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القدرة  بناء  ا�سرتاتيجي يف  بحث  اإجراء  على   Anglia

وكان  الكوارث.  خماطر  اإدارة  على  واملحلية  الوطنية 

»ما  هو  البحث  اأن�سطة  وّجه  الذي  الرئي�سي  ال�سوؤال 

التقرير  هذا  ويحتوي  وملاذا؟«.  الناجعة  ال�سبل  هي 

القدرة  بناء  توجهات  يبني  كما  البحث،  نتائج  على 

امل�ستخل�سة  والدرو�س  الكوارث،  خماطر  اإدارة  على 

القدرات  هذه  بناء  اإىل  الرامية  الدعم  اأن�سطة  من 

وحمتواها، والتو�سيات املقدمة اإىل وا�سعي ال�سيا�سات 

ومنّفذي الربامج.

ومل ُيجر يف ال�سابق �سوى القليل من البحوث الر�سمية 

حول بناء القدرة على اإدارة خماطر الكوارث، ولذلك 

توجيهي  دليل  اإىل  الدولية  الفاعلة  اجلهات  افتقرت 

القدرة  بناء  طريقة  ب�ساأن  الرباهني  على  قائم  متني 

ال�سعيدين  على  بفعالية  الكوارث  خماطر  اإدارة  على 

خطوة  ليكون  البحث  مم  �سُ وقد  واملحلي.  الوطني 

اأولية يف �سبيل �سد هذه الثغرة يف املعارف والرباهني، 

وا�ستند اإىل ا�ستعرا�س لعدد كبري من املوؤلفات �سملت 

البحث يف  بهذا  ا�ستعني  اأكرث من 100 مرجع، كما 

اإدارة  على  القدرة  بناء  لطريقة  نظري  اإطار  اإعداد 

خماطر الكوارث على نحو فعال. واخُترب هذا االإطار 

النظري بعد ذلك يف درا�سات حالة جرت على �ستة 

بلدان، و�سمل هذا االختبار درا�سة جتريبية اأجريت يف 

اإثيوبيا ودرا�سات كاملة اأجريت يف باك�ستان وميامنار 

اأي�سا  البحث  ويت�سمن  وموزامبيق.  وهايتي  والفلبني 

درا�سة للبيانات املالية ودرا�سة ا�ستق�سائية عاملية جلمع 

املعلومات من املتخ�س�سني يف اإدارة خماطر الكوارث 

على  وللح�سول  القدرات  بناء  اأن�سطة  توجهات  عن 

اآرائهم يف عوامل النجاح. وقد ُحللت عنا�رش البحث 

واإعداد  امل�ستخل�سة  الدرو�س  على  للوقوف  املختلفة 

اإدارة  على  القدرة  بناء  طريقة  عن  توجيهي  دليل 

خماطر الكوارث يف طائفة من ال�سياقات. والأغرا�س 

البحث اعُتمد تعريف ووكرز )2013:1( التايل لبناء 

القدرة على اإدارة خماطر الكوارث، وهي : »اجلهود 

اأو جمموعة  لتعزيز كفاءات ومهارات منظمة  املبذولة 

قيادة  من  امل�ستهدفة  اجلهات  تتمكن  كي  جماعة  اأو 

اجلهود الرامية اإىل احلد من خماطر الكوارث، اأو مبعنى 

اأعم من حتقيق التنمية بطريقة م�ستدامة يف امل�ستقبل«. 

مبادرات  عليه  تقوم  الذي  املنطقي  االأ�سا�س  ويكمن 

بناء القدرات يف اأنها ينبغي اأن ت�ستحدث قدرة اأقوى 

الكوارث  خماطر  الإدارة  التخطيط  على  وم�ستدامة 

املخاطر  تنح�رش  كي  )النتيجة(  فعليا  باإدارتها  والقيام 
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املرتتبة على الكوارث واملحدقة بحياة النا�س وم�سادر 

لبناء  الفعالة  املبادرة  فاإن  وعليه،  )الوقع(.  رزقهم 

نتائج ت�ساهم  التي ترتتب عنها  املبادرة  القدرات هي 

البحث على  تركيز هذا  ان�سب  التغيري. وقد  يف هذا 

املحققة  النتائج  وتقييم  املتبعة  العمليات  ا�ستك�ساف 

من حيث زيادة القدرات على نحو فعلي، وظهرت 

اإقامة  مثل  جديدة  نتائج  حتقيق  على  كافية  اإ�سارات 

اإدارة  واإدماج  الكوارث  خماطر  الإدارة  حملية  هياكل 

اأو  االإمنائي،  التخطيط  اآليات  يف  الكوارث  خماطر 

لت�سليط  القطاعات  بني  �رشاكات  اإقامة  على  اإ�سارات 

ال�سوء على القيمة التي ميكن اأن ي�سيفها بناء القدرات 

بفعالية اإىل اإدارة خماطر الكوارث واحلد منها.

 ما هي الأفكار اجلديدة امل�صتخل�صة 

من نتائج البحث؟

بناء  برامج  لو�سع  تدريجي  نهج  الراهن  الوقت  يُتبع يف 

اأغلب  تنفذ  بحيث  الكوارث،  خماطر  اإدارة  على  القدرة 

القدرة  بناء  فربامج  ن�سبيا،  �سغرية  مبيزانية  املبادرات 

على اإدارة خماطر الكوارث الكبرية )مثال 20 مليون 

دوالر اأمريكي اأو اأكرث( نادرة، فقد بلغت ميزانية اأكرب 

برنامج خ�سع للدرا�سة 15 مليون دوالر اأمريكي، يف 

حني بلغت ميزانيات الربامج االأخرى التي خ�سعت 

للدرا�سة زهاء مليون دوالر اأمريكي. وعليه مل يتمكن 

التي  الربامج  اأن  تثبت  برباهني  اخلروج  من  الباحثون 

لها ميزانية كبرية هي اأكرث فعالية بال�رشورة. ومع ذلك 

اإدارة  على  القدرة  بناء  نظام  اأن  البحث  فريق  الحظ 

نظاما  لي�س  العاملي  ال�سعيد  على  الكوارث  خماطر 

ا�سرتاتيجيا – بل اإنه، يتاألف من العديد من امل�رشوعات 

البلدان.  بني  وامل�ستتة  املن�سقة  غري  ال�سغرية  والربامج 

وبالتايل، فاأن من املمكن اأن يعمل املانحون عن كثب 

القدرات  تعزيز  برامج  لتن�سيق  الدولية  الوكاالت  مع 

داخل  متعددة  نطاقات  وعلى  النظام  �سعيد  على 

البلدان وفيما بينها.

برامج  فغالبية  و�سل«،  حلقة  توجد  »ال  يبدو  ما  وعلى 

بناء القدرات تركز على امل�ستويني الوطني واملجتمعي، 

اإىل  الراهن  الوقت  يف  االنتباه  منها  الكثري  يوىل  وال 

الوطني،  دون  احلكومي  امل�ستوى  على  القدرات  بناء 

وال�سيا�سات  القدرات  الأن  م�ساكل  يطرح  ما  وهو 

املتاحة على م�ستوى واحد من االأف�سل  واالإجراءات 

واالإجراءات  وال�سيا�سات  القدرات  مع  تتوافق  اأن 

املتاحة على اأدنى واأعلى امل�ستويات. وقد برهن العمل 

لتح�سني  متعددة  نطاقات  على  العمل  اأهمية  امليداين 

الكوارث،  خماطر  اإدارة  وعمليات  �سيا�سات  اإدراج 

وزيادة ا�ستدامتها وتي�سري االإدارة الت�ساعدية املدفوعة 

بالطلب ملخاطر الكوارث. ومع ذلك ال ُتنح االأولوية 

ببناء  اخلا�سة  الدعم  اأن�سطة  اأثناء  الراهن  الوقت  يف 

القدرة على اإدارة خماطر الكوارث اإىل بناء القدرة على 

اأن تويل  ينبغي  ثم  العمل على نطاقات متعددة. ومن 

برامج بناء القدرة على اإدارة خماطر الكوارث االهتمام 

اإىل الطريقة التي ميكن اأن تتوافق بها القدرات اجلديدة 

على  والعمليات  القدرات  مع  واحد  م�ستوى  على 

اأن  ميكن  التي  الطريقة  مثل  امل�ستويات،  واأعلى  اأدنى 

ترتبط بها خطط املقاطعات بعمليات و�سع ميزانيات 

بحيث  اأي�سًا  الربامج  ُت�سمم  اأن  وينبغي  الواليات. 

