
باتــت السياســات التــي تتبعهــا »مراكــز« إدارة الكوارث 
متثــل أولويــة قصــوى لــدول اإلقليــم التــي أضحــت تعــاين 
ــا ميكــن تســميته بـ«غضــب الطبيعــة« خــال  تغــرات م
ــرارة،  ــات الح ــد درج ــال تزاي ــن خ ــة، م ــنوات املاضي الس
وارتفــاع منســوب ميــاه البحــر، وتضــاؤل املــوارد، وحــدوث 
ــات  ــر واالنزالق ــيول واألعاص ــزالزل والس ــل ال ــر مث ظواه
ــر  ــودان والجزائ ــر والس ــه م ــا واجهت ــو م ــة، وه األرضي
ــا. ومل  ــان وتركي ــلطنة ُع ــن وس ــويت واليم ــرب وجيب واملغ
يــؤدِّ إنشــاء أنظمــة لإلنــذار املبكــر، وبنــاء غــرف عمليــات، 
وتأســيس مراكــز معرفيــة إلدارة الكــوارث، إىل الحــد مــن 
ــة،  ــة ومادي ــائر برشي ــا خس ــض عنه ــل متخ ــا؛ ب تداعياته
األمــر الــذي يشــر إىل مشــكات يف منــط إدارة مراكــز 
مواجهــة الكــوارث، تتمثــل يف غيــاب الجهــة املركزيــة 
الرابطــة بــن هيئــات إدارة الكــوارث، وضعــف اإلمكانيــات 
ــارات  ــة االعتب ــة، وهيمن ــة الضعيف ــى التحتي ــة، والبن املالي
األمنيــة، وإضعــاف املجتمــع املــدين، ومحدوديــة الكــوادر 

ــة. الفاعل

الحزام األحمر:
تُشــر الكثــر مــن األدبيــات الدوليــة إىل وقــوع معظــم 
الــدول العربيــة يف منطقــة »الحــزام األحمر«، حيث تشــهد 
ظواهــر مناخيــة متطرفــة، إذ أكــدت املمثلــة الخاصــة 
لألمــن العــام لألمــم املتحــدة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث 

»املنطقــة  أن   ،2014 ســبتمرب  يف  والســتورم،  مارجريتــا 
ــر،  ــاف، واألعاص ــات، والجف ــن الفيضان ــاين م ــة تع العربي
والعواصــف الرمليــة، والــزالزل، وتغــر املنــاخ، الــذي رفــع 
ــر  ــًدا لكث ــكل تهدي ــذا يش ــر، وه ــاه يف البح ــوب املي منس
ــن  ــة«. ومل يك ــدول العربي ــة يف ال ــق العمراني ــن املناط م
ــدة  ــم املتح ــت األم ــث خصص ــًدا؛ حي ــا جدي ــك توجًه ذل
ــد  ــاره »العق ــَد التســعينيات مــن القــرن املــايض باعتب عق

ــة«. ــوارث الطبيعي ــن الك ــدويل للحــد م ال

ويُعــد إطــار عمــل »هيوغــو« )2005-2015( هــو 
االتفــاق الــدويل األول بشــأن الحــد مــن الكــوارث املصــدق 
عليــه مــن قبــل 168 دولــة ومؤسســات متعــددة مــن بينها 
البنــك الــدويل واألمــم املتحــدة ومنظــات القطــاع الخاص 
واملجتمــع املــدين، عــى نحــو يــؤدي إىل إدراج االعتبــارات 
يف  فعاليــة  أكــر  بشــكل  الكــوارث  مبخاطــر  املرتبطــة 
ــى  ــا ع ــا وبرامجه ــتدامة وخططه ــة املس ــات التنمي سياس

ــة.  املســتويات املختلف

إن الغــرض مــن االســراتيجية الدوليــة للحــد مــن 
ــل  ــة للتعام ــدرات املحلي ــة الق ــم تنمي ــو دع ــوارث ه الك
مــع مخاطــر الكــوارث، ومــن بينهــا وضــع الربامــج الراميــة 
إىل الحــد مــن تداعياتهــا، ودفــع خطــط العمــل الوطنيــة.

