريبي، متثل األعاصير اخلطر األشد تدميرا في هذه املنطقة.

ومثلما هو احلال في بقية أنحاء العالم، فإن ازدياد تعّرض هذه املنطقة لألخطار هو نتيجة لتاريخ طويل من عدم 
تخطيط النمو احلضري، وعدم تنظيم استخدامات األراضي، وضعف إنفاذ مواصفات البناء، والتدهور البيئي 
احلاد، وهي العوامل التي أدت مجتمعة إلى افتقار الناس إلى اجلاهزية والتأهب إلى جانب عدم كفاية ومالءمة 

الهياكل واإلنشاءات. وقد أشارت دراسة لبنك التنمية للبلدان األمريكية في عام 2005 إلى أن زلزال ما ميكن أن 
يتسبب في خسائر اقتصادية قدرها ملياري دوالر في كوستاريكا وغواتيماال، وما يصل إلى 8 مليارات دوالر في 

كولومبيا والسلفادور، مع توقع قيام احلكومات في هذه البلدان األربعة بتغطية هذه اخلسائر. ويشكل هذا 
الضعف املالي حتديا جسيما أمام البلدان الصغيرة في منطقة أمريكا الوسطى والبحر الكاريبي التي تعاني من 

القدرة احملدودة على االقتراض، وتدني فرصة تنويع مخاطرها داخليا، وارتفاع تكاليف عمليات حتويل اخملاطر إلى 
األسواق الدولية.
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املالمح البارزة حلافظة الصندوق العاملي للحد من الكوارث املعنية مبنطقة أمريكا 
الالتينية والبحر الكاريبي

حتقق حكومات بلدان هذه املنطقة تقدما تدريجيا في تنمية قدرتها على إدارة اخملاطر، وتعزيز القوانني وتشريعات 
البناء، وتطبيق حلول ابتكارية جتريبية لتحسني االستجابة لهذه التحديات. وقد أقدمت عدة حكومات على 

املشاركة في حتمل هذه اخملاطر عن طريق حتويل جزء منها إلى األسواق الدولية إلعادة التأمني، فيما تقوم حكومات 
أخرى بإنشاء برامج إقليمية للتأهب واالستجابة ملواجهة الكوارث الطبيعية. وباإلضافة إلى ذلك، يتم دفع مسيرة 

العمل املعني بإدارة مخاطر الكوارث من خالل التضافر مع املنظمات اإلقليمية، مثل اجلماعة الكاريبية والسوق 
املشتركة لبلدان البحر الكاريبي، والشراكات مع اجملتمعات العملية واألكادميية.

وبفضل املساندة املقدمة من الصندوق، تقوم السلفادور وغواتيماال وهندوراس ونيكاراغوا بتحديد ونشر وتوزيع 
أفضل املمارسات السليمة في ميادين تخفيف آثار الكوارث والدروس املستفادة في مجاالت اإلسكان، واحلماية 
املدنية، والتنمية احلضرية، والبنية التحتية العامة، والقطاعات األخرى، منذ حدوث اإلعصار “ميتش”. ويتمثل 

الهدف في إدراج ودمج احلد من مخاطر الكوارث في املبادرات اإلمنائية على املستويات الوطنية ودون الوطنية.

في كوستاريكا، يضطلع الصندوق مبساعدة املعهد الوطني للتأمني على وضع برنامج متكامل للتأمني ضد 
الكوارث مبا يحقق التلبية املباشرة الحتياجات كوستاريكا. كما مت التوقيع على إصدار قانون ميثل تشريعا رائدا لتغيير 
البيئة التنظيمية لصناعة التأمني. ومن شأن هذا القانون اجلديد أن يتيح املنافسة بني شركات التأمني اخلاصة، ومن 

ثم خلق سوق تأمني مؤدية لوظائفها بصورة جيدة مع متكني املواطنني ومؤسسات أنشطة األعمال من حتسني 
حماية املمتلكات ضد اخلسائر الناجمة عن الكوارث. ويُنهي هذا القانون احتكار الدولة للتأمني ملدة 84 عاما.

وفي ظل املساندة املقدمة من الصندوق، قام نظام مبادرة تقييم احتماالت اخملاطر ألمريكا الوسطى بتحقيق 
مشاركة وانخراط طائفة عريضة من حكومات أمريكا الوسطى واملنظمات غير احلكومية، مبا فيها املؤسسات 
األكادميية والبْحثية، في جهود رامية إلى تعزيز قدرة املنطقة على االستجابة للمخاطر الطبيعية. ويتم وضع 
منوذج لرصد احتماالت اخملاطر املتعددة من أجل تقييم التعّرض اإلقليمي للمخاطر ومتكني واضعي السياسات 

من اتخاذ قرارات متبصرة ومستنيرة بشأن اإلستراتيجيات الفعالة. ومن خالل دمج النماذج احلديثة في برنامج 
املعلومات اجلغرافية واملناطقية، يقوم نظام مبادرة تقييم احتماالت اخملاطر ألمريكا الوسطى بوضع املعايير 

املالئمة واملنهجيات الشاملة للتقدير الكّمي للمخاطر املرتبطة بالكوارث واألخطار الطبيعية في املنطقة، 
وحتديد اخملاطر املنطوية على آثار شديدة، مع إعداد تقارير عن اخلسائر االقتصادية احملتملة لكل بلد. واجلدير 

بالذكر أنه سوف يتم توسيع نطاق نظام هذه املبادرة، الذي مت تدشينه في مستهل األمر وبدايته في 

“بفضل موارد الصندوق العاملي للحد من الكوارث واملساعدة الفنية املقدمة من 
البنك الدولي، تقوم حكومة كوستاريكا باستنباط إستراتيجية فعالة لتحويل 

اخملاطر باستخدام أدوات مالية، مع االستفادة من املعهد الوطني للتأمني.”

__ خوزيه أجنيل فياللوبُس، كبير اخلبراء االكتواريني، املعهد الوطني للتأمني، كوستاريكا
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كوستاريكا ونيكاراغوا، ليشمل كالً من بليز والسلفادور وغواتيماال وهندوراس وبنما في السنوات القادمة. 
وعلى الرغم من أن هذا املشروع ما يزال في مراحله األولى، إال أنه ُمفيُد في تنسيق املبادرات اإلقليمية. فعلى 

سبيل املثال، يبحث اجمللس األعلى الحتاد جامعات أمريكا الوسطى اعتماد نظام مبادرة تقييم احتماالت اخملاطر 
ألمريكا الوسطى كمعيار مرجعي، فيما يناقش بنك التنمية للبلدان األمريكية استخدام نظام تلك املبادرة 

في ضبط وتنسيق جهود احلد من اخملاطر في بليز والسلفادور وغواتيماال وهندوراس. كما يؤدي نظام تلك 
املبادرة إلى حتفيز التبادل التفاعلي للبيانات والنهوض بأنشطة حتديد اخملاطر في كل أرجاء هذه املنطقة.

وفي غواتيماال، تركز املبادرات احلكومية على تقييم اخملاطر، وتخفيف آثارها، وبناء املؤسسات. ونظرا 
لالحتماالت العالية لتعرض غواتيماال للفيضانات والزالزل، فإن الصندوق يساعد املسؤولني احملليني على كيفية 

االستفادة من املعلومات العلمية والفنية في بناء ضمانات وضوابط حتوطية في مجاالت استخدام األراضي، 
وتقسيم املناطق، وجهود تخطيط البلديات. عالوة على ذلك، يعمل هذا املشروع على تعزيز تبادل البيانات 

اخلاصة بالفيضانات واالنهيارات األرضية وخرائط املناطق وخطط الطوارئ.

ومتثل إدارة الطوارئ، والتكيف مع تغير املناخ، وبناء القدرات العناصر الرئيسية لعمل الصندوق العاملي للحد 
من الكوارث في بوليفيا التي تأثرت بنكبات الفيضانات الشديدة في السنوات األخيرة. ويتعاون الصندوق 

تعاونا وثيقا مع احلكومة إلدراج احلد من مخاطر الكوارث في التأهب للطوارئ، واالستجابة للكوارث، وتخفيف 
آثارها، وبرامج اإلنعاش بعد الكوارث. ويتمثل الهدف في متكني مقاطعة الباز ومجتمعات هوايهواسي 

وإلبالومار احمللية من اتخاذ إجراءات فورية وفعالة عند حدوث فيضانات نهر الباز. ومن شأن هذه املبادرة أن تكون 
مثاال ومنوذجا ميكن تكراره بشأن اجملتمعات الواقعة على ضفاف األنهار املعرضة خملاطر الفيضانات العالية.
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املشاريع املعتمدة في أفريقيا من قبل الصندوق العاملي للحد من الكوارث واالنتعاش من آثارها

مساهمة الصندوق البلداملشروع
)دوالر أمريكي(

أطلس مخاطر منطقة البحر الكاريبي

أنتيغوا وبربودا، وأروبا، وجزر البهاما، وباربادوس، وجزر 
كاميان، وكوبا، ودومينيكا، وجامايكا، ومونتسرات، 

وبورتو ريكو، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، 
وسانت فنسنت وغرينادين، وترينيداد وتوباغو

765,000.00

مجموعة أدوات إعادة التوطني املرتبط باحلد من 
275,285.00األرجنتني، والبرازيل، وكولومبيا، وكوستاريكااخملاطر

مراعاة التكيف الدفاعي مع الفيضانات النهرية في 
مستوطنات هوايهواسي وإلبالومار

427,000.00بوليفيا 

املساندة في شكل مساعدة فنية لتقوية إطار احلد 
من مخاطر الكوارث في بوليفيا

360,000.00بوليفيا 

100,000.00كولومبيا مناذج اخملاطر في سياق إدارة األخطار: جتربة بوغوتا

دراسة اجلدوى املعنية ببرنامج تسهيالت تأمني 
املمتلكات العامة ضد مخاطر الكوارث في 

كوستاريكا
460,000.00كوستاريكا

دراسة اجلدوى املعنية ببرنامج التأمني ضد مخاطر 
الكوارث في أمريكا الوسطى

كوستاريكا، واجلمهورية الدومينيكية، 
والسلفادور، وغواتيماال، وهندوراس، ونيكاراغوا، 

وبنما

780,000.00

برنامج احلد من مخاطر الكوارث لبلدية كيتو، 
إكوادور

953,000.00إكوادور 

تقرير ومؤمتر قمة ميتش 10+ املعني بإعصار ميتش 
270,000.00السلفادور، وغواتيماال، وهندوراس، ونيكاراغوافي أمريكا الوسطى

تطوير املعلومات العلمية الالزمة للنهوض مبستوى 
تخطيط البلديات من أجل اتقاء مخاطر الكوارث

730,000.00غواتيماال

تقييم احتماالت مخاطر الكوارث في أمريكا 
الوسطى بالنسبة لنيكاراغوا وبلدان أمريكا 

الوسطى األخرى
914,000.00نيكاراغوا 

500,000.00بيرو املساعدات املقدمة في كارثة زلزال بيرو

230,000.00بيرو مشروع وادي فيلكانوتا

خدمة احلد من الكوارث واإلنعاش من آثارها على 
صعيد البلديات

50,000.00بيرو

6,814,285.00اإلجمالي
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عمل الصندوق في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

كانت تدخالت الصندوق في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا على مدى السنتني املاضيتني بالغة األهمية في 
إجناز ما يلي:

وضع خطة العمل املعنية باحلد من مخاطر الكوارث ֺ 
إدراج إدارة مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير املناخ في اخلطة املعنية بتغير املناخ في املنطقة العربية ֺ 

وضع خطة إلدارة الكوارث في املنطقة العربية ֺ 
زيادة انعقاد الشراكات والتضافر مع املنظمات واملؤسسات في املنطقة بشأن اجلوانب الفنية واملؤسسية  ֺ 

التقاء مخاطر الكوارث.

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا: مخاطر اخلسائر االقتصادية

املصدر: اخلرائط عبارة عن خرائط مت استنساخها )ثم حتديثها( من تقرير بقع الكوارث الطبيعية الساخنة: حتليل للمخاطر العاملية، 
ماكس ديلي وآخرون، الناشر: البنك الدولي، واشنطن العاصمة، الصفحتان 83-82.
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األساس املنطقي

تتعرض منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لنكبات الزالزل والفيضانات واجلفاف التي تتسبب في خسائر فادحة بصورة 
مطردة ناهيك عن إعاقة التنمية الطويلة األمد. وعلى الرغم من شروع بلدان املنطقة في تنمية قدرات التأهب 

واالستجابة للكوارث، إال أن منظومة اتقاء اخملاطر الطويلة األمد واحلد منها في إطار ما لها من صالت وروابط مع 
إستراتيجيات التنمية الوطنية ما زالت مجاال جديدا غير مطروق.

وتتسم هذه املنطقة بارتفاع معدالت التوسع احلضريـ  حيث يعيش أكثر من نصف سكانها، البالغ عددهم 300 

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا: مخاطر الوفيات

املصدر: اخلرائط عبارة عن خرائط مت استنساخها )ثم حتديثها( من تقرير بقع الكوارث الطبيعية الساخنة: حتليل للمخاطر العاملية، 
ماكس ديلي وآخرون، الناشر: البنك الدولي، واشنطن العاصمة، الصفحتان 83-82.
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مليون نسمة، في املدن. ومن اخلصائص املميزة لهذه املنطقة التوسع احلضري وازدياد الفقر في املناطق احلضرية، 
والنمو السكاني السريع، وشحة املياه. كما أن الزيادة املتوقعة في درجات احلرارة بواقع درجتني على مدى اخلمس 

عشرة إلى العشرين سنة املقبلة سوف تسفر عن تغيير أمناط هطول األمطار، وازدياد حدة موجات اجلفاف 
والفيضانات وتواترها؛ وموجات احلّر الدورية التي ستنطوي على آثار مباشرة على احلياة احلضرية.

والواقع أن مشاريع التنمية غير املالئمة، مثل تنفيذ االستثمارات والتوطني في مواقع معرضة لألخطار، تساهم في 
زيادة قابلية تعرض املنطقة للنكبات والكوارث بدال من حتسني قدرتها على التصدي للتقلبات املناخية املتطرفة.

املالمح البارزة حلافظة الصندوق العاملي للحد من الكوارث املعنية مبنطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا

تؤثر الكوارث الطبيعية سنويا على حياة عشرات اآلالف من الناس في اليمن. واستشعارا منها حلجم اآلثار املترتبة 
على هذه الكوارث، برزت جمهورية اليمن كبلٍد رائد في بناء القدرات املؤسسية والتوافق في الرأي بشأن أهمية احلد 

من مخاطر الكوارث. وتعمل احلكومة، من خالل تفاعلها مع الصندوق، على تعزيز النظام الوطني إلدارة مخاطر 
الكوارث عن طريق انتهاج إستراتيجية من خمس ُشَعب ترتكز على زيادة فهم مخاطر الكوارث احملدقة من خالل 

تقييم مخاطر الكوارث الوطنية، ووضع إستراتيجية وطنية إلدارة مخاطر الكوارث، وسّن قوانني جديدة بشأن احلد 
من اخملاطر على الصعيد الوطني أو تكييف القوانني النافذة، وإدراج برامج الوعي والتوعية والتثقيف في 

اإلستراتيجية الوطنية املعنية مبجابهة الكوارث، مما يؤدي أيضا إلى تعميق الفهم فيما بني الوزراء ومسؤولي 
التخطيط، وحتسني التنسيق بني الشركاء في القطاعني العام واخلاص، مبا في ذلك توسيع نطاق مشاركة اجملتمع 

املدني. وفي عام 2008، بادر الصندوق بعقد مشاورات واسعة النطاق مع وزراء املياه والبيئة، واملالية، والداخلية، 
والتخطيط، والتعاون الدولي.

