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 Angliaعلى �إجراء بحث ا�سرتاتيجي يف بناء القدرة
الوطنية واملحلية على �إدارة خماطر الكوارث .وكان
وجه �أن�شطة البحث هو «ما
ال�س�ؤال الرئي�سي الذي ّ
هي ال�سبل الناجعة وملاذا؟» .ويحتوي هذا التقرير
على نتائج البحث ،كما يبني توجهات بناء القدرة
على �إدارة خماطر الكوارث ،والدرو�س امل�ستخل�صة
من �أن�شطة الدعم الرامية �إىل بناء هذه القدرات
وحمتواها ،والتو�صيات املقدمة �إىل وا�ضعي ال�سيا�سات
ومن ّفذي الربامج.
ومل ُيجر يف ال�سابق �سوى القليل من البحوث الر�سمية
حول بناء القدرة على �إدارة خماطر الكوارث ،ولذلك
افتقرت اجلهات الفاعلة الدولية �إىل دليل توجيهي
متني قائم على الرباهني ب�ش�أن طريقة بناء القدرة
على �إدارة خماطر الكوارث بفعالية على ال�صعيدين
الوطني واملحلي .وقد ُ�صمم البحث ليكون خطوة
�أولية يف �سبيل �سد هذه الثغرة يف املعارف والرباهني،
وا�ستند �إىل ا�ستعرا�ض لعدد كبري من امل�ؤلفات �شملت
�أكرث من  100مرجع ،كما ا�ستعني بهذا البحث يف
�إعداد �إطار نظري لطريقة بناء القدرة على �إدارة
خماطر الكوارث على نحو فعال .واخ ُترب هذا الإطار
النظري بعد ذلك يف درا�سات حالة جرت على �ستة
بلدان ،و�شمل هذا االختبار درا�سة جتريبية �أجريت يف
�إثيوبيا ودرا�سات كاملة �أجريت يف باك�ستان وميامنار
والفلبني وهايتي وموزامبيق .ويت�ضمن البحث �أي�ضا
درا�سة للبيانات املالية ودرا�سة ا�ستق�صائية عاملية جلمع
املعلومات من املتخ�ص�صني يف �إدارة خماطر الكوارث

عن توجهات �أن�شطة بناء القدرات وللح�صول على
�آرائهم يف عوامل النجاح .وقد ُحللت عنا�رص البحث
املختلفة للوقوف على الدرو�س امل�ستخل�صة و�إعداد
دليل توجيهي عن طريقة بناء القدرة على �إدارة
خماطر الكوارث يف طائفة من ال�سياقات .ولأغرا�ض
البحث اع ُتمد تعريف ووكرز ( )2013:1التايل لبناء
القدرة على �إدارة خماطر الكوارث ،وهي « :اجلهود
املبذولة لتعزيز كفاءات ومهارات منظمة �أو جمموعة
�أو جماعة كي تتمكن اجلهات امل�ستهدفة من قيادة
اجلهود الرامية �إىل احلد من خماطر الكوارث� ،أو مبعنى
�أعم من حتقيق التنمية بطريقة م�ستدامة يف امل�ستقبل».

ويكمن الأ�سا�س املنطقي الذي تقوم عليه مبادرات
بناء القدرات يف �أنها ينبغي �أن ت�ستحدث قدرة �أقوى
وم�ستدامة على التخطيط لإدارة خماطر الكوارث
والقيام ب�إدارتها فعليا (النتيجة) كي تنح�رس املخاطر
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املرتتبة على الكوارث واملحدقة بحياة النا�س وم�صادر
رزقهم (الوقع) .وعليه ،ف�إن املبادرة الفعالة لبناء
القدرات هي املبادرة التي ترتتب عنها نتائج ت�ساهم
يف هذا التغيري .وقد ان�صب تركيز هذا البحث على
ا�ستك�شاف العمليات املتبعة وتقييم النتائج املحققة
من حيث زيادة القدرات على نحو فعلي ،وظهرت
�إ�شارات كافية على حتقيق نتائج جديدة مثل �إقامة
هياكل حملية لإدارة خماطر الكوارث و�إدماج �إدارة
خماطر الكوارث يف �آليات التخطيط الإمنائي� ،أو
�إ�شارات على �إقامة �رشاكات بني القطاعات لت�سليط
ال�ضوء على القيمة التي ميكن �أن ي�ضيفها بناء القدرات
بفعالية �إىل �إدارة خماطر الكوارث واحلد منها.

ما هي الأفكار اجلديدة امل�ستخل�صة
من نتائج البحث؟
يُتبع يف الوقت الراهن نهج تدريجي لو�ضع برامج بناء
القدرة على �إدارة خماطر الكوارث ،بحيث تنفذ �أغلب
املبادرات مبيزانية �صغرية ن�سبيا ،فربامج بناء القدرة

على �إدارة خماطر الكوارث الكبرية (مثال  20مليون
دوالر �أمريكي �أو �أكرث) نادرة ،فقد بلغت ميزانية �أكرب
برنامج خ�ضع للدرا�سة  15مليون دوالر �أمريكي ،يف
حني بلغت ميزانيات الربامج الأخرى التي خ�ضعت
للدرا�سة زهاء مليون دوالر �أمريكي .وعليه مل يتمكن
الباحثون من اخلروج برباهني تثبت �أن الربامج التي
لها ميزانية كبرية هي �أكرث فعالية بال�رضورة .ومع ذلك
الحظ فريق البحث �أن نظام بناء القدرة على �إدارة
خماطر الكوارث على ال�صعيد العاملي لي�س نظاما
ا�سرتاتيجيا – بل �إنه ،يت�ألف من العديد من امل�رشوعات
والربامج ال�صغرية غري املن�سقة وامل�شتتة بني البلدان.
وبالتايل ،ف�أن من املمكن �أن يعمل املانحون عن كثب
مع الوكاالت الدولية لتن�سيق برامج تعزيز القدرات
على �صعيد النظام وعلى نطاقات متعددة داخل
البلدان وفيما بينها.
وعلى ما يبدو «ال توجد حلقة و�صل» ،فغالبية برامج
بناء القدرات تركز على امل�ستويني الوطني واملجتمعي،
وال يوىل الكثري منها االنتباه يف الوقت الراهن �إىل
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بناء القدرات على امل�ستوى احلكومي دون الوطني،
وهو ما يطرح م�شاكل لأن القدرات وال�سيا�سات
والإجراءات املتاحة على م�ستوى واحد من الأف�ضل
�أن تتوافق مع القدرات وال�سيا�سات والإجراءات
املتاحة على �أدنى و�أعلى امل�ستويات .وقد برهن العمل
امليداين �أهمية العمل على نطاقات متعددة لتح�سني
�إدراج �سيا�سات وعمليات �إدارة خماطر الكوارث،
وزيادة ا�ستدامتها وتي�سري الإدارة الت�صاعدية املدفوعة
بالطلب ملخاطر الكوارث .ومع ذلك ال تمُ نح الأولوية
يف الوقت الراهن �أثناء �أن�شطة الدعم اخلا�صة ببناء
القدرة على �إدارة خماطر الكوارث �إىل بناء القدرة على
العمل على نطاقات متعددة .ومن ثم ينبغي �أن تويل
برامج بناء القدرة على �إدارة خماطر الكوارث االهتمام
�إىل الطريقة التي ميكن �أن تتوافق بها القدرات اجلديدة
على م�ستوى واحد مع القدرات والعمليات على
�أدنى و�أعلى امل�ستويات ،مثل الطريقة التي ميكن �أن
ترتبط بها خطط املقاطعات بعمليات و�ضع ميزانيات
الواليات .وينبغي �أن ُت�صمم الربامج �أي�ض ًا بحيث
ت�ضمن �أن �أن�شطتها حتقق �أق�صى قدر من التعاون على
نطاقات متعددة.
وعلى الرغم من �أن غالبية املجتمعات الأكرث عر�ضة
للكوارث تقع يف مناطق نزاعات ،و�أن العديد من
املانحني يويل الأولوية مل�ساعدة الدول اله�شة ،ف�إن
فريق البحث تو�صل �إىل براهني على �أن منفذي الربامج

