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Ang mga Miyembrong Bansa ng ASEAN ay napakadaling 

maapektuhan sa pagbabago ng klimate o climate change na 

tulad ng kitang-kita sa pagtaas ng mga nagaganap na 

sakuna at ang mga epekto ng mga ito nitong nakalipas na 

panahon, at sa lumilitaw na pananaliksik sa prediksyon sa 

climate change. Ang mga Miyembrong Bansa ng ASEAN 

ay patungo sa mabilis na pag-unlad sa ekonomiya at 

lipunan at ang mga inaasahang pag-unlad ng mga bansang 

ito ay manganganib kung ang mga bantang panganib ng 

climate change ay hindi matutugunan nang sapat at 

maagap. Ang pagsama ng pagbawas ng panganib sa sakuna 

(disaster risk reduction, DRR) at pag-angkop sa climate 

change (climate change adaptation, CCA) sa pambansa at 

lokal plano sa pag-unlad ang makakatugon sa mga banta ng 

climate change sa epektibong paraan dahil ang mga ito ang 

nagbibigay-kakayahan sa pamamahala ng panganib sa 

kalikasan para sa pangmatagalang pagbawas ng panganib 

(Figure 1).  

 

 

Figure 1. Ang pagsama ng mga elemento ng climate 

change sa kasalukuyang framework ng pagdedesisyon para 

sa pagbawas ng panganib sa kalamidad 

Pinanggalingan: JICA Project Team 
 

 

Dahil sa natukoy na pangangailangang isama ang DDR at 

CCA sa mga patakaran at institusyon sa mga Miyembrong 

Bansa ng ASEAN, sinuportahan ng JICA ang 

implementasyon ng proyekto para sa ‘Pagpapatibay ng 

Framework ng Institusyon at Pamamalakad sa Pagsama ng 

Disaster Risk Reduction (DRR) at Climate Change 

Adaptation (CCA)’. Hinahangad ng proyektong siyasatin 

ang kasalukuyang antas ng pagsama ng mga elemento ng 

CCA sa mga patakaran ng DDR at nauugnay na mga 

institusyon at pagtukoy ng mga magagandang palakad na 

maaaring magaya sa kabuuan ng rehiyon para labis na 

pakinabangan ang pagbawas ng panganib. 

 

Natukoy ng JICA Project Team ang mga ilang 

magagandang palakad na nagbubukas ng mga pagkakataon 

para sa pagsama ng DDR at CCA para sa mga Miyembrong 

Bansa ng ASEAN sa pamamagitan ng pagrepaso ng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

literatura, mga pakikipagpanayam sa mga nauugnay na 

stakeholder at pagbisita sa lugar. Pumili ang koponan ng 

mga palakad na maituturo, maisasagawa at mabuting 

sanggunian para sa lahat ng mga Miyembrong Bansa ng 

ASEAN para sa mas malawak na pagpapalaganap na 

tumatalakay sa mga baha, bagyo, pagguho ng lupa at 

tagtuyot. Kabilang sa mga ito ang mga isinamang 

prediksyon na naikma sa lokal na kalagayan ng panahon sa 

mga pagtatasa ng panganib at mga palakad sa maayos na 

pagsasakatuparan ng mga patakaran ng DDR at CCA, mga 

estratehiya ng pamamahala at sistema ng pagtustos. Ang 

mga ito ay may napakataas na proporsyon ng mga 

benepisyo ng CCA at DDR kumpara sa mga nakaugaliang 

palakad. 

 

Ang mga napiling magagandang palakad ay ipinapakilala sa 

anim na kategorya ng mga batas, alituntuinin at patakaran; 

paghahanda ng institusyon; pinansiyal na paghahanda; 

pagtatasa ng peligro; pagplano at implementasyon; at 

pagpapatibay ng kapasidad. Ang mga magagandang palakad 

ay inilalarawan para sa kanilang benepisyo sa DDR at CCA 

at mga bagay para masukat kasama ang mga pinanggalingan 

para sa mga karagdagang impormasyon. 