وتتمثل األولوية في اإلستراتيجية الوطنية جلمهورية اليمن في إدراج احلد من الكوارث في برامج التنمية وخطط 
استخدام أراضي العاصمة صنعاء املعّرضة للفيضانات الُفجائية اخلاطفة، وخاصة في األحياء واملستقطنات 

العشوائية املتزايدة الواقعة في مناطق منكوبة بالفيضانات. وهنالك أيضا مخاطر حُتيق مبدينة صنعاء القدمية، 
والتي تعتبرها اليونسكو موقعا تراثيا وأثريا عامليا فضال عن كونها مكانا رئيسيا جلذب السياح. ويقوم الصندوق 

مبساندة تعزيز إستراتيجية التنمية الطويلة األمد لهذه املدينة من خالل تقييم اخملاطر الرئيسية املتأتية من 
الفيضانات واالنهيارات واالنهياالت األرضية، ووضع خطة متكاملة األركان إلدارة مياه العواصف واألمطار، وحتسني 

ترتيب أولويات األشغال املعنية باحلماية من الفيضانات، ودمج إدارة مخاطر الكوارث في اخلريطة الرئيسية املنقحة 
للمدينة وفي املؤسسات العاملة فيها، وحتسني تنسيق التدخالت من جانب السلطات احمللية.
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ويشّكل تخطيط اخملاطر احلضرية سمة محورية أيضا في تعاون الصندوق مع جيبوتي. إذ يقيم في العاصمة 
جيبوتي 80 في املائة من السكان في البالد، الذين يعيش معظمهم في ربقة الفقر املدقع وبراثن االفتقار إلى 
اخلدمات األساسية مثل مياه الشرب والصرف الصحي. وتعاني هذه املدينة من ارتفاع قابلية التعّرض لنكبات 

الفيضانات واجلفاف والتصحر واحلرائق والزالزل. ونظرا ملوقعها على البحر األحمر واعتمادها على املوارد البحرية، فإنه 
من املرجح أن ترتفع قابلية تعرض هذه املدينة آلثار تغير املناخ. ويتعاون الصندوق مع األمانة التنفيذية التي مت 

إنشاؤها حديثا في مدينة جيبوتي إلدارة الكوارث ومخاطرها، ويركز هذا التعاون على وضع خريطة مشتركة خملاطر 
الكوارث وتغير املناخ في املدينة باإلضافة إلى حتديد االحتياجات اخلاصة باملعلومات، وهيئة املوظفني، والتدريب، 

واملعدات واللوازم.

وفي املغرب، يوجد فعليا مشروع إستراتيجية وطنية إلدارة مخاطر الكوارث تركز على القطاعات واألنظمة 
املؤسسية اخملتلفة. ويتمثل الدور احملوري للصندوق في حتفيز زيادة التنسيق فيما بني الوزارات ومساندة عمليات 

تقييم اخملاطر ورسم خرائط لها. ومن شأن هذا التقييم أن يؤدي إلى وضع لبنات املفاهيم الرئيسية إلستراتيجية 
وطنية متكاملة بشأن احلد من مخاطر الكوارث. ومن الشواغل التي تقض مضاجع املسؤولني احلكوميني محنة 
املزارعني والرعاة املتأثرين مبوجات اجلفاف، والتحديات املناخية الطويلة األمد. ويضطلع مشروع الصندوق بتحديد 
املناهج اخملتلفة إلدارة اخملاطر املرتبطة بالري باملياه السطحية، والري باملياه اجلوفية، والزراعة املعتمدة على مياه 

األمطار. ومن املؤكد أن املساندة التي يقدمها الصندوق للمغرب في الوقت الراهن بشأن اإلستراتيجية الوطنية إلدارة 
اجلفاف سوف تسهم في الصياغة النهائية لإلستراتيجية الوطنية الشاملة املعنية باحلد من مخاطر الكوارث في 

املغرب.

املشاريع املعتمدة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من قبل الصندوق العاملي للحد من الكوارث واالنتعاش من آثارها

مساهمة الصندوق البلداملشروع
)دوالر أمريكي(

األنشطة التحضيرية واملنهجية املعنية برسم 
خريطة للمخاطر في مدينة جيبوتي

70,000.00جيبوتي 

إستراتيجية إدارة اخملاطر املاثلة أمام القطاع الزراعي 
في املغرب

125,000.00املغرب 

مراعاة قضايا احلد من مخاطر الكوارث: 
210,000.00املنطقة منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

إستراتيجية مراعاة االعتبارات املؤسسية للحد من 
مخاطر الكوارث ومجاالت التدخالت ذات األولوية في 

صنعاء
230,000.00جمهورية اليمن

تعزيز النظام الوطني اليمني املعني باحلد من 
مخاطر الكوارث واالنتعاش من آثارها

700,000.00جمهورية اليمن

إدراج إدارة مخاطر الكوارث في القرارات املتخذة 
بشأن االستثمار في املنطقة

330,000.00املنطقة

1,665,000.00اإلجمالي
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عمل الصندوق في منطقة جنوب آسيا 

منطقة جنوب آسيا: مخاطر اخلسائر االقتصادية

املصدر: اخلرائط عبارة عن خرائط مت استنساخها )ثم حتديثها( من تقرير بقع الكوارث الطبيعية الساخنة: حتليل للمخاطر العاملية، 
ماكس ديلي وآخرون، الناشر: البنك الدولي، واشنطن العاصمة، الصفحتان 83-82.
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منطقة جنوب آسيا: مخاطر الوفيات 

املصدر: اخلرائط عبارة عن خرائط مت استنساخها )ثم حتديثها( من تقرير بقع الكوارث الطبيعية الساخنة: حتليل للمخاطر العاملية، 
ماكس ديلي وآخرون، الناشر: البنك الدولي، واشنطن العاصمة، الصفحتان 83-82.
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تتضمن احلافظة املعنية مبنطقة جنوب آسيا لدى الصندوق 16 مشروعا بارتباطات مالية قدرها  3.8 مليون دوالر 
ومتويل مشترك يبلغ 1 مليون دوالر. ويساند حضور الصندوق في املنطقة إجناز مجاالت األولويات اخلمسة إلطار 

عمل هيوغو، وهي: بناء القدرات، وتقييم اخملاطر، وتخفيف اخملاطر، وحتويل اخملاطر، والتأهب ملواجهة حاالت 
الطوارئ.

األساس املنطقي 

تتعرض منطقة جنوب آسيا لكوارث طبيعية شديدة ومتكررة تثير حتديات متزايدة أمام عملية التنمية. ففيما 
بني عامي 1996 و 2000، على سبيل املثال، تأثر أكثر من 10 في املائة من سكان املنطقة بالكوارث الطبيعية، 

وُقّدرت اخلسائر املباشرة للبنية التحتية بحوالي 13.2 في املائة من اإليرادات احلكومية. وفي عام 2004، تسببت 
كارثة تسونامي وحدها في مقتل حوالي رُبع مليون نسمة وتشريد 1.2 مليون نسمة آخرين. وشهدت السنوات 

األخيرة الكثير من الدمار واخلراب بصفة خاصة. وباإلضافة إلى كارثة تسونامي، أدت الزالزل في باكستان والهند 
واألعاصير في بنغالديش وبلدان أخرى إلى تأكيد احلاجة امللّحة إلى تخفيف آثار الكوارث ومتويل مجابهة اخملاطر. 
وتعكس االلتزامات الوطنية إلستراتيجيات إدارة اخملاطر قبل وقوع الكوارث إدراكا متزايدا ملدى الضعف وقابلية 

تعّرض املنطقة للكوارث.

وكان هنالك، على الصعيدين الوطني واإلقليمي، قبول متزايد للمناهج الشاملة إلدارة مخاطر الكوارث بدال من 
أنشطة اإلغاثة احملدودة فيما بعد الكوارث. وفي املؤمتر الوزاري اآلسيوي الثاني، اعتمدت احلكومات إعالن دلهي حول 

احلد من اخملاطر في جنوب آسيا. كما أجنزت رابطة التعاون اإلقليمي جلنوب آسيا إعداد إطار شامل إلدارة الكوارث.

املالمح البارزة حلافظة الصندوق العاملي للحد من الكوارث واالنتعاش من آثارها املعنية 
مبنطقة جنوب آسيا 

في باكستان، تؤدي املساندة املقدمة من الصندوق لتعزيز التأهب ملواجهة حاالت الطوارئ إلى تقوية القدرات 
املؤسسية والفنية للحكومة على تقدمي إغاثة وقتية وفعالة لضحايا الكوارث واألسر املعيشية الضعيفة 

واحملرومة. وتأتي هذه املساندة ُمكّملة جلهود البنك الدولي اجلارية ملساعدة احلكومة على تقدمي حتويالت نقدية 
وتعزيز إتاحة الفرص االقتصادية أمام ضحايا الكوارث. وتتضمن النتائج املبكرة حتديد األسر الفقيرة، وحتسني إدارة 

أنظمة املعلومات، وتطبيق نظم املدفوعات املتسمة بالفعالية واملساءلة والشفافية. ويجري تنفيذ املشروع من 
قبل وزارة الضمان االجتماعي والتعليم اخلاص، من خالل الهيئة احلكومية للرعاية االجتماعية، ومؤسسة بيت 

املال الباكستانية، وجلنة التخطيط.

ويتمثل محور التركيز الرئيسي حلافظة جنوب آسيا في تشجيع متويل مجابهة اخملاطر املستند إلى السوق. وفي 
نيبال، يضطلع مشروع الصندوق بإيجاد منتجات تأمني زراعي بأقل تكلفة ميكن حتملها حيث تستهدف خدمة 

اجملتمعات احمللية الزراعية الفقيرة التي تتحمل الوطأة العظمى لتبعات االنخفاض مبا نسبته 15 إلى 20 في املائة 
من اإلنتاج الزراعي بسبب تغّير أمناط هطول األمطار. وترتكز هذه املبادرة على ترتيبات الشراكة بني احلكومة 

وصناعة التأمني احمللية واجلمعيات التعاونية للمزارعني. وفي ظل املساندة املقدمة من الصندوق، تضطلع دراسة 
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للجدوى بتقييم نوعية عملية جتميع البيانات الزراعية واملناخية؛ واستعراض قواعد املعلومات القائمة بشأن 
الزراعة والتأمني والطقس؛ وحتليل تأثير الكوارث الطبيعية على الزراعة؛ وحتديد احملاصيل والثروة احليوانية واألخطار 

التي ميكن تغطيتها بالتأمني املستند إلى السوق؛ واقتراح خيارات جتريبية للتأمني على الثروة احليوانية واحملاصيل 
الزراعية. وسوف تسهم هذه البيانات في وضع خطة تشغيلية ُمفّصلة جملموعة مختارة من منتجات التأمني 

الزراعي. وتقوم جلنة توجيهية، بقيادة وزارة الداخلية، بالتأكد من التمويل املالئم على كافة املستويات احلكومية 
للخطط والبرامج الفعالة املعنية باحلد من مخاطر الكوارث. كما تؤدي املساندة من الصندوق إلى تشجيع 

الشراكات اجلديدة بني القطاعني اخلاص والعام، مثل التعاون الوثيق بني احلكومة واجلمعية الوطنية لتكنولوجيا 
الزالزل من أجل وضع إستراتيجية وطنية لسالمة املدارس من الزالزل )انظر اإلطار(، وكذلك تعاون احلكومة مع 

املركز الدولي للتنمية املتكاملة للجبال لوضع خطط لتخفيف اآلثار الناجمة عن مناطق حدوث الفيضانات في 
البحيرات اجلليدية.

تأمني سالمة املدارس في نيبال ضد أخطار الزالزل

من خالل تعاونهما الوثيق مع اجلمعية الوطنية لتكنولوجيا الزالزل، يقوم البنك الدولي 

والصندوق العاملي للحد من الكوارث واالنتعاش من آثارها مبساعدة حكومة نيبال على وضع 

إستراتيجية وطنية لتحسني سالمة املدارس من أخطار الزالزل. وقد أوضحت الدراسات أن حوالي 

ثُلثي مباني املدارس العامة في منطقة وادي كامتاندو وحدها تتطلب إعادة التجهيز بشكل فوري. 

أما الثلث املتبقي فال ميكن إصالحه ويجب إعادة بنائه.

وتعتبر هذه اإلستراتيجية نتاجا لنجاح برنامج تأمني سالمة املدارس ضد أخطار الزالزل الذي كان 

للجمعية الوطنية لتكنولوجيا الزالزل دوراً ريادياً في تنفيذه في عدة مناطق في نيبال. ويقول 

أمود ماني ديكست، املدير التنفيذي للجمعية الوطنية لتكنولوجيا الزالزل، “إن الدروس 

املستفادة من هذا البرنامج توضح إمكانية أن تكون املدارس نقاط بداية قوية لدفع مسيرة تقدم 

أجندة إدارة مخاطر الكوارث. وبإعداد هذه اإلستراتيجية الوطنية، نأمل أن يتم تكرار تنفيذ 

البرنامج املعني بسالمة املدارس من الزالزل في جميع أنحاء البالد.” وباإلضافة إلى احلد من قابلية 

تأثر املدارس القائمة وضمان سالمة املدارس اجلديدة من الزالزل، فإن هذا البرنامج يساعد املدارس 

على وضع خطط التأهب ملواجهة الزالزل، مثل عقد تدريبات منتظمة لعمليات اإلخالء عند 

حدوث الزالزل. ويتم أيضا تشجيع املدرسني والطالب واملسؤولني احلكوميني واجملتمعات احمللية على 

اتخاذ نهج أكثر تفاعليًة جتاه احلد من اخملاطر وتوسيع نطاق التأهب للكوارث. عالوة على ذلك، يتم 

في إطار البرنامج تدريب عمال البناء احملليني وغيرهم من العاملني في مجال التشييد والبناء على 

استخدام التقنيات ومواد البناء املقاومة للزالزل.



52   الصندوق العاملي للحد من الكوارث واالنتعاش من آثارها 

وفي الهند، يقوم الصندوق العاملي للحد من مخاطر الكوارث واالنتعاش من آثارها بتزويد احلكومة باملساعدات 
الفنية الالزمة لتعديل وحتوير البرنامج الوطني للتأمني الزراعي الذي يغطي أكثر من 18 مليونا من املزارعني ويعتبر 

واحدا من أكبر برامج التأمني على احملاصيل الزراعية في العالم. وعلى الرغم من سالمة تصميم اإلطار الهيكلي 
العام لهذا البرنامج، إال أن تسوية املطالبات تستغرق 9 إلى 12 شهرا في املتوسط. ويتمثل هدف احلكومة في ضمان 

بقاء هذا البرنامج دُعامًة أساسية إلستراتيجية التأمني الزراعي مع معاجلة مشكالت الكفاءة املؤثرة على ماليني 
املزارعني. وبفضل املساندة التي يقدمها الصندوق، يتم إنشاء نظام اكتواري قائم على استخدام قاعدة معلومات 
إحصائية إلجراء التقدير الكمي للمخاطر واألسعار. وباإلضافة إلى ذلك، يعتمد البرنامج الوطني للتأمني الزراعي 
نظاما تأمينيا مستندا إلى مؤشر الطقس فضال عن قيامه بتقدمي أدوات تأمني مبتكرة لتيسير دفع املستحقات 

ومدفوعات املطالبات في الوقت املناسب. وقد قام أكثر من 700 ألف مزارع بشراء تأمني على احملاصيل الزراعية ضد 
تقلبات املناخ خالل املوسم الزراعي في ربيع 2007-2008 ومن املتوقع قيام 400 ألف آخرين بشراء هذا التأمني في 
املوسم الزراعي في خريف عام 2008. ويجري أيضا إنشاء برنامج تأمني على احملاصيل الزراعية استنادا إلى مؤشر 
خاص بالفيضانات، وهو مبثابة برنامج جتريبي إلتاحة تقدمي مدفوعات للتعويض املبكر في إطار البرنامج الوطني 

للتأمني الزراعي.

كما يتعاون الصندوق مع حكومة الهند لتعزيز القدرات املؤسسية للهيئات القائمة بتنفيذ البرنامج الوطني 
لتخفيف مخاطر األعاصير واملكّون اجلديد ملشروع إعادة اإلعمار الطارئ بعد كارثة تسونامي. ويتمثل الهدف في احلد 

من قابلية تأثر اجملتمعات احمللية الساحلية وزيادة االستثمارات احلكومية في أنشطة تخفيف آثار الكوارث. وتعمل 
احلكومة أيضا على تعزيز أنظمة مراقبة اجلودة النوعية، والرصد والتقييم، واملراجعة إلتاحة إجراء حتليل فعال 

للتكاليف واملزايا االقتصادية جلهود مختارة بشأن تخفيف اخملاطر واآلثار القصيرة والطويلة األمد.

زيادة القدرة على احلصول على التمويل في املناطق الريفية في بنغالديش: 
احللقة الوسطى املفقودة  

متثل زيادة القدرة على احلصول على التمويل في املناطق الريفية، في أغلب احلاالت، أحدث 
مجال جديد في البلدان النامية. فاملؤسسات املالية العاملة في املناطق الريفية تواجه 

في كثير من األحيان ارتفاع تكاليف املعامالت، وانخفاض الكثافة السكانية، والعمل في 
مناطق نائية، والتركيز الشديد على الزراعة مبا تنطوي عليه من اخملاطر املرتبطة بتقلبات 

املناخ وتغيّر أسعار السلع. وعلى الرغم من تعّرض بنغالديش بدرجة كبيرة للكوارث 
الطبيعية، إال أن كثافة سكانها تؤدي إلى خفض تكاليف املعامالت بصورة ملموسة. 