يركزون بطبيعة احلال على �أن�شطتهم يف املناطق التي ال
ت�شهد نزاعات .وعادة ما تتفاقم امل�شاكل التقليدية

التي تواجهها برامج بناء القدرة على �إدارة خماطر
الكوارث ،مثل �ضيق الفرتة الزمنية املتاحة وارتفاع
معدالت احلراك ،يف الدول اله�شة والدول التي
ت�شهد نزاعاً .وتو�صل فريق البحث يف العديد من
البلدان �إىل �أن �أي نزاع �ضارِ �إذا اندلع يف منطقة،
ت�أجلت برامج بناء القدرة على �إدارة خماطر الكوارث
بطبيعة احلال �أو حددت �أماكن بديلة لتنفيذها ،ما
يعني �أن النا�س الذين يعي�شون يف املناطق التي ت�شهد
نزاع ًا عادة ما ال ت�شملهم مبادرات بناء القدرة على
�إدارة خماطر الكوارث ،على الرغم من زيادة احتمال
تعر�ضهم للكوارث .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن الدول
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اله�شة لي�س لديها بال�رضورة قدرات �ضعيفة على
�إدارة خماطر الكوارث ،لكن الباحثني تو�صلوا �إىل �أدلة
على �أن القدرات والبنية التحتية اخلا�صة ب�إدارة خماطر
الكوارث �إذا كانت �ضعيفة للغاية ،فيمكن اعتبار اتخاذ

خطوات �صغرية لتح�سني القدرات التقنية �أمراً غاية يف
الأهمية .ف�إذا �أُقر بهذه النقطة ،تعينّ على اجلهات

املانحة �أن تعترب �أنه من املجدي والناجع على حد
�سواء العمل على �أنظمة �أ�ضعف حيث تبلغ احلاجة
�إىل بناء القدرات �أعلى م�ستوياتها .وال تفت�أ �سياقات
احلكم تتغري �رسيع ًا يف الدول اله�شة والدول التي
ت�شهد نزاعاً ،لذا ينبغي �أن يتابع منفذو الربامج تلك
التغيريات عن كثب و�أن يتكيفوا معها� ،أ�ضف �إىل
ذلك �أن الدول اله�شة والدول التي ت�شهد نزاع ًا عادة
ما يكون فيها الن�سيج االجتماعي واملجتمع الوطني
�ضعيفني ،الأمر الذي ينبغي مراعاته يف برامج �إدارة
خماطر الكوارث.
وت�شدد امل�ؤلفات ال�صادرة م�ؤخراً على �أن بناء
القدرات ينبغي �أن يركز على تطوير قدرات
«عملية» يف حني كان الرتكيز ين�صب يف املا�ضي

على القدرات «التقنية» .وي�شري البحث ،فيما يتعلق
ب�إدارة خماطر الكوارث� ،إىل �أن القدرات التقنية

والقدرات العملية ترتبط ببع�ضها �أي�ضاً وتعزز بع�ضها
بع�ضاً �إىل درجة �أنه قد يكون من ال�صعب الف�صل بينها
يف الواقع .وت�ؤكد امل�ؤلفات على �أنه ينبغي الرتكيز

�أكرث يف برامج بناء القدرات على جتاوز التدريب
التقني من �أجل تطوير القدرات العملية يف املجتمع
التخاذ قرارات و�إجراءات فعالة ب�ش�أن �إدارة خماطر
الكوارث .و�أظهرت درا�سات احلالة براهني على
الإ�سهام بقدر هائل يف القدرات العملية ،مبا يف ذلك
تطوير �سيا�سات وت�رشيعات �إدارة خماطر الكوارث
وتطوير �آليات التن�سيق التخاذ القرارات و�إدراج احلد
من خماطر الكوارث يف خطط التنمية على خمتلف
امل�ستويات .ومع ذلك فلي�س من املفيد بال�رضورة من
الناحية التحليلية الف�صل بني بناء القدرات التقنية وبناء
القدرات العملية – فكالهما مرتبط بالآخر ويعززه،
وقد ينطوي الن�شاط ذاته على عنا�رص منهما .وكما
ذُكر �آنفاً ،ف�إن القدرة على �إدارة خماطر الكوارث �إذا
كانت متدنية �أ�صالً ،كما هو احلال يف العديد من
الدول اله�شة ،فقد يظل من املهم �إيالء الأولوية �إىل
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القدرات التقنية �إىل جانب القدرات العملية الفعالة،
وقد يظل من املهم �أي�ض ًا �ضمان تطوير كال النوعني من
القدرات يف �آن واحد.
وعلى الرغم مما توليه امل�ؤلفات من �أهمية لأن�شطة بناء
القدرات ،ف�إن هذه الأن�شطة ال ترمي كلها بعد �إىل تهيئة
«ظروف مواتية» لإدارة خماطر الكوارث .وميكن
تعريف الظروف املواتية على �أنها الظروف التي تتيح
�إيالء الأولوية لتحويل تطوير هياكل ومهارات �إدارة
خماطر الكوارث �إىل �أفعال ناجعة وحتفز على ذلك.
وميكن �أن ت�سهم برامج بناء القدرة على �إدارة خماطر
الكوارث ،على نحو مبا�رش �أو غري مبا�رش ،يف تهيئة
ظروف مواتية من خالل مثال �آليات الدعوة وتعزيز
املنابر الأكادميية وت�شجيع «القادة» ودعم املمار�سات
اجليدة و�إزالة العراقيل الثقافية و�إيجاد البدائل .وميكن

تطبيق مفهوم «الظروف املواتية» لإدارة خماطر الكوارث
على نحو مفيد على م�ستويات متعددة ،مبا يف ذلك على
النطاق الأ�سا�سي ،ويفيد البحث ب�أن جميع منفذي

مبادرات بناء القدرات ينبغي لهم التفكري ب�إبداع
ومرونة يف طريقة تعزيز هذه البيئة.