ت�سمن اأن اأن�سطتها حتقق اأق�سى قدر من التعاون على 

نطاقات متعددة.

اأن غالبية املجتمعات االأكرث عر�سة  الرغم من  وعلى 

من  العديد  واأن  نزاعات،  مناطق  يف  تقع  للكوارث 

فاإن  اله�سة،  الدول  مل�ساعدة  االأولوية  يويل  املانحني 

فريق البحث تو�سل اإىل براهني على اأن منفذي الربامج 

التي ال  املناطق  اأن�سطتهم يف  بطبيعة احلال على  يركزون 

التقليدية  امل�ساكل  تتفاقم  ما  وعادة  نزاعات.  ت�سهد 

خماطر  اإدارة  على  القدرة  بناء  برامج  تواجهها  التي 

وارتفاع  املتاحة  الزمنية  الفرتة  �سيق  مثل  الكوارث، 

التي  والدول  اله�سة  الدول  يف  احلراك،  معدالت 

من  العديد  يف  البحث  فريق  وتو�سل  نزاعًا.  ت�سهد 

منطقة،  يف  اندلع  اإذا  �ساِر  نزاع  اأي  اأن  اإىل  البلدان 

تاأجلت برامج بناء القدرة على اإدارة خماطر الكوارث 

ما  لتنفيذها،  بديلة  اأماكن  حددت  اأو  احلال  بطبيعة 

التي ت�سهد  النا�س الذين يعي�سون يف املناطق  اأن  يعني 

القدرة على  بناء  مبادرات  ت�سملهم  ما ال  عادة  نزاعًا 

اإدارة خماطر الكوارث، على الرغم من زيادة احتمال 

الدول  اأن  اإىل  االإ�سارة  وجتدر  للكوارث.  تعر�سهم 
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على  �سعيفة  قدرات  بال�رشورة  لديها  لي�س  اله�سة 

اإدارة خماطر الكوارث، لكن الباحثني تو�سلوا اإىل اأدلة 

على اأن القدرات والبنية التحتية اخلا�سة باإدارة خماطر 

الكوارث اإذا كانت �سعيفة للغاية، فيمكن اعتبار اتخاذ 

يف  غاية  اأمراً  التقنية  القدرات  لتح�سني  �سغرية  خطوات 

اجلهات  على  تعنّي  النقطة،  بهذه  اأُقر  فاإذا  االأهمية. 

حد  على  والناجع  املجدي  من  اأنه  تعترب  اأن  املانحة 

احلاجة  تبلغ  حيث  اأ�سعف  اأنظمة  على  العمل  �سواء 

�سياقات  تفتاأ  اأعلى م�ستوياتها. وال  القدرات  بناء  اإىل 

التي  والدول  اله�سة  الدول  يف  �رشيعًا  تتغري  احلكم 

تلك  الربامج  يتابع منفذو  اأن  ينبغي  لذا  نزاعًا،  ت�سهد 

اإىل  اأ�سف  معها،  يتكيفوا  واأن  كثب  عن  التغيريات 

ذلك اأن الدول اله�سة والدول التي ت�سهد نزاعًا عادة 

الوطني  واملجتمع  االجتماعي  الن�سيج  فيها  يكون  ما 

اإدارة  برامج  ينبغي مراعاته يف  الذي  االأمر  �سعيفني، 

خماطر الكوارث. 

بناء  اأن  على  موؤخراً  ال�سادرة  املوؤلفات  وت�سدد 

قدرات  تطوير  على  يركز  اأن  ينبغي  القدرات 

املا�سي  يف  ين�سب  الرتكيز  كان  حني  يف  »عملية« 

يتعلق  فيما  البحث،  القدرات »التقنية«. وي�سري  على 

التقنية  القدرات  اأن  اإىل  الكوارث،  خماطر  باإدارة 

بع�سها  وتعزز  اأي�ساً  ببع�سها  ترتبط  العملية  والقدرات 

بينها  الف�سل  ال�سعب  من  يكون  قد  اأنه  درجة  اإىل  بع�ساً 

الرتكيز  ينبغي  اأنه  على  املوؤلفات  وتوؤكد  الواقع.  يف 

التدريب  جتاوز  على  القدرات  بناء  برامج  يف  اأكرث 

املجتمع  العملية يف  القدرات  تطوير  اأجل  من  التقني 

خماطر  اإدارة  ب�ساأن  فعالة  واإجراءات  قرارات  التخاذ 

على  براهني  احلالة  درا�سات  واأظهرت  الكوارث. 

االإ�سهام بقدر هائل يف القدرات العملية، مبا يف ذلك 

الكوارث  خماطر  اإدارة  وت�رشيعات  �سيا�سات  تطوير 

وتطوير اآليات التن�سيق التخاذ القرارات واإدراج احلد 

خمتلف  على  التنمية  خطط  يف  الكوارث  خماطر  من 

امل�ستويات. ومع ذلك فلي�س من املفيد بال�رشورة من 

الناحية التحليلية الف�سل بني بناء القدرات التقنية وبناء 

القدرات العملية – فكالهما مرتبط باالآخر ويعززه، 

وكما  منهما.  عنا�رش  على  ذاته  الن�ساط  ينطوي  وقد 

ُذكر اآنفًا، فاإن القدرة على اإدارة خماطر الكوارث اإذا 

من  العديد  يف  احلال  هو  كما  اأ�ساًل،  متدنية  كانت 

اإىل  االأولوية  اإيالء  املهم  من  يظل  فقد  اله�سة،  الدول 
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القدرات التقنية اإىل جانب القدرات العملية الفعالة، 

وقد يظل من املهم اأي�سًا �سمان تطوير كال النوعني من 

القدرات يف اآن واحد.

وعلى الرغم مما توليه املوؤلفات من اأهمية الأن�سطة بناء 

القدرات، فاإن هذه االأن�سطة ال ترمي كلها بعد اإىل تهيئة 

وميكن  الكوارث.  خماطر  الإدارة  مواتية«  »ظروف 

تعريف الظروف املواتية على اأنها الظروف التي تتيح 

اإدارة  اإيالء االأولوية لتحويل تطوير هياكل ومهارات 

ذلك.  على  ناجعة وحتفز  اأفعال  اإىل  الكوارث  خماطر 

اإدارة خماطر  اأن ت�سهم برامج بناء القدرة على  وميكن 

تهيئة  مبا�رش، يف  غري  اأو  مبا�رش  نحو  على  الكوارث، 

الدعوة وتعزيز  اآليات  ظروف مواتية من خالل مثال 

املنابر االأكادميية وت�سجيع »القادة« ودعم املمار�سات 

اجليدة واإزالة العراقيل الثقافية واإيجاد البدائل. وميكن 

تطبيق مفهوم »الظروف املواتية« الإدارة خماطر الكوارث 

على نحو مفيد على م�ستويات متعددة، مبا يف ذلك على 

منفذي  جميع  باأن  البحث  ويفيد  االأ�سا�سي،  النطاق 

باإبداع  التفكري  لهم  ينبغي  القدرات  بناء  مبادرات 

ومرونة يف طريقة تعزيز هذه البيئة.

ما هي الرباهني اجلديدة املجمعة؟

متعددة  م�سادر  من  ونوعية  كمية  بيانات  جمعت 

البحث. ويلخ�س هذا اجلزء بع�س  اإطار  وحللت يف 

املالحظات البارزة التي قدمها فريق البحث.

