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تمكين المدن من القدرة على الصمود– مدينتي تستعد!
ــة المخاطــر  ــاول حوكم ــو 2010 لتتن ــي ماي ــي تســتعد!« ف ــى الصمــود: »مدينت ــدرة عل ــن المــدن مــن الق ــة تمكي ــت حمل انطلق
المحليــة، والمخاطــر الحضريــة والقــدرة علــى الصمــود. ســوف تســتمر حملــة »تمكيــن المــدن مــن القــدرة علــى الصمــود« لمــا 
ــة. ولقــد تأكــد ذلــك مــن خــال وثيقتيــن  بعــد 2020 بدعــم مــن ِعــدة شــركاء ومشــاركين باإلضافــة إلــى توصياتهــم ذات الصل
ــي مؤتمــر األمــم  ــة ف ــة ودون الوطني ــن، أال وهمــا: اعــان الحكومــات المحلي أقرتهمــا الحكومــات واصحــاب المصلحــة الدوليي
المتحــدة العالمــي 2015 للحــد مــن مخاطــر الكــوارث فــي ِســنداي، اليابــان، و«ُســبل المضــي قدًمــا بعــد منتــدى فلورنســا« والتــي 
أقرهــا المنتــدى رفيــع المســتوى المعنــي بتنفيــذ إطــار ِســنداي للحــد مــن مخاطــر الكــوارث علــى المســتوى المحلــي فــي فلورنســا، 

إيطاليــا، 2016.

2015-2020: من الوعي إلى التنفيذ وما بعده

إن مكتــب األمــم المتحــدة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث، بالتعــاون مــع شــركائه، مــن خــال حملــة تمكيــن المــدن مــن القــدرة علــى 
الصمــود: »مدينتــي تســتعد!«، يقــوم بدعــم األنشــطة التــي تعــزز مــن القــدرة علــى الصمــود، والتنميــة الحضريــة المســتدامة، 

وزيــادة وعــي اصحــاب المصلحــة بمخاطــر الكــوارث فــي مواقعهــم المحليــة ذات الصلــة. 
ــة  ــت مرحل ــنداي للحــد مــن مخاطــر الكــوارث: 2015-2030. كمــا حظي ــرار إطــار ِس ــدة بإق ــة جدي ــة مرحل ــت الحمل ــد دخل لق

ــدن المشــاركة. ــن الشــركاء والم ــغ م ــر بال ــى )2015-2030( بتقدي ــة األول الحمل
ونتيجــة لنجاحهــا ســوف تواصــل الحملــة توجيــه تركيزهــا نحــو المزيــد مــن الدعــم ألجــل عمليــة التنفيــذ، وقيــام المــدن بالتعُلــم مــن 
بعضهــا البعــض وتعاونهــا ســويا، وتخطيــط العمــل المحلــي ورصــد التقــدم الُمحــرز فــي المــدن. كذلــك، ســوف تســتمر الحملــة فــي 
مهمتهــا المعنيــة بتأييــد التــزام الحكومــات المحليــة واســع النطــاق لبنــاء القــدرة علــى الصمــود فضــا عــن اتســاق دعــم الحكومــات 
الوطنيــة للمــدن بغــرض مواصلــة تعزيــز القــدرات إلــى جانــب تنفيــذ إطــار ِســنداي علــى المســتوى المحلــي. تمثــل قائمــة النقــاط 
العشــر، والتــي تضــم عشــر عناصــر اساســية لتمكيــن المــدن مــن القــدرة علــى الصمــود، دليــا يحظــى بالثقــة مــن األطــراف 
الفاعلــة بالمــدن مــن أجــل تنفيــذ التزاماهــم حيــال هــدف إطــار ِســنداي. تعتبــر قائمــة التحقــق المشــار إليهــا بمثابــة المبــدأ التنظيمــي 

المعنــي بعميلــة اإلبــاغ والقيــام بالرصــد أثنــاء الحملــة.

ورشة عمل االنطالق، تمكين المدن من القدرة على الصمود في األميركتين
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شكر وتقدير
يعــرب مكتــب األمــم المتحــدة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث عــن التقديــر والعرفــان إلســهامات كل مــن شــارك فــي وضــع هــذا 
الدليــل. تضــم قائمــة المشــاركين الُموّســعة كل مــن ممثلــي المــدن، والخبــراء واعضــاء اللجنــة التوجيهيــة لحملــة تمكيــن المــدن مــن 
القــدرة علــى الصمــود، والكثيــر مــن األطــراف األخــرى ويتعــذر ِذكرهــم جميًعــا باالســم. جــاءت األمثلــة التــي يحتــوي عليهــا هــذا 
الدليــل مــن رؤســاء البلديــات، وممثليــن للحكومــات المحليــة، وِفــرق عمــل البلديــات الفنيــة وغيرهــم مــن الممارســين األخريــن.  