Topolohiya ng mga Mabubuting Palakad 

Ipinapakita ng pagsulyap sa mga magagandang palakad na 

malaki ang pinagtatagumpayan ng rehiyon ng ASEAN sa 

DDR at CCA. Kahit na malayo pang maisakatuparan ang 

buong potensiyal sa mga ilang lugar, ang pagsulong ay 

kapuri-puri at itinutudo ng mga Miyembrong Bansa  ang 

kanilang pagpursigi para masuri ang kanilang mga 

pagsisikap at pagtama ng mga hakbang patungo sa tamang 

direksiyon sa mga darating na taon. 
 

Mga batas, alituntunin at patakaran: Ang ilan sa mga 

Miyembrong Bansa ay nakakatugon sa pagsama ng DRR at 

CCA sa mismong plano nila sa pag-unlad (tulad ng Plano sa 

Pag-unlad ng Pilipinas) na nag-uudyok sa mga pinuno ng 

mga kagawaran at nauugnay na ahensiya para tugunan ang 

mga isyung ito sa mga plano at estratehiya ng sektor. Ang 

mga patakarang ito ay tumutulong para pakilusin ang mga 

kinakailangang pinansiyal na resource para sa pambansa at 

pumapangalawang pambansa na grupo para aktuwal na 

ipatupad ang mga programa at proyekto na tumutugon sa 

DRR at CCA. Sa ibang antas, ang mga Miyembrong Bansa, 

tulad ng Pilipinas, Viet Nam, Indonesia at Cambodia, ay 

bumubuo ng mga plano ng hakbang na partikular sa sektor 

na maghahatid ng mga agenda ng climate change sa antas 

ng indibidwal na sektor para sa pagsasakatuparan ng aktwal  

Isa Laban sa mga Panganib na 
Dulot ng Kalamidad at Klima 
Repositoryo ng mga Mabubuting Palakad para sa Pagtatag ng 
Pagkakasama ng DRR at CCA sa ASEAN 
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na pagbabago sa mga aktibidad na isinasagawa ng mga 

linyang ahensiya. Ang mga plano ng sektor na ito ay 

nagtatatag ng magiging pamantayan sa hinaharap para sa 

pananagutan at bumibigat na pag-angkin ng mga patakarang 

panglutas sa panloob na suliranin ng bansa sa antas ng 

kagawaran. Ang palaging nakikita sa rehiyon ay ang mga 

plano na DDR at CCA sa lokal na antas (karamihan sa mga 

Miyembrong Bansa ng ASEAN). Mas kitang-kita sa rehiyon 

ang mga planong DRR sa antas ng komunidad kaysa mga 

planong CCA sa lokal na antas. Ang mga planong ito sa 

lokal na antas ay nagbibigay ng pagkakataon para sa 

pagsama ng DRR at CCA sa lokal na antas kahit na ang mga 

naturang halimbawa ay di pa malinaw na lumilitaw. 

 

Paghahanda ng institusyon: Ang simpleng pagpapahayag 

ng mga batas, alituntunin at plano ay mawawalan ng 

kuwenta kung walang mekanismo ng pagtulong ng 

institusyon at maliban kung ang mga Miyembrong Bansa ay 

patuloy na inaayos ang mekanismo ng kanilang institusyon 

kaugnay ng mga bagong takdang batas at alituntunin.  Ang 

mga paghahanda ng institusyon ay umaabot mula sa 

pambansang antas hanggang sa lokal na antas alinsunod sa 

mga naitakdang batas at alituntunin. Ang mga pambansang 

sistema ng DRM ng Pilipinas, Cambodia at Indonesia ay 

maituturing na maunlad mula sa pambansang antas 

hanggang  sa lokal na antas pababa sa antas ng komunidad. 

Ang mga sistema ng institusyon na ito, na ang ilan sa mga 

ito ay dating binuo nang nakatutok sa pagtugon, ay patuloy 

na itinutulad ayon sa mitigasyon ng panganib sa kalamidad, 

pangmatagalang pagbawas ng panganib at pagtatag ng 

kagalingang bumangong muli. 