يف  بالكوارث  املتعلقة  الدعم  اأن�سطة  لرتكيز  ونظرا 

واالإجحاف  الطوارئ،  حاالت  اإدارة  على  املا�سي 

عن  عو�سا  للكوارث  اال�ستجابة  تويل  يف  الرا�سخ 

يحظى  اأن  املتوقع  من  الكوارث،  خماطر  اإدارة  تويل 

خماطر  اإدارة  دورة  يف  باالأولوية  التاأهب  عن�رش 

الكوارث. ويقدم البحث دليال دامغا على ذلك، كما 

اأنه ي�سلط ال�سوء على ا�ستمرار التغا�سي عن بناء القدرة 

وال�سيما  الكوارث،  اآثار  من  والتخفيف  الوقاية  على 

اخلا�سعة  الربامج  معظم  وُتوجه  امل�ستدام.  االنتعا�ش 

وقد  التاأهب،  على  عمليا  الرتكيز  اإىل  معمقة  لدرا�سة 

اال�ستق�سائية  الدرا�سة  على  املجيبني  من  القليل  اأ�سار 

اإدارة  القدرة على  لبناء  ي�ساركون يف برامج  اأنهم  اإىل 

الوقاية  على  االأول  املقام  يف  تركز  الكوارث  خماطر 

االنتعا�س  اأو  املائة(  يف  )ثمانية  االأثر  من  والتخفيف 

اأ�سا�سي على  املائة فقط(. وال يوجد �سبب  )اثنان يف 

اجلوانب  لهذه  املقدم  الدعم  اإدراج  عدم  يبدو يف  ما 

القدرة  بناء  مبادرات  يف  الكوارث  خماطر  اإدارة  من 

حمل  كونها  عدم  يف  اأو  الكوارث  خماطر  اإدارة  على 

ت�سجيع  وينبغي  املبادرات،  لتلك  الرئي�سي  الرتكيز 

يف  الربامج  بو�سع  قدما  امل�سي  على  الدويل  املجتمع 

هذا االجتاه.

�سامل  نهج  اتباع  اإىل  الدعوة  تكرر  من  الرغم  وعلى 

خماطر  اإدارة  اإطار  يف  الكوارث  خماطر  من  احلد  جتاه 

الكوارث، تو�سل البحث اإىل اأن الربامج ال ت�ستهدف 

تلك  منفذي  اأن  كما  امل�ست�سعفة،  املجموعات  عادة 

القدرة  بناء  من  بدال  االآنية  باملخاطر  ين�سغلون  الربامج 

على التكيف مع تغري املخاطر يف االأجل الطويل. وعلى 

الرغم من اأن اإطار هيوغو للعمل واإطار �سنداي للحد 

اتباع نهج �سامل  من خماطر الكوارث قد �سددا على 

يقدم  الدعم  يبداأ  مل  الكوارث،  خماطر  من  احلد  جتاه 

برامج  اإطار  الكوارث يف  من خماطر  احلد  نهوج  اإىل 

االآن،  اإال  الكوارث  خماطر  اإدارة  على  القدرة  بناء 

الدعم  هذا  ي�سحى  اأن  قبل  طويال  الطريق  يزال  وال 

ت�سميم  عند  اإ�سافيا  اعتبارا  ولي�س  اأ�سا�سيا  اعتبارا 

امليداين  العمل  اأثناء  املجمعة  االأدلة  وتفيد  الربامج. 

اإطار  يف  امل�ست�سعفة  االأماكن  ت�ستهدف  بينما  باأنه، 

ت�سميم اأن�سطة الدعم الرامية اإىل بناء القدرة على اإدارة 

تلك  امل�ست�سعفة  املجموعات  فاإن  الكوارث،  خماطر 

االأماكن لي�ست م�ستهدفة تلقائيا. ويبني العمل امليداين 

املخاطر  الرتكيز على  زيادة  اإىل  تيل  الربامج  اأن  اأي�سا 

االآنية ولي�س على بناء القدرة على اال�ستجابة لتغريات 

املخاطر على االأجل الطويل. 

وك�سف البحث اأي�سا اأن تعميم اإدارة خماطر الكوارث 

على  الربامج،  ت�سميم  عند  الكايف  بالت�سديد  يحظى  ال 

من  وتاأكيده  املوؤلفات  يف  عليه  الت�سديد  من  الرغم 

خالل العمل امليداين باعتباره ن�ساطا مفيدا. وال ُتنح 

االأولوية عموما يف برامج بناء القدرات املتعلقة باإدارة 
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من  احلد  تعميم  على  القدرات  لبناء  الكوارث  خماطر 

خمتلف  عرب  االإمنائي  التخطيط  يف  الكوارث  خماطر 

البحث  جمعها  التي  االأمثلة  تفيد  بل  القطاعات، 

باأن منح تلك االأولوية، عندما يتم، ُيعترب تقدما كبريا 

الكوارث  خماطر  اإدارة  تعمم  ولكي  بارزا.  واإ�ساهما 

واتباع  مواتية  ظروف  تهيئة  ال�رشوري  من  بنجاح 

عملية مدفوعة بالطلب من داخل م�ستويات رفيعة يف 

احلكومة. ول�سوء احلظ ال تزال ا�ستدامة جهود التعميم 

ه�سة وال يزال من الالزم بذل املزيد من اجلهود وو�سع 

املزيد من اال�سرتاتيجيات ل�سمان موا�سلة التغيري على 

االأجل الطويل. 

تعزيز  برامج  جميع  اأن  املعروف  من  كان  واإن 

فاإن  طويلة،  فرتات  على  تنفيذها  يتعني  القدرات 

من  املزيد  يكت�سي  االأمر  هذا  اأن  تك�سف  الدرا�سة 

الكوارث،  خماطر  اإدارة  برامج  اإىل  بالن�سبة  االأهمية 

نظرا ل�رشورة ا�ستحداث مفاهيم جديدة، ومكافحة 

على  تركز  التي  العقليات  وتغيري  الرا�سخة  العادات 

وقدمت  الطوارئ.  حاالت  يف  الدعم  اأن�سطة 

غالبية  اأن  على  براهني  الدولية  اال�ستق�سائية  الدرا�سة 

خم�ش  اإىل  واحدة  �سنة  من  فرتة  على  تنفذ  الربامج 

�سنوات، واأن القليل منها ينفذ على فرتة تتجاوز خم�ش 

اأمام  مزمنة  م�سكلة  الوقت  �سيق  ويطرح  �سنوات. 

الكوارث،  خماطر  اإدارة  على  القدرة  تعزيز  برامج 

ال�سائعة  للتحديات  اجلذري  ال�سبب  ميثل  اأنه  كما 

التناوب  معدالت  ارتفاع  ومنها  املحددة  االأخرى 

وعدم اإجراء تقييمات منا�سبة لتوجيه ت�سميم الربامج 

وعدم و�سع ا�سرتاتيجيات لال�ستدامة. ويفيد البحث 

خماطر  اإدارة  على  القدرة  بناء  برامج  تنفيذ  مدة  باأن 

وقدم  �سنوات،  ثالث  عادة  تتجاوز  ال  الكوارث 

العمل امليداين الكثري من الرباهني على اأن هذه الفرتة 

برنامج خ�سع  اأطول  مدة  بلغت  وقد  للغاية.  ق�سرية 

اأن  على  الرباهني  وتدل  �سنوات،  خم�س  للدرا�سة 

الثالث  ال�سنوات  من  اأطول  فرتة  الربامج على  تنفيذ 

الرامية  الدعم  اأن�سطة  فعالية  ن 
ّ

اأن يح�س املعتادة ميكن 

يف  امل�سالح  اأ�سحاب  ميّكن  ما  القدرات،  بناء  اإىل 

والت�سغيلية  التقنية  القدرات  تعزيز  من  الربامج  هذه 

احلد  �سمولية يف جمال  اأكرث  نهج  اتباع  اإىل  والتحول 



االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

بحث اسرتاتيجي يف بناء القدرة الوطنية واملحلية عىل إدارة مخاطر الكوارث
6

خماطر  اإدارة  برامج  اإطار  يف  الكوارث  خماطر  من 

الكوارث.

وت�سدد املوؤلفات على �رشورة اإيالء االهتمام اإىل تعزيز 

البحث  ويربهن  الربامج،  عن  بامل�سوؤولية  ال�سعور 

بالدليل القاطع على اأن املمار�سني املعنيني باإدارة خماطر 

الكوارث ياأخذون مبداأ امل�سوؤولية على حممل اجلد وعادة 

ما يدرجونه يف ت�سميم برامج بناء القدرات وتنفيذها. 

