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قامت مملكة البحرين، واملرفق العاملي للحد من الكوارث والتعايف التابع للبنك الدولي، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج 
 ،(ProVention Consortium) األمم املتحدة للبيئة، وحكومة النرويج، وحكومة سويسرا، واالحتاد العاملي للحد من تأثريات الكوارث

والوكالة األملانية للتعاون التقين، باإلسهام بتقديم املوارد املالية اليت مكنت من إجناح أول إصدار لتقرير التقييم العاملي بشأن 
احلد من خماطر الكوارث، والذي سيصدر كل سنتني.

قامت املنظمات التالية وغريها بتقديم الكثري من املساهمات للتحليالت املقدمة يف هذا التقرير.
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www.preventionweb.net/gar09Green Ink (www.greenink.co.uk)   :التحرير والتصميم واإلعداد للطباعة

جميع الحقوق محفوظة األمم المتحدة  2009©

إبراء ذمة

اآلراء املقدمة يف هذا اإلصدار ال تعرب بالضرورة عن آراء سكرتارية األمم املتحدة. واملسميات املستخدمة وعرض املواد ال يتضمن 
اإلعراب عن أي رأي مهما كان من جانب سكرتارية األمم املتحدة بشأن الوضع القانوني ألي دولة أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو 

سلطاتها أو بشأن حتديد حدودها أو ختومها. 
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املخاطر والفقر يف مناخ متغري
ملــــخــص وتــــوصــيــات

إن جهود التنمية تواجه خماطر متزايدة، فاالقتصاد العاملي مضطرب وعدم االستقرار يف إمدادات الغذاء والطاقة والصراعات 
وتغري املناخ العاملي وتدهور النظم البيئية والفقر املدقع وتهديدات األوبئة متثل حتديات خطرية تواجه إحراز تقدم حنو 

حتسني الرفاه االجتماعي وحتقيق النمو االقتصادي يف العديد من الدول النامية. 

ويف عام 2008، لقي حوالي 140000 نسمة حتفهم بسبب إعصار ماينمار وانهيار أكثر من مخسة ماليني مبنى وتدمري 
أكثــــر مــــن 21 مليــــون مبنى آخــــر يف زلزال الصــــني. وهذه الكوارث هــــي مبثابة تذكري صــــارخ بأن خماطر الكــــوارث املرتبطة 
باألعاصري االستوائية والفيضانات والزالزل واجلفاف وخماطر طبيعية أخرى هي جزء أساسي من هذه املنظومة املتشابكة 

من التهديدات.

يركــــز تقريــــر التقييــــم العاملي بشــــأن احلد مــــن خماطر الكوارث لعــــام 2009 االنتبــــاه على ذلك التحدي، فهــــو حيدد خماطر 
الكوارث وأسبابها ويوضح أنه من املمكن التصدي هلذه األسباب ويقرتح طرقًا لتحقيق ذلك. والرسالة األساسية للتقرير 
هي أن احلد من خماطر الكوارث ميكنه أن يساعد يف احلد من الفقر ومحاية التنمية والتكيف مع تغري املناخ، كما ميكنه كذلك 
املســــاهمة يف حتســــني األمن العاملي بشــــكل عام وزيادة االســــتقرار والتنمية املســــتدامة. وبالنظر إىل التحديات امللّحة اليت 

يفرضها تغري املناخ، حيث التقرير وبقوة على التحرك الفوري للتصدي للمشكلة. 

إن هذا التقرير هو أول تقييم عاملي سيصدر كل سنتني حول احلد من خماطر الكوارث وقد مت إعداده يف سياق االسرتاتيجية 
الدوليــــة للحــــد مــــن الكــــوارث (ISDR)، وهي اليت مت إطالقها يف عام 2000 وتقدم إطارًا لتنســــيق التحــــركات اخلاصة مبجابهة 
خماطر الكوارث على املســــتويات احمللية والوطنية واالقليمية والدولية. كما أن إطار عمل هيوغو (HFA) الذي اقرته الدول 
ال168 األعضاء يف األمم املتحدة يف املؤمتر الدولي للحد من الكوارث الذي ُعقد يف كوبي يف اليابان عام 2005 حيث كل الدول 

على بذل جهود كبرية للحد من خماطر الكوارث حبلول عام 2015. 

بالتعاون   ،(UNISDR) ولقد مت تنســــيق التقرير من قبل ســــكرتارية األمم املتحدة لالســــرتاتيجية الدولية للحد من الكوارث
مــــع برنامــــج األمم املتحــــدة اإلمنائي (UNDP) والبنك الدولــــي وبرنامج األمم املتحدة للبيئــــة (UNEP) واملنظمة العاملية 
لألرصــــاد اجلويــــة (WMO) ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة (UNESCO) واالحتاد العاملي للحد من تأثريات 
الكوارث (Consortium ProVention) واملؤسسة اجليوتقنية النروجيية والعديد من شركاء االسرتاتيجية الدولية للحد من 
 (GFDRR) اآلخرين. ولقد أسهمت مملكة البحرين، واملرفق العاملي للحد من الكوارث والتعايف للبنك الدولي (ISDR) الكوارث
وبرنامــــج األمم املتحدة اإلمنائــــي (UNDP) وبرنامج األمم املتحدة للبيئة (UNEP) وحكومة النرويج وحكومة سويســــرا 
واالحتــــاد العاملــــي للحد مــــن تأثــــريات الكــــوارث (ProVention Consortium) ووكالة التعاون الفين األملانية (GTZ) أســــهمت 

مجيعها بتقديم املوارد املالية اليت مكنت من إكمال هذا التقرير بنجاح. 

3

مقدمة 

النتائج والتوصيات األساسية 
تتركز مخاطر الكوارث بشكل كبير في البلدان الفقيرة ذات احلوكمة الضعيفة، خاصة  � 

في الدول ذات الدخل املنخفض و املتوسط املنخفض ذات النمو االقتصادي السريع، حيث 
تزداد قابلية تعرض األشخاص واملمتلكات لألخطار الطبيعية مبعدالت أسرع من معدالت 

تعزيز احلد من اخملاطر، مما يؤدي إلى تزايد مخاطر الكوارث.

البلدان ذات االقتصادات الصغيرة واألكثر قابلية للتضرر مثل الدول النامية اجلزرية  � 
الصغيرة والبلدان النامية غير الساحلية لديها قابلية أكثر للتضرر اقتصادياً من جراء 

األخطار الطبيعية. والكثير من هذه الدول تعاني أيضاً من قيود جتارية شديدة.

تتركز معظم الوفيات وتدمير املمتلكات بشكل مكثف في مناطق صغيرة جداً تتعرض  � 
ألخطار نادرة احلدوث ولكنها شديدة جداً. إال أن األضرار منخفضة احلدة التي تصيب 

املساكن والبنية األساسية احمللية واحملاصيل والثروة احليوانية والتي تعترض سبل 
املعيشة وتقوضها بشكل متكرر، مثل هذه األضرار متثل أحد أوجه تأثيرات الكوارث 

املهمة والغير مدركة جيداً في نفس الوقت.
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تقرير التقييم العاملي بشأن احلد من خماطر الكوارث لعام 2009

4

تعاني اجملتمعات احمللية األكثر فقراً من النصيب األكبر من خسائر الكوارث. وعادة تكون  � 
األسر الفقيرة أقل قدرة على مجابهة اخلسائر ونادراً ما حتصل على تغطية تأمينية أو 

تغطية من الضمان االجتماعي. وتؤدي تأثيرات الكوارث إلى خفض الدخل واالستهالك 
وعادة ما تؤثر سلبياً على الرفاه والتنمية البشرية لفترة طويلة من الزمن.

مخاطر الكوارث املتعلقة بالطقس تنتشر بسرعة من حيث مناطق تأثيرها و اخلسائر  � 
التي حتدثها وتواتر حدوثها. وهذه القابلية لالنتشار ال ميكن تفسيرها بتحسني اإلبالغ 

عن الكوارث فقط. في البلدان التي لديها إمكانيات أضعف للحد من اخملاطر، فإن 
احملركات األساسية للمخاطر مثل سوء احلوكمة احلضرية وسبل املعيشة الريفية األكثر 

قابلية للتضرر وتدهور النظم البيئية تعزز هذا االنتشار الكبير خملاطر الكوارث املتعلقة 
بالطقس.

إن تغير املناخ يحدث تغيرات فعلية في التوزيع اجلغرافي خملاطر الكوارث املتعلقة  � 
بالطقس وتواترها وحدتها ويهدد بتقليل قدرة الدول الفقيرة على اجملابهة وقدرة مواطنيها 

على امتصاص الصدمات والتعافي من تأثيرات الكوارث. هذا املزيج من ازدياد اخملاطر 
وضعف القدرة على اجملابهة يجعل تغير املناخ من احملركات العاملية خملاطر الكوارث. كما 
أن تغير املناخ يفاقم من التوزيع الغير متساوي للمخاطر مما يدفع بتأثيرات الكوارث نحو 

اجملتمعات الفقيرة في البلدان النامية بدرجة أكبر.

إن التقدم احملرز باجتاه احلد من مخاطر الكوارث ما زال متفاوتاً. بشكل عام، حترز البالد  � 
تقدماً كبيراً في دعم اإلمكانيات والنظم املؤسسية والتشريعات للتصدي للعجز في 
االستعداد للكوارث واالستجابة لها. ويتم إحراز تقدم جيد في نواٍح أخرى مثل حتسني 

اإلنذار املبكر. وعلى النقيض، فإن الدول تسجل تقدماً ضئيالً في تعميم اعتبارات احلد من 
مخاطر الكوارث في التخطيط والتنمية االجتماعية واالقتصادية واحلضرية والبيئية وفي 

تخطيط وتنمية البنية األساسية.

إن ترتيبات احلوكمة للحد من مخاطر الكوارث في العديد من الدول ال تسهل دمج  � 
اعتبارات احلد من اخملاطر في التنمية، كما أن الترتيبات املؤسسية والتشريعية للحد من 

مخاطر الكوارث ضعيفة االرتباط بقطاعات التنمية بشكل عام.

ترتبط األطر السياسية واملؤسسية للتكيف مع التغير املناخي واحلد من الفقر مع أطر  � 
احلد من مخاطر الكوارث ارتباطاً ضعيفاً للغاية على املستوى الوطني والدولي. وتواجه 

الدول صعوبات في التصدي للمحركات األساسية للمخاطر مثل سوء احلوكمة احلضرية 
واحمللية وسبل املعيشة الريفية األكثر قابلية للتضرر وتدهور النظم البيئية بطريقة تؤدي 

إلى احلد من مخاطر األضرار واخلسائر االقتصادية. 

إن اخلبرات املوثقة في مجال حتسني املستوطنات العشوائية ومنح فقراء احلضر فرصة  � 
للحصول على األراضي والبنية األساسية وفي مجال دعم سبل املعيشة الريفية وحماية 

النظم البيئية واستخدام التمويل املصغر والتأمني املصغر والتأمني املفهرس لتعزيز 
القدرة على اجملابهة توضح أنه من املمكن التصدي للمحركات األساسية للمخاطر. إال أن 

هذه االعتبارات ال يتم دمجها في السياسات العامة.

وسيؤدي الفشل في التصدي للمحركات األساسية للمخاطر إلى زيادات خطيرة في  � 
مخاطر الكوارث وما يتعلق بها من نتائج للفقر. وعلى النقيض، إذا مت إعطاء األولوية 

للتصدي لهذه احملركات، فسيكون من املمكن احلد من اخملاطر وحماية التنمية البشرية 
والتكيف مع تغير املناخ، وبدالً من اعتباره من التكاليف، يجب النظر إلى هذا األمر على 

أنه استثمار لبناء مستقبل أكثر أمناً واستقراراً واستدامة وعدالً. وبالنظر إلى التحديات 
امللحة التي يفرضها تغير املناخ، فإنه من الالزم اتخاذ إجراءات حاسمة اآلن.

WFDP9018UN-1.13_M-SUMMARY.indd   4 06/05/2009   03:11:25



5

املخاطر والفقر يف مناخ متغري
ملــــخــص وتــــوصــيــات

خطة العشرين نقطة للحد من املخاطر

اإلسراع يف اجلهود الرامية لتجنب التغريات املناخية اخلطرية

املوافقة على اتخاذ تدابير فعالة من قبيل وضع إطار سياسة متعدد األطراف خلفض االنبعاثات من غازات الدفيئة وإقرار احلد  1
من االنبعاثات الكربونية. وهي ضرورية من أجل جتنب الزيادات الكارثية احملتملة في تأثيرات الكوارث وما يرتبط بها من عواقب 

الفقر في الدول النامية األكثر عرضة للكوارث.