ما هي الرباهني اجلديدة املجمعة؟
جمعت بيانات كمية ونوعية من م�صادر متعددة
وحللت يف �إطار البحث .ويلخ�ص هذا اجلزء بع�ض
املالحظات البارزة التي قدمها فريق البحث.
ونظرا لرتكيز �أن�شطة الدعم املتعلقة بالكوارث يف
املا�ضي على �إدارة حاالت الطوارئ ،والإجحاف
الرا�سخ يف متويل اال�ستجابة للكوارث عو�ضا عن
متويل �إدارة خماطر الكوارث ،من املتوقع �أن يحظى
عن�رص الت�أهب بالأولوية يف دورة �إدارة خماطر
الكوارث .ويقدم البحث دليال دامغا على ذلك ،كما
�أنه ي�سلط ال�ضوء على ا�ستمرار التغا�ضي عن بناء القدرة

على الوقاية والتخفيف من �آثار الكوارث ،وال�سيما
االنتعا�ش امل�ستدام .و ُتوجه معظم الربامج اخلا�ضعة

لدرا�سة معمقة �إىل الرتكيز عمليا على الت�أهب ،وقد
�أ�شار القليل من املجيبني على الدرا�سة اال�ستق�صائية
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�إىل �أنهم ي�شاركون يف برامج لبناء القدرة على �إدارة
خماطر الكوارث تركز يف املقام الأول على الوقاية
والتخفيف من الأثر (ثمانية يف املائة) �أو االنتعا�ش
(اثنان يف املائة فقط) .وال يوجد �سبب �أ�سا�سي على
ما يبدو يف عدم �إدراج الدعم املقدم لهذه اجلوانب
من �إدارة خماطر الكوارث يف مبادرات بناء القدرة
على �إدارة خماطر الكوارث �أو يف عدم كونها حمل
الرتكيز الرئي�سي لتلك املبادرات ،وينبغي ت�شجيع
املجتمع الدويل على امل�ضي قدما بو�ضع الربامج يف
هذا االجتاه.
وعلى الرغم من تكرر الدعوة �إىل اتباع نهج �شامل
جتاه احلد من خماطر الكوارث يف �إطار �إدارة خماطر
الكوارث ،تو�صل البحث �إىل �أن الربامج ال ت�ستهدف
عادة املجموعات امل�ست�ضعفة ،كما �أن منفذي تلك

الربامج ين�شغلون باملخاطر الآنية بدال من بناء القدرة
على التكيف مع تغري املخاطر يف الأجل الطويل .وعلى

الرغم من �أن �إطار هيوغو للعمل و�إطار �سنداي للحد
من خماطر الكوارث قد �شددا على اتباع نهج �شامل
جتاه احلد من خماطر الكوارث ،مل يبد�أ الدعم يقدم
�إىل نهوج احلد من خماطر الكوارث يف �إطار برامج
بناء القدرة على �إدارة خماطر الكوارث �إال الآن،
وال يزال الطريق طويال قبل �أن ي�ضحى هذا الدعم
اعتبارا �أ�سا�سيا ولي�س اعتبارا �إ�ضافيا عند ت�صميم
الربامج .وتفيد الأدلة املجمعة �أثناء العمل امليداين
ب�أنه ،بينما ت�ستهدف الأماكن امل�ست�ضعفة يف �إطار
ت�صميم �أن�شطة الدعم الرامية �إىل بناء القدرة على �إدارة
خماطر الكوارث ،ف�إن املجموعات امل�ست�ضعفة تلك
الأماكن لي�ست م�ستهدفة تلقائيا .ويبني العمل امليداين
�أي�ضا �أن الربامج متيل �إىل زيادة الرتكيز على املخاطر
الآنية ولي�س على بناء القدرة على اال�ستجابة لتغريات
املخاطر على الأجل الطويل.

وك�شف البحث �أي�ضا �أن تعميم �إدارة خماطر الكوارث
ال يحظى بالت�شديد الكايف عند ت�صميم الربامج ،على
الرغم من الت�شديد عليه يف امل�ؤلفات وت�أكيده من
خالل العمل امليداين باعتباره ن�شاطا مفيدا .وال تمُ نح
الأولوية عموما يف برامج بناء القدرات املتعلقة ب�إدارة
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خماطر الكوارث لبناء القدرات على تعميم احلد من
خماطر الكوارث يف التخطيط الإمنائي عرب خمتلف
القطاعات ،بل تفيد الأمثلة التي جمعها البحث
ب�أن منح تلك الأولوية ،عندما يتمُ ،يعترب تقدما كبريا
و�إ�ساهما بارزا .ولكي تعمم �إدارة خماطر الكوارث
بنجاح من ال�رضوري تهيئة ظروف مواتية واتباع
عملية مدفوعة بالطلب من داخل م�ستويات رفيعة يف
احلكومة .ول�سوء احلظ ال تزال ا�ستدامة جهود التعميم
ه�شة وال يزال من الالزم بذل املزيد من اجلهود وو�ضع
املزيد من اال�سرتاتيجيات ل�ضمان موا�صلة التغيري على
الأجل الطويل.
و�إن كان من املعروف �أن جميع برامج تعزيز
القدرات يتعني تنفيذها على فرتات طويلة ،ف�إن
الدرا�سة تك�شف �أن هذا الأمر يكت�سي املزيد من
الأهمية بالن�سبة �إىل برامج �إدارة خماطر الكوارث،
نظرا ل�رضورة ا�ستحداث مفاهيم جديدة ،ومكافحة
العادات الرا�سخة وتغيري العقليات التي تركز على
�أن�شطة الدعم يف حاالت الطوارئ .وقدمت

الدرا�سة اال�ستق�صائية الدولية براهني على �أن غالبية
الربامج تنفذ على فرتة من �سنة واحدة �إىل خم�س
�سنوات ،و�أن القليل منها ينفذ على فرتة تتجاوز خم�س
�سنوات .ويطرح �ضيق الوقت م�شكلة مزمنة �أمام

برامج تعزيز القدرة على �إدارة خماطر الكوارث،
كما �أنه ميثل ال�سبب اجلذري للتحديات ال�شائعة
الأخرى املحددة ومنها ارتفاع معدالت التناوب
وعدم �إجراء تقييمات منا�سبة لتوجيه ت�صميم الربامج
وعدم و�ضع ا�سرتاتيجيات لال�ستدامة .ويفيد البحث
ب�أن مدة تنفيذ برامج بناء القدرة على �إدارة خماطر
الكوارث ال تتجاوز عادة ثالث �سنوات ،وقدم
العمل امليداين الكثري من الرباهني على �أن هذه الفرتة
ق�صرية للغاية .وقد بلغت مدة �أطول برنامج خ�ضع
للدرا�سة خم�س �سنوات ،وتدل الرباهني على �أن
تنفيذ الربامج على فرتة �أطول من ال�سنوات الثالث
يح�سن فعالية �أن�شطة الدعم الرامية
املعتادة ميكن �أن ّ
�إىل بناء القدرات ،ما ّ
ميكن �أ�صحاب امل�صالح يف
هذه الربامج من تعزيز القدرات التقنية والت�شغيلية
والتحول �إىل اتباع نهج �أكرث �شمولية يف جمال احلد
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من خماطر الكوارث يف �إطار برامج �إدارة خماطر
الكوارث.
وت�شدد امل�ؤلفات على �رضورة �إيالء االهتمام �إىل تعزيز
ال�شعور بامل�س�ؤولية عن الربامج ،ويربهن البحث
بالدليل القاطع على �أن املمار�سني املعنيني ب�إدارة خماطر

الكوارث ي�أخذون مبد�أ امل�س�ؤولية على حممل اجلد وعادة
ما يدرجونه يف ت�صميم برامج بناء القدرات وتنفيذها.