وفي ظل هذه اخللفية، يعمل الصندوق على إيجاد حلول للتأمني الزراعي للحلقة 
الوسطى املفقودة ـ حتقيقا الستقرار دخل املزارعني أصحاب احليازات الصغيرة وحماية 

األسر الريفية من اخلسائر في احملاصيل. وتتضمن النتائج املبكرة حتديد اخملاطر واحملاصيل 
ذات األولوية، واستخدام منوذج أصلي لعقود التأمني الزراعي، ووضع توصيات بشأن 

معدالت أقساط التأمني.
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تؤدي أنشطة التدريب والتعّلم املمولة من قبل الصندوق إلى تعزيز القدرة املؤسسية في سري النكا. و يقوم 
الصندوق في إطار التعاون الوثيق مع وزارة إدارة املستوطنات والكوارث، ووزارة إدارة الكوارث وحقوق اإلنسان، 
وغيرها من السلطات الوطنية، مبساندة األعمال الرامية إلى حتسني أحوال املعيشة وتوسيع نطاق احلماية 

االجتماعية للناس املتأثرين بالكوارث الطبيعية. كما يقوم، على الصعيد الوطني، مبساندة التأكد من جتسيد 
أولويات مراعاة احلد من الكوارث في إستراتيجية املساعدة القطرية.

وتساند حافظة الصندوق عمليات التعميم النشط ألفضل املمارسات السليمة والدروس املستفادة من هذه 
املنطقة. ويتم توثيق اخلبرات والتجارب املستقاة من إدارة الكوارث أثناء زلزال غوجارات ـ مبا في ذلك دور هيئة إدارة 

الكوارث بوالية غوجارات. ويركز هذا املشروع على مجاالت املسؤوليات الرئيسية لهذه الهيئة: اإلسكان، وسبل 
كسب العيش، والبنية التحتية العامة، وإعادة تخطيط وتصميم املناطق احلضرية، ومشاركة اجملتمعات احمللية، 

وبناء القدرات الالزمة إلدارة الكوارث على املدى الطويل.

ويضطلع هذا املشروع بتوثيق الدروس املستفادة واملمارسات السليمة التي أسفر عنها النهج املتبع، واملنهجية 
وإستراتيجيات التنفيذ، ونتائج االستجابة واإلنعاش، وجهود إعادة اإلعمار بعد وقوع الزلزال. وفضال عن ذلك، 

يساند املشروع بناء القدرات وآليات املعلومات التقييمية بالنسبة لكافة األطراف صاحبة املصلحة املباشرة، مبا 
في ذلك اإلدارات الرئيسية على مستوى الوالية واملناطق، باإلضافة إلى املنظمات غير احلكومية وغيرها من 

اجلهات املنخرطة في أنشطة إعادة اإلعمار.
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ل آثار الكوارث  جتميع جهود اجملابهة واملشاركة في حتّمّ

لقد أوضحت آثار تغير املناخ وازدياد عدد الكوارث الطبيعية االعتماد املتبادل والصالت املترابطة 

بني تقليص حدة الفقر، والتنمية، ومخاطر الكوارث. وتعاني البلدان األشد فقرا بشكل غير 

متناسب من جراء األعاصير والزالزل والفيضانات وغيرها من األخطار الطبيعية. فنسبة األضرار 

إلى إجمالي ناجتها احمللي أعلى بأضعاف كثيرة عنها في البلدان املتقدمة، بل إنه في غضون أيام 

قالئل ميكن أن تُصاب جهود التنمية لسنوات طويلة بانتكاسات شديدة. وفي الوقت نفسه، فإن 

االفتقار إلى املوارد املالية واملادية الالزمة لتخفيف مخاطر الكوارث الطبيعية يثير حتديات متزايدة 

أمام البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل.

وكإجراء له األولوية ملساعدة هذه البلدان االنتعاش سريعا من آثار الكوارث الطبيعية، يساند 

الصندوق أحد األهداف الرئيسية إلطار عمل هيوغو 2005-2015 من خالل تشجيع إنشاء آليات 

املشاركة في حتمل اخملاطر املالية ـ وخاصة التأمني وإعادة التأمني ضد الكوارث. وتتضمن أدوات 

وخدمات متويل مجابهة مخاطر الكوارث القروض الطارئة، والتأمني على امليزانيات السيادية، 

واألوراق املالية املربوطة بالتأمني، وبرامج تأمني املمتلكات ضد الكوارث، وبرامج التأمني الزراعي، 

وإعادة التأمني التخصصي املستند إلى مؤشرات قياسية.

وفي الوقت الراهن، يقوم الصندوق بتمويل 24 مشروعا من شأنها مساعدة البلدان على حتسني 

وضع وتدعيم البرامج املالئمة للتأمني ضد الكوارث وغيرها من األدوات اخلاصة باخملاطر املالية. 

وتساعد هذه املشاريع أنشطة مثل وضع برامج تقييم احتماالت اخملاطر، وإنشاء أطلس خملاطر 

الكوارث، وإنشاء وحتسني أدوات وضع النماذج املعنية باخلسائر. ومن خالل زيادة موثوقية جمع 

البيانات، تكون شركات التأمني القائمة في وضع يسمح لها بتحسني تقييم تعرضها للمخاطر، 

وسوف تسهم األنظمة اجلديدة إلدارة البيانات في إزالة عقبة رئيسية أمام مشاركة القطاع 

اخلاص واملساعدة على إنشاء أسواق للتأمني ضد الكوارث تؤدي وظائفها بصورة جيدة وتستخدم 

أدوات منافسة وبأقل تكلفة ممكنة لتمويل مجابهة اخملاطر.
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املشاريع املعتمدة في جنوب آسيا من قبل الصندوق العاملي للحد من الكوارث واالنتعاش من آثارها

البلداملشروع
مساهمة الصندوق 

)دوالر أمريكي(

264,250.00بنغالديشبنغالديش: دراسة جدوى التأمني ضد اخملاطر الزراعية

75,000.00بنغالديشمخاطر تغير املناخ والفيضانات في املستقبل

200,000.00بنغالديشحتسني االستجابة وأنشطة اإلنعاش في بنغالديش

75,000.00الهند املؤمتر اآلسيوي الثاني املعني باحلد من الكوارث

إعداد تقارير عن الدروس املستفادة من مشروع إعادة 
اإلعمار الطارئ بعد كارثة غوجارات

300,000.00الهند 

مساندة تنفيذ البرنامج ذي األولوية املرتفعة املعني 
بتخفيف مخاطر الكوارث في الهند

200,000.00الهند 

التأمني على احملاصيل في الهند: إنشاء أدوات تأمني 
مستندة إلى السوق

306,875.00الهند 

914,000.00نيبال برنامج إدارة اخملاطر واألخطار: نيبال

159,400.00نيبال نيبال: دراسة جدوى التأمني الزراعي

بناء القدرات الالزمة لفعالية تقدمي خدمات شبكات 
األمان في مواقف ما بعد الكوارث في باكستان

250,000.00باكستان 

النتائج والدروس املستخلصة من استجابة إعادة 
إعمار املساكن في املناطق الريفية بعد زلزال 2005 

في باكستان
230,000.00باكستان 

300,000.00املنطقة برنامج إدارة اخملاطر واألخطار: منطقة جنوب آسيا

حتسني االستجابة واإلنعاش بعد الكوارث الطبيعية 
في سري النكا

200,000.00سري النكا

3,474,525.00اإلجمالي
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قوة التأييد العاملي والشراكات اإلقليمية لعالٍم أكثر 
أمنا ومرونة

“ليس في مقدور أية أمة، غنية كانت أم فقيرة، أن تقف وحدها في مواجهة كوارث 
طبيعية في حجم إعصار نرجس الذي عصف بكيان ميامنار في شهر مايو / أيار عام 

2008.... لقد أظهر إعصار نرجس للعالم بأسره منوذجا جديدا للشراكة اإلنسانية، 
ُمضيفا املكانة والقدرات اخلاصة لرابطة آسيان إلى قدرات ومكانة األمم املتحدة في 

العمل الفعال مع حكومة ميامنار. ولعل هذا يُثبت الدرس األهم ـ واألكثر رسوخا كما 
آمل ـ لالستجابة لإلعصار وما تنطوي عليه من دالالت لكيفية االستجابة في أي 

مكان في املستقبل.”

 ــ جون هوملز، وكيل أمني عام األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية، ورئيس نظام اإلستراتيجية الدولية للحد 
)ISDR( من الكوارث
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أدى تنسيق رابطة آسيان لالستجابة إلعصار ميامنار املدمر إلى املساعدة في إعادة تشكيل الفكر العاملي جتاه 
العمليات الفعالة للحد من الكوارث واالنتعاش من آثارها. فالكوارث الطبيعية أصبحت ُمعقدة بصورة متزايدة 

وأكثر تواترا. ففي عام 2007، تأثر أكثر من 234 مليون نسمة بالكوارث الطبيعية، ولقي حوالي 74 مليون شخص 
حتفهم، وبلغت األضرار االقتصادية أكثر من 50 مليار دوالر.

وتتطلب املناهج القوية واملرنة جتاه هذه التحديات االستفادة الكاملة من كل من املوارد الدولية واإلقليمية. إال أن 
القدرات واملوارد اخلاصة ببرامج احلد من مخاطر الكوارث تعتبر محدودة على الصعيد اإلقليمي.

وإدراكا منها لهذا النموذج، دأبت اإلستراتيجية الدولية للحد من الكوارث على حتويل محور تركيزها بصورة مطردة 
نحو املنظمات احلكومية اإلقليمية. وتقوم أمانة اإلستراتيجية الدولية للحد من الكوارث بإدارة برنامج للصندوق 

العاملي للحد من الكوارث يرمي إلى تعزيز التأييد والشراكات العاملية واإلقليمية، وتقع في صميم جوهر رسالة هذا 
البرنامج مسألة إنشاء وتهيئة البيئة املواتية لألنشطة الفعالة للحد من مخاطر الكوارث على املستوى القطري. 

وفي نطاق مساندتها لتحقيق هذا الهدف، تعمل اإلستراتيجية الدولية للحد من الكوارث على زيادة االستخدام 
واالستفادة من مساندة الصندوق لبناء أجندة أكثر قوة ونابعة من صميم املصالح اإلقليمية واحمللية بشأن احلد من 

أخطار الكوارث وضمان إدراج هذه األجندة في السياق العريض للسياسات االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية. وفي 
عام 2008، ركز أكثر من 70 في املائة من برنامج عمل هذه األجندة على مساندة األنشطة اإلقليمية.

الدليل التعليمي ملدن شرق آسيا عن تغير املناخ

إدراكا منها أن منطقة شرق آسيا سوف تتعرض للوطأة آلثار تغير املناخ، قامت إدارة التنمية املستدامة مبكتب 
منطقة شرق آسيا واحمليط الهادئ بالبنك الدولي، بالتعاون الوثيق والتمويل املشترك مع الصندوق واإلستراتيجية 

الدولية للحد من الكوارث، بإعداد دليل بعنوان: املدن املتسمة باملرونة جتاه املناخ: احلد من قابلية تأثر املدن بتغير املناخ 
وتقوية إدارة أخطار الكوارث في مدن شرق آسيا.

فاملدن، والساحلية منها بصفة خاصة، تقف في اخلط األمامي للتعرض للكوارث ومن ثم فقد مت حتديدها كبقع 
ساخنة لكوارث تغير املناخ. وملساعدة األجهزة احلكومية في املدن على حتسني فهم تغير املناخ وآثاره بالنسبة 

للمناطق احلضرية ذات الكثافة السكانية، يقدم هذا الدليل التعليمي البسيط قائمة باألدوات العملية املستخدمة 
في تقييم اخملاطر وجعل املدن أكثر مرونة في مواجهة الكوارث الطبيعية وتغير املناخ، علما بأن التوصيات ُمْستمّدة 

من التجارب واخلبرات العملية واملمارسات السليمة في 20 مدينة من مختلف أنحاء العالم.

وتتضمن السمات واخلصائص املبتكرة تقييما ابتكاريا للمخاطر التي متثل حتديات أمام واضعي السياسات اخلاصة 
باملدن من أجل التفكير جديا في تدبير املوارد الالزمة ملواجهة تقلبات املناخ وغيرها من الكوارث الطبيعية. كما يقدم 

الدليل مصفوفة لبقع الكوارث الساخنة بهدف حتديد األنشطة ذات األولوية. وقد مت تدشني هذا الدليل في حلقة 
املدن اخلضراء التي مت عقدها في بتايا، في إندونيسيا في شهر يوليو/متوز املاضي بالتعاون مع مؤمتر املدن واحلكومات 

احمللية املتحدة لعام 2008.
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وقد شارك في هذه احللقة الدراسية أكثر من  100من ُعَمد ومحافظي املدن واملسؤولني فيها ومندوبي املنظمات 
اإلقليمية والدولية. وكانت استجابة وسائل اإلعالم قوية جتاه هذا الدليل، إذ تضمنت التغطية اإلخبارية األولية أكثر 

من 50 مقالة ومقابلة صحفية في وسائل اإلعالم الرئيسية مثل شبكة تليفزيون بلومبرغ اإلخبارية. ويتم إرسال 
هذا الدليل إلى أكثر من 700 من مسؤولي املدن في منطقة شرق آسيا، كما تقوم دار املعلومات في البنك الدولي 

بتوزيع التقارير ذات العالقة على مستوى العالم. 

والواقع أن جناح هذا الدليل يسلط الضوء على ازدياد الوعي بأنه في مقدور إستراتيجيات احلد من أخطار الكوارث أن 
تقدم حلوال مفيدة ونافعة في مجال التكّيف مع تغير املناخ. وبصفة خاصة، تعتبر حلقة املدن اخلضراء الدراسية 
خير مثال لإلمكانات التي ميكن أن ينجزها التعاون الوثيق بني العديد من األطراف صاحبة املصلحة املباشرة بشأن 
خلق التداؤب بني اخلبراء اخملتصني بشؤون تغير املناخ واحلد من مخاطر الكوارث والتنمية؛ مع تعزيز األداء التفاعلي 
للشراكات الوطنية واإلقليمية والدولية؛ وحتقيق مشاركة وانخراط شبكة واسعة النطاق من السلطات احمللية. 

 .)www.worldbank.org/eap/climatecities( وميكن االطالع على النص الكامل للتقرير على املوقع

استنهاض همم املنظمات اإلقليمية

يقوم الصندوق بتقدمي مساعدات مالية وفنية من أجل استنهاض همم املنظمات اإلقليمية وتعزيز قدراتها على 
املبادأة بتنفيذ استجابات جماعية بشأن القضايا املتصلة بالكوارث اإلقليمية. ونعرض أدناه حملات سريعة عن اجلهود 

التي يبذلها الصندوق من أجل بناء القدرات اإلقليمية:
في أمريكا الالتينية، حصلت منظمة البلدان األمريكية على مساندة من الصندوق، ֺ وذلك من أجل تدشني 

برنامج إقليمي للحد من أخطار الكوارث، وإنشاء برامج للمعلومات اإلقليمية وتكنولوجيا االتصاالت فضال عن 
أنظمة اإلنذار املبكر، وتشجيع زيادة التعاون فيما بني بلدان اجلنوب في منطقة أمريكا الالتينية.

في أوروبا، ֺ قام الصندوق مبساندة إمتام إجناز البرنامج املعني بتخفيف مخاطر الكوارث في جنوب شرق أوروبا 
والتكيف معها، وهو يتضمن األولويات واإلطار الزمني احملدد لألنشطة الوطنية واإلقليمية.

في منطقة الشرق األوسط، ֺ قام الصندوق بإنشاء شراكات بشأن احلد من أخطار الكوارث مع جامعة الدول 
العربية ومنظمة التعاون االقتصادي.

“يُعد دليل املدن ـ الذي يركز على احلد من قابلية تأثرها بتغير املناخ وما يتبعه 
من كوارث ـ مرجعا مفيدا وقّيماً بالنسبة ألعضائنا، وخاصة مديري املدن وقادة 

احلكومات احمللية.”

— العمدة الفخري بيتر وودز، أمني عام مؤمتر املدن واحلكومات احمللية املتحدة، منطقة آسيا ـ احمليط 
الهادئ
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في جميع أنحاء بلدان االحتاد األفريقي، ֺ قام الصندوق بتقدمي مساعدة مالية وفنية إلى بلدان اجلماعة 
االقتصادية لغرب أفريقيا واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي من أجل وضع برامج شبه إقليمية للحد من 

أخطار الكوارث وإعداد اقتراح للصندوق العاملي للحد من الكوارث بشأن التعاون فيما بني بلدان اجلنوب.
في أفريقيا أيضا، ֺ أتاحت املساندة املقدمة من الصندوق مشاركة خبراء األمانة العامة لالحتاد األفريقي 

للمساعدة في تنفيذ اإلستراتيجية اإلقليمية املعنية باحلد من أخطار الكوارث.
في آسيا، ֺ أدت املساندة املقدمة من الصندوق إلى رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي إلى إنشاء نظام لشبكة 

املعارف اإلقليمية بهدف تسهيل تبادل املعلومات حول حتليل اخملاطر، واملمارسات السليمة إلدارة اخملاطر، 
والتعاون بني اخلبراء في املنطقة.

في آسيا أيضا، ֺ أتاح الصندوق تقدمي املساندة والتدريب من قبل خبرائه من أجل بناء قدرات رابطة بلدان اآلسيان 
على احلد من مخاطر الكوارث بعد إعصار ميامنار.