ووفًقــا ألحــد التقديــرات الدوليــة، فقــد تضاعــف 
تقريبًــا العــدد املطلــق للكــوارث الطبيعيــة يف جميــع أنحاء 
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العــامل منــذ عــام 1980، غــر أن متوســط عــدد الكــوارث 
تضاعــف ثــاث مــرات خــال الفــرة نفســها يف املنطقــة 
العربيــة. ويف حــن أن خطــر الوفــاة مــن جــراء فيضانــات 
الســيول عــى مســتوى العــامل يتجــه إىل التناقــص املســتمر 
منــذ عــام 2000، فإنــه يف املنطقــة العربيــة مــا زال يتزايــد، 
ــرة  ــط متغ ــات وخط ــر يف آلي ــب التفك ــا يتطل ــو م وه

وذكيــة تســتبق »الــرش قبــل حدوثــه«.

اهتمامات عربية:
تــم اعتــاد االســراتيجية العربيــة للحــد مــن الكــوارث 
ــذي  ــرب ال ــوزراء الع ــس ال ــدورة 22 ملجل 2020 خــال ال
ــي  عقــد يف القاهــرة يومــى 19 و20 ديســمرب 2010، والت
ــن  ــة ع ــائر الناجم ــف والخس ــض التكالي ــدف إىل خف ته
الكــوارث يف األرواح واملمتلــكات االجتاعيــة واالقتصاديــة 
ــم  ــة. وت ــدول العربي ــة وال ــات املحلي ــة للمجتمع والبيئي
ــر  ــر توات ــدول إدراكًا ملخاط ــاء ال ــل رؤس ــن قب ــا م إقراره
الكــوارث التــي تشــكل تحديًا لعمليــة التنميــة يف املنطقة.

ــذه  ــر ه ــة بتطوي ــدول العربي ــة ال ــم جامع ــا تهت ك
االســراتيجية بالتعــاون مــع املكتــب اإلقليمــي للــدول 
العربيــة التابــع ملكتــب االســراتيجية الدوليــة للحــد 
ــة  ــد التقني ــاهمة املعاه ــوارث UNISDR، ومبس ــن الك م
الــدويل،  والبنــك  املتحــدة،  األمــم  اإلقليميــة، ووكاالت 
عقــدت  وقــد  املــدين.  املجتمــع  منظــات  وشــبكات 
العديــد مــن املنتديــات، يف هــذا الســياق، أبرزهــا املؤمتــر 
العــريب األول حــول الحــد مــن مخاطــر الكــوارث يف 
مدينــة العقبــة بــاألردن خــال الفــرة مــن 19 وحتــى 21 
مــارس 2013، واملؤمتــر العــريب الثــاين للحــد مــن مخاطــر 
الكــوارث يف مدينــة رشم الشــيخ مبــر خــال الفــرة مــن 

14 وحتــى 16 ســبتمرب 2014.

ُأُطر خليجية:
وعــى مســتوى املنظــات اإلقليميــة الفرعيــة، تــم إنشــاء 
مركــز إدارة الكــوارث واألزمــات لــدول مجلــس التعــاون 
الخليجــي، يف عــام 2012 يف الكويــت، وهــو مركــز متخصــص 
للتعامــل مــع الكــوارث الطبيعيــة قبــل وأثنــاء وبعــد وقوعهــا 
يف أى دولــة خليجيــة، عــى نحــو ما عكســته فيضانــات جدة، 
ــو وفيــت وشــاباال يف ســلطنة ُعــان، وتلــوث  وإعصــار جون
الكويــت باملــد األحمــر، وارتفــاع ســطح امليــاه يف البحريــن.

ــاٍم  ــام متن ــاك اهت ــري، فهن ــتوى القط ــى املس ــا ع أم
ــر  ــدول غ ــتغرق ال ــث تس ــوارث، حي ــر الك ــإدارة مخاط ب
املســتعدة فــرات أطــول للنهــوض، وميكــن أن ترجــع 
املــدن واملناطــق املتــررة ســنوات إىل الــوراء. فقــد 
أكــد منتــدى إدارة املخاطــر يف ديب خــال الفــرة مــن 13 
وحتــى 14 ديســمرب 2016، عــى رضورَة التعــاون الوثيــق 
ــل مســتوى  ــة لتقلي ــة إدارة املخاطــر األمريكي ــع منظم م
املخاطــر اإلقليميــة، ونــرش الوعــي حــول إدارة الكــوارث.