وال يتم تبني امل�س�ؤولية عن الربامج من دون بذل
اجلهود وت�صميم الربامج بعناية .وقد �أظهر البحث
�أوال �أن املمار�سني املعنيني ب�إدارة خماطر الكوارث يعون
�أهمية حتملهم امل�س�ؤولية بالن�سبة �إىل فعالية بناء القدرة
على �إدارة خماطر الكوارث ،وثانيا �أن الربامج تنطوي
على خطوات ل�ضمان �إ�رشاك من ت�ستهدفهم الربامج
�إ�رشاكا مركزيا يف ت�صميم تلك الربامج وتنفيذها .ومع
ذلك ال يزال من املمكن حت�سني جميع الربامج التي
خ�ضعت للدرا�سة ل�ضمان �إ�رشاك من ت�ستهدفهم تلك
الربامج �إ�رشاكا �أقوى وزيادة وعيهم بقيمة عملية بناء
القدرات ومكا�سبها.
ف�إن من املمار�سات اجليدة املتبعة تكييف �أن�شطة
التطوير و�أن�شطة الدعم يف جمال �إدارة خماطر الكوارث
مع ال�سياقني الوطني واملحلي ،وقد برهن العمل
امليداين على �أن منفذي الربامج ي�أخذون مبد�أ التكييف
مع ال�سياق املحلي على حممل اجلد .وميكن اتخاذ العديد
من اخلطوات العملية مل�ساعدة وكاالت التنفيذ على
تكييف براجمها مع الو�ضع املحلي .وتتيح �إقامة حوار
و�رشاكات يف منطقة معينة على وجه اخل�صو�ص فهم
ال�سياق على نحو �أف�ضل� .أما على امل�ستوى املجتمعي،
اكت�شف القائمون على برامج تعزيز القدرات �أن �إقامة
الروابط مع احلياة اليومية للمجتمعات امل�ستهدفة
و�سبل عي�شها حت�سن من الفعالية .وك�شفت العديد
من الربامج �أن م�شاركة النا�س يف الربامج تزيد عندما
تتخذ �سبل عي�شهم نحو �إبداعي مدخال ملناق�شتهم
حول �إدارة خماطر الكوارث.
ومن املنهجيات الأخرى املعتمدة لتح�سني جدوى
برنامج بالن�سبة �إىل �سياق معني ا�ستخدام ال�رشاكات
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فيما بني بلدان اجلنوب .وت�ؤيد امل�ؤلفات ال�صادرة
عن بناء القدرات عموما اال�ستعانة بالرتتيبات فيما
بني بلدان اجلنوب ،بحيث ُينقل اخلرباء اال�ست�شاريون
واخلربات من بلد منخف�ض �أو متو�سط الدخل �إىل
بلد �آخر ،بدال من االعتماد على خربات بلدان
الدخل املرتفع .ومع ذلك مل يخ�ضع هذا الأمر من
قبل لتحليل وا�سع النطاق فيما يتعلق ب�إدارة خماطر
الكوارث .ويت�ضح من درا�سات احلالة التي �أجريت
على برامج �أن التعاون فيما بني بلدان اجلنوب ميكن
�أن يعود بفوائد عديدة وينبغي تعزيزه باعتباره نهجا
لتنفيذ برامج بناء القدرة على �إدارة خماطر الكوارث.
ومن املفيد جدا على وجه اخل�صو�ص �أن يكون البلدان
املعنيان يتعر�ضان للأخطار ذاتها ويخ�ضعان لو�ضع
االقت�صادي واالجتماعي ذاته.
ويف جماالت عديدة �أخرى ال تطبق �أف�ضل املمار�سات
جيدا على امليدان ،مثل اال�ستدامة التي ت�شدد عليها

امل�ؤلفات ومع ذلك ال يزال منفذو برامج بناء القدرة على
�إدارة خماطر الكوارث ال يعطونها الأولوية .وعموما ال

تراعى اال�ستدامة يف التخطيط الر�سمي – مثل و�ضع
ا�سرتاتيجيات لالن�سحاب .ويت�ضمن برنامج واحد
فقط من بني الربامج التي خ�ضعت لدرا�سة معمقة
عملية لو�ضع ا�سرتاتيجية لالن�سحاب ،يف حني �أن
غالبية الربامج الأخرى مل ت�صمم على نحو يراعي
طريقة احلفاظ على املكت�سبات �أو موا�صلة حتقيقها
بعد ا�ستكمال الربنامج .وعلى الرغم مما ت�ؤكد عليه
امل�ؤلفات ،ف�إن برامج بناء القدرة على �إدارة خماطر
الكوارث ال تركز مبا يكفي حاليا على �ضمان ا�ستدامة
القدرات املطورة .وعلى منفذي الربامج ال�سعي بجد
�إىل ت�صميم �آليات لالحتفاظ بالقدرات �أو نقلها ،و�إال
�أحلق تناوب املوظفني ال�رضر باملكت�سبات املحققة.
ول�سوء احلظ ميكن �أن تطرح اال�ستدامة م�شاكل �أكرب
على امل�ستوى املحلي الذي يزيد فيه معدل تناوب
املوظفني ،وميكن �أن ت�رض قرارات التمويل املتخذة
على م�ستويات �أعلى بتعزيز القدرات واحلفاظ عليها.
ومع ذلك قد ي�ساعد و�ضع قواعد معرفية وطنية �أو
قائمات جتمع اخلربات املكت�سبة يف �إدارة خماطر
الكوارث على االحتفاظ بالقدرات.
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وباملثل عادة ما تكون �أنظمة الر�صد والتقييم امليدانية �ضعيفة
للغاية ،و�إن كانت مقبولة �ضمن �أف�ضل املمار�سات.

وال يوجد ما يكفي من الأدوات والتوجيهات املعدة
خ�صي�صا للم�ساعدة على ر�صد وتقييم �إدارة خماطر
الكوارث وبرامج التكيف مع تغري املناخ .و�أظهر
العمل امليداين �أن من املمكن حت�سني نوعية ومتانة ر�صد
برامج بناء القدرة على �إدارة خماطر الكوارث .ومن
الالزم خا�صة �أن تتحول الربامج من ر�صد الأن�شطة
واملخرجات �إىل قيا�س النتائج والأثر .و�أظهر العمل
امليداين �أي�ضا ندرة التقييمات اخلارجية امل�ستقلة لربامج
بناء القدرة على �إدارة خماطر الكوارث ،بحيث ال يخ�ضع
�أي برنامج من الربامج اخلم�سة ع�رش املختارة للدرا�سة
املعمقة لتقييم خارجي .ومع ذلك ف�إن الفر�صة متاحة
لتح�سني الر�صد والتقييم لأن العمل امليداين ك�شف عن
براهني على �أن متطلبات املانحني تقوم مقام احلافز
القوي لأف�ضل املمار�سات يف جمال الر�صد والتقييم.
وعادة ما يعترب الر�صد والتقييم التزاما مفرو�ضا على
املانحني ولي�س فر�صة متاحة لتح�سني فعالية الربامج.
وعادة ما يتطلب البحث والتقييم احل�صول على
التوجيه والدعم من املقر الرئي�سي عن بعد ،اللذان عادة
ما يكونان فعالني �إن كانت القدرات امليدانية �ضعيفة.
وعادة ما يقع التغا�ضي �أي�ضا عن العديد من جماالت
�أف�ضل املمار�سات الأخرى املتعلقة بت�صميم الربامج.
ويقدم البحث براهني ،على وجه اخل�صو�ص ،على �أن
بُعد النوع االجتماعي ال يراعى جيدا يف ت�صميم الربامج.
فعادة ما ُتغفل اعتبارات النوع االجتماعي (متثيل
الذكور والإناث) ،بخالف حتديد ح�ص�ص للم�شاركة
الن�سائية ،يف برامج بناء القدرة على �إدارة خماطر
الكوارث .وعادة ما يبدي منفذو امل�رشوعات الرغبة
يف �إدراج م�س�ألة متثيل اجلن�سني يف هذه امل�رشوعات،
لكنهم ال يفهمون جميعا معنى تعميم اعتبارات النوع
االجتماعي على الأن�شطة .فلي�س لديهم �إال القليل من
املعارف عن كيفية توجيه براجمهم على نحو يراعي
�أوجه ال�ضعف املرتتبة على الكوارث املختلفة بني
اجلن�سني ،وعن كيفية �إدراك الأخطار واملخاطر،
واحل�صول على املوارد ،وعن الأدوار واملهارات
و�سلطات اتخاذ القرار.