حلقة داكار الدراسية: املمارسات الفعالة للحد من مخاطر الكوارث

حتت قيادة االحتاد األفريقي واللجان االقتصادية شبه اإلقليمية، متكنت أفريقيا من إرساء دعائم التزام راسخ جتاه احلد 
من مخاطر الكوارث، ولكن مستويات القدرات الالزمة ما زالت منخفضة. وقد سعت حلقة العمل الدراسية، التي 
ُعقدت في داكار في السنغال في شهر إبريل/ نيسان من عام 2008، إلى معاجلة تدني تلك القدرات. وشارك في هذه 

احللقة أكثر من 100 مشارك من أعضاء االحتاد األفريقي، واملسؤولني احلكوميني، واألمم املتحدة، والبنك الدولي، 
وممثلني عن املنظمات احلكومية ومنظمات اجملتمع املدني من 30 بلدا. وركزت احللقة على التطبيقات العملية لألدوات 
املتاحة بشأن احلد من مخاطر الكوارث، وعمليات تقييم األضرار واخلسائر، واحلاجة امللحة إلى ضمان أال تؤدي عملية 

التنمية نفسها إلى توليد مخاطر متزايدة.

الصندوق العاملي للحد من الكوارث واالنتعاش من آثارها: محور التركيز على 
املساواة بني اجلنسني

انطالقا من إدراك تفاوت مدى تأّثر النساء والرجال بالكوارث الطبيعية، يضطلع عدد من مشاريع الصندوق بإجراء معاجلة 

نشطة للقضايا املتعلقة باملساواة بني اجلنسني. فعلى سبيل املثال، يقوم البرنامج املعني باإلدارة املشتركة من قبل اجملتمعات 

احمللية ألخطار كوارث املوارد البحرية في غرب أفريقيا، والبالغة قيمته 1.1 مليون دوالر، مبساعدة اجملتمعات الساحلية في 

السنغال، وسيراليون، وموريتانيا، على احلد من اخملاطر من خالل حتسني إدارة مواردها البحرية. ونظرا ألن عمليات جتهيز وتصنيع 

منتجات األسماك في املواقع البرية )اليابسة( تتم من جانب النساء إلى حد كبير، فإن هذه املبادرة تنطوي على محور تركيز هام 

بشأن مراعاة املساواة بني اجلنسني.

واستشرافا آلفاق املستقبل، سيقوم الصندوق بتشجيع البلدان ذات اخملاطر املرتفعة على ضمان مشاركة النساء في عمليات 

تقييم األخطار وقابلية التأثر بالكوارث مع توسيع نطاق الدور الذي يقْمَن به في أنظمة اإلنذار املبكر وغيرها من التدابير 

واإلجراءات األخرى املعنية بالتأهب ملواجهة الكوارث. وعلى صعيد السياسات، سوف يضطلع الصندوق مبساعدة البلدان على 

إدراج األبعاد اخلاصة باملساواة بني اجلنسني في إستراتيجيات التنمية الوطنية مع تضمني برامج تستهدف النساء لضمان 

اإلنصاف واملساواة بني اجلنسني فيما يتعلق بتخطيط أنشطة اإلنعاش وإعادة اإلعمار.

وأخيرا، فإنه سوف يتم بصورة منتظمة جمع البيانات املتعلقة بإدارة مخاطر الكوارث مع تصنيفها حسب نوع اجلنس، 

باإلضافة إلى أنه سوف يتم قدر اإلمكان تتبع مسار امليزانيات ملراعاة املساواة بني اجلنسني.
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وقد مت تنظيم هذه احللقة الدراسية من قبل البنك الدولي، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وحكومة السنغال، 
واإلستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، حتت رعاية مفوضية االحتاد األفريقي والصندوق. وأدت هذه احللقة إلى 
تعميق فهم أهمية إدراج احلد من مخاطر الكوارث في التخطيط والسياسات اإلمنائية، وزيادة قبول آلية املراقبة 

املنبثقة عن إطار عمل هيوغو كأداة إلعداد تقارير عن التقدم احملقق، كما أسفرت احللقة عن وضع خطة عمل متفق 
عليها بشأن برنامج أفريقيا لدى نظام اإلستراتيجية الدولية للحد من الكوارث.

وفضال عن التركيز اجلديد على أهمية تعزيز التعاون اإلقليمي، ظلت األولوية القصوى إلتاحة التأييد العاملي وبناء 
الشراكات. وفي عام 2008، قامت اإلستراتيجية الدولية للحد من مخاطر الكوارث بتوسيع نطاق جهودها الرامية 

إلى زيادة الوعي بقضايا احلد من أخطار الكوارث والروابط والصالت الشائكة واملعقدة فيما بني الكوارث والفقر.

التقرير األول للتقييم العاملي للحد من مخاطر الكوارث

تقوم أمانة اإلستراتيجية الدولية للحد من مخاطر الكوارث والبنك الدولي، بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
وشركاء آخرين في ظل املساندة املتاحة من جانب الصندوق العاملي للحد من اخملاطر، بتنسيق عمليات البحث 

والتحليل واإلعداد إلصدار تقرير السنتني األول للتقييم العاملي للحد من مخاطر الكوارث. وسوف يتم تدشني هذه 
املطبوعة الرائدة من قبل أمني عام األمم املتحدة في شهر يونيو / حزيران عام 2009 مع تقدميها إلى الدورة الثانية 

جللسات البرنامج العاملي املعني باحلد من مخاطر الكوارث.

وسوف يضطلع تقرير التقييم العاملي بتحقيق ثالثة أهداف رئيسية: 
إنشاء نقطة مرجعية موثوقة ومقبولة على نطاق واسع بشأن املعلومات اخلاصة بأمناط واجتاهات مخاطر  ֺ 

الكوارث العاملية.
زيادة الفهم والوعي بالعالقة التي يساند بعضها البعض بني التنمية واحلد من مخاطر الكوارث، ֺ وذلك من 

خالل حتليل عميق للروابط الرئيسية والقواسم املشتركة بني األخطار وقضية التنمية العاملية، مثل العالقة 
بني أخطار الكوارث والفقر، وهو املوضوع الرئيسي لتقرير عام 2009.

تعزيز قدرات نظام اإلستراتيجية الدولية للحد من مخاطر الكوارث في مجاالت التخطيط والبرامج املشتركة  ֺ 
على كل املستويات من خالل إجراء مراجعة شاملة لإلجنازات والثغرات والفجوات في ميادين احلد من أخطار 

الكوارث على الصعيدين الوطني واإلقليمي والتقارير املوضوعية إلطار عمل هيوغو.

ومبا أن البنك الدولي ميثل األداة الرئيسية للتعاون مع البلدان املتعاملة معه بشأن تخفيف قابلية التأثر بأخطار 
الكوارث واستنادا إلى الصلة بني البنك ونظام اإلستراتيجية العاملية للحد من مخاطر الكوارث، فإن الصندوق يعتبر 

مسؤوال عن جتميع املدخالت والنواجت احليوية املستمدة من عمل البنك الدولي املرتبط بتقرير التقييم العاملي، إلى 
جانب مسؤولية هذا الصندوق، حيثما دعت الضرورة، عن استخالص اخلالصات والنتائج الرئيسية.

أحدث األدوات االلكترونية املتاحة لتعزيز جهود احلد من الكوارث

أدى التمويل املقدم من الصندوق العاملي للحد من اخملاطر إلى املساعدة في إنشاء موقع الكتروني للوقاية من مخاطر 
الكوارث PreventionWeb.net، كمركز فعلي ُمصمم خصيصا جلمع املعلومات والبيانات والتحليالت اخلاصة مبخاطر 

الكوارث وتبادلها. ويعمل هذا املوقع االلكتروني أيضا على تسريع وتيرة إصدار تقارير عن التقدم احمُلْرَز من جانب 
شركاء نظام اإلستراتيجية الدولية للحد من الكوارث واملنظمات اإلقليمية والوطنية. وقد متكن هذا املوقع، في أقل 

من عام واحد، من استقطاب أكثر من 60 ألف زائر، مع ازدياد طلب املعلومات يوميا، مما يشير إلى أن الشركاء 
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يستخدمون هذا املوقع كمصدر محوري للمعلومات.

وفي عام 2008، أضاف موقع  PreventionWeb.net أدوات الكترونية لزيادة املساهمات املباشرة من قبل الشركاء، 
ولتعزيز تبادل املعلومات وبناء شبكات التواصل والتفاعل املستمر. وتتضمن الوسائل واألدوات املبتكرة ما يلي:

آلية املراقبة في إطار عمل هيوغو، ֺ وهي أداة الكترونية مباشرة تستخدمها السلطات الوطنية في تقدمي تقارير 
تتضمن املعلومات والبيانات احلديثة عن مخاطر الكوارث، ومؤشرات حول االحتياجات الوطنية واإلقليمية 

والعاملية.
عقد حلقات عمل دراسية على الشبكة االلكترونية تضم اخلبراء واخملتصني بشؤون احلد من مخاطر الكوارث، ֺ 

مثل فريق العمل اإلقليمي اآلسيوي املعني باحلد من اخملاطر في املناطق احلضرية واجلماعات التْسع لالستعراض 
من جانب النظراء التي تساهم في إعداد تقرير التقييم العاملي.

جدول زمني لفعاليات وأحداث احلد من مخاطر الكوارث، ֺ واحللقات الدراسية والتدريبية.

وباإلضافة لذلك، يقوم أكثر من 30 شبكة وجماعة معنية باحلد من مخاطر الكوارث باستخدام أدوات موقع  
PreventionWeb.net  ودليل إدارة املعلومات من أجل تشجيع التعاون الوثيق بني اخلبراء واخملتصني. وقد مت حتديد أسماء 

املسؤولني عن إدارة املعلومات اإلقليمية من خالل البرنامج التطوعي لألمم املتحدة.
.
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الصندوق العاملي للحد من الكوارث واالنتعاش من آثارها وبناء عالم أكثر أمنا

يهدف الصندوق إلى إدراج تعميم أنشطة احلد من الكوارث في إستراتيجيات التنمية الوطنية من أجل حتقيق 

األهداف اإلمنائية لأللفية اجلديدة، من خالل دمج شواغل احلد من الكوارث في إستراتيجيات تخفيض أعداد 

الفقراء وإستراتيجيات التنمية القطرية. وللتأكد من كفاءة إستراتيجيات التنمية القطرية وقدرتها على 

التصدي لصدمات الكوارث، ولتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية اجلديدة بحلول عام 2015، من الضرورة مبكان أن 

تتوافر لدى كل بلد من البلدان البنية التحتية االجتماعية املتسمة باملرونة في مواجهة الكوارث. ومما يُذكر في 

هذا الصدد أن املدارس واملستشفيات تشّكل العناصر اجلوهرية واحليوية للبنية التحتية في أي مجتمع من 

اجملتمعات.

فقادة العالم في املستقبل الذي نود أن يكون آمنا ميضون جزءا كبيرا من حياتهم في املدارس. وطبقا للتقديرات 

الواردة في  تقرير اليونسكو حول أوضاع التعليم في العالم لعام 2007، بلغ إجمالي عدد التالميذ في املدارس 

في العالم في عام 2004 أكثر من 1.47 مليار طالب وطالبة، مبا في ذلك األطفال امللتحقون بالتعليم قبل 

املدرسي. والواقع أن العدد آخذ في الزيادة في قطاع التعليم االبتدائي، ومن املتوقع أن يرتفع من 654.9 مليون 

في عام 2000 إلى 668.3 مليون بحلول عام 2015. وبهذه الطريقة، فإن عدد األطفال في املدارس االبتدائية 

سوف ينمو مبا مقدراه 13.4 مليون. وبافتراض وجود 100 طفل في كل مدرسة، فإن هذا يعني ضرورة بناء حوالي 

134 ألف مدرسة ابتدائية جديدة قبل عام 2015 من أجل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية اجلديدة.

ويتلقى الكثير من هؤالء األطفال دراستهم في مناطق معّرضة ألخطار الكوارث في العالم، حيث يواجهون 

أخطار كوارث كالزالزل واحلرائق والفيضانات والثورات البركانية واحلوادث الصناعية وغيرها من الكوارث 

الطبيعية وكوارث من ُصنع اإلنسان.

والواقع أن الوضع حافل بالشواغل بنفس الدرجة بالنسبة حلالة املستشفيات والبنية األساسية الصحية. 

ففي خالل العشرين عاما املاضية، أُصيب أكثر من 100 مستشفى وما ال يقل عن ألف مركز للرعاية الصحية 

في منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي وحدها بدمار وأضرار نتيجة للكوارث الطبيعية.

وفي شهر أغسطس / آب عام 2007، وفي أقل من دقيقتني، فقدت مدينة بيسكو في بيرو 97 في املائة من 

أسّرة مستشفياتها من جراء زلزال بلغت هزته االرتدادية قوة 8 درجات على مقياس ريختر. وفي الزلزال الذي وقع 

في باكستان في شهر أكتوبر / تشرين األول عام 2005، أصاب الدمار واخلراب الكامل 50 في املائة من املرافق 

واملنشآت الصحية في املناطق املنكوبة بالزلزال. وفي شهر ديسمبر/ كانون األول عام 2004، أدت كارثة 

تسونامي في احمليط الهندي إلى تدمير 61 في املائة من املرافق الصحية في بندا أتشيه، في إندونيسيا.
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وإدراكا للحاجة إلى عالم أكثر أمانا، انخرط البنك الدولي في املشاركة بشكل نشط في تخفيف اخملاطر 

املاثلة أمام البنية التحتية احليوية. إذ يقوم البنك الدولي، من خالل الصندوق، مبساندة احلملة العاملية 

للحد من الكوارث 2008-2009: مستشفيات آمنة من الكوارث. وتأتي هذه املساندة في إطار الشراكة مع 

نظام اإلستراتيجية الدولية للحد من الكوارث ومنظمة الصحة العاملية، وهي تدعم السالمة الهيكلية 

وغير الهيكلية للمرافق الصحية.

كما دأب البنك الدولي أيضا على تعزيز تخفيف اخملاطر بالنسبة للمدارس. ومثال ذلك هو املشروع الذي 

يسانده البنك واملعني بتخفيف مخاطر الزالزل في إسطنبول والتأهب للطوارئ. وبعد مضي عامني على 

تنفيذ املشروع، تضمنت اإلجنازات إصالح وجتديد 150 مدرسة ومستشفيني اثنني. وبصورة مماثلة في والية 

أوتار براديش في الهند، قام البنك الدولي مبساندة إنشاء أكثر من 6 آالف من املباني املدرسية اآلمنة ضد 

الزالزل وذلك في إطار مشروع التعليم للجميع.

ومن املتوقع، في إطار السباق بني البلدان لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية اجلديدة، أن يزداد اإلنفاق على 

إنشاء مباني املدارس واملستشفيات. ولعل هذه هي الفرصة املتاحة لتشجيع االستثمارات في إقامة البنية 

التحتية طبقا ألعلى مواصفات ومعايير املرونة ضد األخطار. ومن شأن ذلك أال يؤدي فحسب إلى توليد 

النوايا احلسنة في عالم يرزح حتت وطأة الكوارث املتكررة، بل إنه سوف يُسفر أيضا عن إتاحة املزيد من 

الرغبة واالستعداد لتعميم مراعاة احلد من الكوارث.

ولضمان زيادة استدامة االستثمارات في القطاع االجتماعي، يقوم الصندوق بوضع إستراتيجية مستندة 

إلى السوق للحكومات وللوحدات املعنية في البنك الدولي وغيرها من األطراف صاحبة املصلحة املباشرة. 

وسوف تتضمن هذه اإلستراتيجية مجموعة كاملة من اإلجراءات واملبادئ التوجيهية التي يحتاج إليها 

واضعو السياسات ومتخذو القرارات للتأكد من مرونة البنية التحتية جتاه الكوارث. ويتم تخطيط برنامج 

مستقل للمدارس واملستشفيات. وقد بدأت اخلطوات العملية بتعيني خبير متخصص في سالمة املدارس 

واملستشفيات وانضمامه إلى الفريق العامل في أمانة الصندوق. ويتمثل الهدف في إنشاء 5 ماليني على 

األقل من املباني املرنة في القطاع االجتماعي، واملساهمة في بناء عالٍم أكثر أمنا وأمانا بحلول عام 2015. 

أما الغاية النهائية فتتمثل في “بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية اجلديدة مبا يحقق الصمود أمام الكوارث.”

املصدر: اليونسكو، منظمة الصحة للبلدان األمريكية، واملركز اآلسيوي للتأهب للطوارئ.
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املضي قدما في تنفيذ خطة عمل ستوكهولم

في أكتوبر / تشرين األول عام 2007، قام منتدى ستوكهولم للحد من الكوارث واالنتعاش من آثارها باعتماد خطة عمل 

ستوكهولم إلدراج مخاطر الكوارث وآثار تغير املناخ في عمليات تقليص الفقر. وقد اضطلعت خطة ستوكهولم بتحديد 

مجموعة من اإلجراءات واملؤشرات ذات األولوية. ويقيس هذا التقرير سير التقدم بعد مضي عام على اعتماد هذه اخلطة.