تعزيز قدرات اجملابهة االقتصادية لدى االقتصادات الصغرية والقابلة للتضرر

تنسيق السياسات اخلاصة بتنمية القطاع التجاري  واإلنتاجي مع سياسات التكيف مع تغير املناخ  واحلد من مخاطر الكوارث 2
من أجل تعزيز القدرة على اجملابهة االقتصادية، وخاصة في حالة الدول النامية اجلزرية الصغيرة والدول النامية غير الساحلية.

تعزيز تنمية صناديق الكوارث بني الدول للسماح بتحويل اخملاطر الرئيسية بتكلفة معقولة وتقدمي آليات أكثر أماناً لتحقيق 3
التعافي وإعادة اإلعمار.

تبين أطر لسياسات تنموية عالية املستوى للحد من املخاطر

اعتماد أطر سياسات تنموية وطنية شاملة على أعلى املستويات بدعم من السلطات السياسية واملوارد الالزمة مع التركيز 4
على احملركات األساسية خملاطر الكوارث. وينبغي لهذه األطر أن حتقق االتساق والتكامل بني اجلهود القائمة في إطار السعي 

لتنفيذ إطار عمل هيوغو ومن خالل احلد من الفقر والتكيف مع تغير املناخ.

تركيز سياسات التنمية على التصدي حملركات املخاطر األساسية

تدعيم  قدرات احلوكمة احمللية لدمج اعتبارات احلد من مخاطر الكوارث في استراتيجية أوسع نطاقاً لضمان توفير األراضي 5
اآلمنة وضمان احليازة والبنية التحتية واخلدمات الكافية و املساكن املناسبة املقاومة للكوارث للفقراء في املناطق احلضرية.

االستثمار في إدارة املوارد الطبيعية وتنمية البنية التحتية وسبل املعيشة والضمان االجتماعي للحد من قابلية التضرر 6
وتعزيز اجملابهة لألسر الريفية.

حماية وتعزيز خدمات النظم البيئية من خالل آليات مثل تشريعات املناطق احملمية ودفع تكاليف خدمات النظم البيئية 7
والتخطيط املتكامل.

حتويل تركيز الضمان االجتماعي من التركيز فقط على االستجابة لتشمل آليات استباقية للكوارث أكثر فاعلية الستهداف 8
أكثر الفئات قابلية للتضرر.

تبين منهج يدعم املبادرات احمللية

نشر ثقافة تخطيط وتنفيذ احلد من مخاطر الكوارث و التي تدعم الشراكة والتعاون بني احلكومة واجملتمع املدني وتدعم 9
املبادرات احمللية وذلك من أجل تخفيض تكاليف احلد من اخملاطر وضمان القبول احمللي وتعزيز رأس املال االجتماعي.

تعزيز النظم اإلدارية القائمة لدمج االبتكارات يف حوكمة احلد من خماطر الكوارث

ضمان أن مسؤولية احلد من مخاطر الكوارث تقع على عاتق أعلى مستويات السلطة السياسية وأنها مدمجة بشكل واضح 10
في خطط و ميزانيات التنمية الوطنية.

تنسيق و دمج آليات حوكمة احلد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير املناخ.11

12
تشجيع التعاون في رصد األخطار وحتديد اخملاطر مما يؤدي إلى عمل تقييمات مخاطر متعددة  وشاملة من خالل التكامل 

الوظيفي بني الهيئات العلمية والتقنية املسؤولة عن االرصاد اجلوية واجليوفيزياء واجليولوجيا وعلم احمليطات واإلدارة 
البيئية........الخ.
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إخضاع جميع االستثمارات العامة لتحليل التكاليف والعوائد لتعزيز االستدامة والفعالية االقتصادية و لإلسهام إلى حد 13
كبير في احلد من مخاطر الكوارث.

تشجيع مكاتب املراقبة و احملاسابات الوطنية على إجراء مراجعات دورية لتنفيذ سياسات احلد من مخاطر الكوارث من أجل 14
حتقيق حتسينات في املسئولية والتنفيذ والتحكم.

تعزيز الروابط بني املنظمات املسؤولة عن إصدار التحذيرات وتلك املسؤولة عن التأهب واالستجابة للكوارث وكذا بني 15
املستويات الوطنية واحمللية من أجل زيادة  فعالية نظم اإلنذار املبكر في اجملتمعات احمللية املعرضة للخطر.

دعم تنمية أسواق التأمني حتى تتمكن نسبة كبيرة من األسر املعرضة للمخاطر من الوصول إلى آليات حتويل اخملاطر و التي 16
تتكامل معها  أدوات مالية أخرى مثل التمويل املصغر ومتويل الطوارئ.

االستثمار للحد من املخاطر

زيادة املوارد املتاحة للتكيف مع تغير املناخ في البلدان النامية املعرضة للمخاطر، وذلك من أجل تكامل املوارد التي مت التعهد 17
بها لتحقيق أهداف األلفية للتنمية وللسماح لهذه البلدان بالتصدي للمحركات األساسية للمخاطر.

استخدام الزيادة في اإلنفاق العام في سياق إجراءات حتفيز االقتصاد لالستثمارفي البنية التحتية للحد من اخملاطر وغيرها من 18
تدابير التصدي للمحركات األساسية للمخاطر.

ضمان توفير استثمارات إضافية إلدخال اعتبارات احلد من مخاطر الكوارث في أي تنمية جديدة.19

تعزيز قدرات البلدان املعرضة خملاطر الكوارث لوضع أطر السياسة واحلوكمة الالزمة لتنظيم وإدارة كل ما سبق.20

املخاطر مركزة بشكل حاد

إن مخاط��ر الوف��اة واخلس��ائر االقتصادي��ة للكوارث 
مرك��زة إلى حد بعيد ف��ي مناطق صغي��رة جداً من 
س��طح األرض. والبالد ذات التعداد السكاني الكبير 
والتي تتع��رض ألخطار طبيعية حادة مس��ؤولة عن 
حصة كبي��رة جداً م��ن مخاط��ر الك��وارث العاملية. 
فعلى س��بيل املثال، %75 من الوفيات الناجمة عن 
الفيضان��ات تترك��ز في ث��الث دول وه��ي: بنجالديش 

والصني والهند. 

وباملث��ل، فإن اخلس��ائر البش��رية واالقتصادية 
تترك��ز في عدد صغير جداً من الكوارث. بني 1975 
و2008 س��جلت قاع��دة بيانات الك��وارث الدولية            
1(EMDAT) 8866  كارث��ة أودت بحياة 2283767 

نس��مة، مبا في ذل��ك 23 كارثة كب��رى أودت بحياة 
م��ن    0.26% أن  يعن��ي  مم��ا  نس��مة،   1786084
الكوارث أدت إلى %78.2 من الوفيات2. وفي نفس 
الفترة، بلغت اخلس��ائر االقتصادية املس��جلة دولياً 
1527.6 بلي��ون دوالر أمريكي. وق��د أدت 25 كارثة 
كبرى فقط، متثل نس��بة %0.28 من  الكوارث إلى 

%40 من اخلس��ائر االقتصادية.

إال أن الدول النامية اجلزرية الصغيرة  ودول صغيرة 
أخرى لديها معدالت أعلى بكثير من اخملاطر النسبية 
بالنظ��ر إلى أع��داد س��كانها وأحج��ام اقتصاداتها. 
فعلى س��بيل املثال، في حالة األعاصير االستوائية، 
تتعرض فانواتو ألعلى نس��بة في العالم من مخاطر 
الوفيات لكل مليون من س��كانها، ويتبعها في ذلك 

سانت كيتس ونيفيس

املخاطر غري موزعة بالتساوي

مخاطر الكوارث غير موزعة بالتساوي، حيث تتركز 
ف��ي الدول النامية نس��ب عالية ج��داً من مخاطر 
الك��وارث. فمثالً، تتع��رض الياب��ان والفلبني خملاطر 
األعاصير االس��توائية املتكررة. وفي اليابان يتعرض 
س��نوياً،  للخط��ر  ش��خص  ملي��ون   22.5 حوال��ي 
باملقارنة مع 16 مليون ش��خص ف��ي الفلبني. غير 
أن مع��دل الوفيات نتيج��ة األعاصير االس��توائية 
املقدر س��نوياً في الفلبني يزيد 16 م��رة تقريباً عن 

مثيل��ه    ف��ي   الياب��ان.

خماطر الكوارث العاملية: التحدي 
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املخاطر والفقر يف مناخ متغري
ملــــخــص وتــــوصــيــات

والتوزي��ع الغي��ر متس��اوي للمخاط��ر ينطب��ق 
أيضاً على مجموعات الدول. فبالنس��بة لنفس عدد 
األش��خاص املعرض��ني خملاطر األعاصير االس��توائية، 
يرتف��ع معدل الوفيات في ال��دول منخفضة الدخل 
حوال��ي 200 م��رة أكث��ر م��ن دول منظم��ة التعاون 

االقتصادي والتنمية.

وتعان��ي البل��دان األفق��ر كذل��ك من خس��ائر 
اقتصادية أعلى بالنس��بة حلج��م اقتصاداتها. وبالد 
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية مبا فيها أستراليا 
والياب��ان والواليات املتحدة األمريكية مس��ئولة عما 
يقدر بحوالي %70 من اخلسائر االقتصادية العاملية 
الناجمة عن األعاصير االستوائية سنوياً وهي تزيد 90 
مرة تقريباً عن اخلس��ائر في البلدان األفريقية جنوب 
الصحراء الكبرى املعرضة لألعاصير االس��توائية. إال 
أنه ومن حيث حجم اخلس��ائر بالنس��بة إلى إجمالي 
الن��اجت احمللي املع��رض للخط��ر، فالبل��دان األفريقية 
جنوب الصحراء الكبرى تعاني من خسائر اقتصادية 
تبلغ حوالي ثالثة أضعاف ونصف ضعف أكبر وباملثل، 
تعاني أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي من 
أكثر من س��تة أضعاف اخلسائر االقتصادية باملقارنة 
مع بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، وفي 
حال��ة الفيضان��ات، تعاني منطقة جنوب آس��يا من 
خس��ائر اقتصادية تبلغ قرابة 15 م��رة أكثر باملقارنة 

مع  بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.

وتب��ني هذه األمثلة أن مخاط��ر الكوارث ال تنتج 
فقط من ش��دة اخلطر ومعدل التعرض له، إمنا يتحدد 
ش��كل اخلطر نتيج��ة مجموعة من احمل��ركات األخرى 
املتعلقة مبس��توى التنمية االقتصادية واالجتماعية 
في البلد املعني وهذه ال تش��مل فقط الدخل والقوة 
االقتصادي��ة، بل تش��مل أيضاً عوام��ل احلوكمة من 
قبيل كفاءة املؤسسات والشفافية واملساءلة. ومتيل 
البل��دان األكثر ثراء إلى أن تكون بها مؤسس��ات أكثر 
كفاءة، ونظم انذار مبكر أكثر فعالية، وأنظمة تأهب 
واس��تجابة أفضل جملابهة الك��وارث، وحكومات أكثر 
انفتاحاً ومؤي��دة للحد من مخاطر الك��وارث. والدول 
ذات الكف��اءة احلكومية األفضل ومؤش��رات التنمية 
البش��رية األعلى تكون لديها مستويات مخاطر أقل 

من البلدان األضعف من ناحية كفاءة احلوكمة.

املخاطر يف ازدياد

في حني أن البل��دان األغنى تكون عادة أقل عرضة 
للمخاط��ر من البل��دان األفقر، يج��ب أن يصاحب 
التطور االقتصادي دعم لكفاءة احلوكمة إذا كانت 
الدول��ة ترمي إلى احلد من مخاطر الكوارث. وميكن 

Modelled fatalities per million per year (relative)

Modelled fatalities per year (absolute)
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خماطر الوفيات 
املطلقة والنسبية 
نتيجة األعاصري 
االستوائية

ملحوظة: فئات املخاطر 
املتزايدة (10-1) 
تشري إىل زيادة 
التعرض للمخاطر من 
منخفض جدًا إىل عاٍل 
جدًا (الفئة 0 متثل 
تعرض غري معلوم). 
لشرح مفصل إلجراءات 
حتليل املخاطر وفئات 
املخاطر ومؤشر  
وفيات الكوارث، برجاء 
الرجوع للمربع رقم 
2.2 يف التقرير.