وخلــص مجلــس الــوزراء العــرب املعنيــن بشــئون 
األرصــاد الجويــة يف اجتاعــه بأبوظبــي، يف 12 مايــو 
2016، إىل أهميــة متابعــة برامــج إدارة معلومــات الطقس 
ــتخدمة يف  ــات املس ــة، والسياس ــدول العربي ــاخ يف ال واملن
التعامــل مــع الظواهــر الجويــة املتطرفــة، وعــرض مرشوع 
نظــام إنــذار مبكــر مشــرك للمنطقــة العربيــة عى رؤســاء 

ــة. ــة العربي مرافــق األرصــاد الجوي

كــا شــهدت الدوحــة، يف 14 مــارس 2016، أعــال 
ــس  ــدول مجل ــر ب ــة إدارة املخاط ــع للجن ــاع الراب االجت
التعــاون الخليجــي، وناقــش االجتــاع املخاطــر اإلقليميــة 
عــى  الطبيعيــة، وكيفيــة مواجهتهــا  الطبيعيــة وغــر 
مســتوى الخليــج العــريب مــن قبــل خــرباء خليجيــن 
الكــوارث  ملواجهــة  خطــة  وتحديــث  واستشــارين، 
ــة  ــف يف مواجه ــوة والضع ــاط الق ــاد نق ــة إليج اإلقليمي
تلــك املخاطــر. وخلــص املركــز اإلقليمــي للــدول العربيــة 
بربنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ يف منتــدى »متكــن مــدن 
دول مجلــس التعــاون من مجابهــة الكــوارث« يف الكويت، 
خــال يومــي 16 و17 ديســمرب 2015، إىل رضورة الخــروج 

ــد. ــي موح ــر إقليم ــجل مخاط بس

الســابق  املــري  الــوزراء  رئيــس  أن دعــا  وســبق 
املهنــدس إبراهيــم محلــب إىل رضورة وضــع اســراتيجية 
مخاطــر  مــن  الحــد  مســألة  تجــاه  موحــدة  عربيــة 
الكــوارث قابلــة لاندمــاج والتطبيــق داخــل أهــداف 
التنميــة املســتدامة وأجنــدة التنميــة ملــا بعــد عــام 2015، 
ــداف  ــى أه ــاق ع ــاق لاتف ــاد والش ــل الج ــب العم تتطل
قابلــة للقيــاس والتحقيــق، وخدمــة التوجهــات التنمويــة 
ــط  ــن الخط ــط ب ــاهم يف الرب ــة، وتس ــة العربي يف املنطق
الكــوارث مــن جانــب  الوطنيــة للحــد مــن مخاطــر 

ــر. ــب آخ ــن جان ــادي م ــو االقتص ــق النم وتحقي
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وقــد تشــكلت بقــرار رئيــس الــوزراء املهنــدس رشيــف 
إســاعيل، يف 14 ديســمرب 2016، لجنــة قوميــة تهــدف إىل 
إدارة األزمــات القوميــة والكــوارث، وفًقــا إلطــار مؤســي 
متكامــل، واإلدمــاج الفاعــل العتبــارات الحــد مــن املخاطر 
والكــوارث يف سياســات التنميــة املســتدامة، باإلضافــة 
ــوزارات  ــة املحافظــات وال ــن كاف إىل الدعــم والتنســيق ب

املعنيــة بــإدارة مخاطــر الكارثــة.