منسق المشروع والمحرر التنفيذي: جيري فياسكويز وأبهياش باندا )مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث(
التأليــف: إيبــرو إيــه جينســير )مركــز الحــد مــن مخاطر الكــوارث الحضريــة ومجابهتهــا CUDRR+R والمجموعة االستشــارية 

للتخطيــط الحضري UPAG(؛

ــا(؛ أولجــا  ــزا، إيطالي ــة بوتين ــو )مقاطع ــن(؛ أليســاندرو أتوليك ــو )ســان فرانسيســكو، ســيبو، الفلبي ــدو أركويالن المــدن: ألفري
ــا  ــط الحضــري(؛ فيولت ــا ســجودين )كارلســتاد، الســويد والمجموعــة االستشــارية للتخطي ــا(؛ آن شاشــكينا )ســتيبنافان، أرماني
ســيفا )مدينــة ماكاتــي، الفليبيــن، والمجموعــة االستشــارية للتخطيــط الحضــري(؛ آفــي رابينوفيتــش )LACDE، اســرائيل(؛ 
مايــك ميندونــكا ودان نيلــي )إقليــم ويلنجتــون، نيوزيالنــدا(؛ أميــر عزيــزي )مدينــة مشــهد، إيــران(، ســاندرو باتيســتا )لشــبونة، 

البرتغــال(.

ــون )GEM(؛  ــتوفر برت ــي(؛ كريس ــك الدول ــد )البن ــت أرنول ــفيلد(؛ مارجاري ــة هادرس ــا )جامع ــي أماراتونج ــركاء: ديالنت الش
مارجريتــا فانشــيوتي )اليونيســكو(؛ ســتيفان كوهلــر )مكتــب األمــم المتحــدة لخدمــات المشــاريع(؛ إســتيبان ليــون ودان لويــس 
)برنامــج األمــم المتحــدة للمســتوطنات البشــرية(؛ هيــو ماكليمــان )منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة(؛ مصطفــى موهاغيــغ 
ــج  ــدة، برنام ــم المتح ــي لألم ــاق العالم ــوالن )الميث ــكل ن ــر(؛ ماي ــالل األحم ــر واله ــب األحم ــات الصلي ــي لجمعي ــاد الدول )االتح
المــدن(؛ بيــوش رانجــان روت )LG-NET(؛ ســينثيا روزينزفيــج )شــبكة بحــوث تغيــر المنــاخ الحضريــة UCCRN(؛ أرجيــا 
ســينها روي )بنــك التنميــة األســيوي(؛ بيــن ســميث )AECOM(؛ جيــر توريــس )اليونيســكو(؛ كاتــي فاينــز )C40(؛ بيتــر 
ــر )رئيــس اليونيســكو، القــدس(؛ مارســيلو ســبانيس  ــي للتعافــي )IRP(؛ مايطــل ترن ويليامــز )IBM(؛ منهــاج العمــل الدول
ــتوفر  ــرو(؛ كريس ــتراتيجية، بي ــة واالس ــد الحمل ــادو )داعم/مؤي ــيز هورت ــا سانش ــوز ماري ــبانيا(؛ ل ــة، أس ــد الحمل )داعم/مؤي
والدريســي )صنــدوق العــزل البيئــي(؛ فيكــي أنطونيــو )ADB(؛ فيرينــدر شــارما )ADB(؛ بيبهوتــي جدانايــاك )اليونيســيف، 

الهنــد(

ــراد  ــؤاد بينديم ــوارث: ف ــر الك ــن مخاط ــد م ــدة للح ــم المتح ــب األم ــة لمكت ــط الحضــري التابع ــة االستشــارية للتخطي المجموع
)EMI(؛ جورجلينــا هــارودي )IIED-LA(؛ جاريمــا جيــن )IIHS(؛ روهيــت جيجياســو )المجلــس الدولــي للمعالــم والمواقــع 
ICOMOS(؛ إدواردو بروليــو موريــرا )100 مدينــة قــادرة علــى الصمــود، Rockefeller Foundation(؛ ريتشــارد 

ســيلوزاس )جامعــة توينتــي(

االنتــاج والتحريــر والتصميــم: أبهيــالش بانــدا، ودينيــس مــاك كليــن، وســارا النديــل )مكتــب األمــم المتحــدة للحــد مــن مخاطــر 
ــا(،  ــة ومجابهته ــوارث الحضري ــر الك ــن مخاط ــد م ــز الح ــان )مرك ــتيفاني واي تش ــز، وس ــو إل فيرناندي ــوارث(، وأنطوني الك

ورامــون فــال

مكتــب األمــم المتحــدة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث: آنــا ماريــا كاســتيلو، وساســكيا كاروزي، وراجــي ســارو، وســانجايا بهاتيــا، 
وســارا ويــد أبيســيال، وبيلجانــا ماركوفــا، وديفيــد ســتيفينس، وســوجيت موهانتــي.
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تمهيد
أكــد كل مــن مؤتمــر األمــم المتحــدة العالمــي 2015 للحــد مــن مخاطــر الكوارث 
المنعقــد فــي ِســنداي، اليابــان، والمنتــدى رفيــع المســتوى المعنــي بتنفيــذ إطــار 
ــي  ــد ف ــي المنعق ــتوى المحل ــى المس ــوارث عل ــر الك ــن مخاط ــد م ــنداي للح ِس
فلورنســا، إيطاليــا، 2016 أن حملــة تمكيــن المــدن مــن القــدرة علــى الصمــود: 

»مدينتــي تســتعد!« ســوف تســتمر لمــا بعــد 2020.