سير التقدم اإلجراءات ذات األولوية 

عدم التعامل مع احلد من  1 .
مخاطر الكوارث والتكيف 

مع تغير املناخ مبعزل عن 
العوامل األخرى. وتعزيز 

التنسيق بني املؤسسات 
والسياسات على مستوى 

البلدان الفردية، واملناطق 
واملؤسسات العاملية.

املساعدات املقدمة من الصندوق من أجل تعزيز التعاون اإلقليمي في مجال احلد من الكوارث بني االحتاد األفريقي، ورابطة آسيان، ֺ 

واجلماعة االقتصادية لبلدان غرب أفريقيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة البلدان األمريكية، ورابطة جنوب آسيا للتعاون 

اإلقليمي، وجلنة العلوم األرضية التطبيقية جلنوب احمليط الهادئ. وأدت تلك املساعدات إلى توسيع نطاق ُفرص ربط احلد من 
مخاطر الكوارث بأجندة تغير املناخ على صعيد السياسات واملؤسسات في البلدان األعضاء.

حقق ما يصل إلى 22 ֺ بلدا تقدما ملموسا في إنشاء آليات مؤسسية منسقة للتعامل مع مخاطر الكوارث وتغير املناخ ـ على 

سبيل املثال، مدغشقر، وجزر احمليط الهادئ، وفييتنام، وإكوادور، وموزامبيق، ومالوي.
بناء قدرات التكيف من خالل تدخالت احلد من مخاطر الكوارث ميثل جزءا ال يتجزأ من اإلستراتيجية املستقبلية للصندوق العاملي  ֺ 

للحد من الكوارث، “أجندة نتائج الصندوق: سنة 2015 وما بعدها.”
احلملة العاملية للحد من مخاطر  قام الصندوق بتقدمي مساندة إلى اإلستراتيجية الدولية للحد من الكوارث من أجل تدعيم  ֺ

الكوارث 2008-2009: مستشفيات آمنة من الكوارث، وذلك من خالل التعاون الوثيق مع البنك الدولي ومنظمة الصحة العاملية؛ 

كما قام الصندوق برعاية انعقاد حلقة دراسية إقليمية في داكار بالتعاون مع البنك الدولي، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، 

وحكومة السنغال، فضال عن مساهمته في تقرير التقييم العاملي للحد من الكوارث، وحتسني املوقع االلكتروني للوقاية من 
.PreventionWeb.net مخاطر الكوارث

. 2 وجوب معرفة وقياس 
اخملاطر الناجتة عن 

الكوارث وتغير املناخ.

مت إنشاء أدوات ووضع مبادئ توجيهية لتقييم اخملاطر القطرية الناشئة عن الكوارث وآثار تغير املناخ، ֺ ويجري حاليا استخدام هذه 
األدوات واملبادئ في العديد من البلدان ذات األولوية بالنسبة للصندوق.

يعمل 22 ֺ بلدا على إجراء تقييمات مشتركة ألخطار الكوارث وآثار تغير املناخ.
قام عدد من البلدان ذات األولوية بتدشني تقييمات عاملية وقطرية للجوانب االقتصادية ألحداث التقلبات املناخية املتطرفة. ֺ 

. 3 وجوب إدراج حتليل 
مخاطر الكوارث وآثار تغير 

املناخ في عمليات 

التخطيط الوطني، مبا 
في ذلك عملية تخفيض 
أعداد الفقراء في كل بلد.

في الوقت احلالي تتضمن االستعراضات واملراجعات املبكرة من قبل الصندوق للوثائق املزمعة إلستراتيجيات التنمية القطرية  ֺ 
توضيحا أفضل خملاطر الكوارث والروابط والصالت مع آثار تغير املناخ.

حقق 32 ֺ بلدا من البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل تقدما ملموسا في إدراج تعميم احلد من مخاطر الكوارث والتكيف مع 
تغير املناخ في العمليات القطرية.

ال متثل مسائل احلد من  4 .
مخاطر الكوارث 

والتكيف مع تغير املناخ 

قطاعات مستقلة، 
ولكن هنالك حاجة إلى 
جعلها عوامل ضرورية 

في كافة القطاعات.

أدت املساندة املقدمة من الصندوق إلى حتسني دمج احلد من مخاطر الكوارث واعتبارات تغير املناخ في مجموعة عريضة من  ֺ 
قطاعات التنمية، مثل قطاع التنمية الزراعية والريفية )27 مشروعا قطريا(، وقطاع التعليم )5 مشاريع(، وقطاع الصحة 

والتغذية )5 مشاريع( وقطاع اإلسكان واخلدمات األساسية )10 مشاريع(، وقطاع البنية التحتية )18 مشروعا(، ومجاالت 

احلوكمة )12 مشروعا(، وبرامج تخفيف حدة الفقر )13 مشروعا(، والشراكات بني القطاعني العام واخلاص )14 مشروعا(، 

والتنمية االجتماعية )9 مشاريع(، وقطاعات النقل واملناطق احلضرية )20 مشروعا(.

ضرورة بناء القدرات على  5 .
املستويات احمللية 

والوطنية واإلقليمية 

والعاملية، مع التركيز 
على البلدان ذات األولوية 

من منظور الصندوق 
لكونها أكثر تعرضا 
لألخطار الطبيعية 

بصفة خاصة.

أدت املساعدات التي قدمها الصندوق إلى متكني 54 بلدا من البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل، ֺ املندرجة في طائفة البلدان 

املنكوبة بالكوارث، من بناء قدرات للحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير املناخ.

يجري تقدمي برامج خاصة ببناء القدرات الالزمة للحد من اخملاطر الكوارث، ومتويل مجابهة اخملاطر، وحتويل اخملاطر، ֺ إلى املديرين 
املعنيني بالتنمية في البلدان ذات األولوية.

سوف يستفيد 20 بلدا على األقل من املرحلة األولية لبرنامج التعاون بني دول اجلنوب، ֺ وهو برنامج للصندوق العاملي للحد من 
الكوارث يهدف إلى تعزيز زيادة التعاون في مجاالت احلد من أخطار الكوارث والتكيف مع تغير املناخ فيما بني مؤسسات دول 

اجلنوب، وشبكات اجملتمع املدني، والهيئات اخملتصة.
أدت عمليات تقييم االحتياجات في أعقاب الكوارث األخيرة إلى إتاحة الفرصة لتطوير قدرات البلدان املعنية على تقييم األسباب  ֺ 

األساسية خملاطر الكوارث وبناء املرونة جتاه تقلبات املناخ ـ وبنغالديش خير مثال على ذلك.
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إبداعات وابتكارات الصندوق العاملي للحد من الكوارث واالنتعاش 
من آثارها: التحفيز التنشيطي للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب

 لِعَب التضافر والتعاون فيما بني بلدان اجلنوب دورا مهما في االستجابة للكوارث والتأهب للطوارئ على مدى 
السنوات املاضية. فبعد كارثة تسونامي في آسيا في عام 2004، كان احلوار بني واضعي السياسات في الهند وسري 
النكا وإندونيسيا وامللديف، الذين واجهت بلدانهم حتديات متماثلة بشأن اإلنعاش بعد الكوارث، عامال مساعدا في 

توجيه جهود إعادة اإلعمار ومتكني احلكومات من االستفادة من تبادل املعلومات وتطبيق املمارسات السليمة. وهنالك 
عدد متزايد من قصص النجاح حول تبادل املعرفة واخلبرات فيما بني البلدان الناميةـ  وشمل ذلك موضوعات تتراوح 

بني الزراعة والتجارة إلى التنمية الصناعية والرعاية الصحية.

وعلى الرغم من هذه األمثلة البارزة بشكل واضح، ونظرا لعدم توافر اآلليات املواتية، فإن التضافر والتعاون الوثيق 
للحد من مخاطر الكوارث كان محدودا وغير كاٍف ملساعدة البلدان النامية على االستعداد بصورة فعالة ملواجهة آثار 

تغير املناخ والتواتر املتزايد حلدوث الكوارث الشديدة.

والواقع أن الطلب املتنامي بصورة ال مثيل لها على إيجاد حلول من قبل بلدان اجلنوب جملابهة حتديات احلد من أخطار 
الكوارث قد أدى إلى قيام الصندوق بإنشاء برنامج التعاون فيما بني بلدان اجلنوب. أما فكرة البرنامج، املطروحة 

واملعتمدة في االجتماع الثالث للمجموعة االستشارية للصندوق العاملي للحد من الكوارث واالنتعاش من آثارها في 
شهر أكتوبر / تشرين األول عام 2007، فقد وُضعت تصوراتها واتضحت صحتها وسالمتها من خالل عملية التشاور 
التي شملت واضعي السياسات واألكادمييني واملنظمات غير احلكومية واملمارسني. وفي ظل املساندة املتجسدة في 

التوافق الواسع النطاق في آراء أوساط اجملتمع املعني بتقدمي مساعدات حلاالت الكوارث، قام الصندوق بإنشاء برنامج 
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التعاون فيما بني بلدان اجلنوب لتسهيل وتشجيع التعاون الوثيق بني املناطق والبلدان في مجاالت احلد من أخطار 
الكوارث. وأضحت الفكرة حقيقة واقعة في خالل عام واحد، وكانت الدعوة لتقدمي مقترحات في شهر يونيو / حزيران 

2008 إيذانا رسميا بتدشني هذا البرنامج.

ويرتكز هذا البرنامج، وهو األول من نوعه، على االعتقاد بأن الشراكات الواسعة النطاق بني البلدان املنخفضة 
واملتوسطة الدخل هي القوى الرئيسية احملركة للحد من اخملاطر بصورة فعالة. فمن خالل التبادل املنتظم للخبرات 

والتجارب والدروس املستفادة، تستطيع البلدان املنكوبة بالكوارث، التي تواجه حتديات مماثلة وتعمل في ظل قيود 
مالية وسياسية متشابهة، أن تصل إلى حلول أكثر موضوعية وكفاءة للمشكالت العسيرة املتعلقة بأخطار 

الكوارث وتغير املناخ.

وقد جرى إنشاء هذا البرنامج لتعزيز فرص التعاون املشترك بني البلدان املرتفعة اخملاطر على حتقيق األهداف والغايات 
املشتركة وحتّمل املزيد من املسؤولية جتاه احلد من جوانب ضعفها وقابلية تأثرها بالكوارث. وعبر التذكير باملصلحة 

الذاتية اجللية لهذه البلدان والتركيز عليها، يهدف البرنامج إلى حتقيق االستفادة من القدرات القيادية وطاقات 
اإلبداع واالبتكار واملعرفة والدراية الفنية واخلبرات العملية للحكومات واملؤسسات واملنظمات غير احلكومية 

واجملتمعات احمللية في بلدان اجلنوب. ويضطلع البرنامج أيضا بتشجيع تلقي املساندة من جانب املنظمات املتعددة 
األطراف واإلقليمية والعاملية التي ميكنها إتاحة القدرة على الوصول إلى املعرفة واملوارد التي ال تتوافر بدون املساعدة 

املباشرة من هذه املنظمات. كما يؤدي التعاون الوثيق مع الوحدة اخلاصة بالتعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتابعة 
لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي إلى تقدمي دروس قّيمة في تبادل املعرفة واحللول اإلمنائية بني البلدان.

اجلدير بالذكر أن قوة التأكيد على أهمية برنامج التعاون فيما بني بلدان اجلنوب قد جتسدت في االهتمام امللحوظ 
والسيل الهائل من الطلبات التي جاءت استجابة للدعوة األولى بشأن تقدمي مقترحات خاصة بهذا البرنامج. إذ 

تلقت األمانة 34 طلبا من أكثر من 28 بلدا وحوالي 100 منظمة. وكانت البلدان واملنظمات اآلسيوية صاحبة أكبر 
عدد من املقترحات تليها البلدان األفريقية. وركزت املقترحات الواردة من قطاع املنظمات غير احلكومية على 
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مشاورات أوسلو

في إطار استكمال وتعزيز جهود الصندوق، جرى في االجتماع الثالث للمجموعة االستشارية 

للصندوق طرح مفهوم وضع برنامج ملساندة الشراكات فيما بني بلدان اجلنوب بشأن احلد من 

مخاطر الكوارث. واعتمدت اجملموعة هذا املفهوم إال أنه لم تتم قولبته وإخراجه إلى حيز الوجود 

إال في املشاورات الدولية التي جرى تنظيمها في سياق منتدى السياسات في أوسلو لعام 2008. 

واجلدير بالذكر أن هذا االجتماع الذي ضّم أكثر من 50 مشاركاً من الوزراء وكبار واضعي 

السياسات، واملمارسني امليدانيني، وخبراء إدارة مخاطر الكوارث، قد ركز على أساسيات عمل 

البرنامج اجلديد، بدءا من تصميم ووضع هيكله البنيوي إلى تنفيذه في الواقع العملي وتوجيه 

تشغيله. ومت إثراء املناقشات في هذا املؤمتر املنعقد ملدة يوم واحد عن طريق العروض التقدميية 

للبلدان النامية نفسها حول القيمة املضافة للشراكات القوية فيما بني بلدان اجلنوب. وأدت 

الرؤى الثاقبة والتوجيهات اإلرشادية التي قدمها املشاركون إلى وضع األساس للتعاون فيما بني 

بلدان اجلنوب في برنامج عمل ملدة ثالث سنوات، ومت تدشني هذا البرنامج رسميا في شهر يونيو /

حزيران عام 2008.

التضافر والتداؤب بني الهيئات احلكومية واجملتمعات احمللية من أجل تشجيع املشاركة في احلد من أخطار الكوارث 
وحتسني مرونة استجابة اجملتمعات احمللية لها. أما املقترحات الداعية إلنشاء شراكات بني احلكومات احمللية أو 

املستقطنات احلضرية في مختلف املناطق اخملتلفة فركزت على خبرات التكيف مع تغير املناخ وتصميم تخطيط 
استخدام األراضي مبا يضمن احلساسية جتاه مخاطر الكوارث. وأخيرا وليس آخرا، قامت املقترحات املقدمة من 

قبل الهيئات احلكومية املنظمات احلكومية اإلقليمية بوضع سمات وخصائص التضافر والتعاون الوثيق من أجل 
وضع برامج وطنية وإنشاء مؤسسات فعالة وبناء القدرات احلكومية الالزمة لتنفيذ أجندة احلد من الكوارث. 

وبعد عمليات الفرز والتصنيف املتأنية، وقع االختيار على 8 شراكات مع توجيه الدعوة لها لتقدمي مقترحاتها 
الكاملة.

وقد أعربت حكومة الهند عن اهتمامها بقيادة شراكة فيما بني بلدان اجلنوب وشاركت في استضافة متسابقي 
التصفيات النهائية في حلقة العمل لتنمية الشراكة التي ُعقدت في نيودلهي في 28-31 أكتوبر / تشرين األول. 

وشارك في هذه احللقة 55 مشاركا من 20 بلدا. وقدمت احللقة مساعدات ومشورة فنية حول كيفية شحذ 
محاور التركيز في املقترحات وتصميم األنشطة وبرامج العمل لتحقيق االستخدام األمثل لكامل طاقات 

وإمكانات هذه الشراكات.
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يهدف برنامج التعاون فيما بني بلدان اجلنوب، الذي قام بإنشائه الصندوق، إلى تعبئة 100 مليون دوالر على األقل فيما 
بني عامي 2008 و 2015. ويقوم البرنامج، من خالل منح متويلية بلغت 500 ألف دوالر، بتشجيع الشراكات املدفوعة 

باعتبارات الطلب واملوجهة نحو حتقيق النتائج، وهي شراكات جرى تصميمها بناء على االحتياجات واألهداف 
املشتركة في مجاالت االتصاالت والتثقيف بشأن احلد من الكوارث، والسياسات العامة، والبيئة املؤسسية 

والتشريعية، واآلليات املبتكرة للمشاركة في حتمل اخملاطر. وبالبناء على التزامات الشركاء بتوفير املوارد الفكرية 
واملالية والفنية والبشرية، من املتوقع أن يقوم هذا البرنامج بتدعيم شراكات تضم 50 بلدا أو أكثر على مدى 

السنوات الثالث القادمة. ولضمان الطابع االشتمالي للبرنامج، متت ترجمة الوثائق األساسية للبرنامج باللغة 
العربية والصينية والفرنسية والروسية واألسبانية.

ويتمثل التحدي الرئيسي املاثل أمام هذا البرنامج في تلبية الطلب غير املسبوق من جانب البلدان املنخفضة 
واملتوسطة الدخل ذات اخملاطر املرتفعة واملساهمة في حتقيق فعالية واستدامة الشركات التي يقوم مبساندتها. 