الوفيات ممثلة باملليون لكل سنة )نسبية(

الوفيات ممثلة باملليون لكل سنة )مطلقة(

فئات املخاطر
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أن ي��ؤدي التط��ور االقتصادي واحلضري الس��ريعان 
إلى تركيز الس��كان واألصول االقتصادية في املدن 
ووديان األنهار اخلصبة و املناطق الس��احلية األكثر 
عرض��ة للمخاطر. وت��زداد مخاطر الك��وارث بزيادة 
تع��رض الس��كان واألص��ول االقتصادي��ة لألخطار 
الطبيعي��ة مبع��دل أس��رع م��ن ق��درة البل��د على 
احلد م��ن اخملاطر من خ��الل وضع أطر السياس��ات 
واملؤسس��ات والتش��ريعات والتخطيط والهياكل 

التنظيمي��ة.

بافتراض ثبات مس��تويات اخملاطر، فإن مخاطر 
الكوارث العاملية ازدادت بش��كل مطلق بني عامي 
ارتفع��ت  للفيضان��ات،  بالنس��بة  و2007.   1990
1990 إلى  %13 م��ن  مخاط��ر الوفي��ات بنس��بة 
2007. كم��ا ازدادت مخاط��ر اخلس��ائر االقتصادية 
الناجم��ة عن الفيضانات بنس��بة %35 في نفس 
الفت��رة الزمني��ة.  وه��ذه الزي��ادات يتس��بب فيها 
أساس��اً تزاي��د معدالت تعرض الس��كان واألصول 
االقتصادية للمخاطر. فقد ارتفع عدد األش��خاص 
%28 في  املعرض��ني خملاط��ر الفيضان��ات بنس��بة 
نف��س امل��دة، بينما زاد تعرض إجمال��ي الناجت احمللي 
بنس��بة %98. وتتركز معظم مخاطر الفيضانات 
في بلدان آس��يوية مثل الص��ني والهند. وفي حني 
ارتف��ع إجمالي الناجت احمللي العاملي بنس��بة 64%، 
ف��إن إجمال��ي الن��اجت احملل��ي ف��ي الص��ني والهند 
ارتف��ع بنس��بة %420 و%185 ف��ي كل منهم��ا. 
وفي نف��س املدة، انخفض��ت قابلي��ة التأثر، وقلت 
اخلسائر البش��رية الناجمة عن الفيضانات بنسبة 
%11، كما قلت اخلس��ائر االقتصادية الناجمة عن 

الفيضان��ات بنس��بة %23. ولك��ن االنخفاض في 
قابلي��ة التض��رر غي��ر كاٍف لتعوي��ض االرتفاع في 

نسبة التعرض.

وهذا يدل على أن مخاطر الكوارث تزيد بأقصى 
معدالته��ا في البلدان املنخفض��ة الدخل والبلدان 
املتوسطة إلى منخفضة الدخل وكذا البلدان التي 
متر اقتصاداتها بنمو س��ريع. وفي ه��ذه البلدان يزداد 
التع��رض للمخاطر بس��رعة كبي��رة، ولكنها تعاني 
من ضع��ف كف��اءة املؤسس��ات نس��بياً. وفي حني 
تقوم هذه البالد بإدخال حتسينات على قدراتها على 
احل��د من اخملاطر، فإنها ليس��ت بنفس س��رعة تزايد 
التع��رض. وف��ي املقابل، معظ��م البل��دان املرتفعة 
الدخ��ل يزداد التعرض بها مبس��تويات أكث��ر اعتداالً 
كما أنها قد خفضت بالفعل جزءاً كبيراً من قابلية 

التضرر باخملاطر لديها.

وقد تكون اخملاطر فعلياً في انخفاض بالنسبة 
إل��ى عدد الس��كان وإجمالي الناجت احملل��ي العاملي،  
فمثالً، عن��د تعديل تقديرات اخلس��ائر االقتصادية 
املس��جلة تبع��اً للتضخم والتعبير عنها كنس��بة 
من إجمالي الناجت احمللي العاملي، جند أنها مس��تقرة 

إل��ى   ح��د    كبي��ر.

Modelled mortality risk
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املخاطر والفقر يف مناخ متغري
ملــــخــص وتــــوصــيــات

االقتصادات الصغرية والقابلة للتضرر 
أقل قدرة على اجملابهة

البلدان ذات االقتص��ادات الصغيرة والقابلة للتضرر، 
مث��ل العديد من ال��دول النامي��ة اجلزري��ة الصغيرة  
والبل��دان النامية غير الس��احلية، واجهت نكس��ات 
ف��ي التنمي��ة االقتصادي��ة أث��رت عليه��ا لعقود من 
تأثيرات الكوارث. والبلدان التي واجهت أعلى نس��بة 
من اخلسائر االقتصادية في حاالت الكوارث، بالنسبة 
إلجمال��ي راس امل��ال بها ه��ي الدول النامي��ة اجلزرية 
الصغيرة والبلدان غير الساحلية، مثل ساموا وسانت 
لوتشيا. ويتضح مبدغشقر منط مختلف ولكنه واضح 
لتأثير اخلس��ائر الناجمة عن الكوارث على صافي رأس 

املال التراكمي.

وبالعكس، فإن صدمات الك��وارث الكبرى على 
البل��دان ذات الدخل املرتف��ع مثل الوالي��ات املتحدة 

األمريكية تكون غير محسوسة، حتى وإن عانى البلد 
من خس��ائر اقتصادي��ة ضخمة. على س��بيل املثال، 
اخلسائر الناجمة عن إعصار كاترينا والتي بلغت 125  
بلي��ون دوالر أمريكي في ع��ام 2005. ال يكون التأثير  
كبيراً في البلدان الكبيرة ذات الدخل املنخفض مثل 
كولومبي��ا، أو البلدان الكبيرة ذات الدخل املتوس��ط 
مث��ل الهند. وه��ذا يعن��ي أن الك��وارث ال تكون لها 
تأثيرات كبيرة على تراك��م رأس املال في البلدان ذات 
االقتصادات الكبي��رة، ولكن تك��ون تأثيراتها مدمرة 

على البلدان ذات االقتصادات الصغيرة.

البل��دان ذات القابلي��ة األكب��ر للتض��رر م��ن 
الناحي��ة االقتصادي��ة ه��ي تل��ك الت��ي تعاني من  
أقصى نس��بة من اخلس��ائر االقتصادية بالنس��بة 
ل��رأس املال وذات املع��دالت املنخفضة م��ن القدرة 
وه��ي  االقتصادي��ة،  الصدم��ات  مجابه��ة  عل��ى 
تتضح في نس��بة املدخ��رات الوطني��ة املنخفضة 
ج��داً. وكذلك يعان��ي العديد من ه��ذه البلدان من 
محدودي��ة كبيرة ف��ي قدرتها على االس��تفادة من 
التج��ارة الدولي��ة، والتي تتميز بأن مش��اركتها في 
أس��واق التصدير العاملي��ة منخفضة جداً )أقل من 
%0.1( وكذا بانخفاض تنوع الصادرات. ومتثل الدول 
النامي��ة اجلزري��ة الصغي��رة والبل��دان النامية غير 
الس��احلية %60 من البل��دان ذات معدالت قابلية 
التضرر االقتصادي العالية و %67  من البلدان ذات 
مع��دالت قابلية التض��رر االقتص��ادي العالية جداً 
بالكوارث كما يقاس باملتغيرات املذكورة آنفاً وهذه 
تش��مل حوالي ثلثي عدد البل��دان املتأثرة مبحدودية 

التجارة الشديدة في نفس اجملموعة.
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الرتكيـــز املكثـــف للوفيات واخلســـائر 
االقتصادية املباشرة 

من وجهة النظر احمللية، فإن معظم الوفيات واخلسائر 
االقتصادية املباش��رة تتركز تركيزاً عالياً في مناطق 
محدودة للغاية وتنجم عن أحداث نادرة نسبياً. وعند 
جتمي��ع تقاري��ر اخلس��ائر الناجمة عن الك��وارث على 
املس��توى احمللي في عينة من 12 بلداً من بلدان آسيا 
وأمريكا الالتينية ف��ي الفترة من 1970 إلى 32007، 
تب��ني أن %84 م��ن الوفي��ات و%75 م��ن املس��اكن 
املدمرة تتركز في %0.7 فقط من التقارير. وهذه هي 
الكوارث التي تشكل عناوين األخبار، وتستحوذ على 

اهتمام اجملتمع الدولي.

انتشار األضرار على نطاق واسع

وم��ع ذلك، فعلى الصعيد احملل��ي ثمة أمناط أخرى من 
اخملاطر التي تكون في األساس غير واضحة عند النظر 
إليها من منظور عاملي. فاألضرار املنخفضة احلدة على 
اإلسكان، والبنية التحتية احمللية، واحملاصيل، واملاشية، 
والتي تعترض س��بل املعيشة وتقوضها، تنتشر على 

نطاق واسع في أقاليم البالد، وحتدث بكثرة.

وف��ي عين��ة البالد االثنت��ي عش��رة، كان هناك 
126620 تقري��راً عن أضرار ناجمة ع��ن كوارث على 
مستوى املقاطعات منذ عام 1970، بواقع 9 كوارث 
يومياً في املتوس��ط. وقد س��جل أكثر من %82 من 
املقاطعات حدوث أضرار مرة واحدة على األقل خالل 
هذه الفترة، وسجل حوالي نصف املقاطعات خسائر 
تبلغ س��تة أضعاف أو أكثر، كما  ذكر أكثر من 10% 

منها خسائر تزيد عن  50   ضعفاً.

وتنتشر أضرار تدمير املساكن على نطاق واسع 
في هذه التقارير. ففي حالة والية تاميل نادو، بالهند 
كان هن��اك أكثر من 900000 من��زل دمر في الفترة 
بني عام��ي 1976 و2007. ويتوزع أكثر من %60 من 
أض��رار املس��اكن، وهو م��ا ميث��ل 550000 منزل، بني 
12000 من تقارير اخلسارة املنخفضة احلدة. واألضرار 
الت��ي تلح��ق ب�ع��دد 40 أو 50 منزالً ف��ي فيضان أو 
عاصفة محلي��ة ال يجتذب اهتمام وس��ائل اإلعالم 
الدولية. ولكن مع مرور الوقت، تتجمع هذه اخلس��ائر 
لتس��بب تراكم��اً كبي��راً في اخلس��ائر، مما ي��ؤدي إلى 

إضعاف التنمية احمللية.

ومن ثم، فمثل هذه اخلسائر متثل نسبة كبيرة 
وجانباً غير مسجل من تأثيرات الكوارث. وفي البالد 
االثنتي عش��رة، كان %34 من اخلسائر االقتصادية 
للك��وارث في قطاع اإلس��كان مرتبط��اً مبثل هذه 
التقاري��ر للخس��ائر املنخفضة احل��دة، وكذلك حلق 
%57 من األضرار باملدارس، و % 65 باملستشفيات 

و % 89 بالط��رق.

اجملتمعات الفقرية تواجه تعرضًا أكثر 
للخطر

كانت اجملتمع��ات الفقيرة في البل��دان النامية أكثر 
عرضة للمخاطر من اجملتمعات األكثر ثراء. عالوة على 
ذلك، فإن األسر الفقيرة غالباً ما تكون أقل قدرة على 
اجملابه��ة ألنها غير قادرة على احلص��ول على األصول 
الالزمة لتخفيف آثار اخلسائر الناجمة عن الكوارث أو 
استخدام هذه األصول، ونادراً ما يكون لديها تغطية 

تأمينية أو تدابير حماية اجتماعية.
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املخاطر والفقر يف مناخ متغري
ملــــخــص وتــــوصــيــات

وف��ي املكس��يك، تبني أن��ه ب��ني 1980 و2006، 
أصابت اخلس��ائر الناجمة عن الكوارث %8 فقط من 
املس��اكن في املقاطعات ذات املستويات املنخفضة 
أو املنخفضة ج��داً من التهميش. وف��ي املقابل، في 
املقاطع��ات املهمش��ة ملس��تويات عالي��ة أوعالي��ة 
ج��داً، كان��ت النس��بة أعلى م��ن ذلك بكثي��ر: ففي 
%20 م��ن ه��ذه املقاطعات تعرض أكث��ر من % 50 
من املس��اكن للضرر أو التدمير. وق��د تطابقت هذه 
النتائج مع مثيالتها في بلدان أخرى. ففي سريالنكا، 
دم��رت الفيضانات مس��اكن أكثر ف��ي املناطق التي 
يعيش به��ا أناس حتت خط الفقر. وف��ي والية تاميل 
ن��ادو، كانت الوفيات الناجمة ع��ن الكوارث أعلى في 
املناطق الس��كنية ذات القابلية األعلى للتضرر، في 
ح��ني أن األضرار التي حلقت باملس��اكن في األعاصير 
االس��توائية كانت أكبر في املناطق ذات املس��تويات 

األقل في التعليم ومعرفة القراءة والكتابة.