وكذلك ال يجرى عادة تقييم االحتياجات من حيث
القدرات �أو ال يتم يف وقت مبكر مبا يكفي .ويظهر

البحث �أن امل�شاركني يف العديد من �أن�شطة الدعم
الرامية �إىل بناء القدرة على �إدارة خماطر الكوارث
ال ينتظمون يف �إجراء تقييم لالحتياجات من حيث
القدرات لتوجيه ت�صميم الربامج؛ ومع ذلك ف�إن
الرباهني تدل على �أن تقييم االحتياجات عندما
يجرى مت�أخرا �أو ب�رسعة ف�إنه ي�ؤدي يف نهاية املطاف
�إىل ت�أخر تنفيذ الربامج ويحد من فعاليتها .وعلى
النقي�ض عندما يجرى تقييم االحتياجات قبل تد�شني
الربنامج ،يتمكن املنفذون من ت�صميم برامج تتنا�سب
�أكرث مع الغر�ض املن�شود منها ،وي�ضعون �أطرا زمنية
واقعية لتنفيذها منذ البداية.
وعادة ما تنتقد امل�ؤلفات املتعلقة ببناء القدرات
االعتماد املفرط املالحظ على التدريب باعتباره
الن�شاط الأ�سا�سي ،م�ؤكدة �أن هذا النهج عادة ما
تتعذر ا�ستدامته .ومع ذلك �أظهر البحث اتباع

نهوج �أكرث ا�ستدامة وابتكارا جتاه التدريب ،و�أن هذه
النهوج حققت نتائج �إيجابية .وال يزال التدريب

هو الن�شاط الأ�سا�سي املنفذ يف غالبية مبادرات بناء
القدرة على �إدارة خماطر الكوارث ،لكن ت�ستخدم
�أ�ساليب متنوعة لتحقيق نتائج �أف�ضل .فتتبع مثال
نهوج «تدريب املدربني» على نطاق وا�سع على
ما يبدو ،وميكن لهذه ال ُنهج �أن تكون فعالة للغاية
�إن اقرتنت ب�إجراءات اختيار مت�أنية ومتابعة �صارمة
للمدربني اجلدد .وميكن �أي�ضا �أن يكون التدريب يف
الوظيفة وانتداب موظفني �شكلني فعالني من �أ�شكال
بناء القدرات على �إدارة خماطر الكوارث� ،إن هي�أت
ظروفا مواتية للتعاون يف العمل والثقة املتبادلة.
ويتعني �أن تكون كل الدورات التدريبية تفاعلية
ومبنية على ال�سياقات التي تقدم فيها وقائمة على
�سلوكيات التعلم املتبادل .وميكن لربامج التدريب
امل�صممة بعناية واملنفذة جيدا �أن ت�ساهم بالتايل يف
�إتاحة قدرة ت�شغيلية م�ستدامة ،وال �سيما من منظور
نظام �إدارة خماطر الكوارث برمته.
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 -1-1ما هي األدوات الجديدة ا ُمل ّعدة؟
توفر الرباهني املقدمة �أعاله �صورة لربامج بناء القدرة
على �إدارة خماطر الكوارث عامليا ،ما يبني �أنه ،بالرغم
من التقدم املحرز ،ال يزال يتعني القيام بالكثري
لتح�سني املمار�سات على �أر�ض الواقع .وبالرغم من
العمل الإ�ضايف املطلوب� ،أعد فريق البحث �إطارا
فعاال لبناء القدرة على �إدارة خماطر الكوارث و�إطارا
للر�صد والتقييم ،وكالهما معرو�ض �أدناه.

�إطار :املبادئ الرئي�سية لبناء القدرة الفعلية
على �إدارة خماطر الكوارث
اختربت �ستة مبادئ و ُن ّقحت خالل البحث ،وميكن
الت�أكيد ب�أنها مهمة ل�ضمان فعالية برامج بناء القدرة
على �إدارة خماطر الكوارث .وي�أمل فريق البحث يف
�أن تعتمد الوكاالت الدولية واملنظمات غري احلكومية
تلك املبادئ باعتبارها الفل�سفة التي توجه �أن�شطة
بناء القدرات ،و�أن ت�ستخدم الإطار النظري لتحديد
م�سار العمليات املتبعة يف الربامج وحمتواها.
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اجلدول  -1املبادئ الرئي�سية لبناء القدرة الفعلية على �إدارة خماطر الكوارث
املبد�أ الرئي�سي

التعريف

املرونة والقدرة على التكيف

�رضورة التعامل مبرونة مع م�س�ألة بناء القدرات ،كي يتنا�سب ت�صميم الربامج مع ال�سياق الذي تنفذ فيه ،وتلبي
االحتياجات (بدال من تطبيق منوذج يفر�ض من اخلارج) .وينطوي هذا املبد�أ على �إجراء تقييم حذر لالحتياجات
من حيث القدرات ،والعمل باملهارات واال�سرتاتيجيات والأنظمة والقدرات القائمة وتعزيزها .وينطوي �أي�ضا
على فهم ومراعاة بعدي ال�سيا�سة وال�سلطة وامل�ساءلة اللذين ميكن �أن يقو�ضا بناء القدرات �أو يعززاه.

التخطيط ال�شامل

�رضورة ت�صميم �أن�شطة الدعم بعناية كي حتقق الأهداف املن�شودة منها وكي يت�سنى ا�ستدامتها .وينطوي هذا
املبد�أ على و�ضع جداول زمنية منا�سبة لأن�شطة الدعم كي ال يقو�ض ما يفر�ض عليها من �ضغوط لتحقيق نتائج
ملمو�سة من �أن�شطة بناء القدرات .ومن احلا�سم �أي�ضا التخطيط ل�ضمان دميومة ما يكت�سب من قدرات على
الأجل الطويل بعد توقف الدعم .وي�شمل التخطيط ال�شامل و�ضع نظام متني للر�صد والتقييم.

ال�شعور بامل�س�ؤولية و�إقامة
ال�شراكات

�رضورة �ضمان �أن ي�ضطلع امل�ستهدفون ب�أن�شطة بناء القدرات بدور وا�ضح وبارز يف ت�صميم وتنفيذ �أن�شطة
الدعم (ما �سي�ساعد على �ضمان �أن تكون تلك الأن�شطة منا�سبة وفعالة وم�ستدامة) .وي�ستند ال�شعور بامل�س�ؤولية
على الأرجح �إىل امل�شاركة الفعالة وحتديد امل�س�ؤوليات بو�ضوح وم�شاركة القادة والتوفيق مع اال�سرتاتيجيات
القائمة يف جمال �إدارة خماطر الكوارث واحلد منها.