وسوف يتطلب حتقيق التقدم مستقبال قيام الصندوق بزيادة الوعي بطبيعة الشراكات فيما بني بلدان اجلنوب، وبناء 
الثقة بني الشركاء احملتملني في بلدان اجلنوب، وتعزيز قدرات املنظمات واملؤسسات في اجلنوب على وضع مقترحات 

محققة للفوز بالنسبة جلميع األطراف.

60 دقيقة مع كينث جيه أرو الفائز بجائزة نوبل
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تقييم اقتصاديات احلد من أخطار الكوارث

ما هي اآلثار الطويلة األمد للكوارث على االقتصاد ورفاهة البشر؟ وما هي احلوافز التشجيعية، أو رمبا املثبطات، 
التي تواجهها احلكومات جلعل احلد من مخاطر الكوارث أولوية إمنائية؟ وماذا يقول علم االقتصاد حول ما إذا كان 

يوجد انحياز بشأن التدابير املسبقة للحد من الكوارث، وتصحيح هذه االنحيازات؟

هنالك بعض املسائل الهامة التي تعاجلها دراسة جديدة للبنك الدولي واألمم املتحدة. إذ يتجه تقرير التقييم 
الشامل القتصاديات احلد من أخطار الكوارث، املقرر تدشينه في عام 2009، إلى التأثير على الفكر األوسع نطاقا 

فيما يتعلق مبخاطر الكوارث، وحدوثها، وزيادة الوعي بإمكانات احلد من تكاليف الكوارث، مع تقدمي توجيهات 
وإرشادات بشأن تنفيذ اإلجراءات التدخلية الرامية إلى احلد من أخطار الكوارث.

وقد قامت جلنة مراجعة بقيادة كاثرين سيّرا، نائبة رئيس البنك الدولي ورئيسة الصندوق، وجون هوملز، وكيل أمني 
عام األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية ورئيس نظام اإلستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، باعتماد موضوعات 

محددة لهذه الدراسة. ونعرض أدناه محاور موضوعات هذا التقييم:

60 دقيقة مع كينث جيه أرو الفائز بجائزة نوبل
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املوازنة بني اإلجراءات قبل الكوارث وفيما بعدها، ֺ واألساس املنطقي للتدخل العام
يهدف هذا احملور إلى مناقشة الصالت القائمة بني اإلجراءات والسياسات املتخذة من قبل القطاعني العام 
واخلاص قبل الكوارث وبعدها من أجل احلد من أخطارها بصورة فعالة. فما هي الظروف التي ينبغي عندها 

اتخاذ اجملموعة األكبر )أو األقل( من اإلجراءات السابقة مقابل اإلجراءات الالحقة بشأن التعامل مع الكوارث؟ 
ويرتبط الدور املالئم للتدخل العام بهذه القضية. وتعتبر األسواق آليات فعالة ملعاجلة العديد من قضايا 

املشاركة في حتمل اخملاطر واحتياجات حتويل اخملاطر املرتبطة باالحتماالت اجملهولة وانعدام اليقني بشأن توقيت 
وقوع الكوارث وحجمها، ولكن آليات السوق قد تكون غير مكتملة أو ناقصة ورمبا ال تكون مالئمة لتحقيق 

نواجت مفيدة للمجتمع بأْسره. ومن ثم سيقوم هذا احملور أيضا مبناقشة حاالت فشل السوق أو الشواغل بشأن 
املمتلكات التي تتطلب التدخل العام للحد مسبقا من مخاطر الكوارث.

 ֺ أبجديات آثار الكوارث: الكوارث ـ هل هي عوامل انحرافات أو حواجز أو محّفزات بالنسبة آلفاق 
التنمية الطويلة األمد؟

ميكن أن تنطوي الكوارث على آثار طويلة األمد على االقتصاد إلى جانب األثر الفوري للخسائر في األرواح وتدمير 
رأس املال املادي وانخفاض الدخل. وتتضمن الطرق التي ميكن أن تؤثر بها الكوارث على املوجودات الرأسمالية 

املستقبلية احتمال تأثير ارتفاع أخطار الكوارث على العائد املتوقع لرأس املال البشري؛ وميكن أن تؤدي صدمات 
الكوارث إلى تفاقم القيود االئتمانية املاثلة أمام األسر املعيشية، مما يُحّد من قدرتها على االستثمار في رأس 

املال البشري املتمثل في األطفال. وقد تقع الكوارث أيضا أثناء فترات ضعف حرجة في حياة األطفال عند 
منعطف تتسم فيه نوعية وتوقيت االستثمار في رأس املال البشري باألهمية، مثل الطفولة املبكرة أو حتى 
عندما يكون الطفل جنينا في بطن أمه. ويهدف هذا احملور إلى حتليل هذه القضايا الرئيسية املرتبطة بتأثير 

الكوارث الطويل األمد على االقتصادات النامية، وخاصة رأس املال البشري بوصفه ُمَحّددا رئيسيا للنمو 
االقتصادي والرفاهية.

 حتليل التكاليف واملنافع في احلد من مخاطر الكوارث ֺ
يهدف هذا احملور إلى استعراض منهجيات التكلفة واملنفعة التي يتم استخدامها حاليا على املستويات 
االقتصادية اجلزئية )تقييم املشاريع(، من املنظور النظري والفني والعملي. وسوف تتم التوصية بالطرق 

الكفيلة بتحسني إدراج أساليب حتليل التكلفة واملنافع املرتبطة بإدارة مخاطر الكوارث ضمن األدوات 
التحليلية التي يتم استخدامها في الوقت الراهن، عالوة على بعض التحسينات املنهجية املمكنة.

الكوارث والصراعات ֺ
يهدف هذا احملور إلى بحث الصالت الثنائية االجتاه القائمة بني الصراعات والكوارث الطبيعية، وهي حتديدا ما إذا 
كانت الصراعات العنيفة تؤدي إلى تفاقم آثار الكوارث وكيفية تأثير الكوارث على الصراعات. ويسعى هذا احملور 

أيضا إلى تقييم الدرجة التي ميكن أن تؤدي بها محددات، مثل االفتقار إلى احلوكمة وعوامل الفشل األخرى 
التي تزيد احتمال نشوب الصراعات، على جعل البلدان أكثر تعرضا لنكبات الكوارث وأشد ضعفا في 

مواجهتها.
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 التحّضر وعالقة نواجته بالكوارث ֺ
يهدف هذا احملور إلى بحث كيفية تأثير موجات التحضر املستمر على التكاليف االقتصادية الناشئة عن 

الكوارث، إلى جانب معاجلة القضايا التالية ذات العالقة: أوال، ما الذي تواجهه املدن املتنامية من مخاطر كبيرة 
بسبب الكوارث الطبيعية؟ وما هو التوزيع املكاني للنشاط االقتصادي في داخل هذه املدن؟ وهل هنالك نشاط 

إسكاني وجتاري “مفرط” في مناطق داخل هذه املدن املعّرضة بصفة خاصة للمخاطر الناجمة عن هذه 
الصدمات؟ وهل يجري تنفيذ استثمارات عامة للمساعدة في موازنة آثار هذه اخملاطر؟

يهدف التقييم إلى تقدمي نظرة بحثية فاحصة لهذه احملاور من املنظور التحليلي واملفاهيمي والعملي. وقد 
استقطب هذا التقييم قدرا واسعا من االهتمام بالقضايا املرتبطة بأخطار الكوارث. وفي سياق هذا التقييم، قام 
الصندوق بتسهيل انعقاد ندوات بارزة األهمية حضرها بعض الفائزين بجائزة نوبل ولفيف من العلماء ذوي املكانة 

املرموقة:

كان عدم القدرة على التنبؤ بالكوارث )الناجتة بسبب تغير املناخ( املوضوع الرئيسي للجلسة االفتتاحية في  ֺ 
شهر مارس / آذار، حيث تناول هذا املوضوع توماس شيلنغ الفائز بجائزة نوبل في االقتصاد عام 2005؛ ومارتن 

فايتسمان األستاذ بجامعة هارفارد؛ وريتشارد بوسنر مؤلف كتاب الكارثة: اخملاطر واالستجابة؛ وجون سيو 
الرائد في صناعة التأمني ضد الكوارث.

قام كينث أرو، الفائز بجائزة نوبل في االقتصاد عام 1972 ֺ بالتحدث في الندوة الثانية التي عقدت أيضا في 
فصل الربيع. وقد ركز في حديثه على “الكوارث العميقة مستقبال” التي تنطوي على إمكانات تدمير اجلنس 

البشري.

كان ويليام نوردهوز، االقتصادي البارز في مجال تغير املناخ ومؤلف كتاب “مسألة توازن”، ֺ إلى جانب فرميان 
دايسون، الفيزيائّي املشهور، من املتحدثني في الندوة الثالثة التي تناولت موضوع “تغير املناخ والكوارثـ  اخملاطر 

والسياسات”.

حضرَ الندوة الرابعة دانيال كاهنيمان الفائز بجائزة نوبل عام 2002، ֺ وهوارد كونريوثر من كلية وارتون لألعمال. 
وأماط املتحدثان اللثام عن إطار اجلوانب االقتصادية النفسية والسلوكية املفسرة الجتاه األفراد إلى االستعداد 

للكوارث بصورة أدنى من املستوى األمثل.

وباإلضافة إلى العمل الذي يعكف على إجنازه خبراء وموظفي البنك الدولي، يقوم فريق من األكادمييني واخلبراء 
واملرموقني في القطاعني العام واخلاص بإعداد أوراق اخللفية واملعلومات األساسية الالزمة لهذا التقييم. ومن بني 
املساهمني في هذا اجلهد، على سبيل املثال ال احلصر، املركز اآلسيوي للتأهب للكوارث؛ واملعهد الدولي لبحوث 

سياسات الغذاء؛ واملعهد الدولي لتحليل النظم التطبيقية؛ وجامعة اليابان الدولية؛ وكلية لندن لالقتصاد؛ وكلية 
وارتون لألعمال.
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قياس النتائج: الرصد واملتابعة والتقييم من قبل 
الصندوق العاملي للحد من الكوارث واالنتعاش من آثارها

انتقل محور تركيز اجملتمع الدولي في السنوات األخيرة إلى نطاق يتجاوز عمليات التقييم التقليدي ألداء املشاريع. إذ 
ينصّب التركيز اليوم على النهج املستند إلى حتقيق النتائج.

ولضمان قوة احتساب مدى كفاءة وفعالية استخدام صناديق التنمية، قام الصندوق باعتماد نظام اإلدارة املبنية 
على النتائج بشأن جهود احلد من مخاطر الكوارث. ويهدف هذا النظام إلى شحذ التركيز على أفضل جوانب عمل 

الصندوقـ  وعلى اجملاالت التي متس احلاجة إلى إجناز الكثير بشأنه للوصول إلى النتائج املتوقعة.

وانطالقا من إعداده وجتهيزه وفقا للحافظة املتنامية للمشاريع واملبادرات اخملتلفة نوعيا وجغرافيا لدى الصندوق، 
يقوم نظام اإلدارة املبنية على النتائج بتقدمي تقييمات حديثة لتوجهات البرامج، وإدارة التنفيذ، وتقييم األداء. وقد مت 

تصميم هذا النظام مبا يكفل التشجيع على املساءلة )من خالل تتبع مسار األداء( والتعّلم املستمر )عن طريق توثيق 
أداء املشاريع، والتخطيط، وخبرات اإلدارة، إلى جانب إدراج الدروس املستفادة(.

ويتضمن نظام اإلدارة املبنية على النتائج مؤشرات شائعة تتيح إجراء مقارنات بني املشاريع والقطاعات والبيئات 
اجلغرافية. عالوة على ذلك، يقوم رؤساء فرق العمل بالصندوق باقتراح مؤشرات لقياس سير التقدم واألداء ملشاريع 

نوعية محددة طوال دورة حياة هذه املشاريع. وبوصفه أداة مستندة إلى موقع الكتروني على شبكة االنترنت، يقوم 
هذا النظام بتسهيل تلقي التقارير من املواقع امليدانية، وحتديد املؤشرات، وبيئة األهداف الواقعية. ويتم تقييم كل 

مشروع على أساس:
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األهداف والغايات: للمساعدة في ضمان السياق العام لتماسك البرنامج ومالءمته، ֺ يشترط نظام اإلدارة 
املبنية على النتائج وضع بيان واضح ألهداف وغايات املشروع مبا يتمشى مع أولويات إطار عمل هيوغو. وتستند 

هذه األهداف إلى التقييم الشامل لألوضاع األساسية ذات العالقة واملرتبطة مبدخالت ومخرجات املشروع، 
ونتائجه، وآثاره الطويلة األمد.

املدخالت: تتضمن مقومات ومدخالت املشروع التمويل، والقوى العاملة، ֺ واملواد الالزمة لتحقيق أهدافه. ويتم 
في ميزانية املشروع توضيح املوارد املقدمة من الصندوق ومن الشركاء الوطنيني واحملليني واجلهات املانحة 

األخرى.
: مخرجات املشروع هي النواجت امللموسة الناشئة عن املشروع بشكل مباشر. ومن السهل نسبيا تتبع  اخملرجات ֺ

هذه اخملرجات ووضعها في محور تركيز عمليات التقييم التقليدي لألداء. ويؤدي حتديد اخملرجات املتوقعة ووضع 
جدول زمني لها على توفير األساس إلدارة تنفيذ املشروع.

: يتم قياس نتائج املشروع من حيث التغيرات التي طرأت على البيئة في املنطقة املتأثرة باملشروع.  النتائج ֺ
وبوصفها نتائج ظاهرية وواضحة للمشروع فضال على اعتمادها على عوامل خارج نطاق سيطرة رئيس فريق 

العمل، فإن هذه النتائج تثير حتديات جديدة وهامة في عمليات الرصد واملتابعة والتقييم. وتنعكس النتائج في 
استدامة التغيرات في السلوك واملمارسات. وقد يتطلب قياس نتائج املشروع إجراء سلسلة من االستعراضات 
واملراجعات، مبا في ذلك عمليات املراجعة من قبل الشرائح السكانية املستهدفة. ورمبا يكون من الصعب، في 
بعض احلاالت، عزْو النتائج إلى مشروع بعينه ولكنها تكون وثيقة الصلة باجلهد البرامجي أو مبجموعة اجلهود 

التي يساندها الصندوق.
اآلثار الطويلة األمد: ֺ وهي متثل الهدف النهائي لنظام اإلدارة املبنية على النتائج. إذ يتمثل الغرض األساسي 
لنظام اإلدارة املبنية على النتائج في احلفاظ أوال وقبل كل شيء على النتائج وعلى اآلثار الطويلة األجل عند 

وضع التصورات واملفاهيم وتنفيذ املشاريع. وبالنسبة للصندوق العاملي للحد من الكوارث واالنتعاش من آثاره، 
يتم تلخيص هذه النتائج اإلستراتيجية في األولويات اخلمس إلطار عمل هيوغو واحلد من اخلسائر الناجمة عن 

الكوارث.

املبادرة املعنية بتتبع قابلية التعرض ألخطار الكوارث

مت وضع املبادرة املعنية بتتبع قابلية التعرض ألخطار الكوارث كأداة جديدة لقياس التغيرات التي 

طرأت على جوانب الضعف املادي واالقتصادي واالجتماعي والبيئي نتيجة لتنفيذ أنشطة احلد من 

مخاطر الكوارث على مستوى العواصم واملناطق. وتقوم هذه املبادرة بتقييم التقدم العام في احلد 

من مخاطر الكوارث، مع التركيز على تقييم جوانب الضعف على املستوى اجلزئي. ومن خالل اعتماد 

مصطلحات ومقاييس مشتركة، سوف تؤدي هذه املبادرة إلى متكني اخملتصني بشؤون الكوارث من 

مقارنة التغيرات في نفس املنطقة على مدى فترة زمنية محددة. كما أنها ستؤدي أيضا إلى تيسير 

عمليات تقييم فعالية وكفاءة طائفة من األنشطة اخملتلفة.
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مزايا نظام اإلدارة املبنية على النتائج

توازن البرنامج وتوجهاته 
يقدم نظام اإلدارة املبنية على النتائج تسلسال هرميا ملستوى املشروع / واألهداف الوسيطة، واألهداف اإلستراتيجية 
املشتركة التي من شأنها توحيد األنشطة اخملتلفة في املسارات الثالثة لعمليات الصندوق. ويوفر هذا اإلطار األساس 
الالزم لرصد ومتابعة العديد من األنشطة الشديدة التركيز التي تسهم في حتقيق األهداف اإلستراتيجية العريضة. 

كما أن الرجوع إلى األولويات واملؤشرات املشتركة في إطار عمل هيوغو يؤدي إلى حتقيق التماسك واالتساق 
والتنسيق داخل هذه املسارات الثالثة.