بذل  دون  من  الربامج  عن  امل�سوؤولية  تبني  يتم  وال 

البحث  اأظهر  وقد  بعناية.  الربامج  وت�سميم  اجلهود 

اأوال اأن املمار�سني املعنيني باإدارة خماطر الكوارث يعون 

اأهمية حتملهم امل�سوؤولية بالن�سبة اإىل فعالية بناء القدرة 

على اإدارة خماطر الكوارث، وثانيا اأن الربامج تنطوي 

الربامج  ت�ستهدفهم  اإ�رشاك من  ل�سمان  على خطوات 

اإ�رشاكا مركزيا يف ت�سميم تلك الربامج وتنفيذها. ومع 

التي  الربامج  املمكن حت�سني جميع  من  يزال  ال  ذلك 

خ�سعت للدرا�سة ل�سمان اإ�رشاك من ت�ستهدفهم تلك 

الربامج اإ�رشاكا اأقوى وزيادة وعيهم بقيمة عملية بناء 

القدرات ومكا�سبها.

اأن�سطة  تكييف  املتبعة  اجليدة  املمار�سات  من  فاإن 

التطوير واأن�سطة الدعم يف جمال اإدارة خماطر الكوارث 

العمل  برهن  وقد  واملحلي،  الوطني  ال�سياقني  مع 

امليداين على اأن منفذي الربامج ياأخذون مبداأ التكييف 

مع ال�سياق املحلي على حممل اجلد. وميكن اتخاذ العديد 

على  التنفيذ  مل�ساعدة وكاالت  العملية  اخلطوات  من 

تكييف براجمها مع الو�سع املحلي. وتتيح اإقامة حوار 

و�رشاكات يف منطقة معينة على وجه اخل�سو�س فهم 

ال�سياق على نحو اأف�سل. اأما على امل�ستوى املجتمعي، 

اكت�سف القائمون على برامج تعزيز القدرات اأن اإقامة 

امل�ستهدفة  للمجتمعات  اليومية  احلياة  مع  الروابط 

العديد  وك�سفت  الفعالية.  من  حت�سن  عي�سها  و�سبل 

من الربامج اأن م�ساركة النا�س يف الربامج تزيد عندما 

ملناق�ستهم  مدخال  اإبداعي  نحو  عي�سهم  �سبل  تتخذ 

حول اإدارة خماطر الكوارث.

جدوى  لتح�سني  املعتمدة  االأخرى  املنهجيات  ومن 

ال�رشاكات  ا�ستخدام  معني  �سياق  اإىل  بالن�سبة  برنامج 

ال�سادرة  املوؤلفات  وتوؤيد  اجلنوب.  بلدان  بني  فيما 

فيما  بالرتتيبات  اال�ستعانة  عموما  القدرات  بناء  عن 

بني بلدان اجلنوب، بحيث ُينقل اخلرباء اال�ست�ساريون 

اإىل  الدخل  متو�سط  اأو  منخف�س  بلد  من  واخلربات 

بلدان  خربات  على  االعتماد  من  بدال  اآخر،  بلد 

من  االأمر  هذا  يخ�سع  مل  ذلك  ومع  املرتفع.  الدخل 

خماطر  باإدارة  يتعلق  فيما  النطاق  وا�سع  لتحليل  قبل 

اأجريت  التي  احلالة  درا�سات  ويت�سح من  الكوارث. 

على برامج اأن التعاون فيما بني بلدان اجلنوب ميكن 

باعتباره نهجا  تعزيزه  بفوائد عديدة وينبغي  يعود  اأن 

لتنفيذ برامج بناء القدرة على اإدارة خماطر الكوارث. 

ومن املفيد جدا على وجه اخل�سو�س اأن يكون البلدان 

لو�سع  ويخ�سعان  ذاتها  لالأخطار  يتعر�سان  املعنيان 

االقت�سادي واالجتماعي ذاته.

ويف جماالت عديدة اأخرى ال تطبق اأف�سل املمار�سات 

عليها  ت�سدد  التي  اال�ستدامة  مثل  امليدان،  على  جيدا 

املوؤلفات ومع ذلك ال يزال منفذو برامج بناء القدرة على 

اإدارة خماطر الكوارث ال يعطونها االأولوية. وعموما ال 

تراعى اال�ستدامة يف التخطيط الر�سمي – مثل و�سع 

واحد  برنامج  ويت�سمن  لالن�سحاب.  ا�سرتاتيجيات 

معمقة  لدرا�سة  خ�سعت  التي  الربامج  بني  من  فقط 

اأن  حني  يف  لالن�سحاب،  ا�سرتاتيجية  لو�سع  عملية 

يراعي  نحو  على  ت�سمم  مل  االأخرى  الربامج  غالبية 

حتقيقها  موا�سلة  اأو  املكت�سبات  على  احلفاظ  طريقة 

عليه  توؤكد  مما  الرغم  وعلى  الربنامج.  ا�ستكمال  بعد 

خماطر  اإدارة  على  القدرة  بناء  برامج  فاإن  املوؤلفات، 

الكوارث ال تركز مبا يكفي حاليا على �سمان ا�ستدامة 

القدرات املطورة. وعلى منفذي الربامج ال�سعي بجد 

اإىل ت�سميم اآليات لالحتفاظ بالقدرات اأو نقلها، واإال 

املحققة.  باملكت�سبات  ال�رشر  املوظفني  تناوب  اأحلق 

اأكرب  اأن تطرح اال�ستدامة م�ساكل  ول�سوء احلظ ميكن 

تناوب  معدل  فيه  يزيد  الذي  املحلي  امل�ستوى  على 

املتخذة  التمويل  قرارات  ت�رش  اأن  وميكن  املوظفني، 

على م�ستويات اأعلى بتعزيز القدرات واحلفاظ عليها. 

اأو  وطنية  معرفية  قواعد  و�سع  ي�ساعد  قد  ذلك  ومع 

خماطر  اإدارة  يف  املكت�سبة  اخلربات  جتمع  قائمات 

الكوارث على االحتفاظ بالقدرات.
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وباملثل عادة ما تكون اأنظمة الر�سد والتقييم امليدانية �سعيفة 

املمار�سات.  اأف�سل  �سمن  مقبولة  كانت  واإن  للغاية، 

وال يوجد ما يكفي من االأدوات والتوجيهات املعدة 

خماطر  اإدارة  وتقييم  ر�سد  على  للم�ساعدة  خ�سي�سا 

واأظهر  املناخ.  تغري  مع  التكيف  وبرامج  الكوارث 

العمل امليداين اأن من املمكن حت�سني نوعية ومتانة ر�سد 

ومن  الكوارث.  خماطر  اإدارة  على  القدرة  بناء  برامج 

االأن�سطة  ر�سد  من  الربامج  تتحول  اأن  خا�سة  الالزم 

العمل  واأظهر  واالأثر.  النتائج  قيا�س  اإىل  واملخرجات 

لربامج  امل�ستقلة  اخلارجية  التقييمات  ندرة  اأي�سا  امليداين 

بناء القدرة على اإدارة خماطر الكوارث، بحيث ال يخ�سع 

اأي برنامج من الربامج اخلم�سة ع�رش املختارة للدرا�سة 

املعمقة لتقييم خارجي. ومع ذلك فاإن الفر�سة متاحة 

لتح�سني الر�سد والتقييم الأن العمل امليداين ك�سف عن 

احلافز  مقام  تقوم  املانحني  متطلبات  اأن  على  براهني 

والتقييم.  الر�سد  جمال  املمار�سات يف  الأف�سل  القوي 

على  مفرو�سا  التزاما  والتقييم  الر�سد  يعترب  ما  وعادة 

املانحني ولي�س فر�سة متاحة لتح�سني فعالية الربامج. 

على  احل�سول  والتقييم  البحث  يتطلب  ما  وعادة 

التوجيه والدعم من املقر الرئي�سي عن بعد، اللذان عادة 

ما يكونان فعالني اإن كانت القدرات امليدانية �سعيفة.