االهتمام بالقدرات الت�شغيلية

�رضورة الرتكيز على بناء القدرات «الت�شغيلية» ما يعني اال�ضطالع مبا يتجاوز جمرد حت�سني املهارات واملوارد
التقنية .ويعني ذلك تطوير قدرة �أ�صحاب امل�صالح واملنظمات على اتخاذ قرارات و�إجراءات فعالة يف جمال �إدارة
خماطر الكوارث .وينطوي ذلك على جوانب منها حت�سني التن�سيق وتطوير ال�سيا�سات واخلطط ،وينطوي �أي�ضا
على تهيئة ظروف مواتية التخاذ قرارات و�إجراءات فعالة ،مثل تطوير حوافز للأداء اجليد للموظفني وتعزيز
الدعم بني �أ�صحاب امل�صالح لو�ضع �إدارة خماطر الكوارث يف م�صاف امل�سائل التي حتظى بالأولوية.

�إدماج خمتلف اجلهات الفاعلة
وامل�ستويات

�رضورة بناء القدرة على التن�سيق على خمتلف امل�ستويات والعمل ما �سائر �أ�صحاب امل�صالح .وميكن �أن يقوم
بناء القدرات مقام اجل�رس الذي ير�أب ال�صدع القائم يف جمايل القدرات واالت�صاالت بني امل�ستويني الوطني
واملحلي .وميكن �أن تركز املبادرات على بناء قدرات �شبكات �أ�صحاب امل�صالح وعلى بناء قدرات ال�سكان املحليني
على التفاعل مع �سائر �أ�صحاب امل�صالح.

الإ�سهام يف احلد من خماطر
الكوارث

�رضورة اتباع نهج �أكرث �شموال موجه نحو احلد من خماطر الكوارث .وينطوي ذلك على االهتمام مبا يلي :فهم
تغريات املخاطر على الأجل الطويل والتخطيط لها؛ واالنتقال من جمرد الرتكيز على �إدارة حاالت الطوارئ يف
الأجل الق�صري �إىل الرتكيز على بناء القدرة على الوقاية من الكوارث والتخفيف من �أثرها والتعايف منها يف الأجل
الطويل؛ و�إيالء الأولوية للحد من �أوجه ال�ضعف؛ وتلبية حاجات املجموعات امل�ستهدفة؛ والت�صدي لأوجه اخللل
بني اجلن�سني من حيث ال�ضعف والقدرات.
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�إطار الر�صد والتقييم
بينّ العمل امليداين �أن الربامج التي ينفذها املمار�سون
يف جمال بناء القدرة على �إدارة خماطر الكوارث
حتتاج عموما �إىل امل�ساعدة �إذا ما �أريد تطوير وتنفيذ
�أنظمة �أقوى للر�صد والتقييم ،ولتحويل تركيزهامن
ر�صد الأن�شطة واملخرجات �إىل قيا�س النتائج والأثر
يف نهاية املطاف .ولهذا �أُعد �إطار الر�صد والتقييم،
وميكن ا�ستخدامه يف برامج بناء القدرة على �إدارة
خماطر الكوارث لر�صد وقيا�س التقدم املحرز يف
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حتقيق النتائج .وتو�صل البحث �إىل �أن �أطر و�أدوات
الر�صد والتقييم تعمل على خري ما يرام عندما تت�سم
باملرونة وعندما يتاح ملنفذي الربامج جمال تكييفها
مع الأن�شطة املطلوبة .وعليه �صمم �إطار مرن ميكن
تكييفه ،با�ستخدام بع�ض املذكرات التوجيهية
امل�صاحبة ،مع جميع �أن�شطة بناء القدرة على �إدارة
خماطر الكوارث .ويحتوي اجلدول الوارد �أدناه على
النتائج والنتائج الفرعية الالزم ر�صدها ،كما يرد
�رشحها يف املذكرات التوجيهية امل�صاحبة (امللحق باء)
ف�ضال عن �أمثلة على م�ؤ�رشات لكل نتيجة فرعية.

اجلدول  -2جماالت النتائج املقرتحة للر�صد والتقييم
النتيجة

النتيجة الفرعية

 -1تعزيز قدرة اجلهات الفاعلة
على ا�ستخدام املعارف
واالبتكار والتعليم واالت�صاالت
والتكنولوجيا يف �سبيل �إدارة
خماطر الكوارث

ُح�سنة يف
 -1-1قدرة الأفراد واملجتمعات املعر�ضني خلطر الكوارث على ا�ستخدام املهارات واملعارف امل ّ
جمال �إدارة خماطر الكوارث بف�ضل برامج بناء القدرات.

 -2تعزيز الإطار امل�ؤ�س�سي لإدارة
خماطر الكوارث

 -2-1م�شاركة اجلهات الفعالة يف ر�سم �سيا�سات �إدارة خماطر الكوارث و�/أو التخطيط لها و�/أو
تنفيذها على امل�ستوى الوطني و�/أو الإقليمي و�/أو على م�ستوى املقاطعة و�/أو املجتمع،
ُح�سنة بف�ضل برامج بناء القدرات.
با�ستخدام املهارات امل ّ
 -1-2ت�ؤدي برامج بناء القدرات �إىل حت�سني �سيا�سات وا�سرتاتيجيات و�إجراءات �إدارة خماطر
الكوارث.
 -2-2ت�ؤدي برامج بناء القدرات �إىل �إدماج طائفة �أعر�ض من �أ�صحاب امل�صالح يف ر�سم خطط وعمليات
ت�شغيلية جديدة لإدارة خماطر الكوارث.

 -3حت�سني الدوافع لتحقيق الفعالية
يف �إدارة خماطر الكوارث

 -1-3تعزيز الدعم ال�سيا�سي لإدارة خماطر الكوارث على امل�ستوى الوطنية و�/أو الإقليمي و�/أو على
م�ستوى املقاطعة و�/أو املجتمع بف�ضل برامج بناء القدرات.
 -2-3تعزز برامج بناء القدرات دوافع املجتمعات والأفراد على احلد من �أوجه �ضعفهم �إزاء الكوارث.
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 -2-1التوصيات
ت�شري نتائج البحث �إىل �رضورة �إجراء عدد من
التغيريات يف طريقة ت�صور برامج بناء القدرة على
�إدارة خماطر الكوارث وت�صميمها وتنفيذها .و�سعيا

�إىل تي�سري الرجوع �إىل تلك التغيريات ف�إنها ترد يف
اجلدول  3الوارد �أدناه مق�سمة على تو�صيات موجهة
�إىل را�سمي ال�سيا�سات وتو�صيات موجهة للممار�سني
يف �إدارة خماطر الكوارث الذين ينفذون برامج بناء
القدرات.

اجلدول  3التو�صيات املتعلقة بال�سيا�سات والربامج
التو�صية على م�ستوى الربامج

املو�ضوع

التو�صية على م�ستوى ال�سيا�سات

عموما

ن�سقة لتعزيز القدرات على �صعيد
�إن�شاء منابر ا�سرتاتيجية للمانحني والوكاالت للعمل م ًعا يف البلدان واملناطق على برامج ُم َّ
بتوج ٍه نحو بناء القدرات الوظيفية والتمكينية للح ّد من خماطر الكوارث.
الأنظمة كك ّل وعلى م�ستويات متع ّددةُّ ،

حت�سني عمليات تقييم
االحتياجات من حيث
القدرات

تكييف عمليات التمويل وال�رشاء لل�سماح ب�إجراء
عمليات تقييم ف َّعالة ومتوا�صلة لالحتياجات من �أجل
توجيه برامج بناء القدرات.
دعم ال�رشكاء يف التنفيذ لإجراء عمليات تقييم لالحتياجات
من حيث القدرات قبل ت�صميم الربامج.