وميكــن القــول إن هنــاك مجموعــة مــن العوامــل التــي 
تعرقــل قيــام مراكــز إدارة الكــوارث يف دول اإلقليــم بــأداء 

األدوار الناجــزة، وذلــك عــى النحــو التــايل:

جزر منعزلة:

١- غيــاب الجهــة الرابطــة: حيــث تبــذل جهــود لخليــة 
ــة  ــات مختص ــزة أو مؤسس ــد أدوار ألجه ــة أو تتصاع أزم
بــإدارة الكــوارث داخــل دول اإلقليــم املعنيــة مــن غــر أن 
يكــون بينهــا تنســيق، بــل تظهــر خافــات أو رصاعــات يف 
بعــض األحيــان، عــى نحــو ال يصــب يف اتجــاه مواجهتهــا، 
وهــو مــا يتطلــب مراجعــة األداء، وبلــورة جهــة مركزيــة 
قــادرة عــى التنبــؤ. ويف بعــض األحيــان قــد يكــون هنــاك 
انفصــال شــديد بــن مركــز التفكــر ووضــع الخطــط 
والسياســات املواِجهــة التــي تعــرب عــن منظومــة متكاملــة. 
ــًدا يف حــال حــدوث كارثــة طبيعيــة  وتــزداد األزمــة تعقي
عابــرة  تكــون  الكــوارث  بعــض  ألن  الحــدة،  شــديدة 

للحــدود.

مضخات التمويل:

٢- ضعــف اإلمكانيــات املاليــة: يتمثــل أحــد املعوقــات 
ــز إدارة الكــوارث  ــام مراك ــي تحــول دون قي الرئيســية الت
يف دول الــرشق األوســط مبهامهــا يف أن معظمهــا ذات 
ــود  ــه بن ــا توج ــذي يجعله ــر ال ــة، األم ــات ضعيف ميزاني
الــرف نحــو مجــاالت ومرشوعــات أخــرى، مــع األخــذ يف 
االعتبــار وجــود دور ملؤسســات التمويــل الدوليــة وخاصــة 
ــن  ــد م ــة يف الح ــة اإلقليمي ــوك التنمي ــدويل وبن ــك ال البن
مخاطــر الكــوارث. وهنــا، ميكــن ملكاتــب األمــم املتحدة يف 
الــدول العربيــة أن تلعــب دور الوســيط بــن املانحــن مــن 
مؤسســات التمويــل الدوليــة والــدول املتلقيــة ملســاعدتها 

يف تنفيــذ مرشوعــات الحــد مــن مخاطــر الكــوارث.

بنية متهالكة:

٣- البنــى التحتيــة الضعيفــة: يــزداد التحــدي املُلَقــى 
عــى عاتــق مراكــز إدارة الكــوارث يف دول اإلقليــم يف 
ــن  ــدول م ــة داخــل ال ــة متهالك ــى تحتي ــع بن ــل م التعام
طــرق وكبــاري وســدود. بــل تكــون اإلشــكالية أكــر 
ــياق،  ــذا الس ــا. ويف ه ــة أيًض ــوع الكارث ــد وق ــًدا بع تعقي
قــال الدكتــور مصطفــى مدبــويل، وزيــر اإلســكان واملرافــق 
واملجتمعــات العمرانيــة املــري، يف كلمتــه يف افتتــاح 
الــدورة الـــ33 ملجلــس وزراء اإلســكان والتعمــر العــرب يف 
20 ديســمرب 2016: »إن الدمــار الــذي تعرضــت لــه بعــض 
الــدول العربيــة نتيجــة للعمليــات العســكرية واإلرهــاب 
ــى رأس  ــع ع ــا أن نض ــرض علين ــة يف ــوارث الطبيعي والك
ــاح  ــار، وإص ــادة اإلع ــر وإع ــات التعم ــا منهجي أولويتن
البنيــة األساســية واإلســكان، والتــي تعرضــت للدمــار 
بســبب هــذه الظــروف، األمــر الــذي يفــرض علينــا دراســة 
كيفيــة التعــاون وتبــادل الخــربات يف هــذا املجــال الــذي 
ســيكون مــن أهــم مجــاالت العمــل يف الســنوات املقبلة«.