ــوارث  ــبب الك ــث تتس ــوارث؛ حي ــن الك ــة ع ــائر الناجم ــدت الخس ــا تزاي لطالم
ــط  ــك فق ــي وذل ــار دوالر امريك ــي 314 ملي ــدر بحوال ــنوية ُتق ــائر س ــي خس ف
بالنســبة للبيئــة القائمــة بالفعــل. ومــن المرجــح أن يكــون أثــر تغيــر المنــاخ بالًغــا 

فــي المناطــق الحضريــة حيــث ترتفــع نســبة التعــرض للمخاطــر وذلــك نتيجــة للكثافــة الســكانية والتركيــز الشــديد للبنيــة التحتيــة 
الحيويــة بهــا.   

ــا  ــو 2010، لطالم ــي ماي ــا ف ــذ انطاقه ــًرا من ــت استحســاًنا كبي ــي نال ــود، والت ــى الصم ــدرة عل ــن الق ــدن م ــن الم ــة تمكي إن حمل
تناولــت المســائل المتعلقــة بالحوكمــة المحليــة والمخاطــر الحضريــة علــى نحــو متصــل. يعتبــر هــذا الدليــل مــن ضمــن المخرجــات 
الرئيســية لهــذه الحملــة، حيــث خضــع للتصميــم بشــكل أساســي ألجــل قيــادات الحكومــات المحليــة وصانعــي السياســة، المتمثليــن 
ــة، أو المقاطعــة، أو  ــة، أو المنطق ــة، أو البلدي ــات، والمحافظيــن، واألشــخاص المســئولين عــن المدين فــي كل مــن رؤســاء البلدي
اإلقليــم. تســعى الحملــة لدعــم السياســة العامــة وصناعــة القــرار ألجــل الســماح بتنفيــذ األنشــطة الراميــة إلــى الحــد مــن مخاطــر 
الكــوارث وبنــاء القــدرة علــى الصمــود. كذلــك، توفــر الحملــة اإلرشــاد العملــي لقيــادات الحكومــات المحليــة التخــاذ اإلجــراءات 

ذات الصلــة وإلنجــاح الحــد مــن مخاطــر الكــوارث لــدى كل المشــاركين.

يضــم هــذا اإلصــدار الثانــي مــن الدليــل: جــزء تمهيــدي؛ والمحتــوى الرئيســي الــذي يشــرح األســاس المنطقــي لاســتثمار فــي 
الحــد مــن مخاطــر الكــوارث والقــدرة علــى الصمــود، و األساســيات العشــر الجديــدة لتمكيــن المــدن مــن القــدرة علــى الصمــود، 
والخطــوات الخمــس لتطويــر عمليــة ُيطلــق عليهــا دورة بنــاء القــدرة علــى الصمــود، والملحقــات التــي تحتــوي علــى مصــادر 
نافعــة لمســتخدمي الدليــل. يوجــد العديــد مــن األمثلــة العمليــة التــي تبرهــن علــى كيــف يتســنى للحكومــات المحليــة إلــى جانــب 
اصحــاب المصلحــة والشــركاء تحقيــق القــدرة علــى الصمــود. توضــح هــذه األمثلــة امكانيــة الحكومــات المحليــة تضميــن الحــد 

ــا لمنفعــة مواطنيهــا. مــن مخاطــر الكــوارث فــي اســتراتيجيات التنميــة الخاصــة بهــا تحقيًق

روبرت جالسر
الممثــل الخــاص لألمين العام للحد من مخاطر الكوارث



»الحملــة العالميــة تمكيــن المــدن مــن 
فرصــة  هــي  الصمــود  علــى  القــدرة 
النمطيــة  النمــاذج  لتغييــر  رائعــة 
والمســاهمة فــي إعــادة تنظيــم النظــام 
الوطنــي للحمايــة والدفــاع المدنــي. إنهــا 
ــي  تســمح بنطــاق أوســع للتنســيق الوطن
الســبيل  باعتبارهــا  الوقايــة  وتعــزز 
ــن  ــد م ــتراتيجي للح ــط االس ــى التخطي إل

الكــوارث.« مخاطــر 

الدفــاع  مــن  فورتــادو  الســيد/  يعــرب 
المدنــي فــي كامبينــاس عــن تقديــره لعمــل 
حكومــة كامبينــاس، الســيما فيمــا يخــص 
ضمــن  الحملــة  موضوعــات  تنــاول 
إدارتهــا مــع حشــد فريــق مــن الدفــاع 
ــة  ــم عملي ــل دع ــن أج ــدي م ــي البل المدن

الترويــج للحملــة.