وم��ن املرجح أن تعاني األس��ر الفقيرة من عجز 
الدخل أو االستهالك بعد الكوارث. ففي السلفادور، 
على س��بيل املثال، انخفض متوسط دخل الفرد في 
األسر الريفية الفقيرة املتضررة من زالزل عام 2001 

مبقدار الثلث تقريباً.

كما يتأثر الرفاه االجتماعية س��لبياً أيضاً على 
الصعيدي��ن احملل��ي واإلقليمي. في املكس��يك، على 
س��بيل املث��ال، ش��هدت املقاطعات الت��ي عانت من 
خس��ائر ناجم��ة عن الك��وارث في الفت��رة بني عامي 
2000 و2005 زيادة بنسبة %3.5 في عدد األسر التي 
ال يكف��ي دخلها لش��راء املواد الغذائية األساس��ية. 
وفي إيران، كانت األقاليم التي شهدت أكبر عدد من 
القتلى وتدمير املنازل في الزالزل هي أيضاً تلك التي 

شهدت أكبر انخفاض في النفقات املنزلية.

كما متيل األس��ر األش��د فقراً إلى فقدان نسبة 
أعلى من األصول االقتصادية لديها  ومن دخلها. ففي 
بيرو، على سبيل املثال ، في عام 2006، انخفض نصيب 
الفرد من االستهالك في األسر الريفية التي تعرضت 
لكوارث بني عامي 2000 و2005. غير أن االس��تهالك 
انخف��ض بنس��بة %3.85 في الربع األكث��ر فقراً من 

األسر، في مقابل % 1.2 في الربع األكثر ثراء.

كم��ا تنتج عن آثار الكوارث عواقب أخرى للفقر. 
حي��ث أوضحت األدل��ة العملية أن نس��بة االلتحاق 
بامل��دارس متيل إل��ى االنخفاض، وقد يق��ل معدل منو 
األطفال بس��بب نقص التغذية في أعقاب الكوارث. 
على سبيل املثال، فإن األطفال الذين كانوا في أرحام 
أمهاتهم إلى األطفال في س��ن 36 شهراً من العمر 
والذين كانوا يعيشون في القرى املتضررة من اجلفاف 
واجملاع��ة عام 1984 ف��ي إثيوبيا أصبحوا بعد عش��ر 
سنوات من وقوع الكارثة 3 سنتيمترات تقريباً أقصر 
م��ن نظرائهم الغي��ر متضررين4. وف��ي البلدان التي 
تعان��ي  فيها املرأة من مكان��ة اجتماعية واقتصادية 

متدنية، فإنها قد تتأثر بالكوارث أكثر من غيرها.

قد تكون هذه النتائ��ج قصيرة املدى، إذا قدمت 
املساعدات الهادفة واملناسبة لألسر الفقيرة، ولكن 
في حال��ة عدم وج��ود هذه املس��اعدات، ف��إن نتائج 
الفق��ر ق��د تكون طويلة امل��دى وقد يك��ون التعافي 
منه��ا بطيئ��اً أو صعباً. فف��ي إثيوبيا، كانت األس��ر 
الريفي��ة الفقيرة األكثر تضرراً م��ن اجلفاف واجملاعات 
في منتصف الثمانينيات تعاني من انخفاض في منو 
الدخل بنسبة  4 — %16 في منتصف التسعينيات، 
عل��ى الرغم من أنه��ا كانت فترة انتع��اش كبير في 
االس��تهالك الغذائ��ي والتغذي��ة. واألس��ر الريفي��ة 
املتضررة من الكوارث املتكررة عادة ال يكتمل تعافيها 

من صدمة ما قبل أن تتعرض لصدمة أخرى.

الزيادة الســـريعة يف خماطـــر الكوارث 
املرتبطة بالطقس

زاد ع��دد تقاري��ر اخلس��ائر احمللي��ة الناجم��ة عن 
الك��وارث ف��ي عينة االثنتي عش��رة دول��ة ألكثر من 
الضعف منذ عام 1980، و تضاعفت أضرار املساكن 
خمس مرات. في حني أن العينة ال متثل العالم، ال يوجد 
أي س��بب يدعو إلى االعتقاد بأن هذه الدول تش��كل 
اس��تثناءات في اجت��اه عاملي. وارتب��ط أكثر من 96% 
من تقارير الكوارث ه��ذه بأخطار متعلقة بالطقس، 
مب��ا فيها األعاصير االس��توائية املتكررة والفيضانات 
الكب��رى وأيضاً أعداد كبيرة م��ن الفيضانات احملدودة 
واالنهيارات األرضية والعواصف واالنهيارات الطينية 
وكوارث أخرى محلية مرتبطة بالطقس، مما يدل على 
وقوع كوارث أكثر، وأنه في الوقت نفسه، هناك زيادة 

في التعرض لتلك الكوارث.

تؤثر مخاطر الك��وارث املرتبطة بالطقس أيضاً 
على مناط��ق أكثر فأكثر باس��تمرار وبعض املناطق 
تتأثر أكثر من غيرها. حيث أن عدد املناطق احمللية التي 
تبلغ عن خس��ائر بني مرة إلى تس��ع مرات في السنة 
قد تضاعف منذ عام 1980. كما أن عدد املقاطعات 
التي أبلغت عن خسائر بني 10 و49 مرة قد تضاعف 
خم��س م��رات. و األه��م هو أن ع��دد تقارير اخلس��ائر 
املرتبط��ة بالفيضانات واألمطار الغزيرة يتزايد بوتيرة 
أس��رع من أنواع األخطار األخرى. ففي كوس��تاريكا، 
على س��بيل املثال، تضاعف عدد هذه التقارير خمس 

مرات على األقل منذ عام 1990.

ومن املرجح أن يكون حتس��ن اإلبالغ عن الكوارث 
هو التفسير وراء هذه الزيادة جزئياً على األقل. فمنذ 
إدخ��ال اإلنترن��ت في أوائ��ل التس��عينيات، مت االبالغ 
ع��ن كوارث أكثر بكثير، وخاص��ة من املناطق الريفية 
النائي��ة. وم��ع ذلك، فإن حتس��ني اإلب��الغ وحده ليس 
كافياً لتفس��ير التوس��ع اجلغرافي للمخاطر. فضال 
ع��ن ذلك، فإن أخطار الفيضانات تزداد أيضاً في املدن 
الكب��رى، حي��ث كانت تقاري��ر اخلس��ائر الناجمة عن 

الكوارث تسجل دائماً.
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واألدلة من دراس��ات احلاالت من افريقيا وآس��يا 
وأمري��كا الالتيني��ة واملوثقة في ه��ذا التقرير تظهر 
أن االزدياد ف��ي مخاطر الك��وارث املرتبطة بالطقس 
يعك��س إلى ح��د كبي��ر ص��ورة العملي��ات املتصلة 
بالتنمية مثل اتس��اع املدن، وتوس��يع حدود املناطق 
الزراعية الى مناطق كانت س��ابقا قليلة الس��كان. 
ه��ذه العمليات ت��ؤدي جميعها وفي وق��ت واحد إلى 
زيادة عدد األش��خاص املعرض��ني للمخاطر، و كذلك 
إل��ى خل��ق أمن��اط جديدة م��ن اخملاط��ر. ف��ي البلدان 
األضعف ق��درة على احلد من اخملاط��ر، فإن محركات 
اخملاطر األساسية مثل سوء احلوكمة احمللية، وقابلية 
التض��رر العالية لس��بل املعيش��ة الريفي��ة وتدهور 

النظم البيئية هي التي تعزز توسع اخملاطر.

Number of flood, rain and flash flood events
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تقارير اخلسائر 
املمتدة املرتبطة 
بالفيضانات واألمطار 
يف كوستاريكا 
(2007-1990)

احملركات األساسية للمخاطر 

سوء احلوكمة احمللية
ف��ي ع��ام 2008 كان أكث��ر من نصف س��كان 
العالم يعيش��ون في املناطق احلضري��ة ومن املتوقع 
أن��ه بحل��ول عام 2010 س��يكون %73 من س��كان 
احلضر ومعظم املدن الكبرى س��وف تكون في الدول 

النامية.

ولم تكن معظم حكومات املدن قادرة على ضمان 
وج��ود أماكن آمن��ة لبناء املس��اكن والبنية التحتية 
ومرافق اخلدمات أو وجود أطر تخطيطية وتنظيمية 
محكمة إلدارة البيئة احمليطة بها ومجابهة األخطار 
األخ��رى. مما أدى إلى زيادة عدد س��كان املدن في الدول 
النامية واس��تيعاب هؤالء السكان في مستوطنات 
عشوائية. ويعيش حوالي بليون شخص حول العالم 
في هذه العش��وائيات وهذا العدد يزداد مبا يقارب 25 

مليون شخص سنوياً.

والفق��راء الذي��ن يعيش��ون في املس��توطنات 
العشوائية في املدن هم االكثر عرضة للمخاطر في 
حياتهم اليومية، حتى ب��دون اعتبار تأثيرات الكوارث 
الطبيعي��ة احملتملة. فعلى س��بيل املث��ال، في مدن 
ال��دول ذات الدخ��ل املرتفع يبلغ مع��دل الوفيات بني 
األطفال دون س��ن اخلامسة أقل من 10 لكل 1000 
مولود. وعلى العكس من ذل��ك، تكون هذه املعدالت 
أعلى بكثير في املدن في الدول النامية. ففي نيروبي 
بلغ معدل الوفيات بني األطفال دون س��ن اخلامس��ة 
61.5 ل��كل 1000 مولود في املدين��ة ككل في عام  
2002 وكان املع��دل يق��ارب 150 ل��كل 1000 ف��ي 

املستوطنات العشوائية للمدينة.

وتشير الدالئل إلى أن التوسع في املستوطنات 
العش��وائية في املدن االفريقية واألس��يوية وأمريكا 
الالتيني��ة يرتب��ط ارتباط��اً وثيق��اً بالزي��ادة املط��ردة 

ف��ي تقاري��ر الك��وارث الناجمة ع��ن تغي��ر املناخ في 
املناط��ق احلضري��ة. وتظه��ر اخلريطة تقارير خس��ائر 
الفيضان��ات في مدينة كال��ي بكولومبيا لكل عقد  
منذ اخلمس��ينيات، حيث أن الزيادة املطردة في تقارير 
الفيضانات تعكس صورة التوس��ع في املستوطنات 

العشوائية املوجودة في املدينة.

والنمو احلضري  في حد ذاته يؤدي إلى زيادة شدة 
جريان املياه خ��الل العواصف واألمطار الغزيرة، فبدالً 
من أن تقوم األرض بامتصاص املياه، يتم حتويل مجراها 
وضخه��ا في املص��ارف والبالوعات وقن��وات الصرف. 
وعادة ما يتم بناء العشوائيات في املناطق التي تعتبر 
غي��ر صاحلة لالس��تخدام في األغراض الس��كنية أو 
التجارية، والواقعة في مناطق معرضة للفيضانات، 
أو عل��ى جانبي التالل املعرضة لالنهيار أو في الوديان، 
مم��ا قد يعرض الناس للخطر، كما يتم بناء املس��اكن 
وتعديله��ا ب��دون الرجوع إل��ى معايير البن��اء املقاوم 
للمخاطر. وقد كان هناك نقص في االستثمارات في 
بناء نظم الص��رف وصيانة النظم القائمة في مدن 
عدة، وخصوصاً في املستوطنات العشوائية. وهناك 
الكثير من الفيضانات التي يتسبب فيها عدم توافر 
أو ع��دم كفاءة الصرف، كما توج��د الفيضانات التي 

تتسبب فيها شدة هطول األمطار.