 

 

 

 

 

 

Dagdag pa sa mga nailaang sistema ng institusyon para sa 

DRR, nagsisikap ang mga linya ng kagawaran para 

pahusayin ang kanilang mga sariling kagawaran sa 

pamamagitan ng pagsama-sama ng mga kagawarang 

nagpaplano, na tulad ng Regional Infrastructure 

Development Agency (BPIW) ng Ministry of Public 

Works and Housing (PU) ng Indonesia, na naging 

matagumpay sa pagtakda ng mga patakaran, plano, 

estratehiya, pamantayang proseso at gabay sa sektor na 

antas. Tulad nito, napapaganda ang koordinasyon sa 

kabuuan ng sektor na tulad ng kaso ng Pilipnas na ang 

itinatatag ang Memorandum of Understanding sa pagitan 

ng National Disaster Risk Reduction and Management 

Council (NDRRMC) at ng Philippine Climate Change 

Commission para sa epektibong kooperasyon at 

pagtutulungan. Sa lokal na antas, ang mga tanggapan ng 

pangasiwaan ng river basin sa Indonesia ay tumutulong sa 

pagtaguyod ng cross- boundary na koordinasyon at 

pagtutulungan para sa pangangasiwa ng river basin at 

maaaring gumanap ng mahalagang papel sa pagsama ng 

DRR at CCA. 
 

Pinansiyal na Paghahanda: Ang pinansiyal na aspeto ay 

mahalagang aspeto para sa mga patakaran at plano para 

mahubog ito sa mga naisasakatuparang proyekto at 

programa na nag-iiwan na mga pangmatagalang epekto sa 

lugar. Gayun pa man, ang limitadong pondo ay napag- 

alamang isa sa mga mahahalagang sanhi ng mga 

limitadong pagpapatupad sa rehiyon. Ang mga 

Miyembrong Bansa ay nagsisimula ng bagong hakbang 

para sa pagtustos ng pagbawas ng panganib sa 

 

 

Figure 2. Ang mga lugar na nabisita ng JICA Project Team para sa pag tukoy ng mga magagandang palakad, Setyembre 

2016 – Pebrero 2017 

Pinanggalingan: JICA Project Team 

Figure 2. Ang mga lugar na nabisita ng JICA Project Team para sa pagtukoy ng mga magagandang palakad, 

Setyembre 2016 – Pebrero 2017 

Pinanggalingan: JICA Project Team 
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pamamagitan ng pagtatag ng mga iba’t ibang palakad, pati 

na ang pagtatag ng pambansa hanggang sa lokal na antas 

ng mga pondo para sa pagbawas ng panganib sa 

kalamidad, tulad ng Pilipinas, Indonesia at Cambodia, 

hanggang sa mga hakbang ng pagsama ng pagtustos 

(Figure 3), na tulad ng Pilipinas at Indonesia, kung saan 

ang maralita at madadaling mapinsala ay binibigyan ng 

access para sa microfinance na hindi naaabot ng mga 

pormal na sektor ng bangko. Partikular ang sosyohan ng 

publiko-pribado na sektor ay tumutulong sa mga 

Miyembrong Bansa para maisagawa ang mga hakbang 

tulad ng risk insurance at microfinance, ang mga hakbang 

na ito ay mabilis na tumataas at parami nang parami ang 

mga bansang nagpapalawak ng mga hakbang para 

ponduhan ang pagbawas ng peligro (halimbawa, Pilipinas 

at Indonesia).  Ang mga bagong hakbang tulad ng 

expenditure tagging ay tumutulong sa mga bansa para 

sundan, subaybayan at suriin ang mga alokasyon sa badyet 

na ibinigay para sa mga aktibidad ng DRR at CCA (hal., 

Vietnam at Pilipinas). Malayo ang mararating ng mga 

hakbang na ito sa  sa pangkalahatang pagreporma ng 

pamamahala ng peligro. 