عمــدة  »اضطلــع  قائــا  واضــاف 
كامبينــاس جونــاس دونيزيــت وكل طاقــم 
ــدور رئيــس فــي  ــي ب ــاع المدن عمــل الدف
تحقيــق هــذا العمــل، حيــث قــام كل طرف 
ــا الُمحصلــة  مــن األطــراف بــدوره تحقيًق

ــة.« النهائي

الدفــاع  فورتــادو،  ســيدني  )مركــز(  مديــر 
المدنــي فــي كامبينــاس، البرازيــل، وداعــم/
ــى  ــدرة عل ــدن مــن الق ــن الم ــة تمكي ــد حمل مؤي
الصمــود باإلضافــة إلــى فريــق العمــل المعنــي

ــات  ــادات الحكوم ــل قي ــن أج ــم م ــام األول للتصمي ــي المق ــل ف ــذا الدلي خضــع ه
المحليــة وصانعــي السياســة، حيــث يســعى لدعــم السياســة العامــة وصناعــة 
القــرار حتــى يتســنى تنفيــذ األنشــطة الخاصــة بالحــد مــن مخاطــر الكــوارث وبناء 
القــدرة علــى الصمــود. كذلــك، يقــدم الدليــل توجيهــات عمليــة مــن أجــل تطبيــق » 

ــى الصمــود«.  ــدرة عل ــن المــدن مــن الق األساســيات العشــر لتمكي

منــذ اإلصــدار األول للدليــل خرجــت الحكومــات المحليــة فــي شــتى أنحــاء العالــم 
ــود.  ــى الصم ــدرة عل ــز الق ــوارث وتعزي ــن مخاطــر الك ــبل ملموســة للحــد م بُس
القــدرة علــى الصمــود، حســبما متفــق عليــه مــن خــال عمليــة حكوميــة دوليــة، 
هــي »قــدرة نظــام، أو جماعــة، أو مجتمــع ُمعــّرض لألخطــار، علــى مقاومــة آثار 
األخطــار، واســتيعابها، والتكيــف معهــا، وتحويلهــا، والتعافــي منهــا فــي الوقــت 
المناســب وبطريقــة فعالــة ...« والجديــر بالذكــر أنــه مــا مــن حــل أوحــد يناســب 
ــة  ــراف الفاعل ــدد األط ــوف يح ــذا س ــود. ل ــى الصم ــدرة عل ــق الق ــع لتحقي الجمي
بالحكومــات المحليــة كيــف تنطبــق هــذه اإلجــراءات علــى ســياقاتهم وإمكانياتهــم 
الخاصــة. ففــي الســياق الحضــري إدارة المخاطــر هــي جــزء رئيســي مــن بنــاء 

القــدرة علــى الصمــود.

يوضــح هــذا الدليــل المعــارف الخاصــة بالعديــد مــن مــدن الحملــة وخبراتهــا. كمــا 
أنــه يســتجيب مــع الدعــوة إلــى الوصــول إلــى مصــادر المعلومــات والمعــارف 
واألدوات بشــكل أفضــل مــن أجــل التعامــل بفاعليــة مــع آثــار األخطــار الطبيعيــة 
وتغيــر المنــاخ. فإنــه يقــدم نظــرة عامــة علــى االســتراتيجيات واالجــراءات 
الرئيســية باعتبارهــا جــزء مــن اســتراتيجية التنميــة الحضريــة المســتدامة الكليــة.

يحتــوي ملحــق هــذا الدليــل علــى روابــط ألدوات ومصــادر وأمثلــة لمــدن 
شــريكة. كمــا ســوف يتمــم هــذا الدليــل منبــر للمعلومــات علــى شــبكة االنترنــت 
تســتطيع المــدن والحكومــات المحليــة مــن خالــه المشــاركة بأدواتهــا، وخططهــا، 
 .)www.unisdr.org/campaign ولوائحهــا وممارســاتها )متوفــر علــى
وســوف يجــري اإلشــارة علــى مــدى هــذا الدليــل إلــى كل مــن »المــدن« 
و«الحكومــات المحليــة« ذات الصلــة. إن النهــج الخــاص بالقــدرة علــى الصمــود، 
كمــا هــو موضــح أعــاه، ينطبــق أيًضــا علــى اإلدارات دون الوطنيــة مــن مختلف 
ــى المســتوى اإلقليمــي، والمقاطعــات،  األحجــام والمســتويات، بمــا فــي ذلــك عل

ــرى.  ــدات ومســتوى الق ــات، والبل ــدن، والبلدي ــرى، والم والعواصــم الكب

مقدمة
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يزيد االنتشار غير المنظم والعشوائي للمساكن )شيما، الهند( 
نتيجة لتعرض األشخاص للمخاطر

فهم المخاطر
يقــف كل مــن رؤســاء البلديــات ومســئولي الحكومــة المحليــة وصانعــي السياســة فــي صــدارة التعامــل مــع آثــار الكــوارث، والتــي 
تتــراوح مــا بيــن األحــداث الصغيــرة والمتوســطة إلــى واســعة النطــاق األقــل تكــراًرا، الناجمــة عــن األخطــار الطبيعيــة أو مــن 
ُصنــع اإلنســان. ومــن المرجــح أن يزيــد تغيــر المنــاخ وحــاالت الطقــس الحــادة مــن تعــرض المــدن إلــى األخطــار والمخاطــر. 
وّثمــة حقيقــة قــد تكــون أقــل وضوًحــا هــي أن ممارســات التنميــة التــي تقــوم بهــا المشــاريع قــد تــؤدي أيًضــا إلــى تغيــرات بيئيــة 