العديد من جماالت  اأي�سا عن  التغا�سي  يقع  ما  وعادة 

الربامج.  بت�سميم  املتعلقة  االأخرى  املمار�سات  اأف�سل 

ويقدم البحث براهني، على وجه اخل�سو�س، على اأن 

بُعد النوع االجتماعي ال يراعى جيدا يف ت�سميم الربامج. 

)تثيل  االجتماعي  النوع  اعتبارات  ُتغفل  ما  فعادة 

الذكور واالإناث(، بخالف حتديد ح�س�س للم�ساركة 

خماطر  اإدارة  على  القدرة  بناء  برامج  يف  الن�سائية، 

الكوارث. وعادة ما يبدي منفذو امل�رشوعات الرغبة 

يف اإدراج م�ساألة تثيل اجلن�سني يف هذه امل�رشوعات، 

لكنهم ال يفهمون جميعا معنى تعميم اعتبارات النوع 

االجتماعي على االأن�سطة. فلي�س لديهم اإال القليل من 

يراعي  نحو  على  براجمهم  توجيه  كيفية  عن  املعارف 

بني  املختلفة  الكوارث  على  املرتتبة  ال�سعف  اأوجه 

واملخاطر،  االأخطار  اإدراك  كيفية  وعن  اجلن�سني، 

واملهارات  االأدوار  وعن  املوارد،  على  واحل�سول 

و�سلطات اتخاذ القرار.

حيث  من  االحتياجات  تقييم  عادة  يجرى  ال  وكذلك 

ويظهر  يكفي.  مبا  مبكر  وقت  يف  يتم  ال  اأو  القدرات 

الدعم  اأن�سطة  من  العديد  يف  امل�ساركني  اأن  البحث 

الكوارث  خماطر  اإدارة  على  القدرة  بناء  اإىل  الرامية 

حيث  من  لالحتياجات  تقييم  اإجراء  يف  ينتظمون  ال 

فاإن  ذلك  ومع  الربامج؛  ت�سميم  لتوجيه  القدرات 

عندما  االحتياجات  تقييم  اأن  على  تدل  الرباهني 

يجرى متاأخرا اأو ب�رشعة فاإنه يوؤدي يف نهاية املطاف 

وعلى  فعاليتها.  من  ويحد  الربامج  تنفيذ  تاأخر  اإىل 

النقي�س عندما يجرى تقييم االحتياجات قبل تد�سني 

الربنامج، يتمكن املنفذون من ت�سميم برامج تتنا�سب 

زمنية  اأطرا  وي�سعون  منها،  املن�سود  الغر�س  مع  اأكرث 

واقعية لتنفيذها منذ البداية.

القدرات  ببناء  املتعلقة  املوؤلفات  تنتقد  ما  وعادة 

باعتباره  التدريب  على  املالحظ  املفرط  االعتماد 

ما  عادة  النهج  هذا  اأن  موؤكدة  االأ�سا�سي،  الن�ساط 

اتباع  البحث  اأظهر  ذلك  ومع  ا�ستدامته.  تتعذر 

هذه  واأن  التدريب،  جتاه  وابتكارا  ا�ستدامة  اأكرث  نهوج 

التدريب  يزال  وال  اإيجابية.  نتائج  حققت  النهوج 

بناء  مبادرات  غالبية  يف  املنفذ  االأ�سا�سي  الن�ساط  هو 

ت�ستخدم  لكن  الكوارث،  خماطر  اإدارة  على  القدرة 

مثال  فتتبع  اأف�سل.  نتائج  لتحقيق  متنوعة  اأ�ساليب 

على  وا�سع  نطاق  على  املدربني«  »تدريب  نهوج 

للغاية  فعالة  تكون  اأن  الُنهج  لهذه  وميكن  يبدو،  ما 

�سارمة  ومتابعة  متاأنية  اختيار  باإجراءات  اقرتنت  اإن 

للمدربني اجلدد. وميكن اأي�سا اأن يكون التدريب يف 

الوظيفة وانتداب موظفني �سكلني فعالني من اأ�سكال 

بناء القدرات على اإدارة خماطر الكوارث، اإن هياأت 

املتبادلة.  والثقة  العمل  يف  للتعاون  مواتية  ظروفا 

تفاعلية  التدريبية  الدورات  كل  تكون  اأن  ويتعني 

على  وقائمة  فيها  تقدم  التي  ال�سياقات  على  ومبنية 

التدريب  لربامج  وميكن  املتبادل.  التعلم  �سلوكيات 

يف  بالتايل  ت�ساهم  اأن  جيدا  واملنفذة  بعناية  امل�سممة 

�سيما من منظور  ت�سغيلية م�ستدامة، وال  اإتاحة قدرة 

نظام اإدارة خماطر الكوارث برمته.
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ما هي األدوات الجديدة امُلّعدة؟  -1-1

توفر الرباهني املقدمة اأعاله �سورة لربامج بناء القدرة 

على اإدارة خماطر الكوارث عامليا، ما يبني اأنه، بالرغم 

بالكثري  القيام  يتعني  يزال  ال  املحرز،  التقدم  من 

الواقع. وبالرغم من  اأر�س  املمار�سات على  لتح�سني 

اإطارا  البحث  فريق  اأعد  املطلوب،  االإ�سايف  العمل 

فعاال لبناء القدرة على اإدارة خماطر الكوارث واإطارا 

للر�سد والتقييم، وكالهما معرو�س اأدناه.

اإطار: املبادئ الرئي�صية لبناء القدرة الفعلية 

على اإدارة خماطر الكوارث

اختربت �ستة مبادئ وُنّقحت خالل البحث، وميكن 

القدرة  بناء  برامج  فعالية  ل�سمان  مهمة  باأنها  التاأكيد 

اإدارة خماطر الكوارث. وياأمل فريق البحث يف  على 

اأن تعتمد الوكاالت الدولية واملنظمات غري احلكومية 

اأن�سطة  توجه  التي  الفل�سفة  باعتبارها  املبادئ  تلك 

النظري لتحديد  بناء القدرات، واأن ت�ستخدم االإطار 

م�سار العمليات املتبعة يف الربامج وحمتواها.
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اجلدول 1- املبادئ الرئي�سية لبناء القدرة الفعلية على اإدارة خماطر الكوارث

التعريفاملبداأ الرئي�سي

�رضورة التعامل مبرونة مع م�ساألة بناء القدرات، كي يتنا�سب ت�سميم الربامج مع ال�سياق الذي تنفذ فيه، وتلبي املرونة والقدرة على التكيف

االحتياجات )بدال من تطبيق منوذج يفر�ض من اخلارج(. وينطوي هذا املبداأ على اإجراء تقييم حذر لالحتياجات 

من حيث القدرات، والعمل باملهارات واال�سرتاتيجيات واالأنظمة والقدرات القائمة وتعزيزها. وينطوي اأي�سا 

على فهم ومراعاة بعدي ال�سيا�سة وال�سلطة وامل�ساءلة اللذين ميكن اأن يقو�سا بناء القدرات اأو يعززاه.

�رضورة ت�سميم اأن�سطة الدعم بعناية كي حتقق االأهداف املن�سودة منها وكي يت�سنى ا�ستدامتها. وينطوي هذا التخطيط ال�شامل

املبداأ على و�سع جداول زمنية منا�سبة الأن�سطة الدعم كي ال يقو�ض ما يفر�ض عليها من �سغوط لتحقيق نتائج 

على  يكت�سب من قدرات  ما  ل�سمان دميومة  التخطيط  اأي�سا  القدرات. ومن احلا�سم  بناء  اأن�سطة  ملمو�سة من 

االأجل الطويل بعد توقف الدعم. وي�سمل التخطيط ال�سامل و�سع نظام متني للر�سد والتقييم.

ال�شع�ر بامل�ش�ؤولية واإقامة 

ال�شراكات

اأن�سطة  باأن�سطة بناء القدرات بدور وا�سح وبارز يف ت�سميم وتنفيذ  اأن ي�سطلع امل�ستهدفون  �رضورة �سمان 

الدعم )ما �سي�ساعد على �سمان اأن تكون تلك االأن�سطة منا�سبة وفعالة وم�ستدامة(. وي�ستند ال�سعور بامل�سوؤولية 

على االأرجح اإىل امل�ساركة الفعالة وحتديد امل�سوؤوليات بو�سوح وم�ساركة القادة والتوفيق مع اال�سرتاتيجيات 

القائمة يف جمال اإدارة خماطر الكوارث واحلد منها.