Figure 3. May malawak na sakop para sa pagpapalawig ng 

inobatibong pamumuhunan sa peligro na tulad ng microfinance 

at insurance. 
Pinanggalingan: JICA Project Team 

 
 

Pagtatasa ng Peligro: Ipinapaalam ng mga pagtatasa ng 

peligro sa mga stakeholder ng posibleng epekto kaugnay ng 

tukoy na antas ng kalamidad para makagawa ng naaangkop 

na mga desisyon sa estratehiya. Ang pagtatag ng 

maaasahang database ng epekto ng kalamidad ang unang 

hakbang para sa mga maunlad  na pagtatasa ng peligro, 

mayroon man o walang epekto ang climate change. 

Sinimulan ng mga bansa sa rehiyon ang mga hakbang para 

pagsama-samahin, pagpare-parehuhin at pag-ugnayin ang 

mga database ng namatay at pinsala sa kalamidad at lagay 

ng panahon at nauugnay sa klima. Sa Indonesia, binuo ang 

database ng namatay sa kalamidad batay sa open-source 

software na nagbigay ng kakayahang magsagawa ng pag-

aanalisa ng mga makasaysayang pinsala sa kalamidad at 

para maunawaan ang mga takbo at epekto ng kalamidad. Sa 

antas ng rehiyon, nagho-host ang Mekong River 

Commission ng pamamahagi ng hydrological data at 

sistema ng prediksyon ng pagbaha na nakakatulong sa 

pagbabala sa Mga Bansa sa Bandang Ibaba ng Mekong.  

Nagho-host ang Southeast Asia START Regional Center ng 

sistema para sa pamamahagi ng climate data para 

makatulong sa pagtatasa ng epekto, pagiging madaling 

maapektuhan at pagsusuri ng adaptasyon ng climate change 

sa ilang bansa sa Timog Silangan ng Asya. Kahit na 

mabagal na napapahusay ang pagmamapa ng peligro sa  

 

rehiyon, ang pagmamapa ng peligro ng pagguho ng lupa sa 

Thailand ay nararapat sa natatanging pagpansin dahil 

sinasakop nito ang pambansa hanggang sa kanayunan na 

antas na malinaw na naglalarawan ng mga lugar na 

madaling gumuho at tumutukoy sa mga kanayunang 

nanganganib sa pagguho ng lupa. Ang pagtatasa ng peligro 

ay isang mahalagang bahagi ng pagplano ng DRR na 

madalas isinasagawa batay sa kaalaman sa makasaysayang 

mga epekto ng kalamidad. Ang pagsama ng hinaharap na 

epekto ng climate change sa tindi at tagal ng mga natural na 

peligro sa pagtatasa ng peligro ay kinakailangan para sa 

epektibong pagbawas ng panganib. Dahil dito, ginagamit ng 

pagmamapa ng peligro sa baha sa Malaysia ang mga 

makukuhang prediksyon ng climate change para hulaan ang 

malamang na epekto ng baha kaugnay ng tukoy na antas ng 

mga baha sa hinaharap (Figure 4). Tulad nito, ang mga 

mapa ng pag-apaw ng aplaya ay binuo ng National Institute 

Figure 4. Ang pagsama ng mga prediksiyon ng climate change sa 

pagmapa ng peligro ay tool para sa patakaran na may malaking 

epekto. 
Pinanggalingan: JPS and NAHRIM, Malaysia 
 

of Meteorology, Hydrology and Climate Change (IMHEN), 

Viet Nam batay sa prediksiyon sa pagtaas ng lebel ng dagat. 

Pagplano at implementasyon: Kinukuha ng pagplano at 

implementasyon ang suma total ng lahat ng kaalaman at 

magagamit para sa tunay na pagreresolba sa mga pambansa 

at pumapangalawang pambansa na antas. Napakahusay ng 

rehiyon ng ASEAN sa larangang ito lalo na sa lahat ng 

lugar na malawakang inilalarawan ang mga magagandang 

palakad, ayon sa ipinapakita sa pamamagitan ng mga bilang 

ng magagandang palakad sa kategoryang ito, dahil sa 

pinatagal na katapatan ng Mga Miyembrong Bansa sa 

pagpapatibay ng implementasyon sa pinakamababang antas 

at matinding presensiya ng mga kasosyo sa pag-unlad na 

pumapayag na makipagtulungan sa mga lokal na 

pamahalaan at komunidad. Kabilang sa lahat ng 

magagandang palakad na inilarawan sa ilalim ng pagplano 

at implementasyon, mga palakad sa paghadlang at 

pagpapahina ng tindi ng baha ang labis na ipinapairal 

kasunod ng mga bagyo, pagguho ng lupa at pagtuyot. 