معقــدة وتســاهم فــي زيــادة المخاطــر إذا مــا لــم يتــم أخذهــا فــي االعتبــار واتخــاذ التدابيــر العاجيــة حيالهــا. 
باعتبارهــا مــن ضمــن المســتجيبين األوائــل أثنــاء الكــوارث تواجــه الحكومــات المحليــة فــي بعــض األوقــات مســئوليات واســعة 
ــع  ــي تتوق ــى الت ــب المؤسســات األول ــى األغل ــر عل ــا تعتب ــا. فإنه ــل معه ــات محــددة ألجــل التعام ــب إمكاني ــي تتطل النطــاق والت
ــة  ــاكل تنظيمي ــة هي ــر وإقام ــذار مبك ــن خــال وضــع ُنظــم إن ــك م ــق ذل ــا. يتحق ــا والحــد منه ــوم بإدارته ــوارث وتق مخاطــر الك
محــددة إلدارة الكوارث/األزمــات. وفــي الكثيــر مــن الحــاالت يتطلــب األمــر بشــدة مراجعــة نطاقــات االختصــاص والمســئوليات 

وتخصيــص المــوارد المصاحبــة مــن أجــل التعامــل مــع مثــل هــذه التحديــات.
ــه لمــن الضــروري أيًضــا مراعــاة عناصــر المخاطــر مــن أجــل فهــم كيــف تتّكشــف الكــوارث. المخاطــر هــي مــن ســمات  إن
األخطــار )علــى ســبيل المثــال األعاصيــر، أو الــزالزال، أو الفيضانــات، أو الحرائــق(، كمــا أن المخاطــر هــي أيًضــا تُعــرض 
األشــخاص واألصــول إلــى األخطــار فضــا علــى أنهــا األوضــاع التــي تقــع فيهــا األشــخاص أو األصــول الُمعرضــة للمخاطــر 
لقابليــة التضــرر. إن هــذه العوامــل ليســت ســاكنة ومــن الممكــن التحســين منهــا اســتناًدا إلــى القــدرة المؤسســية والفرديــة علــى 
ــاط  ــن ألنم ــن الممك ــه م ــى أن ــود. وتجــدر اإلشــارة إل ــى الصم ــدرة عل ــادة الق ــن المخاطــر وزي ــف و/أو التصــرف للحــد م التكي
التنميــة هــي األخــرى أن تزيــد مــن قابليــة التعــرض للمخاطــر والتضــرر فــي المجــاالت االجتماعيــة والبيئيــة وبالتالــي تــؤدي 

إلــى مخاطــر جديــدة.

مخاطر الكوارث = 
الخطر x التعرض x قابلية التضرر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قدرات التكيف
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لماذا تتعرض المدن للمخاطر؟
العوامل الكمنة وراء المخاطر في بيئة المدينة

يقيــم مــا يزيــد عــن 50% مــن نســبة ســكان العالــم فــي المناطــق الحضريــة ومــن المتوقــع أن تزيــد هــذه النســبة لتصــل إلــى %66 
بحلــول 2050. مــن الممكــن للتوســع الحضــري والخصائــص المعقــدة للمــدن أن تمثــل فرًصــا للتنميــة المســتدامة بينمــا يكــون 
لهــا فــي نفــس الوقــت قــدرة علــى زيــادة اشــكال قابليــة التضــرر والمخاطــر. الخصائــص الماديــة والمكانيــة للمناطــق الحضريــة، 
ــي  ــة ه ــات البيئي ــية والتحدي ــات المؤسس ــة االمكاني ــدم مائم ــا، وع ــة التضــرر االقتصــادي االجتماعــي لمواطنيه ــكال قابلي واش
بعــض مــن العوامــل الكمنــة وراء المخاطــر والتــي تظهــر فــي ظــل الوضــع الُمعقــد الــذي تتواجــد فيــه المــدن. لهــذا مــن الممكــن 
تطويــر االســتراتيجيات والسياســات لمواجهــة كل هــذه األمــور والُمضــي قدًمــا نحــو تنميــة حضريــة تتســم باألمــان واإلنصــاف 

والصمــود واالســتدامة.   

ــرارات خاصــة  ــط مســتدام وق ــه تخطي ــم يقابل ــى األراضــي والخدمــات إذا مــا ل ــا عل يضــع التوســع الحضــري الســريع ضغوًط
ــل األراضــي  ــار، مث ــة باألخط ــي مناطــق محفوف ــن ف ــكان الوافدي ــة الس ــى إقام ــك إل ــؤدي ذل ــا ي ــا م ــتخدام األراضــي. غالًب باس
الســاحلية المنخفضــة، أو الســهول الفيضيــة أو المنحــدرات غيــر المســتقرة والحــادة. تعتبــر امريــكا الشــمالية، وامريــكا الاتينيــة 
والكاريبــي، وأوروبــا مــن أكثــر األقاليــم الحضريــة حيــث تبلــغ نســبة ســكان الحضــر مقابــل اجمالــي نســبة الســكان 82% و%80 
و73% علــى التوالــي. إال أن أفريقيــا وآســيا تخضــع للتوســع الحضــري بشــكل أســرع مــن األقاليــم األخــرى. المناطــق الحضريــة 
فــي آســيا، وتليهــا أفريقيــا واقاليــم امريــكا الاتينيــة والكاريبــي، هــي المناطــق الحضريــة األكثــر تأثــًرا بالكــوارث التــي وقعــت مــا 

بيــن 1985 و2015، ممــا يشــير إلــى الحاجــة للتركيــز علــى هــذه األقاليــم التــي تشــهد ســرعة فــي التوســع الحضــري. 