تخطيط عمليات تقييم القدرات وتنفيذها بعناية قبل
ت�صميم الربامج و�إجراء عمليات تقييم متوا�صلة من
�أجل توجيه وتكييف برامج بناء القدرات.

تعزيز ال�شعور بامل�س�ؤولية
عن الربامج

�ضمان �أن تكون مبادرات بناء القدرات متما�شية مع
ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات والإجراءات الوطنية
واملحلّية ،ووجود جمموعة وا�سعة من اجلهات املعنية
احلكومية وغريها من اجلهات امل ُ�شارِكة بقدر كبري يف
�صياغة الأهداف والنهج.

�إعطاء الأولوية لإ�رشاك اجلهات املعنية �إ�رشاكا فعاال
بهدف تعزيز القدرة على ت�صميم الربامج وتطبيقها.
و�إ�رشاك ممثّلني عن ال�سلطة الوطنية لإدارة الكوارث يف
الربامج �إذا كان ذلك مالئ ًما ،كجهات م�س�ؤولة مثال عن
التطبيق �أو ك�أع�ضاء يف اللجنة التوجيهية.

النظر يف م�س�ألة اال�ستدامة

يجب الرتكيز ب�شك ٍل �أكرب على �إعداد الأدوات ،و�ضمان
تطبيقها ،لتح�سني اعتبار م�س�ألة اال�ستدامة والتخطيط
لها على م�ستوى الربامج وعلى امل�ستوى الوطني.
يجب �أن ينظر وا�ضعو ال�سيا�سات يف ت�شكيل جمموعات
وطنية �أو �إقليمية من االخت�صا�صيني يف جمال �إدارة
خماطر الكوارث من �أجل االحتفاظ باخلربات وت�شاركها
بني املنظّ مات.

يجب �أن يقوم ُمط ِّورو الربامج ب�إ�ضفاء الطابع الر�سمي
واملنهجي على التخطيط ل�ضمان دميومة �أن�شطتهم قدر
الإمكان ،ح ّتى لو كان التموي ُل امل�ستقبلي غ َري م�ؤكَّد،
�إذ من �ش�أن هذه العملية �أن تكفل االحتفاظ بالقدرات
ب�صور ٍة �أف�ضل.
يجب �أن ت�ضع الوكاالت املعنية بالتنفيذ توقعات لتناوب
ِف َرق عملها واملعنيني ب�إدارة خماطر الكوارث وبالتايل
تخطط له.

مراعاة ات�ساع الفرتات
الزمنية

تعزيز ا�ستقرار وا�ستدامة بناء القدرة على �إدارة خماطر
الكوارث من خالل زيادة م َّدة الربامج �إىل فرتة ترتاوح
بني  5و� 10سنوات.

ُخ�ص�ص
ال�ضغط من �أجل احل�صول على التمويل امل َّ
لبناء القدرات على �إدارة خماطر الكوارث لفرتة �أطول
وتوظيف ا�سرتاتيجيات للح ّد من ت�أثري النق�ص يف
التمويل بني عمليتي متويل.

تعزيز الر�صد والتقييم

ت�شجع الوكاالت املانحة على حت�سني �أنظمة
ينبغي �أن ّ
الر�صد والتقييم ،وب�شك ٍل خا�ص عرب �إدراج ور�صد
وتقييم النتائج والأثر ،واللجوء �إىل التقييمات امل�ستقلة.

ينبغي �أن تنظر الوكاالت املعنية بالتنفيذ يف ا�ستخدام
�إطار الر�صد والتقييم الذي يحتوي عليه هذا التقرير
واال�ستثمار يف تدريب املوظفني امل�شاركني يف �إدارة
الربامج.

االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
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اجلدول  3التو�صيات املتعلقة بال�سيا�سات والربامج (يتبع)
املو�ضوع

التو�صية على م�ستوى ال�سيا�سات

التو�صية على م�ستوى الربامج

حتقيق التوازن بني بناء
القدرات التقنية والقدرات
الوظيفية

�ضمان دعم بناء القدرات مع الإقرار ب�أهمية تعزيز
القدرات الوظيفية ٍ
كهدف رئي�سي.

رتجم دعم القدرات
ت�صميم الأن�شطة بحيث ميكن �أن ُي َ
بطريق ٍة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة مبكا�سب على �صعيد
القدرات الوظيفية.
الإقرار ب�رضورة دعم القدرات التقنية جنبا �إىل جنب مع
دعم القدرات الوظيفية عموما.

تهيئة ظروف مواتية
لإدارة خماطر الكوارث

ينبغي �أن ت�شمل الربامج الرامية �إىل تعزيز القدرات
�أن�شطة وعنا�رص تهدف ب�شك ٍل خا�ص �إىل بناء احلوافز
لإعطاء الأولوية لإدارة خماطر الكوارث يف املجتمع.

ال�سعي بوعي �أكرب �إىل تهيئة «ظروف مواتية» لإدارة
خماطر الكوارث – ينبغي �أن تبحث جهود بناء القدرات
امل�ستقبلية ب�شك ٍل وثيق يف الآليات التي ت�سعى الربامج
من خاللها ب�صور ٍة مبا�رشة �إىل تعزيز الظروف
املواتية ،بطرقٍ قد ال ُت�ص َّنف عاد ًة يف �إطار �أن�شطة بناء
القدرات.
ينبغي �أن تدر�س املبادرات املتخذة على امل�ستويني
املجتمعي واملحلّي الطريقة التي ت�سهم بها براجمها يف
تهيئة ظروف مواتية لإدارة خماطر الكوارث.

حت�سني ت�أثري التدريب

�ضمان ا�ستمرار الدعم املقدم للتدريب مع الت�شديد على
�آليات التدريب الأكرث ا�ستدام ًة وتن ُّو ًعا.

البحث يف كيفية �إدراج تطوير القدرات الوظيفية �ضمن
�أن�شطة التدريب .والبحث يف �إمكانية ا�ستخدام نهج
«تدريب امل ُِّدربني»� ،أو التدريب العملي� ،أو االنتداب.
�ضمان �أن تكون جميع التدريبات تفاعلية ،و ُمك َّيفة مع
ال�سياق الذي تقدم فيه وقائمة على مبد�أ التعلّم املتبادل.

دعم االنتقال �إىل مفهوم
احل ّد من خماطر الكوارث

نهج �أو�سع للح ّد من
توجيه عملية بناء القدرات نحو ٍ
خماطر الكوارث يت�ض ّمن � ٍ
آليات لتحديد التغيرّ ات يف
املخاطر يف الأجل الطويل والتك ّيف معها.

توجيه �أن�شطة تعزيز القدرات بفعالية من الأ�سا�س نحو
الفئات االجتماعية امل�ست�ضعفة للغاية �ضمن املجتمعات
املحلّية.

الرتكيز على الوقاية من
املخاطر ،والتخفيف من
وقعها ،واالنتعا�ش منها

تو�سيع نطاق تركيز جهود دعم بناء القدرات لي�شمل
كافة جوانب �إدارة خماطر الكوارث ،من �أجل تعزيز
القدرات يف جمال الوقاية من املخاطر ،والتخفيف من
وقعها ،واالنتعا�ش منها.