�رضورة الرتكيز على بناء القدرات »الت�سغيلية« ما يعني اال�سطالع مبا يتجاوز جمرد حت�سني املهارات واملوارد االهتمام بالقدرات الت�شغيلية

التقنية. ويعني ذلك تطوير قدرة اأ�سحاب امل�سالح واملنظمات على اتخاذ قرارات واإجراءات فعالة يف جمال اإدارة 

خماطر الكوارث. وينطوي ذلك على جوانب منها حت�سني التن�سيق وتطوير ال�سيا�سات واخلطط، وينطوي اأي�سا 

على تهيئة ظروف مواتية التخاذ قرارات واإجراءات فعالة، مثل تطوير حوافز لالأداء اجليد للموظفني وتعزيز 

الدعم بني اأ�سحاب امل�سالح لو�سع اإدارة خماطر الكوارث يف م�ساف امل�سائل التي حتظى باالأولوية.

اإدماج خمتلف اجلهات الفاعلة 

وامل�شت�يات

�رضورة بناء القدرة على التن�سيق على خمتلف امل�ستويات والعمل ما �سائر اأ�سحاب امل�سالح. وميكن اأن يقوم 

الوطني  امل�ستويني  بني  واالت�ساالت  القدرات  القائم يف جمايل  ال�سدع  يراأب  الذي  اجل�رض  مقام  القدرات  بناء 

واملحلي. وميكن اأن تركز املبادرات على بناء قدرات �سبكات اأ�سحاب امل�سالح وعلى بناء قدرات ال�سكان املحليني 

على التفاعل مع �سائر اأ�سحاب امل�سالح.

االإ�شهام يف احلد من خماطر 

الك�ارث

�رضورة اتباع نهج اأكرث �سموال موجه نحو احلد من خماطر الكوارث. وينطوي ذلك على االهتمام مبا يلي: فهم 

تغريات املخاطر على االأجل الطويل والتخطيط لها؛ واالنتقال من جمرد الرتكيز على اإدارة حاالت الطوارئ يف 

االأجل الق�سري اإىل الرتكيز على بناء القدرة على الوقاية من الكوارث والتخفيف من اأثرها والتعايف منها يف االأجل 

الطويل؛ واإيالء االأولوية للحد من اأوجه ال�سعف؛ وتلبية حاجات املجموعات امل�ستهدفة؛ والت�سدي الأوجه اخللل 

بني اجلن�سني من حيث ال�سعف والقدرات.
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اإطار الر�صد والتقييم

بنّي العمل امليداين اأن الربامج التي ينفذها املمار�سون 

الكوارث  خماطر  اإدارة  على  القدرة  بناء  جمال  يف 

اأريد تطوير وتنفيذ  اإذا ما  اإىل امل�ساعدة  حتتاج عموما 

تركيزهامن  ولتحويل  والتقييم،  للر�سد  اأقوى  اأنظمة 

واالأثر  النتائج  قيا�س  اإىل  واملخرجات  االأن�سطة  ر�سد 

والتقييم،  الر�سد  اإطار  اأُعد  ولهذا  املطاف.  نهاية  يف 

اإدارة  على  القدرة  بناء  برامج  يف  ا�ستخدامه  وميكن 

يف  املحرز  التقدم  وقيا�س  لر�سد  الكوارث  خماطر 

واأدوات  اأطر  اأن  اإىل  البحث  وتو�سل  النتائج.  حتقيق 

تت�سم  يرام عندما  الر�سد والتقييم تعمل على خري ما 

تكييفها  جمال  الربامج  ملنفذي  يتاح  وعندما  باملرونة 

ميكن  مرن  اإطار  �سمم  وعليه  املطلوبة.  االأن�سطة  مع 

التوجيهية  املذكرات  بع�س  با�ستخدام  تكييفه، 

اإدارة  على  القدرة  بناء  اأن�سطة  جميع  مع  امل�ساحبة، 

خماطر الكوارث. ويحتوي اجلدول الوارد اأدناه على 

يرد  كما  ر�سدها،  الالزم  الفرعية  والنتائج  النتائج 

�رشحها يف املذكرات التوجيهية امل�ساحبة )امللحق باء( 

ف�سال عن اأمثلة على موؤ�رشات لكل نتيجة فرعية.

اجلدول 2- جماالت النتائج املقرتحة للر�سد والتقييم

النتيجة الفرعيةالنتيجة 

تعزيز قدرة اجلهات الفاعلة   -1

على ا�ستخدام املعارف 

واالبتكار والتعليم واالت�ساالت 

والتكنولوجيا يف �سبيل اإدارة 

خماطر الكوارث

نة يف 
ّ

قدرة االأفراد واملجتمعات املعر�سني خلطر الكوارث على ا�ستخدام املهارات واملعارف املُح�س  -1-1

جمال اإدارة خماطر الكوارث بف�سل برامج بناء القدرات.

لها و/اأو  التخطيط  الكوارث و/اأو  اإدارة خماطر  �سيا�سات  ر�سم  الفعالة يف  م�ساركة اجلهات   -2-1

املجتمع،  و/اأو  املقاطعة  م�ستوى  على  و/اأو  االإقليمي  و/اأو  الوطني  امل�ستوى  على  تنفيذها 

نة بف�سل برامج بناء القدرات.
ّ

با�ستخدام املهارات املُح�س

تعزيز االإطار املوؤ�س�سي الإدارة   -2

خماطر الكوارث 

خماطر  اإدارة  واإجراءات  وا�سرتاتيجيات  �سيا�سات  حت�سني  اإىل  القدرات  بناء  برامج  توؤدي   -1-2

الكوارث.

توؤدي برامج بناء القدرات اإىل اإدماج طائفة اأعر�ض من اأ�سحاب امل�سالح يف ر�سم خطط وعمليات   -2-2

ت�سغيلية جديدة الإدارة خماطر الكوارث.

حت�سني الدوافع لتحقيق الفعالية   -3

يف اإدارة خماطر الكوارث

تعزيز الدعم ال�سيا�سي الإدارة خماطر الكوارث على امل�ستوى الوطنية و/اأو االإقليمي و/اأو على   -1-3

م�ستوى املقاطعة و/اأو املجتمع بف�سل برامج بناء القدرات.

تعزز برامج بناء القدرات دوافع املجتمعات واالأفراد على احلد من اأوجه �سعفهم اإزاء الكوارث.  -2-3
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التوصيات  -2-1

من  عدد  اإجراء  �رشورة  اإىل  البحث  نتائج  ت�سري 

على  القدرة  بناء  برامج  ت�سور  طريقة  يف  التغيريات 

و�سعيا  وتنفيذها.  وت�سميمها  الكوارث  خماطر  اإدارة 

يف  ترد  فاإنها  التغيريات  تلك  اإىل  الرجوع  تي�سري  اإىل 

اجلدول 3 الوارد اأدناه مق�سمة على تو�سيات موجهة 

اإىل را�سمي ال�سيا�سات وتو�سيات موجهة للممار�سني 

بناء  برامج  ينفذون  الذين  الكوارث  خماطر  اإدارة  يف 

القدرات.

اجلدول 3 التو�سيات املتعلقة بال�سيا�سات والربامج

التو�سية على م�ستوى الربامجالتو�سية على م�ستوى ال�سيا�ساتاملو�سوع

قة لتعزيز القدرات على �سعيد عم�ما
َّ

اإن�ساء منابر ا�سرتاتيجية للمانحني والوكاالت للعمل مًعا يف البلدان واملناطق على برامج ُمن�س

ٍه نحو بناء القدرات الوظيفية والتمكينية للحّد من خماطر الكوارث. االأنظمة ككّل وعلى م�ستويات متعّددة، بتوجُّ

حت�شني عمليات تقييم 

االحتياجات من حيث 

القدرات

باإجراء  لل�سماح  وال�رضاء  التمويل  عمليات  تكييف 

اأجل  من  لالحتياجات  ومتوا�سلة  الة  فعَّ تقييم  عمليات 

توجيه برامج بناء القدرات.