الشــكل 1: المناطــق الحضريــة فــي آســيا، وتليهــا أفريقيــا واقاليــم امريــكا الاتينيــة والكاريبــي، هــي المناطــق الحضريــة األكثــر تأثــًرا بالكــوارث التــي 
وقعــت مــا بيــن 1985 و2015.

)EM-DAT، CREDو UN-DESA ،2014 بيانات اآلفاق المستقبلية للتوسع الحضري العالمي( CUDRR +R :المصدر
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فــي الكثيــر مــن الحــاالت »مــع النمــو المكانــي الحضــري اندمجــت الوحــدات السياســية واإلداريــة المســتقلة ســابًقا مــع المــدن 
الكبــرى ممــا أدى إلــى قيــام بلديــات محيطــة وظهــور تحديــات جديــدة أمــا الحوكمــة الحضريــة« )Gencer 2013(. بالنســبة 
ــر متناســب  ــو غي ــى نح ــروا عل ــم يتأث ــمية، فإنه ــر الرس ــتوطنات غي ــي مس ــن يعيشــون ف ــؤالء الذي ــيما ه ــراء الحضــر، الس لفق
ــة األراضــي، واإلقصــاء االجتماعــي، والوضــع  ــي مــن الكــوارث. إن ملكي ــى المــوارد للتعاف ــروا إل ــا يفتق ــا م باألخطــار وغالًب
الِعرقــي أو الهجــرة، والتعليــم والفــرص المتحــة هــي أمــور تحــد مــن انتقــال هــؤالء األشــخاص وإعــادة توطينهــم بعــد الكــوارث 
ــي  ــة يعيــش 27% مــن ســكان الحضــر ف ــي المحفــوف بالمخاطــر العالي ــة والكاريب ــكا الاتيني ــم امري ــي اقلي )المصــدر نفســه(. ف
العشــوائيات )Dodman el al. 2009(. ُتســجل هــذه النســبة معــدل أعلــى فــي بعــض بلــدان امريــكا الاتينيــة والكاريبــي مثــل 

 .)2013 Gencer( %70.1 نيكاراجــوا 45.5% وهايتــي

غالًبــا مــا تكــون البنيــة التحتيــة غيــر مائمــة وتحتــاج إلــى التجهيــز التحســيني لهــا حتــى تســتطيع الصمــود مــع آثــار األخطــار 
وتغيــر المنــاخ. ووفًقــا لمنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة )OECD 2017( ســوف يتعيــن علــى الحكومــات إنفــاق مــا يقــرب 
مــن 71 تريليــون دوالر امريكــي بحلــول 2030 مــن أجــل توفيــر بنيــة تحتيــة مائمــة للكهربــاء، والطــرق، والســكك الحديديــة، 
واالتصــاالت، والميــاه علــى مســتوى العالــم، بمــا فــي ذلــك الــدول المتقدمــة حتــى يتســنى لهــا مواكبــة التوســع الحضــري ونمــو 
الســكان. إن االســتثمارات الجاريــة فــي البنيــة التحتيــة باالقتصاديــات الناميــة تعتبــر غيــر كافيــة للحفــاظ علــى مســتوى جودتهــا 

ممــا يتطلــب قيــام القطــاع الخــاص باالســتثمار وقيــام الشــراكات مــا بيــن القطاعيــن العــام والخــاص.
عــاوة علــى ذلــك تعتبــر عمليــة البنــاء دون المعاييــر المطلوبــة مــن العوامــل الرئيســية األخــرى الكامنــة وراء المخاطــر. فغالًبــا 
مــا ال تتوفــر المــوارد لــدى الحكومــات المحليــة مــن أجــل تطبيــق قوانيــن البنــاء ومعاييــره واصــدار التصاريــح بشــكل ســريع 
وعلــى نحــو يتســم بكفــاءة التكاليــف، وعليــه فقــد ســاهم هــذا الوضــع فــي اتســاع نطــاق بنــاء المســاكن بشــكل غيــر قانونــي. فــي 
دراســة حديثــة لمكتــب األمــم المتحــدة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث ومركــز الحــد مــن مخاطــر الكــوارث الحضريــة والقــدرة علــى 
مجابهتهــا صــرح 35% فقــط مــن الحكومــات المحليــة قيامهــا بالمشــاركة مــع وجــود طاقــم العمــل المائــم والقــادر فنيــا لتحديــث 
قوانيــن البنــاء وإنفاذهــا، وذلــك علــى الرغــم مــن أن التكليــف الخــاص بنســبة 46% مــن هــذه الحكومــات يــوكل إليهــا بالمســئولية 

الكاملــة للقيــام بهــذا اإلجــراء فــي مجاالتهــا اإلداريــة.