القابلـــة  الريفيـــة  املعيشـــة  ســـبل 
للتضرر

تعتبر س��بل املعيش��ة الريفية القابلة للتضرر 
من احملركات األساس��ية خملاطر الك��وارث والفقر في 
مناطق عديدة، حي��ث يعيش ما يقرب من %75 من 
السكان حتت خط الفقر الدولي )1.25 دوالر امريكي 
لليوم( و يعملون في مناطق غير حضرية5. نحو268 

عدد أحداث الفيضانات واألمطار والفيضانات الناجتة عن األمطار الكثيفة
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املخاطر والفقر يف مناخ متغري
ملــــخــص وتــــوصــيــات

مليون ف��ي جنوب الصحراء الكبرى االفريقية، و223 
مليون في آس��يا الوس��طى واحمليط اله��ادى، و394 
مليون في جنوب آسيا. وحتى في الدول التي تشهد 
من��واً اقتصادياً مطرداً، مث��ل الصني، ثمة 175 مليون 
م��ن س��كان املناط��ق الريفي��ة يعيش��ون حتت خط 
الفقر. وتؤثر اخلسائر الناجمة عن الكوارث على أعداد 
ضخمة من س��كان املناطق الريفي��ة الفقيرة. ففي 
جن��وب الصحراء الكب��رى في افريقيا خ��الل اجلفاف 
ال��ذي حدث منذ عام 2001 وحتى عام 2003 تعرض 
م��ا يقدر بحوال��ي 206 مليون ش��خص، أو ما يعادل 
%32 من س��كان املنطقة لس��وء التغذية وهو عدد 
يق��ل بقليل ع��ن مجموع الس��كان 268 مليوناً من 

الريفيني الفقراء6.

ال تزال أس��اليب عيش عدد كبي��ر من الريفيني 
الفقراء تعتمد بشكل كبير على الزراعة وقطاعات 
املص��ادر الطبيعي��ة األخرى. وتتميز أس��اليب عيش 
املزارعني الريفية بقلة املدخالت واخملرجات من اإلنتاج 
الزراع��ي بس��بب صعوب��ة احلص��ول عل��ى األصول 
اإلنتاجية مثل االرض والعمالة واألس��مدة الزراعية 
ومراف��ق ال��ري والبنية التحتي��ة واخلدم��ات املالية. 
وعلى س��بيل املثال، فإن متوس��ط محص��ول الذرة 
في مالوي ميثل عش��ر احملصول ف��ي الواليات املتحدة 
االمريكي��ة7. كم��ا أن الف��رص املتاحة لزي��ادة قيمة 
اإلنت��اج الزراعي أيض��ا تكون غالباً مح��دودة نتيجة 
القي��ود عل��ى األص��ول واحل��دود التجاري��ة وصعوبة 

الدخول إلى االسواق.

واألمن��اط التاريخي��ة لتوزيع األراض��ي وحيازتها 
كان��ت دائماً مجحفة للفق��راء الذين ميكنهم فقط 
احلص��ول على األراضي الهامش��ية والغي��ر منتجة، 
مبا في ذلك األراضي املعرض��ة للفيضانات واألراضي 
املعرض��ة للجف��اف لقل��ة أو ع��دم انتظ��ام هطول 
األمط��ار أو جل��دب الترب��ة. واألس��ر الفقي��رة عادة ال 
تس��تطيع احلصول على احلبوب احملسنة وتكنولوجيا 
ال��ري املتطورة وغيرها م��ن املوارد الت��ي بإمكانها أن 
تقلل م��ن قابلية احملاصيل للتع��رض للجفاف. وهذه 
األسر تعتمد على الزراعة املروية باألمطار، وهي أكثر 

تأثراً بالتغيرات املوس��مية الطفيفة في مس��تويات 
هطول األمطار ودرجات احلرارة وعوامل مناخية أخرى. 
كم��ا تعتمد األس��ر الريفية على محصول رئيس��ي 
واحد لتوفي��ر معظم احتياجاتها من الغذاء والدخل 
طوال العام، مما يزي��د من قابليتها للتضرر. باإلضافة 
إلى ذلك، فإن س��بل املعيش��ة في املناط��ق الريفية 
محدودة ايضاً مبحدودي��ة التنوع االقتصادي وضعف 
األس��واق وارتف��اع تكلف��ة آلي��ات التب��ادل التجاري 

والعوائق التجارية.

ومن ثم، فإن األسر الفقيرة والغارقة في الديون 
ال يك��ون لديه��ا فائ��ض كبير الس��تيعاب اخلس��ائر 
والتعاف��ي منها. وقد تكون أية خس��ارة ضئيلة في 
الدخل مدمرة وتؤدي إلى تأثيرات ارتدادية تتمثل في 
زي��ادة الفق��ر وقابلية التضرر في املس��تقبل، نتيجة 
لغي��اب احتياط��ي م��ن األص��ول وغياب أي��ة فرص 
أخ��رى للكس��ب ولعدم وج��ود ضمان��ات اقتصادية 
أواجتماعية وأيضاً تتأثر القدرة على اجملابهة بشكل 
أكب��ر بس��بب مخاطر أخ��رى مثل النزاع��ات ومرض 

نقص املناعةاملكتسبة )االيدز(.

إن ضع��ف بن��اء املس��اكن وامل��دارس والبنية 
التحتي��ة واألص��ول األخرى ف��ي املناط��ق الريفية 
االس��توائية  واألعاصي��ر  للفيضان��ات  املعرض��ة 
وال��زالزل يؤدي أيضاً إلى زي��ادة قابلية التضرر ومن 
ث��م ارتفاع ح��االت الوفي��ات في الك��وارث. وعادة 
يت��م بن��اء املس��اكن الريفي��ة باس��تخدام امل��واد 
احمللي��ة والعمال��ة احمللي��ة وبدون تطبيق أس��اليب 
 ،2005 مقاوم��ة األخطار عن��د البناء. وف��ي عام 
أدى انهي��ار جدران املن��ازل الطيني��ة  الثقيلة إلى  
تدمي��ر329579 من��زالً في زل��زال كش��مير. كما 
أدى غي��اب احلماي��ة ف��ي املنازل املبني��ة من اجلص  
130000 شخص في  والقش في ميامنار إلى وفاة 
2008. وكذل��ك، فإن انع��زال العديد  إعصارع��ام 
م��ن املناطق الريفي��ة الفقي��رة مصحوباً بضعف 
التحتي��ة  البني��ة  ف��ي  احلكومي��ة  االس��تثمارات 
واالس��تعداد جملابهة الكوارث و قدرات االستجابة 

تؤدي كلها إلى زيادة مخاطر الوفاة.

1 03–26–4>7

1959–19502000–1990 1989–1980 1979–1970 1969–1960
تقارير اخلسائر 
املمتدة للفيضانات 
يف مدينة كالي، 
كولومبيا، منذ
2000-1950 

عدد أحداث الفيضانات
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تدهور النظم البيئية

يحص��ل الن��اس على مناف��ع وخدم��ات جوهرية من 
النظ��م البيئية وه��ي تش��مل اخلدم��ات التزويدية 
الت��ي توفر الطاق��ة واملاء والغ��ذاء وااللياف لكل من 
س��كان املدن والري��ف، واخلدم��ات  التنظيمية، مثل 
التخفي��ف من حدة الفيضان��ات والعواصف. وقد مت 
تعدي��ل معظم النظم البيئية س��واء عمداً أو بدون 
عمد لزيادة اإلم��دادات من أنواع معينة من اخلدمات 
وقد مت  تطوير املؤسس��ات لكي تنظم احلصول على 
هذه اخلدمات واس��تخدامها. وعل��ى الرغم من ذلك 
وألن النظ��م البيئية تق��دم العديد من اخلدمات في 
وق��ت واحد، فإن الزيادة في تق��دمي خدمة واحدة مثل 
الغذاء قد يؤدي إلى تدهور خدمات أخرى مثل تنظيم 

مجابهة الفيضانات.

ويفيد تقييم األلفية بأن نحو %60 من اخلدمات 
التي تقدمها النظم البيئية والتي مت تقييمها )15 من 
24 خدم��ة( كانت في حالة تدهور )انظر اجلدول(. وفي 
نفس الوقت تبني أن هناك زيادة في استهالك اكثر من 
%80 م��ن اخلدمات. بعبارة أخرى، فإنه في الوقت الذي 
يتزايد فيه تدفق أكثر خدمات النظام البيئي، يتناقص 
إجمال��ي اخملزون، وبوجه خ��اص، حدد تقييم األلفية أنه 
بينما عّدل األش��خاص النظم البيئية لزيادة اخلدمات 
التزويدي��ة، ف��إن ه��ذه التعديالت ق��د أدت إلى خفض 
اخلدمات التنظيمية للمنظومات البيئية، مبا فيها تلك 
املسئولة عن تخفيف األخطار مثل احلرائق والفيضانات. 
وم��ن أمثلة ذلك، زيادة أخط��ار االنزالقات األرضية على 
املنح��درات التي ازيل��ت منها الغابات الس��تخدامها 

للزراعة، كذا زيادة خطر األمواج العاصفة في املناطق 
التي مت تدمير غابات املنغروف فيها من أجل إنشاء مزارع 
للجمبري، وه��ذان مثاالن على أن الزي��ادة في اخلدمات  
التمويني��ة قد تؤدي إلى خف��ض اخلدمات التنظيمية 
للنظام البيئي. وفي ح��ني أن مثل هذه التغييرات في 
توزيع خدمات النظام البيئي غالباً ما تس��تفيد منها 
مصال��ح اقتصادية مح��ددة، فإن تكاليفه��ا كثيراً ما 
يتحملها الفقراء في املناطق احلضرية واألسر الريفية.

كم��ا أن التغييرات ف��ي توريد خدم��ات النظم 
البيئي��ة ق��د تزي��د أيضاً م��ن قابلية تضرر أس��اليب 
املعيشة، السيما عندما تعتمد سبل املعيشة على 
مصدر واحد من املوارد. على سبيل املثال، تدمير غابات 
املنغ��روف لزراعة اجلمبري ال يقل��ل فقط من احلماية 
ضد تآكل الس��واحل وهبوب العواصف ولكنه أيضاً 
يؤثر س��لباً عل��ى حرفة صيد األس��ماك في املناطق 

الساحلية واجملتمعات التي تعتمد عليها.

إن شق طرق جديدة أسفل السفوح الشرقية 
جلبال االنديز وإلى وس��ط الغاب��ة في بيرو من أجل 
توس��يع احلدود الزراعية أدى إلى زيادة ملحوظة في 
عدد ك��وارث االنزالقات األرضية التي س��جلت في 
تلك املنطق��ة منذ الثمانينات وهذا يظهر بوضوح 
بالل��ون البني الداكن على اخلريطة. وميكن أن تؤدي 
ازال��ة الغاب��ات إل��ى زي��ادة املعروض م��ن اخلدمات 
التزويدي��ة مثل احملاصيل واملاش��ية ولكنه يخفض 
من اخلدم��ات التنظيمي��ة مثل مكافح��ة التآكل    

و تنظي��م   االنزالق��ات  األرضي��ة.

اخلدمات البيئية الثقافيةاخلدمات البيئية التنظيميةاخلدمات البيئية التموينية

+القيم الروحية والدينية+تنظيم جودة الهواء+احملاصيل

+القيم اجلمالية+تنظيم املناخ العاملي+املاشية

+الترفيه والسياحة البيئية+تنظيم املناخ احمللي˜مصايد األسماك

+تنظيم تدفق املياه+املزارع السمكية

+التحكم في التآكل˜األطعمة البرية

+تنظيم جودة  املياه+اخلشب

+التحكم في اآلمراض+/˜القطن

+التحكم في اآلفات+/˜الوقود اخلشبي

+التلقيح+املوارد الوراثية

+تنظيم األخطار الطبيعية+البيوكيماويات

+املياه العذبة

ES= خدمات النظام البيئي. الرموز الرقمية توضح التغير في االستخدام. األلوان توضح التغير في العرض: أخضر = عرض متزايد، أحمر = عرض 
متناقص، أصفر = العرض مستقر إلى حد ما 

استخدام وتقديم 
خدمات النظم 
البيئية اليت مت 
تقييمها8

املصدر: بتصرف من 
تقييم األلفية للنظم 
اإليكولوجية (2005) 
النظم اإليكولوجية 
والرفاهية: اآلوضاع 
واالجتاهات احلالية: 
نتائج جمموعة عمل 
األحوال واالجتاهات: 
واشنطن
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ملــــخــص وتــــوصــيــات

التغريات يف أطـــراف املعادلة تؤدي اىل 
ازدياد املخاطر واخنفاض اجملابهة

رمبا يكون تغير املناخ العاملي هو النتيجة احلتمية 
للظل��م البيئى. لقد أدى انبع��اث غازات الدفيئة إلى 
فوائد على اجملتمعات واالفراد من األثرياء و لكن اجلزء 
األكبر من األعباء يقع على البلدان النامية وبخاصة 

املواطنني األفقر بها. 