إدارة التنفيذ
من شأن املؤشرات ذات املدخالت واخملرجات ذات التحديد الواضح أن تؤدي إلى التمّكن من رصد ومتابعة املشاريع 

اجلارية وتعديلها وضبطها. إذ ميكن إجراء املقارنات بني املراحل احملددة املواعيد واألداء الفعلي. كما تقدم العالقة بني 
املدخالت واخملرجات مؤشرا لكفاءة األداء. أما توثيق اخملاطر والعقبات أثناء تنفيذ املشروع فيتيح تبادل اخلبرات والتجارب 

وحتسني التخطيط والتنفيذ.

إعداد التقارير
تتسم عملية إعداد التقارير املنتظمة عن النتائج وسير التقدم بأهميتها البالغة بالنسبة لسالمة برنامج الصندوق 

وثقة اجلهات املانحة في قدرة الصندوق على املساهمة في حتقيق الهدف اإلستراتيجي للحد من خسائر الكوارث 
على الصعيد العاملي. ويضطلع نظام اإلدارة املبنية على النتائج مبساندة إعداد تقارير في الوقت املناسب عن النطاق 

الكامل ألنشطة البرنامج، وفعالية التنفيذ اجلاري، والنتائج املتوقعة، واآلثار الطويلة األمد الناشئة عن احلد من 
مخاطر الكوارث.

مجلس إدارة النتائج املترتبة على أنشطة الصندوق العاملي للحد من الكوارث 
واالنتعاش من آثارها

مجلس إدارة النتائج املترتبة على أنشطة الصندوق هو عبارة عن مجموعة من اخلبراء املستقلني 
القائمني بتقدمي مشورة فنية إلى أمانة الصندوق واجملموعة االستشارية التابعة له. ويقوم هذا 

اجمللس بالتأكد من نوعية األنشطة التي ميولها الصندوق وعالقتها الوثيقة باألهداف وآثارها، وذلك 
من خالل استعراض برنامج العمل اإلرشادي السنوي قبل عرضه على اجملموعة االستشارية 

للصندوق وإجراء عمليات تقييم مسبقة لبعض أنشطة الصندوق اخملتارة، ومدى فعالية مشاركة 
السلطات احمللية واإلقليمية في احلفاظ على استدامة عمل الصندوق وتكرار تطبيق مناذجه. وفي 

اجتماعاته في عام 2008، وجه اجمللس انتقادات تصويبية إلى مشاريع الصندوق في مالوي وموزامبيق 
ونيبال ونيكاراغوا وفييتنام، وقام بتدشني مبادرة تتبع قابلية التعرض ألخطار الكوارث.
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إدارة املوارد

املسار األول
يستهدف املسار األول، الذي يضطلع بإدارته نظام اإلستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، تنمية الشراكة وتبادل 
املعرفة وتعزيز التأييد واملساندة. وتتضمن األمثلة في هذا السياق التعاون اإلقليمي في مجال احلد من الكوارث في 

أمريكا الوسطى، ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء، وجنوب شرق أوروبا، وجنوب آسيا؛ والشراكات مع اجلامعات في 
بلدان الشمال واجلنوب، ومع املؤسسات األكادميية، واملنظمات العلمية، من أجل تشجيع احلد من مخاطر الكوارث 

في دوائر التعليم والتدريب والبحوث.

ويتكفل البنك الدولي بتقدمي التمويل الالزم ألنشطة املسار األول. وبالنسبة للسنوات املالية 2007-2009، يُسهم 
البنك الدولي، من خالل برنامج تسهيالت املنح اإلمنائية، مبا يبلغ إجماالً 15 مليون دوالر )أو 5 ماليني دوالر في السنة(.

املسار الثاني 
يساند املسار الثاني وضع اإلستراتيجيات الوطنية والتدخالت لبناء القدرات. ويضطلع هذا املسار بتقدمي املساندة 

قبل وقوع الكوارث، حيث يتم ذلك بشكل رئيسي من خالل برامج املساعدة الفنية ملدة ثالث سنوات، بهدف تعزيز 
االستثمارات في آليات احلد من اخملاطر وآليات حتويل اخملاطر. ويتم متويل أنشطة املسار الثاني من خالل مساهمات 

اجلهات املانحة اخملتلفة التي تأتي في شكل صناديق استئمانية يقوم بإدارتها البنك الدولي. ولتعظيم مرونة 
استخدام هذه املساهمات واالستفادة منها، يقوم الصندوق باتباع هيكل مالي مزدوج من شقني: املوارد املالية 

األساسية واملوارد املالية غير األساسية. وتتكون املوارد املالية األساسية من أموال غير مقيدة وغير مربوطة ميكن 
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استخدامها في تقدمي الدعم واملساندة ألي نشاط واقع ضمن تفويضات املسار الثاني. أما املوارد املالية غير 
األساسية فتخضع عادة للقيود املفروضة من قبل اجلهات املانحة بشأن املوضوعات ومحاور التركيز، أو األنشطة 

النوعية، أو املناطق.

املسار الثالث
برنامج تسهيالت التمويل االحتياطي لإلنعاش من الكوارث )املسار الثالث( عبارة عن آلية ملساندة تعجيل وتيرة 
اإلنعاش من الكوارث في البلدان املنكوبة. ويتم تلقي املساهمات والتبرعات للمسار الثالث في كل من صندوق 
املساعدات الفنية وصندوق التمويل عند الطلب. ويتم استخدام األموال لسد النقص والفجوات بني احتياجات 

جهود اإلغاثة الفورية العاجلة والبرامج املعنية بعمليات إعادة اإلعمار والتنمية الطويلة األجل.

ويتم تقدمي املساهمات والتبرعات نقداً إلى الصندوق. وميكن أيضا النظر في قبول موارد عينية في حاالت محدودة. 
وطبقا مليثاق برنامج الصندوق، فإن باب العضوية مفتوح على مصراعيه أمام املنظمات املؤهلة وحكومات البلدان 
املتلقية أو حكومات البلدان النامية. واجلدير بالذكر أن حق العضوية في اجملموعة االستشارية للصندوق متاح ألية 
جهة من اجلهات املانحة الرسمية التي تسهم مببلغ 3 ماليني دوالر كحد أدنى سنويا، والبلدان النامية التي يسهم 

أي منها مببلغ 500 ألف دوالر لفترة ثالث سنوات إما كموارد مالية غير أساسية للمسار الثاني أو كموارد مالية 
للمسار الثالث.
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اجلدول 1. مساهمات  األعضاء التي تلقاها الصندوق العاملي للحد من الكوارث واالنتعاش من آثارها حتى 30 يونيو / حزيران 2008 

)بآالف الدوالرات(
املسار الثالث املسار الثاني   

لعضو ا
مالية  موارد 

أساسية

مالية  موارد 

غير 

أساسية

بلدان 

اجلنوب

املبالغ  مجموع 

ملُْستلمة ا

مساعدة 

فنية

عند  متويل 

لطلب ا

املبالغ  مجموع 

ملُْستلمة ا

اجملموع 

لكلي ا

2,1677962,9639689683,931استراليا

1,5111,51101,511كندا

1,9841,9843,050 1,0661,066الدامنرك

املفوضية 

األوروبية
0000

1,3971,39701,397إيطاليا

3,00030006,00006,000اليابان

2,9362,93602,936لوكسمُبرغ 

1,7733942,1677847842,951النرويج

3,02432106,23406,234أسبانيا

2,1332,1331,5041,5043,637السويد

1,0241,02401,024سويسرا

5,6075,60705,607اململكة املتحدة

10,00010,000010,000البنك الدولي

35,6387,00639443,0383,2561,9845,24048,278اإلجمالي
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اجلدول 2. مساهمات األعضاء التي مت التعهد بها للصندوق العاملي للحد من الكوارث واالنتعاش من آثارها حتى  30 يونيو / حزيران 2008

 )بآالف الدوالرات(
املسار الثالث  املسار الثاني   

لعضو ا
مالية  موارد 

أساسية

مالية  موارد 

أساسية غير 

بلدان 

اجلنوب

املبالغ  مجموع 

ملُْستلمة ا

مساعدة 

فنية

عند  متويل 

لطلب ا

املبالغ  مجموع 

ملُْستلمة ا

اجملموع 

لكلي ا

1,1284,2099489485,157 أ/3,081استراليا

3,5113,51103,511كندا

7,2507,250198419849,234الدامنرك

املفوضية 

األوروبية
0400400400

3,1251,1674,2927007004,992إيطاليا

3,0006,00006,000 ب/3,000اليابان

02,936ج/2,9362,936لوكسمُبرغ 

5,1534005,5537847846,337النرويج

3,0006,00006,000 د/3,000أسبانيا

7,6027,602150015009,102 هـ/السويد

1,0241,02401,024سويسرا

8,7618,76108,761اململكة املتحدة

15,00015,000015,000 و/البنك الدولي

70,5711,56772,1383,2323,0846,31678,454اإلجمالي

ملحوظة: املبالغ املتعهد بها في وقت إبرام اتفاقية ارتباط مع اجلهة املانحة. ويتضمن اجلدول 1 املساهمات الفعلية التي استلمها الصندوق. 
وميكن أن متتد املواعيد املقررة لإليداع من سنة إلى ثالث سنوات.

أ/    تستهدف البلدان احملددة التالية: بنغالديش، وكمبوديا، وتيمور الشرقية، وفانواتو.
ب/  تستهدف البلدان احملددة التالية: سري النكا، وباكستان، وجمهورية الو الدميقراطية الشعبية.

ـ املوارد املالية للتمويل عند الطلب. ومن شأن  ج/  وقعت لوكسمبرغ على اتفاقية إدارية في السنة املالية 2008 بشأن مساندة املسار الثالثـ 
الطلب على تأكيد املوارد املالية أن يحدد املساهمات الفعلية. 

د/    تستهدف البلدان احملددة التالية: كوستاريكا، وغواتيماال، وإكوادور.
هـ/ اشتملت تعهدات السويد على 3 ماليني كرونا سويدية كمساهمات تكميلية.

و/   يتم تقدمي 5 ماليني دوالر في السنة ملدة 3 سنوات )السنوات املالية 2007 إلى 2010( كمنحة إلى نظام اإلستراتيجية الدولية للحد من الكوارث 
في إطار متويل املسار األول.
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اجلدول 3. مصروفات الصندوق العاملي للحد من الكوارث واالنتعاش من آثارها على أنشطة البرامج، وتكاليف األمانة 

العامة، والرسوم اإلدارية، السنتان املاليتان 2007 و 2008

)بآالف الدوالرات(

اإلنفاق 2008أ/2007أ/فئة 

6,76211,696أنشطة البرامج

5,0005,000منها املسار األول

1,7625,786املسار الثاني

910 املسار الثالث

1,524 347األمانة العامة1

1,279 211الرسوم اإلدارية

7,32014,500اإلجمالي

ملحوظة: أنشطة برامج املسارين الثاني والثالث تشمل املساندة التشغيلية الدائمة من قبل الصندوق.
أ/ يشير ذلك إلى املدفوعات الفعلية والعقود التي مت إبرامها بالفعل في نظام برنامج العمل اإلستراتيجي للبنك الدولي

1 تشمل تكاليف موظفي وحدة إدارة البرامج )اإلدارة العليا، واجلهاز اإلداري، وتقييم املقترحات، واحلوكمة، والعالقات مع 
املانحني(.

اجلدول 4. نفقات أمانة الصندوق العاملي للحد من الكوارث واالنتعاش من آثارها، السنتان املاليتان 2007 و 2008 

)بآالف الدوالرات(

اإلنفاق 2008أ/2007أ/فئة 

اجلهاز اإلداري

225977تكاليف املوظفني1

92282السفر2

423مصروفات ثابتة3

26241نفقات أخرى4

3471,524اجملموع

أ/ يشير ذلك إلى املدفوعات الفعلية والعقود التي مت إبرامها بالفعل في نظام برنامج العمل اإلستراتيجي للبنك الدولي.

1  تكاليف املوظفني تشمل الرواتب واملزايا ملوظفي وحدة إدارة املشاريع باملقر الرئيسي )مبا في ذلك االستشاريني بعقود طويلة / 

االستشاريني املؤقتني بعقود طويلة(.

2   السفر يشمل نفقات سفر موظفي وحدة إدارة املشاريع باملقر الرئيسي، واملرشحني للعمل / املقابالت الشخصية لوظائف 

في الصندوق، واملشاركني في حضور االجتماعات السنوية، ومشاركني آخرين في فعاليات برعاية الصندوق.

3  املصروفات الثابتة تشمل املكاتب وجتهيزات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، وأجهزة الكمبيوتر، وغيرها من املعدات واللوازم 

املكتبية لوحدة إدارة املشاريع في واشنطن + مصروفات التمثيل والضيافة.

4   نفقات أخرى تشمل استخدام االستشاريني بعقود قصيرة املدة وغير ذلك من اخلدمات التعاقدية )مثل الترجمة، وفنون 

التصميم الشكلي والبياني، والنشر والطبع، الخ(.
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اجلدول 5أ. األنشطة املعتمدة مبوجب املسار الثاني لفترة السنوات املالية 2007-2010 حتى 30 يونيو / حزيران 2008 

)حسب املنطقة(

)بآالف الدوالرات( 

ةاملناطق لة معتمد محّو
أ/  املنصرف 

االلتزامات(  + )الفعلي 

التدفق  معدل 
النقدي 

ب/ السالب 

%8,24637321,20632أفريقيا

%8,35122781,32858شرق آسيا واحمليط الهادئ

%1,565101571570أوروبا وآسيا الوسطى

أمريكا الالتينية والبحر 

الكاريبي
6,814269796636%

الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا
1,66567638056%

%3,474169485550جنوب آسيا

%3,99417491649عاملياً

%34,10913,8415,61441اإلجمالي

أ/   يشير ذلك إلى املدفوعات الفعلية والعقود التي مت إبرامها بالفعل في نظام برنامج العمل اإلستراتيجي للبنك الدولي.

ب/ معدل املنصرف كنسبة مئوية من املبلغ الفعلي الذي مت حتويله من البداية حتى 30 يونيو / حزيران 2008.

اجلدول 5ب. األنشطة املعتمدة مبوجب املسار الثالث لفترة السنوات املالية 2008-2010 حتى 30 يونيو / حزيران 2008 

)حسب املنطقة( 

)بآالف الدوالرات(

ةاملناطق لةمعتمد محو
أ/  املنصرف 

االلتزامات(  + )الفعلي 

التدفق  معدل 
النقدي 

ب/ السالب 

%20520516480أفريقيا

%1,81022520089شرق آسيا واحمليط الهادئ

————أوروبا وآسيا الوسطى

أمريكا الالتينية والبحر 

الكاريبي
1001006767%

الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا
252500%

%46640926465جنوب آسيا

%52000عاملياً

%2,65896469572اإلجمالي

أ/   يشير ذلك إلى املدفوعات الفعلية والعقود التي مت إبرامها بالفعل في نظام برنامج العمل اإلستراتيجي للبنك الدولي.