٤- هيمنــة االعتبــارات األمنيــة: رغــم أن إدارة الكوارث 
ــة تضــم السياســة  ــتعانة بتخصصــات مختلف ــي االس تقت
واالقتصــاد واألمــن واإلدارة واالجتــاع واإلعــام، إال أن 
الهواجــس األمنيــة تســيطر، يف بعــض األحيــان، عــى رؤيــة 
مؤسســات أو هيئــات داخــل الدولــة للتعامــل مــع مخاطر 
الكــوارث، عــى نحــو قــد يقــود إىل إخفاء بعــض املعلومات 
التــي ال تــؤدي إىل التعلــم من الخــربات الســابقة، واالعتاد 
عــى اإلدارة بالكارثــة بــدال مــن إدارة الكارثــة فيــا يُعــرف 

بقضايــا لفــت انتبــاه الــرأى العــام الداخــي.

مساحات غائبة:

غالبيــة دول  تتجــه  املــدين:  املجتمــع  ٥- إضعــاف 
اإلقليــم إىل تقييــد دور مؤسســات املجتمــع املــدين، وهــو 
مــا يخصــم مــن أرصــدة القــوة يف إدارة الكــوارث، حيــث 
ــزة  ــا أجه ــص به ــوارث تخت ــأن إدارة الك ــور ب ــود تص يس
أخــرى،  وهيئــات  مؤسســات  مشــاركة  دون  الدولــة، 
ويختــزل دور املجتمــع املــدين يف التربعــات املطلوبــة 
إلدارة  اســتعداد  دون  املضاريــن  أو  املنكوبــن  إلغاثــة 
الكارثــة، واملســاهمة يف جهــود التدريــب للعاملــن يف 
هــذا املجــال، وهــو مــا يعــرب عــن غيــاب املنهــج املتكامــل 

الكــوارث. يف إدارة 

مشكالت »مراكز« إدارة الكوارث في اإلقليم
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٦- محدوديــة الكــوادر الفاعلــة يف القطــاع الحكومــي 
والخــاص واألهــي للحــد مــن مخاطــر الكــوارث: وترجــع 
ــزة  ــة األجه ــرة إىل مقاوم ــك الظاه ــات تل ــض الكتاب بع
ــر  ــة إدارة مخاط ــه عملي ــر تتطلب ــة ألي تغي البروقراطي
ــل  ــزة إىل التقلي ــك األجه الكــوارث، فضــا عــن لجــوء تل
مــن حــدة الكارثــة أو االلتفــاف حولهــا، وهــو مــا يبــدد 
طاقــة الدولــة، ويحــول دون التوظيــف األمثــل ملواردهــا، 
إدارة  يف  العمليــة  الخــربات  مراكمــة  إىل  يقــود  وال 
ــذا  ــتثناءات يف ه ــض االس ــاك بع ــر أن هن ــوارث. غ الك
ــة،  ــة اإلماراتي ــه التجرب ــا تعــرب عن الســياق عــى نحــو م
ــر  ــني، مدي ــد الحوس ــال محم ــور ج ــال الدكت ــث ق حي
واألزمــات  الطــوارئ  إلدارة  الوطنيــة  الهيئــة  عــام 
ــة  ــان« اإلماراتي ــة »البي ــع صحيف ــوارث، يف حــوار م والك
يف 25 ســبتمرب 2016: »إن نســبة التوطــن يف الهيئــة 
ــعى  ــغ %100، وتس ــة، تبل ــتوى الدول ــى مس ــى ع األع
الهيئــة إىل اســتقطاب املزيــد مــن الكــوادر الوطنيــة 
ــات.  ــف التخصص ــة يف مختل ــاءات العالي ــن ذوي الكف م
وإن الــكادر اإلمــارايت أثبــت أنــه املؤهــل واألقــدر عــى 
ــة مكتســبات الوطــن«، مشــرًا  تحمــل املســئولية وحاي
إىل أن الهيئــة أنجــزت ســجل املخاطــر والتهديــدات عــى 
املســتوين الوطنــي واملحــي، وتعمــل عــى تحديثــه 

بشــكل دوري.