أكد التقرير التقييم��ي الرابع للهيئة احلكومية 
الدولي��ة املعنية بتغير املن��اخ )IPCC( أنه إذا ارتفعت 
درجة حرارة س��طح الكوك��ب مبق��دار 2 درجة مئوية 
فوق مستويات ما قبل التصنيع،فإن االنهيار الكارثي 
للنظ��م البيئية يصب��ح محتمالً ومتوقع��اً مما يهدد 

بعواقب غير متوقعة على الفقر ومخاطر الكوارث9.

وقد أك��دت الهيئة احلكومي��ة الدولية املعنية 
بتغي��ر املن��اخ أن التوزيع اجلغراف��ي لألخطار املتصلة 
بالطقس وتواترها وش��دتها قد تغي��رت تغيراً كبيراً 
نتيجة تغير املن��اخ10. وثمة تغيرات حتدث بالفعل في 
كمي��ة هطول األمطار وش��دتها وتواترها ونوعيتها. 
وترتبط هذه التغيرات بزيادة في املناطق املتضررة من 
اجلفاف وفي زيادة مرات هطول األمطار اليومية التي 
ت��ؤدي إلى حدوث فيضانات وكذلك في ش��دة بعض 

أنواع العواصف االستوائية ومدتها.

وفي نفس الوقت فإن تغير املناخ يهدد بتقويض 
ق��درة البلدان الفقي��رة ومواطنيها على اس��تيعاب 
اخلسائر والتعافي من آثار الكوارث، على سبيل املثال 
م��ن خالل االنخفاض ف��ي اإلنتاجي��ة الزراعية واملياه 
والضغط على إم��دادات املياه والطاقة وزيادة ناقالت 
األم��راض. وه��ذا املزيج من زي��ادة اخملاط��ر وانخفاض 
اجملابهة يجع��ل من تغير املناخ مح��ركاً عاملياً  خملاطر 
الك��وارث والتي من ش��أنها أن تزيد من أث��ر الكوارث 

على الفقراء.

وهن��اك بالفع��ل أدلة عل��ى تزايد بع��ض أنواع 
األخطار املتصلة بالطقس. و يبني اجلدول أن متوسط 
ع��دد األعاصير الس��نوية كان مس��تقراً إلى حد ما 
)بني 54.9 و58.1 في الس��نة( منذ عام 1976 و ذلك 
بغض النظر عن درجة حرارة سطح البحر. ولكن في 
السنوات التي كانت أكثر دفئاً ازداد عدد األعاصير من 
فئة 3 و4 )أي األكثر ش��دة( وانخفض عدد األعاصير 
م��ن فئة 1 و2 .والس��يما باملقارنة م��ع الفترة ما بني 
عامي 1976 و 1984 لم تكن هناك بيانات عن درجة 
ح��رارة س��طح البحر.فهن��اك االن أعاصي��ر اكثر من 
فئات 4 و 5. وهذا يتفق مع النتائج التي توصل إليها 
التقري��ر التقييمي الرابع للهيئ��ة احلكومية الدولية 
املعني��ة بتغير املناخ، واألبح��اث احلديثة التي تقدر أن 
ارتفاعاً ق��دره 1 درجة مئوية في درجة حرارة س��طح 
البحر من شأنها أن تؤدي إلى زيادة سنوية تبلغ 31% 

في الوتيرة العاملية للفئة 4  و5 من األعاصير.

تغـــري املنـــاخ يفاقـــم التوزيـــع الغـــري 
متكافئ ملخاطر الكوارث

في نفس الوقت ال��ذي يزيد فيه تغير املناخ من 
اخملاط��ر ويضع��ف من الق��درة على اجملابه��ة، فإن له 
تأثيرات كبيرة على تفاقم مخاطر الكوارث. وبخاصة، 
ف��إن تغير املناخ س��وف يفاقم التوزي��ع غير املتكافئ 
للمخاط��ر، و يزيد من تأثي��رات الكوارث واجتاهها نحو 
اجملتمع��ات احمللية الفقيرة في البلدان النامية. فعلى 
ر أن %1.9 من إجمالي الناجت احمللي  س��بيل املثال، يقدَّ
س��نوياً في مدغش��قر يتعرض خملاط��ر األعاصير من 
الفئة 3، في مقابل %0.09 فقط من إجمالي الناجت 
احملل��ي لليابان. وإذا زادت قوة هذه األعاصير إلى الفئة 
4 للعواص��ف، ف��إن%3.2 م��ن إجمالي الن��اجت احمللي 
ملدغش��قر س��يكون في خطر مقابل %0.16 فقط 

من إجمالي الناجت احمللي لليابان.
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إعادة توزيع املخاطر 
املمتدة يف وسط بريو 
1970 - 1985 و
2006 - 1986

تغري املناخ العاملي 

عدد تقارير اخلسائر عدد تقارير اخلسائر

سكان املدن
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وكما ذكر س��لفاً، فإن %97 من تقارير اخلس��ائر 
املس��جلة املس��توى احمللي تتعلق بالطقس. مما يعني 
أن جزءاً كبيراً جداً من مخاطر الكوارث الناش��ئة في 
الدول النامية شديدة احلساسية ألية زيادة في شدة 
األخطار وتواترها بس��بب تغير املن��اخ. ومن املرجح أن 
تغير املناخ قد س��اهم بالفعل في الزيادة الس��ريعة  
لتقارير اخلس��ائر املرتبطة باملناخ منذ الثمانينات، غير 
أنه ليس من املمكن حساب النسبة الفعلية للزيادة.

وتكون س��بل املعيش��ة الريفية والت��ي تعتمد 
على الزراع��ة واملوارد الطبيعية األخ��رى أكثر قابلية 
للتض��رر بالتغي��رات الطفيفة ف��ي الطقس وتكون 
حساس��ة بش��كل خ��اص للتغي��رات املناخي��ة. وأي 
تغي��ر في الظ��روف املناخية ميكن أن ي��ؤدي إلى املزيد 
من الضغط على امل��وارد املائية وانخفاض اإلنتاجية 
الزراعية، مما قد يؤدي بدوره إلى زيادة في تواتر األخطار 
وش��دتها وم��ن ثم إلى املزي��د من اخلس��ائر، وقد يتم 
اس��تنزاف القدرة على اجملابهة أكثر بس��بب انتش��ار 

ناقالت األمراض. 

وس��وف تواج��ه العديد من املناط��ق احلضرية  
ضغوط بس��بب ع��دم كفاية املي��اه والطاقة وكذا 
بس��بب موج��ات احل��رارة والب��رودة وبس��بب زي��ادة 
انتش��ار ناقالت االمراض. باإلضافة إلى ذلك، فتغير 
املناخ س��وف يزيد م��ن مخاطر الفيضان��ات والتي 
تهدداملستوطنات العشوائية بشكل خاص. كما أن 
كثيراً من املدن معرضة للخطر من ارتفاع مستوى 
س��طح البح��ر. وحالي��ا يعيش %10 م��ن مجموع 
س��كان العال��م )أكث��ر م��ن 600 مليون نس��مة( 
و%13 م��ن س��كان احلض��ر )أكثر م��ن 360 مليون 
نس��مة( على %2 فقط من مس��احة اليابسة في 
العال��م الواقعة على ارتفاع أقل  من 10 أمتار فوق 
سطح البحر واملعروفة باس��م املنطقة الساحلية 
املنخفض��ة االرتف��اع  عن مستوى سطح البحر11. 
وثمة مخاط��ر واضحة مرتبطة بزي��ادة الفيضانات 
والعواصف والت��ي تفاقمت بسبب ارتفاع مستوى 
سطح البحر في مدن مثل دكا ومومباي وشنغهاي 
والتي تق��ع أجزاء كبيرة منها م��ن 1-5  أمتار فوق 

سطح البحر.

اجملموعة 
حسب درجة 
حرارة سطح 

البحر  

عدد 
األعاصير 

االستوائية 
للفترة*

عدد 
السنوات

متوسط 
حدوث 

األعاصير 
لكل سنة

عدد األعاصير 
من الفئة 

األولى

عدد 
األعاصير 
من الفئة 

الثانية

عدد 
األعاصير 
من الفئة 

الثالثة

عدد األعاصير 
من الفئة 

الرابعة

عدد 
األعاصير 
من الفئة 
اخلامسة

ال توجد 
معلومات

494954.922.712.712.96.20.6

متوسط درجة 
حرارة سطح 

البحر

407758.125.413.910.47.11.3

درجة حرارة 
سطح البحر  

متوسطة

448856.018.013.914.09.31.9

درجة حرارة 
سطح البحر  

مرتفعة

460857.520.411.616.18.11.3

* يغطي التحليل الفرتة 1977-2006، وتتوافر بيانات درجة حرارة سطح البحر  من 1985-2006 ومت جتميع األعاصري عن الفرتة من 1977-1985 يف جمموعة 
واحدة لعدم توافر بيانات عن درجة حرارة سطح البحر  

شدة وتواتر األعاصري 
االستوائية
 )1977-2006( تبعًا 
لدرجة حرارة سطح 
البحر 2006-1985  

التقدم يف التصدي ملخاطر الكوارث 
اطار عمل هيوغو

ف��ي ع��ام 2005 اعتم��د 168 بلداً إط��ار عمل 
هيوغو، ومجموعة شاملة من خمس أولويات تهدف 
إلى حتقي��ق خفض كبير ف��ي اخلسائ��ر الناجمة عن 
الك��وارث، من حي��ث اخلسائرالبش��رية واالجتماعية 
واالقتصادية والبيئية التي قد حتيق باجملتمعات احمللية 

و البلدان بحلول عام2015.

وتشير مراجعة أجريت مؤخراً من قبل 62 بلدا12ً 
إلى أن التقدم ال��ذي مت إحرازه نحو حتقيق هذا الهدف 
ال ي��زال مختلط��اً، وبص��ورة عامة ف��إن البل��دان حترز 
تقدم��اً كبيراً في تعزيز الق��درات والنظم املؤسسية 
والتش��ريعات للتصدي ألوجه القص��ور في مجاالت 
التاه��ب واالستجابة للك��وارث. ولقد مت إح��راز تقدم 
جي��د في مج��االت أخرى مث��ل حتسني اإلن��ذار املبكر. 
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ونتيجة لذلك، فإن بع��ض البلدان املنخفضة الدخل 
مثل بنجالديش وكوبا قامت بالفعل بخطوات هائلة 
في مجال احلد م��ن خطر الوفاة في مجابهة مخاطر 
مثل الفيضانات واالعاصير االستوائية وهي حساسة 
للتحسين��ات ف��ي مج��ال اإلن��ذار املبك��ر والتأه��ب 
واالستجاب��ة. فعل��ى سبيل املث��ال، عل��ى الرغم من 
تع��رض كوبا خلمسة أعاصير متتالية في عام 2008، 

فإنه لم يتم االعالن إال عن سبع حاالت وفاة فقط.

وعلى النقيض من ذل��ك، حققت الدول تقدماً 
طفيفاً في تعميم نش��ر اعتب��ارات احلد من مخاطر 
الك��وارث ف��ي التخطي��ط والتنمي��ة االجتماعي��ة 
واالقتصادي��ة واحلضري��ة والبيئية والبني��ة التحتية. 
وميك��ن أن يساعد اإلن��ذار املبكر والتأه��ب في إجالء 
املواطنني في حالة حدوث اعصار ولكن ال ميكن إجالء 
املساكن واملدارس والبني��ة التحتية واذا لم يتم زيادة 

مقاومتها الهيكلية، فإنها تتضرر أو تدمر.