ب/ معدل املنصرف كنسبة مئوية من املبلغ الفعلي الذي مت حتويله من البداية حتى 30 يونيو / حزيران 2008.
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املرفق ـــ تدخالت الصندوق العاملي للحد من الكوارث واالنتعاش 
من آثارها في بلدان بقع الكوارث الطبيعية الساخنة

اإلستراتيجيات املزمعة لتخفيض أعداد الفقراء، إستراتيجيات املساعدة القطرية، 
وأُطر عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية في بلدان بقع الكوارث الطبيعية 

الساخنة التي تستمد أكثر من 30 في املائة من إجمالي الناجت من مناطق تتعرض 
الثنني أو أكثر من األخطار

املساعدة الفنية من قبل الصندوق في إطار املسار الثاني والثالث
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سنتان قب

09–07
ت املالية 

سنوا
ال

10–08
ت املالية 

سنوا
ال

11–09
ت املالية 

سنوا
ال

تقرير سير التقدمـ 88.795.496.416السلفادور1
08/30/2007

2007II

تقرير سير التقدمـ 94.996.396.38جامايكا2
03/27/2007

2007II

اجلمهورية 3
الدومينيكية

تقرير سير التقدمـ 87.294.795.619
07/12/2007

2007

تقرير سير التقدم ـ52.792.192.227غواتيماال4
01/11/2007

2005II

جمهورية 5
كوريا

82.892.291.5680

فييتنام ـ اخلطة 33.275.789.445فييتنام6
للتنمية  اخلمسية 

االجتماعية 
واالقتصادية 

واملذكرة 
االستشارية 

املشتركة
 —2006

12/05/2006

إستراتيجية 
القطرية  الشراكة 

ـ 01/23/2007

2006II

86.488.688.582006IIألبانيا7

تقرير سير التقدم ـ 51.984.886.618كوستاريكا8
11/30/2006

2008II

إستراتيجية 21.284.786.697كولومبيا9
القطرية  املساعدة 

ـ 09/27/2007

2008II

71.483.686.5572006II, IIIبنغالديش10

50.381.385.2862005IIIIIالفلبني11

إستراتيجية 7380.983.3302تركيا12
القطرية  املساعدة 

ـ 06/7/2007

2006II

ترينيداد 13
وتوباغو

إستراتيجية 66.782.483.113
القطرية  املساعدة 

ـ 07/01/2007

2008
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11–09
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ال

53.480.480.41أنتيغوا وبربودا14

79.979.979.91بربادوس15

66.755.373.11سان مارينو16

إستراتيجية 24.473.672.230إكوادور17
املساعدة القطريةـ  

06/07/2007

2007II

إستراتيجية 15.968.271.1676املكسيك18
املساعدة 

القطرية—   
02/28/2008، تقرير 

سير التقدم ـ 
02/06/2007

2008

كومنولث 19
دومينيكا

تقرير سير التقدمـ  68.36768.31
06/26/2007

تقرير سير التقدمـ  21.668.767.94نيكاراغوا20
04/19/2007

إستراتيجية 
املساعدة القطريةـ  

09/13/2007

2008II

إستراتيجية 5.264.967.794شيلي21
املساعدة القطريةـ  

02/27/2007

2008

جمهورية 22
إيران 

اإلسالمية

إستراتيجية 31.769.866.5163
القطرية  املساعدة 
)السنة املالية 07 

مبشاركة مؤسسة 
الدولية( التمويل 

06/14/2007

2005

4.961.265.91092008فنزويال23

وثيقة 9.365.665.512أوزبكستان24
إستراتيجية 

تخفيض أعداد 
الفقراء ـ 

12/10/2007

مذكرة 
اإلستراتيجية 

املؤقتة ـ 
07/27/2006

2005
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سانت كيتس 25
ونيفيس

0.0152.864.91

13.764.964.7112008األردن26

1.857.463.2152األرجنتني27

  إستراتيجية 8.656.462.4213جنوب أفريقيا28
الشراكة القطرية ـ  

01/18/2007

2007

تقرير سير التقدمـ  30.464.162.428تونس29
04/03/2007

2007II

املالية 11.567.462.3258إندونيسيا30 السنة 
 ،08-07

إستراتيجية 
املساعدة القطريةـ  
تقرير سير التقدمـ  

10/05/2006

2006II

13.149.856.61,6492006IIالصني31

تقرير سير التقدمـ  195656.57هندوراس32
02/01/2007

إستراتيجية 
القطرية   املساعدة 

ـ 11/07/2006

2007

الثانية 44.447.9564هايتي33 الوثيقة 
إلستراتيجية 

تخفيض أعداد 
الفقراء ـ   

10/26/2007

 مذكرة 
اإلستراتيجية 

املؤقتة ـ 
01/25/2007

III

تقرير سير التقدمـ  3555513أوروغواي34
05/31/2007

2007

إستراتيجية 441.553.768بيرو35
املساعدة القطريةـ  

12/19/2006

2006II

53.945.953.61ليختنشتاين36
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جمهورية 37
قيرغير

إستراتيجية 8.351.353.42
املساعدة 

القطرية ـ 
04/19/2007

2005II

50.350.350.31مونتسرات38

37.445.850.3732005رومانيا39

تقرير سير التقدمـ  22.147.749.6692الهند40
03/13/2007

2008II,III

إستراتيجية 3.149.348.385اجلزائر41
املساعدة 

القطرية ـ 
01/15/2008

2007II

48.148.148.11جزر نيوي42

50.460.547.415قبرص43

43.519.4451أندورا44

تقرير سير التقدمـ  245.642.97باراغواي45
30/04/ 2007

2007

وثيقة 15.642.342.49أذربيجان46
إستراتيجية 

تخفيض أعداد 
الفقراء ـ 

03/15/2007

إستراتيجية 
املساعدة 

القطرية ـ 
12/07/2006

2005

تقرير سير 940.141.696باكستان47
التقدمـ  

03/29/2007

2004II

سانت 48
فنسنت

41.641.641.61

4.440.54152006جورجيا49

جمهورية 50
مقدونيا 

اليوغسالفية 
السابقة

إستراتيجية 38.829.638.75
املساعدة القطرية ـ

02/28/2007

2005
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تقرير سير التقدم 4.138.238.32طاجيكستان51
ـ التقييم الثاني 
املشترك من قبل 
موظفي البنكـ  

02/22/2007

2005

مذكرة 136.637.79بوليفيا52
اإلستراتيجية 

املؤقتة ـ 
11/21/2006

2008II, III

املذكرة 0.011.937.36موزامبيق53
االستشارية 

املشتركة بشأن 
احلكومية  الوثيقة 

املعنية  الثانية 
بتخفيض 

أعداد الفقراء  
12/19/2006

إستراتيجية 
املساعدة القطريةـ  

03/20/2007

2007II

1.931.735.312008IIIIIجيبوتي54

وثيقة 9.131.334.55كمبوديا55
إستراتيجية 

تخفيض أعداد 
الفقراء ـ   

03/01/2007

تقرير سير التقدمـ  
05/30/2007

2006II

3.430.433.4502007IIاملغرب56

29.331.63024بلغاريا57

تقرير سير التقدمـ   307×80.297.4نيبال58
12/07/2006

تقرير سير التقدمـ  
02/08/2007

2008II

الكاملة 301×96.396.6بوروندي59 الوثيقة 
إلستراتيجية 

تخفيض أعداد 
الفقراء ـ 

02/08/2007

2008

املراجعة 302×70.895.3مالوي60
الرابعة  السنوية 

لألداء  املذكرة 
االستشارية 
املشتركة & 

الثانية  الوثيقة 
إلستراتيجية 

تخفيض أعداد 
الفقراء  ـ 

01/09/2007

إستراتيجية 
املساعدة القطريةـ  

01/30/2007

2007II
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الوثيقة 303×14.476.4النيجر61
الثانية  الكاملة 

إلستراتيجية 
تخفيض أعداد 

الفقراء  ـ 
07/12/2007

إستراتيجية 
القطرية  املساعدة 

ـ 02/27/2007

2004II

الكاملة 308×29.969.3إثيوبيا62 الوثيقة 
إستراتيجية 

تخفيض أعداد 
الفقراء ـ  

01/09/2007

إستراتيجية 
القطرية  املساعدة 

ـ 10/01/2007

2007II, III

تقرير سير التقدمـ   3016×2963.4كينيا63
 12/14/2006

إستراتيجية 
القطرية  املساعدة 

ـ 12/11/2007، 
تقرير سير التقدم ـ 

01/18/2007

2004II, III

وثيقة 305×35.161.7بوركينا فاصو64
إستراتيجية 

تخفيض أعداد 
الفقراء 6#  
04/12/2007

تقرير سير التقدمـ  
06/28/2007

2006II

3012008II×31.260.8بوتان65

تقرير سير التقدمـ   304×15.756مدغشقر66
07/26/2006

إستراتيجية 
القطرية  املساعدة 

ـ 03/15/2007

2005II, III

الكاملة 301×5954.2جزر القمر67 الوثيقة 
إلستراتيجية 

تخفيض أعداد 
الفقراء ـ 

01/08/2008

 مذكرة 
اإلستراتيجية 

املؤقتة ـ 
12/14/2006

2008II, III

إستراتيجية 3011×27.753.7تنزانيا68
القطرية  املساعدة 

ـ 05/03/2007

2007

 مذكرة 301×15.453.3الصومال69
اإلستراتيجية 

املؤقتة ـ 
01/29/2008

2008
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الكاملة 308×10.152.9السنغال70 الوثيقة 
إلستراتيجية 

تخفيض أعداد 
الفقراء 

ـ 01/30/2007

إستراتيجية 
القطرية  املساعدة 

ـ 03/15/2007

2007II

الكاملة 301×52.152.1غرينادا71 الوثيقة 
إلستراتيجية 

تخفيض أعداد 
الفقراء ـ 

07/03/2007

3012008×52.450.5ليسوثو72

3062006×7.246أفغانستان73

 مذكرة 3015×9.242الكاميرون74
اإلستراتيجية 

املؤقتة ـ 
12/07/2006

2008

3032008II×2042فيجي75

3022008×61.239.3توغو76

حتديث 301×10.139زمبابوي77
اإلستراتيجية 

املؤقتة ـ 
03/29/2007

2007

جمهورية 78
الكونغو

وثيقة 301×1.938.8
إستراتيجية 

تخفيض أعداد 
الفقراء ـ   

03/13/2008

 مذكرة 
اإلستراتيجية 

املؤقتة ـ 
01/23/2007

2008

الثانية 304×37.238.6بنن79 الوثيقة 
إلستراتيجية 

تخفيض أعداد 
الفقراء — 

05/01/2007

اإلستراتيجية 
الكاملة 

للمساعدة 
القطرية ـ 

08/30/2007

2004

3012007×19.838.2بليز80
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وثيقة 301×1335.7سيراليون81
إستراتيجية 

تخفيض أعداد 
الفقراء / املذكرة 

االستشارية 
املشتركة  األولى ـ  

12/21/2006

تقرير سير التقدمـ  
04/26/2007

2008

الثانية 305×2.929.6مالي82 الوثيقة 
إلستراتيجية 

تخفيض أعداد 
الفقراء  ـ  

03/29/2007

تقرير سير التقدم ـ 
04/26/2007

2008

إستراتيجية 3022×19.229.2لبنان83
القطرية  املساعدة 

ـ 04/26/2007

2008

تقرير سير التقدمـ   7×27.526.630أوغندا84
06/14/2006

2006III

جمهورية 85
أفريقيا 

الوسطى

الكاملة  الوثيقة 
إلستراتيجية 

تخفيض أعداد 
الفقراء ـ 

12/13/2007

 مذكرة 
اإلستراتيجية 

املؤقتة ـ 
12/21/2006

2007

الكاملة كوت ديفوار86 الوثيقة 
إلستراتيجية  

تخفيض أعداد 
الفقراء ـ 

03/18/2008

 مذكرة 
اإلستراتيجية 

املؤقتة ـ 
01/23/2007

2008

الوثيقة ليبريا87 املؤقتة 
إلستراتيجية 

تخفيض أعداد 
الفقراء ـ  

05/22/2007

 مذكرة 
اإلستراتيجية 

املؤقتة ـ 
03/29/2007، تقرير 

سير التقدم ـ 
01/08/2008

2008

IIIميامنار88

الضفة 89
الغربية وغزة

إستراتيجية 
مساعدة الضفة 

الغربية وغزة 
11/15/2006
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وثيقة أنغوال90
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اإلستراتيجية 

املؤقتة ـ 
02/28/2007

2005

حتديث وثيقة تشاد91
إستراتيجية 

تخفيض أعداد 
الفقراء ـ  

12/13/2007

تقرير سير التقدمـ  
12/13/2007

2006

جمهورية 92
الكونغو 

الدميقراطية

الكاملة  الوثيقة 
إلستراتيجية 
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الفقراء ـ   

02/20/2007

إستراتيجية 
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2007II, III



إدراج احلد من خماطر الكوارث يف أنشطة حماربة الفقر   91

ل
س

سل
م

م 
رق

البلد

طر
خ

ضة لل
عر

طقة امل
ي املن

جمال
من إ

 %

طر
خ

ضة لل
عر

طقة امل
ي املن

كان ف
س

من ال
 %

ضة
عر

طقة امل
ي املن

ي ف
حملل

جت ا
ي النا

جمال
% إ

طر
خ

 لل

ت
ت الدوالرا

مبليارا
ي 

حملل
جت ا

ي النا
جمال

إ

عداد الفقراء ـ 
ض أ

خفي
جية ت

ستراتي
وثيقة إ

س
جملل

ى ا
ها إل

خ تقدمي
تاري

خ 
طرية ـ تاري

عدة الق
سا

جية امل
ستراتي

إ
س

جملل
ى ا

ها إل
تقدمي

سانية 
عدة اإلن

سا
حدة للم

مم املت
ل األ

عم
طار 

إ
م 

سقة )التقيي
سنة املن

ظور دورة ال
من

من 
ـ 

حدة 
مم املت

ل األ
عم

طار 
ك / إ

شتر
ي امل

طر
الق

هو 
سنة 

حلول ال
سانية 

عدة اإلن
سا

للم
ل الدورة(

سنتان قب

09–07
ت املالية 

سنوا
ال

10–08
ت املالية 

سنوا
ال

11–09
ت املالية 

سنوا
ال

IIIIIجزر سليمان98

الوثيقة األولى السودان99
إلستراتيجية 

تخفيض أعداد 
الفقراء ـ 

02/01/2007

 مذكرة 
اإلستراتيجية 

املؤقتة ـ 
02/01/2007

2008

تيمور 100
الشرقية

IIIII

تونغا101

إستراتيجية غامبيا102
القطرية  املساعدة 

ـ 06/26/2007

2007

تقرير سير التقدم موريتانيا103
ـ 09/13/2007، 

الوثيقة 
الكاملة الثانية 
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تخفيض أعداد 

الفقراء  
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إستراتيجية 
املساعدة القطريةـ  

03/08/2007

تقرير سير التقدم ـ نيجيريا104
03/27/2007

بابوا غينيا 105
اجلديدة

إستراتيجية 
القطرية  املساعدة 

ـ 05/24/2007

2008IIIII

ساوتومي 106
وبرنسيبي

تقرير سير التقدمـ  
08/08/2007

2007

6102IIفانواتو107

تقرير سير التقدمـ   الرأس األخضر108
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تقرير سير التقدمـ  
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2006

غينيا 109
االستوائية

 مذكرة 
اإلستراتيجية 

املؤقتة ـ 
12/03/2007

2008

2007غابون110
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  إستراتيجية موريشيوس111
القطرية  الشراكة 

ـ 11/02/2006 

IIسيشل112

حوار قطري ـ سوازيلند113
07/01/2009

2006II

بروني114

IIكيريباتي115

IIجزر مارشال116

الواليات 117
املوحدة 

مليكرونيزيا
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تقرير سير التقدمـ  غيانا122
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سانت لوسيا123

سانت 124
فنسنت 

وغرينادين
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2008سورينام125

البحرين126

استونيا127

املشترك ملديف128 التقييم 
من قبل موظفي 

البنك / وثيقة 
إستراتيجية 

تخفيض أعداد 
الفقراء  ـ 

03/13/2007

إستراتيجية 
املساعدة القطريةـ  

08/14/2007

2008II

مالطة129

قطر130

جزر كوك131

ناورو132

IIIIIرواندا133

IIبنما134

جمهورية 135
اليمن

II, III

IIأرمينيا136

IIسري النكا137
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قائمة االختصارات واألسماء اخملتصرة

رابطة أمم جنوب شرق آسيا   ASEAN
املكتب الوطني إلدارة األخطار والكوارث )مدغشقر(   BNGRC

مركز تقييم احتماالت اخملاطر )أمريكا الوسطى(   CAPRA
إستراتيجية املساعدة القطرية    CAS

وحدة الوقاية ضد الكوارث وإدارتها  )مدغشقر(   CPGU
برنامج تسهيالت التأمني ضد مخاطر الكوارث )أوروبا الوسطى(   CRIF

تقييم األضرار واخلسائر بعد وقوع الكوارث    DaLa
منظمة األغذية والزراعة    FAO

إجمالي الناجت احمللي   GDP
الصندوق العاملي للحد من الكوارث واالنتعاش من آثارها    GFDRR

إطار عمل هيوغو     HFA
اإلستراتيجية الدولية للحد من الكوارث    ISDR

األهداف اإلمنائية لأللفية اجلديدة    MDGs
البرنامج الوطني للتأمني الزراعي )الهند(    NAIS

منظمة غير حكومية    NGO
اجلمعية الوطنية لتكنولوجيا الزالزل )نيبال(   NSET

وثيقة إستراتيجية تخفيض أعداد الفقراء   PRSP
نظام اإلدارة املستندة إلى اخملاطر    RBMS

برنامج تسهيالت التمويل االحتياطي لإلنعاش من الكوارث   SRFF
األمم املتحدة   UN

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي   UNDP
منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(   UNESCO

مبادرة تتبع قابلية التعرض ألخطار الكوارث       VTI

العملة املستخدمة في هذا التقرير هي الدوالر األمريكي ما لم يُذكر خالف ذلك.
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اجلهة املانحة                            مجموع التعهدات  .
)في 30 يونيو / حزيران 2008(  

5,157,000 دوالر أمريكي استراليا 

3,511,000 دوالر أمريكي كندا 

9,234,000 دوالر أمريكي الدامنرك 

املفوضية األوروبية       400,000 دوالر أمريكي

5,000,000 دوالر أمريكي إيطاليا 

اليابان                         6,000,000 دوالر أمريكي 

2,936,000 دوالر أمريكي لوكسْمُبرغ 

6,337,000 دوالر أمريكي النرويج 

6,000,000 دوالر أمريكي إسبانيا 

9,102,000 دوالر أمريكي السويد 

1,024,000 دوالر أمريكي سويسرا 

8,761,000 دوالر أمريكي اململكة املتحدة 

البنك الدولي               15,000,000 دوالر أمريكي

 املساهمات املقدمة إلى الصندوق العاملي

للحد من الكوارث واالنتعاش من آثارها

السنة املالية 2007 – 2009
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International Strategy
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