0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100

فقر الحضر في بلدان مختارة )%(

الشكل 2: توضح الخريطة مدى فقر الحضر في البلدان، حيث تتوفر البيانات.
المصدر: CUDRR+R )بيانات تقرير حالة المدن في العالم 2016 – برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية(
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 )2013 Srinivas( ــة ــة واإلقليمي ــى المســتويات المحلي ــة عل ــار ضــارة بالُنظــم البيئي يتســبب أيًضــا التوســع الحضــري فــي آث
األمــر الــذي يفاقــم مــن حجــم أثــر األخطــار المائيــة المناخيــة. كذلــك، مــن الممكــن للتدهــور البيئــي الناجــم عــن ضغــوط التوســع 
الحضــري أو إزالــة الغابــات أو اإلدارة الزراعيــة غيــر المائمــة أن يــؤدي إلــى المزيــد مــن المخاطــر للمــدن التــي تعتمــد علــى 
ــاخ أن يؤثــر علــى مــدى ِحــدة  ــدة عنهــا. باإلضافــة إلــى ذلــك ليــس مــن المتوقــع لتغيــر المن ــة المحيطــة بهــا والبعي الُنظــم البيئي
األحــداث المائيــة المناخيــة والمناخيــة األخــرى ومــدى تكرارهــا فحســب إنمــا أيًضــا مــن المتوقــع لــه أن يزيــد مــن »المخاطــر 
ــارات  ــة والســاحلية، واالنهي ــات الداخلي ــر، والهطــول الكثيــف لألمطــار، والفيضان الناجمــة عــن اإلجهــاد الحــراري، واألعاصي
ــات هبــوب العواصــف« فــي المناطــق  ــاع منســوب البحــار، ونوب ــاه، وارتف ــدرة المي ــوث الهــواء، والجفــاف، ون ــة، وتل األرضي
الحضريــة الســيما تلــك التــي »تفتقــر إلــى البنيــة التحتيــة والخدمــات األساســية أو التــي تتواجد فــي المناطــق الُمعرضــة للمخاطر« 
)IPCC 2014(. علــى ســبيل المثــال ُتقــدر مؤسســة وضــع نمــاذج الكــوارث AIR Worldwide أن قيمــة االســتبدال المّؤمــن 
عليــه لألصــول الســاحلية مــن المتوقــع لهــا أن تزيــد بنســبة 7% فــي العــام ممــا يعنــي أن القيمــة الُمعرضــة للخطــر مــن المتنبــئ 
لهــا أن تتضاعــف تقريًبــا كل عشــر ســنوات. مــن ّثــم فــإن جعــل عمليــة التنميــة مراعيــة للمخاطــر هــو مــن األولويــات الرئيســية 

لضمــان إدارة نمــو المخاطــر االقتصاديــة المســتقبلية.     

الشكل 3: تفتقر الكثير من الحكومات المحلية إلى القدرة على القيام بالتكليف المنوطة به لتحديث قوانين البناء وإنفاذها.
المصدر: UNISDR وCUDRR+R، 2016. سلطات الحكومات المحلية للحد من مخاطر الكوارث.
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التجمعــات الحضريــة التــي يزيــد فيهــا عــدد الســكان عــن 750,000 فــي 2011 وتوزيــع خطــر الوفيــات المحتملــة مــن األخطــار 
ــة المناخية المائي

     75 ~ 9.8       9.8 ~ 18.9       18.9 ~ 28.1       نسبة السكان في 2011 بالمليون

ــا مــا تكــون  بالرغــم مــن األخطــار التــي تتعــرض لهــا المــدن إال أنهــا توفــر أيًضــا الفــرص مــن أجــل التنميــة المســتدامة. فغالًب
ــة، لهــذا يتطلــب األمــر تفعيــل اهــداف  ــة والثقافي ــة والمضيفــة ألصــول األمــم التعليمي ــة االقتصادي ــة القاطــرة للتنمي المــدن بمثاب
التنميــة مــن خــال تصعيــد المســتوى المحلــي. ولســوء الحــظ تــؤدي المــوارد والســلطة غيــر المائمــة علــى المســتوى المحلــي فــي 
األغلــب إلــى ضعــف القــدرة المحليــة وحوكمتهــا. لــذا فإنــه لمــن الضــروري مشــاركة اصحــاب المصلحــة المحليــة فــي التخطيــط 

وإدارة المخاطــر إلنجــاح الحــد مــن مخاطــر الكــوارث وبنــاء القــدرة علــى الصمــود فــي المناطــق الحضريــة.  

المصادر:
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Background Paper to the 2009 Global Assessment Report on DRR. UNISDR: Geneva. 
Gencer, E. A. 2013. The Interplay between Urban Development, Vulnerability, and Risk: A Case Study of the 
Istanbul Metropolitan Area. Springer: Heidelberg, New York, Dordrecht, and London. 
Intergovernmental Panel on Climate Change )IPCC(. 2014. Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and 
Vulnerability. 
Working Group II to the Fifth Assessment Report of the IPCC. Cambridge, UK and New York, NY: Cambridge 
Univ. Press. 
Organization for Economic Co-operation and Development )OECD(. 2007. OECD Annual Report. Prepared 
by the Public Affairs Division, Public Affairs, and Communications Directorate. https://www.oecd.org/
newsroom/38528123.pdf  
Srinivas, H. 2013. “Networking for Urban Environments.” Global Development Research Center )GDRC(. 
http://www.gdrc.org/uem/doc-uenetwork.html. 