وبالنظ��ر إل��ى أولوي��ات العمل اخلمس��ة إلطار 
عم��ل هيوغ��و، ف��إن أداء ال��دول ذات الدخ��ل املرتفع 
يفوق البلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة 
الدخ��ل، ع��ن طريق تطبي��ق معايي��ر البن��اء املقاوم 
لألخط��ار والتخطي��ط و اللوائح البيئي��ة، فضالً عن 
وج��ود ش��بكة من املؤسس��ات والنظ��م التي حتمي 
املواطن��ني عندما تقع الكوارث  مما يجعل من املمكن 
احلد من قابلية التضرر بشكل كبير. وفي حالة الدول 
االقل تطوراً، فإن  البع��ض يفتقر إلى وجود القدرات 
التقني��ة والبش��رية واملؤسسية واملالي��ة الضرورية 

للتصدي ألبسط جوانب احلد من مخاطر الكوارث. 

بني هذين القطبني، العديد من الدول املتوسطة 
واملنخفضة الدخل اتخذت خطوات كبيرة نحو تطوير 
السياسات الوطنية والنظم املؤسسية والتشريعية 
للحد م��ن مخاطر الكوارث. ولك��ن لألسف، لم تتم 
ترجمة هذا إلى احل��د فعلياً من مخاطر الكوارث في 
قطاع��ات التنمية الرئيسية. ويب��دو أن الدول تواجه 
صعوب��ة في التص��دي للمحرك��ات األساسية التي 
تؤدي إل��ى حدوث اخملاطر، مثل ع��دم كفاءة احلوكمة 
احمللية واحلضرية وقابلية تأثر سبل املعيش��ة الريفية 

وتده��ور النظ��م البيئية بص��ورة تؤدي ال��ى احلد من 
األض��رار واخلسائ��ر االقتصادي��ة. وفي نف��س الوقت 
ف��إن ترتيب��ات احلكومات للحد من مخاط��ر الكوارث 
ف��ي كثير من ال��دول، ال تسهل إدم��اج اعتبارات احلد 
م��ن مخاطر الك��وارث في التنمية. وبوج��ه عام، فإن 
الترتيبات التش��ريعية واملؤسسية للحد من مخاطر 
الك��وارث يكون ارتباطها بقطاع��ات التنمية األخرى  
ضعيف��اً. ويواج��ه تعميم احلد من مخاط��ر الكوارث 
حتدي��ات من مجموع��ة م��ن العوامل التي تش��مل 
صعوبات في جتميع معلومات ش��املة حول مخاطر 
الك��وارث وضع��ف املش��اركة م��ن جان��ب قطاعات 
التنمية اخملتلفة وصعوبات كبيرة في ضمان التنفيذ 

واإللزام  واملساءلة.

التكيف مع تغري املناخ
ويطور العديد من البلدان خططاً واستراتيجيات 
للتكيف مع تغير املن��اخ، على سبيل املثال من خالل 
خطط العم��ل الوطنية للتكي��ف )NAPAs(. ومن 
حيث املبدأ بالنظر إلى أن األخطار املتصلة بالطقس 
هي مظهر من مظاه��ر تغير املناخ، فإن التكيف مع 
تغي��ر املناخ ميكن أن يعزز م��ن جهود احلد من مخاطر 
الكوارث. ولم يستعرض هذا التقرير التقدم احملرز في 
التكيف بطريقة ش��املة، ومع ذل��ك فإن هناك أدلة 
تب��ني أن التق��دم احملرز في التنفيذ ال ي��زال بطيئاً وأن 
سياس��ة التكيف واألط��ر املؤسسسي��ة منفصلة 
بشكل كبير عن تلك التي انشئت للحد من مخاطر 
الك��وارث وذلك على الصعيدين الوطني والدولي. إال 
أن التكيف م��ع تغير املناخ يواجه حتديات مماثلة للتي 
تواجه احلد من مخاط��ر الكوارث وبخاصة في اإلطار 
احلكومي الذي ميكن ألن يسمح بالتصدي للمخاطر 

في قطاعات التنمية.

احلد من الفقر   
تعت��رف أعداد كبيرة م��ن أوراق استراتيجية احلد 
من الفقر)PRSPs( صراح��ة بنتائج الفقر املرتبطة 
بتأثيرات الكوارث وبعض األوراق تش��تمل على أقسام 
ح��ول احلد من مخاطر الك��وارث. ومن حيث املبدأ، فإن 
جه��ود احلد من الفقر في املناط��ق الريفية واحلضرية 
لديه��ا امكانيات للتص��دي للمحرك��ات األساسية 
للمخاط��ر اذا مت تركيزها بش��كل واضح. غير أن هناك 
ارتباطاً وظيفي��اً ضعيفاً في معظم البلدان بني احلد 
من الفقر وبني األطر السياسية واملؤسسية للحد من 
مخاطر الك��وارث. وما لم يتم إدخال اعتبارات مخاطر 
الك��وارث ف��ي سياسات احل��د من الفق��ر وسياسات 
التنمي��ة، فق��د تك��ون النتيج��ة احملتملة ه��ي ازدياد 
مخاط��ر مؤملة مثل انهيار للمدارس ف��ي الزالزل وفي 
الوق��ت ذاته، ف��إن إدراج احلد من مخاط��ر الكوارث في 
اوراق استراتيجية احلد من الفقر غالباً ما يقتصر على 
جوانب التأهب جملابهة الكوارث واالستجابة. لذلك فإن 
امكاني��ات أوراق استراتيجية احلد من الفقر للتصدي 

للمخاطر التزال غير مستغلة استغالالً كامالً. Priority 1
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ضرورة اختاذ إجراءات عاجلة
إن التق��دم احلالي في تنفي��ذ إطار عمل هيوغو 
واجمل��االت املرتبطة به مثل احلد م��ن الفقر والتكيف 
م��ع تغير املناخ ال يؤدي إلى احلد من مخاطر الكوارث. 
ويسلط هذا التقرير الضوء على أن اخملاطر مستمرة 
في الزيادة وحتى بافت��راض ثبات مستويات األخطار، 
فإن أية زيادة أخرى سوف تؤثر على اجملتمعات الفقيرة 
في البل��دان النامي��ة أكثرمن غيره��ا وبطريقة غير 
متكافئ��ة. كم��ا أن تغير املناخ يفاق��م  التوزيع الغير 
متكافئ للمخاطر ويزيد من تأثيرات مخاطر الكوارث 
والفق��ر على ه��ذه اجملتمع��ات. وما ل��م يعًكس هذا 
االجت��اه، فسيكون م��ن املستحيل تنفي��ذ إطار عمل 
هيوغو، كما سيكون من املش��كوك فيه إحراز تقدم 

نحو حتقيق أهداف األلفية للتنمية.

إن األدل��ة املقدمة في هذا التقري��ر تؤكد على 
احلاجة امللح��ة لتجنب التغير املناخ��ي اخلطير، فمن 
املطلوب ب��ذل الكثير من اجله��ود املكثفة للحد من 
انبعاثات غازات الدفيئ��ة وخفض استهالك الطاقة 
اذا أردن��ا جتنب الزي��ادة الكارثية احملتمل��ة في مخاطر 
الكوارث والتي  ستتركز آثارها بشكل كبير في الدول 

النامية.

وم��ن املطل��وب أيض��اً التح��رك ف��ي مج��االت 
السياسات األخ��رى. فالدول التي لديها أعلى قابلية 
نسبي��ة للتض��رر واقل ق��درة على مجابه��ة تأثيرات 
مخاط��ر الكوارث هي تلك ذات االقتصادات الصغيرة 
والضعيف��ة مثل كثير من اجل��زر النامية الصغيرة و 
البل��دان النامية غي��ر الساحلي��ة. ويرتبط انخفاض 
قدرة هذه البلدان على املقاومة بالقيود الصارمة في 
قدرتها على املش��اركة في التج��ارة العاملية. ولذلك 
يل��زم ب��ذل اجله��ود لتنسي��ق السياس��ات املتعلقة 

بالتجارة وتنمية القطاع اإلنتاجي في هذه الدول.

ولألسف، فإن العالم تواجه��ه تغيرات مناخية 
كبي��رة، حت��ى إذا مت حتقيق تقدم سري��ع نحو اقتصاد 
منخف��ض الكرب��ون. ولذلك ف��إن البل��دان املعرضة 
للكوارث لن تك��ون قادرة على جتنب املزيد من تأثيرات 
الك��وارث وعواقب الفقر إال من خ��الل اتخاذ إجراءات 
حاسم��ة للتص��دي للمحرك��ات األساسي��ة وه��ي 
املسئولة عن تركيز األخطار وانتشارها. ويسلط هذا 
التقري��ر الضوء على احلاجة إل��ى تعزيز القدرات على 
التصدي لثالثة محرك��ات رئيسية: ضعف احلوكمة 
احمللية وسبل املعيشة الريفية األكثر قابلية للتضرر 
وتده��ور النظ��م البيئية. كم��ا أن ضع��ف الضمان 
االجتماعي هو احملرك  الرابع، وهو من العوامل الهامة 

على الرغم من عدم ذكره بعمق في هذا التقرير.

وعدم التصدي له��ذه العوامل سوف يؤدي إلى 
زي��ادات حادة ف��ي مخاطر الك��وارث وعواق��ب الفقر 

املرتبط��ة به��ا. وف��ي املقاب��ل، إذا مت إعط��اء األولوية 
للتصدي لهذه العوامل، فمن املمكن احلد من اخملاطر 
و حماية التنمية البش��رية  والتكيف مع تغير املناخ. 
وب��دالً م��ن التركي��ز على التكلف��ة، فإن��ه ينبغي أن 
النظر لهذا على أنه استثمار في بناء عالم أكثر أمناً 
واستق��راراً واستدام��ة وعدالً ف��ي املستقبل. ونظراً 
للطبيع��ة امللح��ة ملش��كلة تغير املن��اخ فإنه يتعني 

اتخاذ إجراءات حاسمة اآلن.

إطـــار سياســـة عـــام لتنميـــة حِتـــد مـــن 
املخاطر  

م��ن املمكن التص��دي للمحرك��ات األساسية 
خملاط��ر الكوارث. فف��ي جميع مناط��ق العالم، تثبت 
اخلبرات املوثقة في مجال تطوير العشوائيات وتوفير 
الفرص لفقراء املدن للحصول على األراضي والبنية 
التحتي��ة وتعزيز سب��ل املعيش��ة الريفي��ة وحماية 
النظم البيئية، واستخدام التمويل الصغير والتأمني 
املفه��رس لتعزيز اجملابهة تثبت أنه ميكن القيام بهذا. 
وقد ظهرت أجنح هذه التجارب في سياق الش��راكات 
املبتك��رة ب��ني احلكوم��ات الوطنية واحمللي��ة واجملتمع 

املدني، قد أدت إلى استدامة احلد من اخملاطر.

وتوضح ه��ذه التج��ارب أن احملرك��ات األساسية  
للمخاط��ر ميكن التصدي له��ا، كما تب��ني أن األدوات 
واألساليب و املناهج الالزم��ة لذلك موجودة بالفعل. 
وم��ع ذلك، فالبد من إدماجها ف��ي السياسة العامة. 
وما زالت معظم الدول تفتقر إلى إطار سياسة تنمية 
عالي��ة املستوى مح��دد ومركز على التص��دي لهذه 
احملركات ويدع��م املناهج املبتكرة. وب��دون هذا الدعم 
املركزي واجلهود املستمرة، ال ميكن إحراز تقدم في احلد 

من مخاطر الكوارث و التكيف مع تغير املناخ.

واحلاجة إلى تعزيز إمكانيات وضع اطار السياسة 
ه��ذا وتنفيذه هي مسألة ملحة علي وجه اخلصوص 
في الدول ذات الدخل املنخفض واملتوسط، حيث يزداد 
خطر التعرض للكوارث بش��كل أسرع، وحيث تتركز 
اخملاطر وحيث يكون الشعور أكبر بالتأثيرات املفاقمة 
للتغي��رات املناخية. احلد من مخاط��ر التنمية امر ال 
غنى عنه اذا كان احلد من مخاطر الكوارث هو في لب 
التنمي��ة، واذا كان للتنمية ان تتكيف مع تغير املناخ. 
واعتماد التنمية التي تراعي احلد من اخملاطر حيوي، إذا 
أردنا إدماج احلد من مخاطر الكوارث في إطار التنمية 
الشامل وإذا أردنا أيضاً أن تراعي التنمية التكيف مع 

تغير املناخ.