Karamihan sa mga palakad ay may kinalaman sa pagsulong 

ng imprastraktura na may iilang kapansin-pansin na 

halimbawa sa ilalim ng mga kategorya ng kalikasan at 

lipunan na nagpapakita ng pagtaas ng interes sa loob ng 

mga nakaraang taon. Ang pagsama ng mga konsiderasyon 

sa climate change sa mga patakaran ng disenyo ay isang 

bagong larangan sa Department of Public Works and 

Highways (DPWH), ang Pilipinas, ay nagtatakda ng isang 

halimbawa sa kabuuan ng rehiyon. Habang ang pabahay na
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matibay sa baha ay laganap na sa rehiyon bilang resulta ng 

mga taon na pamumuhay sa baha, ang mga halimbawa mula 

Cambodia, Viet Nam, Brunei Darussalam at ang Pilipinas 

ang nagpapakita ng pangangailangang isama ang mga 

katangiang matibay sa baha sa mga panloob na tuntunin at 

kalipunan ng mga batas sa pagpapatayo. Ang mga pagsisikap 

sa pagkontrol ng baha sa Bago River sa Myanmar ay katangi-

tangi kung saan ang kombinasyon ng pagpigil ng basin, 

artipisyal na channel, at mga serye ng imbakan sa may Bago 

River at ang mga tributaryo ay epektibong nangpahina ng 

mga baha, habang ang mga problema sa baha sa kalapit na 

Sittuang River ay nangangailangan pa ring matugunan sa 

pinagsamang paraan. Ang mga dam ay patuloy na 

dinidisenyo para sa kanilang mga maraming gamit at 

benepisyo na isinusulit nang husto ang mga aspetong pang-

ekonomiya at panlipunan, tulad ng kaso ng Jatilhur Dam sa 

Citarum River sa Indonesia, kung saan isinagawa ang 

pinagsamang operasyon ng dalawang nakakataas na 

hydropower dam.  

Figure 5. Ang ‘closing the water loop’ ay ang daan pasulong 

para sa kabuuan ng rehiyon ng ASEAN. 

Pinanggalingan: PUB Singapore 

 

Ang mga samahan ng mga gumagamit ng tubig ay tumutulong sa 

paglapat ng makatarungang paggamit ng limitadong magagamit 

na tubig ng irigasyon sa mga ilang Miyembrong Bansa na naging 

daan sa pagpapakilala ng mga epektibong palakad sa 

pangangasiwa ng tubig (hal., Cambodia, Pilipinas at Indonesia). 

Ang ‘closing the water loop’ na pamamaraan ng Singapore ay 

karapat-dapat na mabanggit para sa kumprehensibong 

pamamaraan nito sa pagtugon ng mga problema kaugnay ng 

tubig. Ang pagsugpong gamit ng na-recycle at preskong tubig ng 

irrigasyon ay nakatulong sa pagpapahina ng mga epekto ng 

pagtuyot sa rehiyon ng Perlis ng Malaysia at ang pagpapalawak ng 

konserbasyong agrikultura (conservation agriculture) ay 

tumutulong sa ikinabubuhay ng mga magsasaka sa pagsagap ng 

mga ani laban sa mga shock na may kinalaman sa ulan sa 

Indonesia. Ang partikular sa lugar  

na agro-meteorological advisory system ay pinakinabangan ng 

mga ilang magsasaka sa pag-iwas sa pagkalugi sa ani at kumita 

sa napakaepektibong paggamit ng mga resource sa gitnang dry 

zone ng Myanmar. Ang matipid na paggamit ng tubig mula sa 

ilalim ng lupa ay nakakatulong sa pagtuklas ng mayamang 

panggagalingan ng tubig sa ilalim ng lupa sa  

loob ng mga panahong kulang ang tubig para sa milyong-

milyong magsasaka sa mga ilang Miyembrong Bansa ng 

ASEAN (hal. ang Pilipinas, Indonesia, Viet Nam, Myanmar). 