دعم ال�رضكاء يف التنفيذ الإجراء عمليات تقييم لالحتياجات 

من حيث القدرات قبل ت�سميم الربامج.

قبل  بعناية  وتنفيذها  القدرات  تقييم  عمليات  تخطيط 

من  متوا�سلة  تقييم  عمليات  واإجراء  الربامج  ت�سميم 

اأجل توجيه وتكييف برامج بناء القدرات.

تعزيز ال�شع�ر بامل�ش�ؤولية 

عن الربامج

مع  متما�سية  القدرات  بناء  مبادرات  تكون  اأن  �سمان 

الوطنية  واالإجراءات  واال�سرتاتيجيات  ال�سيا�سات 

املعنية  اجلهات  من  وا�سعة  جمموعة  ووجود  واملحّلية، 

يف  كبري  بقدر  املُ�ساِركة  اجلهات  من  وغريها  احلكومية 

�سياغة االأهداف والنهج.

فعاال  اإ�رضاكا  املعنية  اجلهات  الإ�رضاك  االأولوية  اإعطاء 

وتطبيقها.  الربامج  ت�سميم  على  القدرة  تعزيز  بهدف 

واإ�رضاك ممّثلني عن ال�سلطة الوطنية الإدارة الكوارث يف 

اإذا كان ذلك مالئًما، كجهات م�سوؤولة مثال عن  الربامج 

التطبيق اأو كاأع�ساء يف اللجنة التوجيهية.

اإعداد االأدوات، و�سمان النظر يف م�شاألة اال�شتدامة اأكرب على  يجب الرتكيز ب�سكٍل 

والتخطيط  اال�ستدامة  م�ساألة  اعتبار  لتح�سني  تطبيقها، 

لها على م�ستوى الربامج وعلى امل�ستوى الوطني.

يجب اأن ينظر وا�سعو ال�سيا�سات يف ت�سكيل جمموعات 

اإدارة  جمال  يف  االخت�سا�سيني  من  اإقليمية  اأو  وطنية 

خماطر الكوارث من اأجل االحتفاظ باخلربات وت�ساركها 

بني املنّظمات.

رو الربامج باإ�سفاء الطابع الر�سمي  يجب اأن يقوم ُمطوِّ

واملنهجي على التخطيط ل�سمان دميومة اأن�سطتهم قدر 

د،  موؤكَّ غرَي  امل�ستقبلي  التمويُل  كان  لو  حّتى  االإمكان، 

بالقدرات  االحتفاظ  تكفل  اأن  العملية  هذه  �ساأن  من  اإذ 

ب�سورٍة اأف�سل. 

يجب اأن ت�سع الوكاالت املعنية بالتنفيذ توقعات لتناوب 

وبالتايل  الكوارث  خماطر  باإدارة  واملعنيني  عملها  ق 
َ
ِفر

تخطط له.

مراعاة ات�شاع الفرتات 

الزمنية

تعزيز ا�ستقرار وا�ستدامة بناء القدرة على اإدارة خماطر 

ة الربامج اإىل فرتة ترتاوح  الكوارث من خالل زيادة مدَّ

بني 5 و10 �سنوات.

�ض  املُخ�سَّ التمويل  على  احل�سول  اأجل  من  ال�سغط 

اأطول  لفرتة  الكوارث  اإدارة خماطر  القدرات على  لبناء 

يف  النق�ض  تاأثري  من  للحّد  ا�سرتاتيجيات  وتوظيف 

التمويل بني عمليتي متويل.

اأنظمة تعزيز الر�شد والتقييم  حت�سني  على  املانحة  الوكاالت  ت�سّجع  اأن  ينبغي 

ور�سد  اإدراج  عرب  خا�ض  وب�سكٍل  والتقييم،  الر�سد 

وتقييم النتائج واالأثر، واللجوء اإىل التقييمات امل�ستقلة.

ا�ستخدام  يف  بالتنفيذ  املعنية  الوكاالت  تنظر  اأن  ينبغي 

التقرير  هذا  عليه  يحتوي  الذي  والتقييم  الر�سد  اإطار 

اإدارة  يف  امل�ساركني  املوظفني  تدريب  يف  واال�ستثمار 

الربامج.
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اجلدول 3 التو�سيات املتعلقة بال�سيا�سات والربامج )يتبع(

التو�سية على م�ستوى الربامجالتو�سية على م�ستوى ال�سيا�ساتاملو�سوع

حتقيق الت�ازن بني بناء 

القدرات التقنية والقدرات 

ال�ظيفية

تعزيز  باأهمية  االإقرار  مع  القدرات  بناء  دعم  �سمان 

القدرات الوظيفية كهدٍف رئي�سي.

القدرات  دعم  ُيرتَجم  اأن  ميكن  بحيث  االأن�سطة  ت�سميم 

�سعيد  على  مبكا�سب  مبا�رضة  غري  اأو  مبا�رضة  بطريقٍة 

القدرات الوظيفية.

االإقرار ب�رضورة دعم القدرات التقنية جنبا اإىل جنب مع 

دعم القدرات الوظيفية عموما.

تهيئة ظروف م�اتية 

الإدارة خماطر الك�ارث 

القدرات  تعزيز  اإىل  الرامية  الربامج  ت�سمل  اأن  ينبغي 

بناء احلوافز  اإىل  اأن�سطة وعنا�رض تهدف ب�سكٍل خا�ض 

الإعطاء االأولوية الإدارة خماطر الكوارث يف املجتمع.

الإدارة  مواتية«  »ظروف  تهيئة  اإىل  اأكرب  بوعي  ال�سعي 

خماطر الكوارث – ينبغي اأن تبحث جهود بناء القدرات 

الربامج  ت�سعى  التي  االآليات  ب�سكٍل وثيق يف  امل�ستقبلية 

الظروف  تعزيز  اإىل  مبا�رضة  ب�سورٍة  خاللها  من 

اأن�سطة بناء  اإطار  املواتية، بطرٍق قد ال ُت�سنَّف عادًة يف 

القدرات.

امل�ستويني  على  املتخذة  املبادرات  تدر�ض  اأن  ينبغي 

بها براجمها يف  ت�سهم  التي  الطريقة  املجتمعي واملحّلي 

تهيئة ظروف مواتية الإدارة خماطر الكوارث.

�سمان ا�ستمرار الدعم املقدم للتدريب مع الت�سديد على حت�شني تاأثري التدريب

ًعا. اآليات التدريب االأكرث ا�ستدامًة وتنوُّ

الوظيفية �سمن  القدرات  اإدراج تطوير  البحث يف كيفية 

نهج  ا�ستخدام  اإمكانية  يف  والبحث  التدريب.  اأن�سطة 

بني«، اأو التدريب العملي، اأو االنتداب.
ِّ
»تدريب املُدر

مع  وُمكيَّفة  تفاعلية،  التدريبات  جميع  تكون  اأن  �سمان 

ال�سياق الذي تقدم فيه وقائمة على مبداأ التعّلم املتبادل.

دعم االنتقال اإىل مفه�م 

احلّد من خماطر الك�ارث 

من  للحّد  اأو�سع  نهٍج  نحو  القدرات  بناء  عملية  توجيه 

يف  التغرّيات  لتحديد  اآلياٍت  يت�سّمن  الكوارث  خماطر 

املخاطر يف االأجل الطويل والتكّيف معها.

توجيه اأن�سطة تعزيز القدرات بفعالية من االأ�سا�ض نحو 

املجتمعات  �سمن  للغاية  امل�ست�سعفة  االجتماعية  الفئات 

املحّلية.

الرتكيز على ال�قاية من 

املخاطر، والتخفيف من 

وقعها، واالنتعا�ش منها

لي�سمل  القدرات  بناء  دعم  جهود  تركيز  نطاق  تو�سيع 

تعزيز  اأجل  من  الكوارث،  خماطر  اإدارة  جوانب  كافة 

من  والتخفيف  املخاطر،  من  الوقاية  جمال  يف  القدرات 

وقعها، واالنتعا�ض منها.