كما أن تطبيق إطار السياسة الشامل من شأنه 
أن يتيح الفرصة لتحسني مختلف اخلطط والبرامج 
واملش��روعات اخلاصة باحلد من الفق��ر، والتكيف مع 

استنتاجات  
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املخاطر والفقر يف مناخ متغري
ملــــخــص وتــــوصــيــات

تغي��ر املناخ وحتقيق التنمية املستدامة بصفة عامة 
لكي تصبح أكثر توافقاً من أجل التصدي للمحركات 
األساسي��ة خملاط��ر الك��وارث. كما أن ه��ذه اخلطط 
والبرامج تش��مل اوراق استراتيجي��ة احلد من الفقر، 
وخطط العمل الوطنية للتكيف، وإطار األمم املتحدة 
للمساعدات اإلمنائية وأدوات البرامج الوطنية. ولكي 
تكون أطر السياسات هذه ذات صلة وناجحة يجب ان 
تكون في قلب ج��دول األعمال السياسي، وأن تكون 
مدعومة من امل��وارد اخملصصة في امليزانية الوطنية، 

ومن القيادة على أعلى مستويات احلكومة.

إذا ك��ان املطل��وب هو تنفي��ذ إط��ار السياسة 
العام��ة للتنمي��ة الت��ي تراع��ي احل��د م��ن اخملاط��ر، 
فسيكون من الالزم تبني ثقاف��ة مختلفة للتنفيذ، 
وه��ي الثقاف��ة التي تدع��م الش��راكة والتعاون بني 
احلكوم��ة واجملتمع املدني. وميكن لهذه الش��راكات أن 
تخفض بش��كل كبير من تكاليف احل��د من اخملاطر، 
وأن تضمن قبول اجملتم��ع احمللي وأن تساعد على بناء 
رأس املال االجتماعي مما يقلل من قابلية التضرر على 

املدى الطويل.

احلوكمة الفعالة للحد من املخاطر
باالضاف��ة إل��ى وج��ود إط��ار سياس��ة يجع��ل 
التنمي��ة التي تراعي احل��د من اخملاط��ر أولوية، يجب 
اتخ��اذ  مجموع��ة من ترتيب��ات احلوكم��ة للحد من 
الكوارث والفقر وللتكيف مع تغير املناخ تكون قادرة 
عل��ى ضمان دمج اعتبارات احلد من اخملاطر في جميع 
استثمارات تنمية. إن حتسني حوكمة احلد من اخملاطر 
حي��وي من أجل توفير وسيلة لوضع سياسة ومنهج 
منظم لتخطيط ومتويل ومراقب��ة االستثمارات في 

كل القطاعات.

وبصف��ة خاصة ترتيب��ات احلوكم��ة والترتيبات 
املؤسسية القائمة للحد من خطر الكوارث والتكيف 
مع تغي��ر املناخ يل��زم تنسيقها ودعمه��ا كجزء من 
النظ��م احلالي��ة للحوكم��ة العامة. كم��ا أن تطوير 
إط��ار حكومي موحد للحد م��ن اخملاطر ميكن أن مينح 
الفرص لتنفيذ السياسة العامة بكفاءة أكثر وكذا 
لتجنب االزدواجية وعدم التنسيق. كما أن التنسيق 
ب��ني األطر الدولي��ة ومتطلبات التخطي��ط واإلبالغ 
سيكون داعماً بشكل افضل لدمج السياسات على 

الصعيد الوطني.

ويجب أن تكون املسؤولي��ة املؤسسية واإلدارية 
للح��د م��ن اخملاطر عل��ى أعل��ى مست��وى ممكن في 
احلكومة، للحصول على السلطة السياسية واملوارد 
الالزم��ة للتأثير ف��ي سياسة التنمي��ة. وإذا كان من 
املمك��ن إدراج احل��د م��ن اخملاطر صراح��ة في خطط 
وميزاني��ات التنمية الوطني��ة، فسيكون لدى جميع 
اط��راف احلكومة الق��درة على وض��ع برامج التحرك 

واالستثمارات من أجل احلد من اخملاطر.

حلس��ن احل��ظ، ف��إن العدي��د م��ن ال��دول بدأت 
بالفعل في وض��ع آليات مبتكرة من أجل حتقيق هذا 
التعميم والتنسيق. وتشمل هذه اآلليات إدخال احلد 
من اخملاط��ر في خطط وميزاني��ات التنمية الوطنية 
وتطوي��ر هي��اكل مؤسسي��ة جديدة لرص��د اخملاطر 
وتقييمه��ا وهي الت��ي تعمل على دم��ج املؤسسات 
العلمية والتقنية وإدخال حتليالت التكاليف والعوائد 
في نظم االستثمار العام ومش��اركة مكتب املراقب 
املالي الوطني في دعم التنفيذ والتطبيق واملساءلة  
ف��ي جمي��ع القطاع��ات وعل��ى جمي��ع املستوي��ات 
احلكومي��ة وحتسني نظم اإلنذار املبكر وتطبيق آليات 

مبتكرة لتحويل اخملاطر.

احلـــد من خماطر الكوارث هو اســـتثمار 
وليس تكلفة

اخلط��ر  لعوام��ل  بجدي��ة  التص��دي  يتطل��ب 
األساسي��ة عل��ى املست��وى املطل��وب استثم��ارات 
كبي��رة، و من  الصعب تقدمي تقدير عاملي دقيق لهذه 
احلساب��ات ولك��ن احلساب��ات الت��ي طورها مش��روع 
االلفي��ة تساع��د ف��ي إعطاء فك��رة ع��ن حجمها. 
وميك��ن خفض هذه التكاليف إلى حد كبير من خالل 
اعتماد مناهج املش��اركة ولكن م��ن الواضح ان هذا 
يتطلب ع��دة مئات م��ن ملي��ارات ال��دوالرات. وهذا 
الرق��م متناس��ق مع التقدي��رات املتعلق��ة بتكلفة 
التكي��ف مع تغير املناخ. وستك��ون هناك حاجة إلى 
زيادة املوارد املتاحة للتكيف مع تغير املناخ، فضالً عن 
تلك املرصودة لتحقيق أهداف األلفية للتنمية. وفي 
سياق االزم��ة االقتصادية العاملية، فإن االستثمارات 
ف��ي البنية التحتية وخلق فرص العمل ميكن أن توفر 
فرصاً للتصدي حملركات اخملاطر األساسية، على سبيل 
املث��ال من خالل االستثمارات لتحسني نظم الصرف 

في املناطق املعرضة للفيضانات.

وع��ادة ما يتم تصوير احلد م��ن مخاطر الكوارث 
باعتب��اره تكلف��ة اضافي��ة. وف��ي الواق��ع واحدة من   
األسب��اب الرئيسي��ة املستخدمة لتبرير ع��دم إحراز 
تقدم في احل��د من مخاطر الكوارث ه��ي أن البلدان 
النامية لها أولوي��ات أخرى، مثل احلد من الفقر، ولذا 
فه��ي ال تستطيع حتمل تكالي��ف اضافية للحد من 
مخاطر الك��وارث. وه��ذا التقرير يط��رح وجهة نظر 
مناقض��ة لذلك، حيث أن االستثم��ار في مجال احلد 
من مخاطر الكوارث بصف��ة عامة ميثل توفيراً كبيراً 
من حيث جتنب اخلسائر وتكاليف إعادة البناء وبالتالي 
فه��و وسيل��ة خلف��ض التكالي��ف واحلد م��ن الفقر 
والتص��دي للعوامل املسببة للمخاط��ر. مما يعني أن 
التكلفة احلقيقي��ة للتصدي للمحركات اآلساسية 
للمخاطر هي ف��ي الواقع أقل إذا وضعنا في االعتبار 

احلد من مخاطر الكوارث.

وف��ي اخلت��ام، ف��إن املتطلب��ات الرئيسي��ة هي 
مساع��دة البل��دان ف��ي تعزي��ز أسالي��ب احلوكم��ة 

WFDP9018UN-1.13_M-SUMMARY.indd   19 06/05/2009   03:11:48



تقرير التقييم العاملي بشأن احلد من خماطر الكوارث لعام 2009

20

وحتس��ني قدراتها عل��ى إدارة االستثمارات للتصدي 
لعوامل اخملاط��ر األساسية وضم��ان إدراج احلد من 
مخاط��ر الكوارث ف��ي تل��ك االستثم��ارات. وبدون 
تعزي��ز ه��ذه الترتيب��ات والق��درات واالستثم��ارات، 
فحت��ى االستثمارات الكبيرة في مجال التنمية قد 
ال يك��ون لها تأثي��ر ملموس أو قد يك��ون لها نتائج 
عكسي��ة. ميكن أن تؤدي االستثمارات الصغيرة إلى 
فوائ��د عظيم��ة إذا أمكن تعزي��ز أساليب احلوكمة 
والق��درات للح��د من اخملاط��ر. إن االستثم��ار اليوم 
لتعزي��ز الق��درات ه��و أمر حي��وي اذا أردن��ا لالجيال 

القادم��ة أن تتمت��ع    مبستقب��ل  آم��ن.

مالحظات و مصادر
1. OFDA/CRED قاعدة بيانات الكوارث الدولية

ال تسجل قاعدة بيانات الكوارث الدولية (EMDAT) .2 حاالت 
الك��وارث احمل��دودة، التي يقل عدد ضحاياه��ا عن 10 قتلى 
و100 مص��اب أو الت��ي ال تطلب مساع��دات دولية، موقع 

http://www.emdat.net  :الكتروني
األرجنت��ني وبوليفي��ا وكولومبيا وكوستاريك��ا واإلكوادور  3. 

وإي��ران والهند )والي��ات أوريسا و تاميل ن��ادو( واملكسيك 
ونيبال وبيرو وسريالنكا وفنزويال

، اآلث��ار طويل��ة امل��دى لصدم��ات الطفولة  بورت��ر (2008) .4
الشديدة: أدلة من مجاعة أثيوبيا في عام 1984 

، العالم النامي أفقر مما نعتقد ولكنه ليس  رفايلون (2008) .5
أقل جناحاً في محاربة الفقر

، حالة  منظمة األغذي��ة والزراعة العاملية )الف��او( (2006) .6
عدم استقرار إمدادات الغذاء في العالم

، قاعدة  7. (2008a) )منظمة األغذية والزراعة العاملية )الفاو
بيانات FAOSTAT، موقع الكتروني:

8. http://faostat.fao.org/default.aspx
تقيي��م األلفي��ة للنظ��م اإليكولوجي��ة (2005) .9 النظ��م 
البيئية والرفاه البش��ري: الوضع الراهن واالجتاهات: نتائج 

مجموعة عمل الظروف واالجتاهات
 10. (IPCC) الهيئ��ة احلكومية الدولي��ة املعنية بتغير املن��اخ
:(2007) تغي��ر املن��اخ 2007: ف��ي ب��اري وآخ��رون: التأثيرات 
والتكي��ف والقابلية للتأثر. مساهم��ة مجموعة العمل 
الثانية للتقرير التقييمي الرابع للهيئة احلكومية الدولية 

املعنية بتغير املناخ
 11. (IPCC) الهيئ��ة احلكومية الدولي��ة املعنية بتغير املن��اخ
(2007): ملخ��ص لواضعي السياسات: ف��ي باري وآخرون: 
التأثي��رات والتكيف والقابلية للتأثر. مساهمة مجموعة 
العمل الثانية للتقرير التقييمي الرابع للهيئة احلكومية 

الدولية املعنية بتغير املناخ
(، التكيف مع تغي��ر مناخ في  ساترثوي��ت وآخ��رون )2007 .12
املناطق احلضرية، اإلمكانيات والقيود في األمم منخفضة 
الدخ��ل  و -متوس��ط. الدخ��ل ، سلسلة أوراق مناقش��ة 
املستوطنات البش��رية. املوضوع: تغيير املناخ و املدن رقم 

1. لندن 
البل��دان التي أعدت تقارير مرحلية عن التقدم في تنفيذ  13. 

إطار عمل هيوغو بنهاية فبراير )شباط( 2009
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ملخص وتوصيات:
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املخاطر والفقر يف مناخ متغري
استثمر اليوم لغد أكثر أمنًا

األمــم املتحـدة
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