ال�سعي �إىل �إدراج العنا�رص املرتبطة باالنتعا�ش من
املخاطر والتخفيف من وقعها والوقاية منها �ضمن
برامج بناء القدرات.

بناء القدرات على تعميم
�إدارة خماطر الكوارث

من �أجل �ضمان التنمية امل�ستدامة واحل ّد من مواطن
ال�ضعف ،ينبغي �أن يقوم ك ّل من اجلهات املانحة،
واحلكومات ،ورا�سمي ال�سيا�سات بالرتويج للأن�شطة
الرامية �إىل بناء القدرات واال�ستثمار فيها بهدف تعميم
احل ّد من خماطر الكوارث.

النظر يف كيفية �إدراج القدرة على تعميم �إدارة خماطر
الكوارث يف بناء قدرات برامج �إدارة خماطر الكوارث،
كخطو ٍة من �ش�أنها �أن تع ّزز االنتقال �إىل احل ّد من خماطر
الكوارث ب�شك ٍل ملحوظ.
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اجلدول  3التو�صيات املتعلقة بال�سيا�سات والربامج (يتبع)
املو�ضوع

التو�صية على م�ستوى ال�سيا�سات

التو�صية على م�ستوى الربامج

�إدراج االعتبارات املتع ّلقة
باجلن�سني
َ

ينبغي �أن تطلب اجلهات املانحة ،كما يف الأن�شطة الإمنائية
الأخرى� ،إدراج �أ�ساليب العمل امل ُراعية للفوارق بني
اجلن�سني (النوع االجتماعي) وال�شاملة ،لبناء القدرات
َ
على �إدارة خماطر الكوارث.
يلزم بذل املزيد من اجلهود لت�أمني وتعزيز اعتماد مبادئ
توجيهية و�أدوات وا�ضحة للربامج حول كيفية و�ضع
اجلن�سني ،وذلك بالعمل على �أكرث
برامج ُمراعية ل�ش�ؤون
َ
جمرد تخ�صي�ص احل�ص�ص للم�شاركة الن�سائية.
من ّ

اجلن�سني (النوع
�إدراج حتليل ملعيار امل�ساواة بني
َ
االجتماعي) منذ املراحل املبكرة من ت�صميم الربامج
والبحث يف �إمكانية اال�ستعانة بخبري يف م�سائل النوع
االجتماعي لتدريب فريق التنفيذ وكذلك لتحديد الفر�ص
املتاحة لزيادة مراعاة الربامج ملنظور النوع االجتماعي.

الربط بال�سياق

اللجوء �إىل التعاون بني دول اجلنوب يف برامج بناء
القدرات على �إدارة خماطر الكوارث ،مع �ضمان تعر�ض
البلدين للأخطار ذاتها ومتتعهما بامل�ستوى الإمنائي ذاته.

تخ�صي�ص الوقت للبحث يف الطرق اخللاّ قة واملبتكرة
لتكييف الأن�شطة النهوج املتبعة مع ال�سياق ،بد ًال من
تطبيق نهج معياري.

بناء القدرة على �إدارة
خماطر الكوارث يف الدول
ّ
اله�شة واملت�ض ّررة من
النزاعات

من �أجل بناء القدرة على �إدارة خماطر الكوارث يف
امل�ستقرة ،من احلا�سم تخ�صي�ص ما يكفي
البيئات غري
ّ
من الوقت لو�ضع الربامج منذ املراحل الأ َّولية للبحث يف
كيفية تخطّ ي احلواجز الهيكلية املتع ّددة (وما �إذا كان
يجب القيام بذلك) ،وما هي احلوافز التي يجب تغيريها،
وما هي املنظَّ مات التي ينبغي �أن ت�شارك يف هذه العملية.

�إجراء تقييم متوا�صل لل�سياق وتكييف الربامج بح�سب
اله�شة و�ضمن املناطق
االحتياجات املتغيرّ ة يف الدول ّ
املت�أثِّرة بالنزاع.

الربط بني خمتلف
م�ستويات العمل

�ضمان عدم �إهمال امل�ستوى دون الوطني وتوفري املوارد
لبناء القدرات على م�ستويات املقاطعات واملناطق.

�ضمان تكا ُمل القدرات املبنية على م�ستوى معينَّ مع
القدرات والعمليات املوظَّ فة على امل�ستويات الأدنى
والأعلى على ح ّد �سواء.
ال�سعي ب�شك ٍل نا�شط �إىل �إدراج التن�سيق بني خمتلف
نطاقات العمل �ضمن �أن�شطة الدعم الرامية �إىل بناء
القدرات ،مث ًال من خالل الدمج بني م�ستويات خمتلفة
املخ�ص�صة للتدريب ،وبناء القدرة
من العمل يف الأن�شطة ّ
على التفاعل بني خمتلف م�ستويات العمل.

�أُجري هذا البحث بتموي ٍل من وزارة اململكة امل ّتحدة للتنمية الدولية ،ووزارة ال�ش�ؤون اخلارجية
والتجارة والتنمية الكندية ،والوكالة ال�سويدية للتعاون الإمنائي الدويل.

االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

بحث اسرتاتيجي يف بناء القدرة الوطنية واملحلية عىل إدارة مخاطر الكوارث

مالحظات

14

االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

بحث اسرتاتيجي يف بناء القدرة الوطنية واملحلية عىل إدارة مخاطر الكوارث

15

من نحن
االحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر هو �أكرب �شبكة �إن�سانية تعتمد على املتطوعني
يف العامل .ويقدم خدماته ،مع �أع�ضائه من اجلمعيات الوطنية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر يف خمتلف
�أنحاء العامل والبالغ عددها  189جمعية ،ل�صالح  97مليون �شخ�ص �سنوي ًا عرب خدمات وبرامج �إمنائية
طويلة الأجل ،ول�صالح  85مليون �شخ�ص �آخر عرب عمليات اال�ستجابة واالنعا�ش املبكر يف حاالت
الكوارث .ويعمل قبل حدوث الكوارث والطوارئ ال�صحية وخاللها وبعدها من �أجل تلبية احتياجات
امل�ست�ضعفني وحت�سني حياتهم .وي�ضطلع بهذه املهام دون حتيز ودون متييز قائم على �أ�سا�س اجلن�سية �أو
العرق �أو النوع االجتماعي �أو املعتقدات الدينية �أو الطبقة االجتماعية �أو الآراء ال�سيا�سية.
�إن ا�سرتاتيجية الفرتة حتى عام  2020تر�شد خطة عمل االحتاد الدويل اجلماعية الرامية �إىل الت�صدي
للتحديات الإن�سانية والإمنائية الكربى لهذا العقد ،وهو ملتزم «ب�إنقاذ الأرواح وتغيري العقليات».
وتكمن قوة االحتاد يف �شبكته من املتطوعني ،وخربته املكت�سبة من املجتمعات املحلية ،وا�ستقالله
ويقنع
وحياده .ويعمل على االرتقاء باملعايري الإن�سانية ك�رشيك يف التنمية ويف مواجهة الكوارثُ .
�صانعي القرارات بالعمل على الدوام مل�صلحة امل�ست�ضعفني .وعليه ،ي�ساهم يف حتقيق جمتمعات حملية
�صحية و�آمنة ،ويف تقليل مواطن ال�ضعف ،وتعزيز مقومات ال�صمود ،وترويج املواقف ال�سلمية يف
جميع �أنحاء العامل.

å
االحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر
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