٧- تســييس املســاعدات اإلغاثيــة: وينطبــق ذلــك 
عــى أوضــاع هيئــات أو مراكــز إدارة مخاطــر الكــوارث 
ــد  ــلحة. فق ــة املس ــة العربي ــات الداخلي ــؤر الراع يف ب
شــكلت عــدة هيئــات ومنظــات مدنيــة عاملــة يف 
ــي  ــن ح ــر 2016، يف كل م ــق، يف 14 أكتوب ــف دمش ري
ــة،  ــق منكوب ــا مناط ــة باعتباره ــة الرشقي ــر والغوط جوب
يف حــن يدعــي نظــام بشــار األســد أنهــا تحــوي مقاتلــن 

ــم. ــاء منه ــر األحي ــات لتطه ــن حم ــد م ــن ال ب إرهابي

أن  الســابقة  العوامــل  تفــر  القــول،  وخاصــة 
لهــا دول اإلقليــم، وخاصــة  تتعــرض  التــي  الكــوارث 
أحــد  يتمثــل  حيــث  نفســها؛  تكــرر  منهــا،  العربيــة 
ــات امللحــة بشــأن الحــد مــن مخاطــر الكــوارث  التحدي
ــة بالحــد  ــات املعني يف ضعــف إدارة املؤسســات أو الهيئ
منهــا، وضعــف اآلليــات التنســيقية داخــل الــدول وبــن 
الــدول للتعامــل معهــا بصــورة شــاملة ومنــع تولــد 
مخاطــر جديــدة وبنــاء قــدرة املؤسســات عــى مجابهــة 

الكــوارث.

أدوار متكاملة:
وقــد أدى ذلــك إىل إطــاق مركــز أبحــاث عــريب 
للوقايــة  العــريب  »املركــز  وهــو  الكــوارث،  ملواجهــة 
ويقــع  الطبيعيــة«،  والكــوارث  الــزالزل  أخطــار  مــن 
ــة  ــن كاف ــاون ب ــه بالتع ــم متويل ــر، ويت ــره يف الجزائ مق
الــدول العربيــة. ورمبــا يســاهم يف تشــكيل آليــة عربيــة 
ــررة  ــدول املت ــاعدة لل ــم املس ــع لتقدي ــرك الري للتح
مــن الكــوارث، وتنســيق الجهــود بــن األجهــزة واملراكــز 
ــة  ــة الجامع ــت مظل ــة، تح ــدول العربي ــة يف ال املتخصص
العربيــة، وتحفيــز دور املنظــات الحكوميــة واإلقليميــة، 
ــة  ــز التنســيق فيــا بينهــا وبــن املكاتــب اإلقليمي وتعزي
التابعــة ملكتــب األمــم املتحــدة للحــد مــن مخاطــر 

ــوارث. الك

ويف حــال غيــاب املؤسســة أو الهيئــة املعنيــة بــإدارة 
الكارثــة فمــن الــروري إنشــاء هيئــة قوميــة إلدارة 
ــع املحافظــات  ــا فــروع يف جمي الكــوارث، وأن تكــون له
ــة  ــدد كل محافظ ــي، وتح ــدوق قوم ــا صن ــدن، وله وامل
والتنســيق  منهــا،  والبرشيــة  املاليــة  احتياجاتهــا 
ــة  ــج املحلي ــه الربام ــا تعكس ــو م ــى نح ــا، ع ــا بينه في
واالتحاديــة يف كل إمــارة داخــل دولــة اإلمــارات، والتــي 
ــوارئ  ــاالت الط ــتعداد لح ــع واالس ــي املن ــق مبرحلت تتعل

والكــوارث.

ــا مهــاًّ  فقــد أصبحــت إدارة مخاطــر الكــوارث مكونً
للسياســات والخطــط الوطنيــة، وهــو مــا يقتــي إطــاق 
مجموعــة مــن الربامــج عــى املســتوى القطــري املعنيــة 
ــى  ــول ع ــبل الحص ــر س ــرب تيس ــوارث، ع ــة الك مبواجه
املعلومــات املتعلقــة مبخاطــر الكــوارث، وبنــاء القــدرات 
يف مجــال الحــد مــن الكــوارث، وتطويــر السياســات للحد 
ــد  ــا بع ــايف في ــرص التع ــم ف ــوارث، ودع ــك الك ــن تل م
الكــوارث، ووضــع برامــج إلعــادة اإلعــار بعــد الكــوارث 
الطبيعيــة. فغالبًــا مــا تكــون الكــوارث الطبيعيــة مكلفــة 

للغايــة.