من  باالنتعا�ض  املرتبطة  العنا�رض  اإدراج  اإىل  ال�سعي 

�سمن  منها  والوقاية  وقعها  من  والتخفيف  املخاطر 

برامج بناء القدرات.

بناء القدرات على تعميم 

اإدارة خماطر الك�ارث 

مواطن  من  واحلّد  امل�ستدامة  التنمية  �سمان  اأجل  من 

املانحة،  اجلهات  من  كّل  يقوم  اأن  ينبغي  ال�سعف، 

لالأن�سطة  بالرتويج  ال�سيا�سات  ورا�سمي  واحلكومات، 

الرامية اإىل بناء القدرات واال�ستثمار فيها بهدف تعميم 

احلّد من خماطر الكوارث.

اإدارة خماطر  تعميم  على  القدرة  اإدراج  كيفية  يف  النظر 

الكوارث يف بناء قدرات برامج اإدارة خماطر الكوارث، 

كخطوٍة من �ساأنها اأن تعّزز االنتقال اإىل احلّد من خماطر 

الكوارث ب�سكٍل ملحوظ.
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اجلدول 3 التو�سيات املتعلقة بال�سيا�سات والربامج )يتبع(

التو�سية على م�ستوى الربامجالتو�سية على م�ستوى ال�سيا�ساتاملو�سوع

اإدراج االعتبارات املتعّلقة 

باجلن�َشني

ينبغي اأن تطلب اجلهات املانحة، كما يف االأن�سطة االإمنائية 

بني  للفوارق  املُراعية  العمل  اأ�ساليب  اإدراج  االأخرى، 

اجلن�َسني )النوع االجتماعي( وال�ساملة، لبناء القدرات 

على اإدارة خماطر الكوارث.

يلزم بذل املزيد من اجلهود لتاأمني وتعزيز اعتماد مبادئ 

و�سع  كيفية  حول  للربامج  وا�سحة  واأدوات  توجيهية 

برامج ُمراعية ل�سوؤون اجلن�َسني، وذلك بالعمل على اأكرث 

د تخ�سي�ض احل�س�ض للم�ساركة الن�سائية.
ّ
من جمر

)النوع  اجلن�َسني  بني  امل�ساواة  ملعيار  حتليل  اإدراج 

الربامج  ت�سميم  من  املبكرة  املراحل  منذ  االجتماعي( 

النوع  م�سائل  يف  بخبري  اال�ستعانة  اإمكانية  يف  والبحث 

االجتماعي لتدريب فريق التنفيذ وكذلك لتحديد الفر�ض 

املتاحة لزيادة مراعاة الربامج ملنظور النوع االجتماعي.

بناء الربط بال�شياق برامج  يف  اجلنوب  دول  بني  التعاون  اإىل  اللجوء 

القدرات على اإدارة خماطر الكوارث، مع �سمان تعر�ض 

البلدين لالأخطار ذاتها ومتتعهما بامل�ستوى االإمنائي ذاته.

واملبتكرة  اخلاّلقة  الطرق  يف  للبحث  الوقت  تخ�سي�ض   

من  بداًل  ال�سياق،  مع  املتبعة  النهوج  االأن�سطة  لتكييف 

تطبيق نهج معياري.

بناء القدرة على اإدارة 

خماطر الك�ارث يف الدول 

اله�ّشة واملت�شّررة من 

النزاعات 

يف  الكوارث  خماطر  اإدارة  على  القدرة  بناء  اأجل  من 

يكفي  ما  ة، من احلا�سم تخ�سي�ض 
ّ
امل�ستقر البيئات غري 

لية للبحث يف  من الوقت لو�سع الربامج منذ املراحل االأوَّ

كان  اإذا  )وما  املتعّددة  الهيكلية  احلواجز  تخّطي  كيفية 

يجب القيام بذلك(، وما هي احلوافز التي يجب تغيريها، 

مات التي ينبغي اأن ت�سارك يف هذه العملية. وما هي املنظَّ

اإجراء تقييم متوا�سل لل�سياق وتكييف الربامج بح�سب 

املناطق  و�سمن  اله�ّسة  الدول  يف  املتغرّية  االحتياجات 

املتاأثِّرة بالنزاع.

الربط بني خمتلف 

م�شت�يات العمل 

�سمان عدم اإهمال امل�ستوى دون الوطني وتوفري املوارد 

لبناء القدرات على م�ستويات املقاطعات واملناطق.

مع  معنيَّ  م�ستوى  على  املبنية  القدرات  تكاُمل  �سمان 

االأدنى  امل�ستويات  على  فة  املوظَّ والعمليات  القدرات 

واالأعلى على حّد �سواء.

خمتلف  بني  التن�سيق  اإدراج  اإىل  نا�سط  ب�سكٍل  ال�سعي 

بناء  اإىل  الرامية  الدعم  اأن�سطة  �سمن  العمل  نطاقات 

خمتلفة  م�ستويات  بني  الدمج  خالل  من  مثاًل  القدرات، 

من العمل يف االأن�سطة املخ�ّس�سة للتدريب، وبناء القدرة 

على التفاعل بني خمتلف م�ستويات العمل.

اأُجري هذا البحث بتمويٍل من وزارة اململكة املّتحدة للتنمية الدولية، ووزارة ال�سوؤون اخلارجية 

والتجارة والتنمية الكندية، والوكالة ال�سويدية للتعاون االإمنائي الدويل.
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تابعونا من خالل:

ملزيد من املعلومات عن هذا املن�سور، يرجى االت�سال بـ:

å

االحتاد الدويل جلمعيات ال�سليب االأحمر والهالل االأحمر 

جوزفني �سيلدز ريكا�س

من�سق م�رشوع البحث

الهاتـف: 4652 730 22(0) 41+

josephine.shieldsrecass@ifrc.org :الربيد االلكرتوين

من نحن

االحتاد الدويل جلمعيات ال�سليب االأحمر والهالل االأحمر هو اأكرب �سبكة اإن�سانية تعتمد على املتطوعني 

يف العامل. ويقدم خدماته، مع اأع�سائه من اجلمعيات الوطنية لل�سليب االأحمر والهالل االأحمر يف خمتلف 

اأنحاء العامل والبالغ عددها 189 جمعية، ل�سالح 97 مليون �سخ�س �سنويًا عرب خدمات وبرامج اإمنائية 

املبكر يف حاالت  اال�ستجابة واالنعا�س  اآخر عرب عمليات  االأجل، ول�سالح 85 مليون �سخ�س  طويلة 

الكوارث. ويعمل قبل حدوث الكوارث والطوارئ ال�سحية وخاللها وبعدها من اأجل تلبية احتياجات 

اأو  اأ�سا�س اجلن�سية  امل�ست�سعفني وحت�سني حياتهم. وي�سطلع بهذه املهام دون حتيز ودون تييز قائم على 

العرق اأو النوع االجتماعي اأو املعتقدات الدينية اأو الطبقة االجتماعية اأو االآراء ال�سيا�سية.

الت�سدي  اإىل  الرامية  الدويل اجلماعية  تر�سد خطة عمل االحتاد  الفرتة حتى عام 2020  ا�سرتاتيجية  اإن 

للتحديات االإن�سانية واالإمنائية الكربى لهذا العقد، وهو ملتزم »باإنقاذ االأرواح وتغيري العقليات«.

وا�ستقالله  املحلية،  املجتمعات  من  املكت�سبة  وخربته  املتطوعني،  من  �سبكته  يف  االحتاد  قوة  وتكمن 

وُيقنع  الكوارث.  مواجهة  ويف  التنمية  يف  ك�رشيك  االإن�سانية  باملعايري  االرتقاء  على  ويعمل  وحياده. 

ي�ساهم يف حتقيق جمتمعات حملية  وعليه،  امل�ست�سعفني.  مل�سلحة  الدوام  على  بالعمل  القرارات  �سانعي 

يف  ال�سلمية  املواقف  وترويج  ال�سمود،  مقومات  وتعزيز  ال�سعف،  مواطن  تقليل  ويف  واآمنة،  �سحية 

جميع اأنحاء العامل.
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