 

Pagpapatibay ng Kapasidad: Ang teknikal na kapasidad ng 

tao ang bagay na tunay na naglilimita na kailangang tugunan 

para sa mga pagiging mahusay at epektibo ng mga pagresolba 

at ang larangang ito ang pakakakitaan ng pinakamababang 

bilang ng mga magagandang palakad.  Kahit na mahahanap sa 

rehiyon ang ilang programa ng pagsasanay sa DRR at CCA, 

ang kakayahang panatiliin ang mga ito ay kaduda-duda dahil 

sa nahati-hating implementasyon at kakulangan ng tuloy-tuloy 

ugnayan na mga pamamaraan. Partikular ang Indonesia na 

parang natugunan ang problema sa mga pamamaran ng multi-

stakeholder sa pagpapatibay ng kapasidad at mga paaralan sa 

larangan ng klima ay talagang karapat-dapat na mabanggit 

dito. 

Ang pagtutulungan sa pambansa at lokal na mga pamahalaan 

at sa mga ibang kasosyo sa pagpapaunlad ay patuloy na 

nagagamit sa mga hakbang ng pagpapatibay ng kapasidad sa 

halos lahat ng mga Miyembrong Bansa ng ASEAN. 

 
 

Daang Pasulong 

Sa pangkalahatan, ang bilang ng mga magagandang palakad mula 

sa antas ng patakaran hanggang sa lokal na antas na ipinahayag sa 

inilimbag na babasahing ito ay napapakita na ang rehiyon ay 

patungo sa tamang direksiyon. Gayun pa man, malawak pa ang 

sakinasakupan ng pagsasakatuparan ng mga ito nang bertikal at 

pahalang ayon sa bilang ng mga nangangailangan na lugar na 

kailangang abutin na pinupuntirya ang mga partikular na 

kondisyon sa lugar (horizontal scaling) at ayon sa pagsakop ng 

lahat ng mga antas pang-adminstratibo para maabot ang optimal 

na policy formulation at para sa mga epektibong implementasyon 

ng mga ito sa lugar (vertical scaling).  Ang mga naturang 

pagpapalawak ng mga magagandang palakad ay nangangailangan 

ng pagtutulungan sa pambansang antas at kooperasyon sa rehiyon 

na nagpapatatatag pa sa mga nagawa na sa ilalim ng iba’t ibang 

simulain sa ASEAN.  

Bilang tugon sa naturang pangangailangan, bumuo ng Work Plan 

ang Working Group on Prevention and Mitigation para sa 

Pagpapatibay ng Framework ng Institusyon at Patakaran sa 

Pagsama ng DRR at CCA na tumututok sa pagkakasali ng 

pagtasa sa epekto ng climate change sa proseso ng pagdesisyon ng 

DRR sa pamamagitan ng pagtataguyod ng mga nauugnay na 

aktibidad pati na ang pamamahagi ng kaalaman at pagpapatibay 

ng kapasidad sa pagpaplano at implementasyon, pagtatasa ng 

peligro at pagmamapa ng peligro, spatial planning, pagsama ng 

mga naaangkop ng mga batas at alituntunin, pagpondo, 

pamamahagi ng kaalaman at mga datos, at pagsubaybay at 

ebalwasyon. Inaasahang ang Work Plan ay epektibong isasagawa 

sa pamamagitan ng paggamit ng mga resource na nakalista sa 

inilimbag na babasahing ito at pagsama sa pagkilos ang mga 

naaangkop na ahensiya at institusyon.  

 
 

Makipag-ugnayan para sa mga karagdagang 

impormasyon sa 
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Institute for Global Environmental Strategies (IGES) CTI 

Engineering International Co., Ltd.  
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International Cooperation Agency (JICA) 