ــن  ــادل الخــربات ب ــة تب ــه إىل أهمي كــا ينبغــي التنب
املســتوى  عــى  الكــوارث  مخاطــر  إدارة  يف  املعنيــن 
الخــرباء واملتخصصــن عــى املســتوى  اإلقليمــي مــع 
الــدويل. ويف هــذا الســياق، مثــة رضورة للقيــام بسلســلة 
الكــوارث  أرضار  لتخفيــف  الازمــة  اإلجــراءات  مــن 
ــن  ــط لألماك ــم خرائ ــك رس ــمل ذل ــا، ويش ــال حدوثه ح
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بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار 

العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم البحــث العلمي، فيــا يتعلق 

ــة  ــكالية حقيقي ــل إش ــت متث ــي أصبح ــتقبل، الت ــات املس باتجاه

ــى  ــدرة ع ــدم الق ــتقرار، وع ــدم االس ــة ع ــل حال ــة، يف ظ باملنطق

التنبــؤ خــال املرحلــة الحاليــة، مــن خــال رصــد وتحليــل وتقديــر 

»املســتجدات« املتعلقــة بالتحوالت السياســية واالتجاهــات األمنية، 

والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفاعــات 

املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف 

نطــاق الــرشق األوســط عمومــاً.

Policy Brief
يهتــم   بتقديــم   تحليــات   موجــزة      » موجــز   سياســات « 

حــول   أبــرز   التطــورات   اإلقليميــة   يف   الــرشق   األوســط، 

والتطــورات   الدوليــة   املؤثــرة   عــى   أوضــاع   اإلقليــم،  

املتعلقــة  تدخــل   يف   مجــال   عمــل   املركــز،   الســيا   والتــي 

باهتامــات   دول   منطقــة   الخليــج   العــريب،   خاصــة   تلــك 

املتعلقــة   بالتوجهــات   غــر   التقليديــة   والظواهــر   قيــد 

التشــكل،   فالهــدف   هــو   تحليــل   األحــداث   الجاريــة،   ومحاولــة 

توقــع   مســاراتها   أو   تداعياتهــا   ىف   املســتقبل   القريــب . 
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طبيعيــة،  كــوارث  فيهــا  تحــدث  أن  يحتمــل  التــي 
وتفعيــل نظــام إنــذار مبكــر ضــد الــزالزل، وآخــر ضــد 
نظــام  العــايل، وتأســيس  املــد  وأمــواج  الفيضانــات 

ملحــاكاة الكــوارث الطبيعيــة. 

االستثمار الوقائي:
ــة  ــع مســتوى التوعي ــه إىل رف ــا التنبي     ينبغــي أيًض
املجتمعيــة يف دول اإلقليــم مــن خــال قيــام مراكــز إدارة 
ــن  ــن املواطن ــة م ــات مختلف ــب قطاع ــوارث بتدري الك
عــى التصــدي لبعضهــا. فالوعــي مبخاطــر أي كارثــة 
ــة  ــا أن التنمي ــا. ك ــن تبعاته ــة م يشــكل نصــف الوقاي
ــول  ــوارث، تتح ــر الك ــا مخاط ــع يف اعتباره ــي ال تض الت
ــر  ــدة. إذ أن إدارة مخاط ــاء جدي ــا إىل أعب ــوارث فيه الك
ــن  ــة م ــا، والوقاي ــر حدوثه ــن أن تنتظ ــوارث ال ميك الك
الخســائر أقــل تكلفــة مــن إعــادة البنــاء بعــد وقوعهــا. 
فالكــوارث الطبيعيــة ال ميكــن تجنبهــا، ولكــن ميكــن 
ــر  ــر املبكــر، ودمــج تقدي ــل مــن تبعاتهــا بالتحذي التقلي

ــة.  ــر الوقاي ــع تداب املخاطــر م

مشكالت »مراكز« إدارة الكوارث في اإلقليم