مصادر البيانات: خطر الوفيات المحتملة – UNEP UNISDR، نظرة عامة على منبر بيانات المخاطر العالمية، خرائط UNEP/GRID- جينيف 2012
التجمعات الحضرية: قسم السكان بإدارة الشئون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمانة العامة لألمم المتحدة

األفاق المستقبلية لسكان العالم: اآلفاق المستقبلية للتوسع الحضري العالمي ومراجعتها 2008: مراجعة 2009
Sujit Mohanty, UNISDR :الخرائط
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المدينة القادرة على الصمود هي:

تكــون فيهــا القيــادة القويــة والتنســيق والمســئوليات محــددة بوضــوح. يتضمــن 
ذلــك المشــاركة الفعالــة ألصحــاب المصلحة، وتحديد السياســات واالســتراتيجيات 
ــيير  ــات تيس ــوات االتصــال وآلي ــة قن ــد، وفاعلي ــو جي ــى نح ــام عل ــع المه وتوزي

اإلدارة الفعالــة للمخاطــر.  

يكــون لــدى المدينــة معرفــة حديثــة بشــأن األخطــار. يجــري االعــداد لتقييمــات 
المخاطــر بشــكل روتينــي باعتبــار ذلــك األســاس للتخطيــط الحضــري والتنميــة 
طويلــة األمــد، ويشــمل ذلــك قــرارات االســتثمار الحاليــة والمســتقبلية التــي تســاهم 

فــي التحســين مــن القــدرة علــى الصمــود.

تتواجــد خطــة ماليــة مناســبة ُتتمــم آليــات تعزيــز أنشــطة القــدرة علــى الصمــود 
وتدعمهــا.  

إلــى المعلومــات الحديثــة المتعلقــة  يقــوم بهــا التخطيــط الحضــري اســتناًدا 
بالمخاطــر مــع التركيــز علــى المجموعــات األكثــر قابليــة للتضــرر. كذلــك 
تطبيــق لوائــح البنــاء الواقعيــة والمقاومــة للمخاطــر وإنفاذهــا للحــد مــن المخاطــر 

ــة. ــة بفاعلي المادي

يجــري تحديــد النُظــم البيئيــة الطبيعيــة داخــل المدينــة وحولهــا وتوقعهــا ورصدها 
للحفــاظ علــى خصائصهــا الوقائيــة وحمايتهــا باعتبارهــا حواجــز طبيعية.

ــى  ــم حت ــود الدع ــى الصم ــة عل ــدرة المدين ــة بق ــة المؤسســات المتعلق ــى كاف تتلق
ــا. ــاع بأدواره ــا لاضط ــاج إليه ــي تحت ــات الت ــا اإلمكاني ــر لديه تتوف

يجــري دعــم االرتبــاط االجتماعــي وثقافــة المســاعدة المتبادلــة مــن خــال 
المجتمــع، والتعليــم وقنــوات االتصــال االعاميــة.  

ــا  ــاظ عليه ــة وتحديثهــا والحف ــة الحيوي ــة التحتي ــة البني تتواجــد اســتراتيجية لحماي
لضمــان اســتمرارية الخدمــات وزيــادة القــدرة علــى الصمــود مــع األخطــار وآثــار 

تغيــر المنــاخ.

يتــم التأكيــد علــى االســتجابة الفعالــة للكــوارث مــن خــال وضــع خطــط للتأهــب 
ــة  ــدرات المتعلق ــادة الق ــر وزي ــذار المبك ــم اإلن ــط بُنظ ــام، والرب ــا بانتظ وتحديثه

ــات التأهــب العامــة. بالتعامــل مــع الطــوارئ واإلدارة مــن خــال تدريب

ــد الكــوارث  ــي لمــا بع ــل والتعاف تتماشــى اســتراتيجيات إعــادة اإلعمــار والتأهي
ــد  ــة بع ــل للمدين ــة افض ــر بيئ ــن توف ــين م ــد والتحس ــل األم ــط طوي ــع التخطي م

ــوارث. ــداث الك اح

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ما هي المدينة القادرة على الصمود؟

اقــرار مدينــة بوبانســوار، الهنــد، باعتبارهــا 
نمــوذج يحتــذى بــه فــي التأهــب. 

اقرأ أكثر
unisdr.org
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إطار ِسنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015 -2030
ــارس  ــي 18 م ــرة 2015-2020 ف ــوارث للفت ــنداي للحــد مــن مخاطــر الك ــم المتحــدة إطــار ِس ــدول األعضــاء باألم ــرت ال أق
ــي،  ــة مياج ــنداي، محافظ ــة ِس ــي مدين ــوارث ف ــر الك ــن مخاط ــد م ــث للح ــي الثال ــدة العالم ــم المتح ــر األم ــال مؤتم 2015 خ
اليابــان. يعتبــر هــذا اإلطــار أول اتفــاق رئيســي لجــدول اعمــال التنميــة المســتدامة 2030 ويســتهدف »الحــد الملحــوظ لمخاطــر 
الكــوارث والخســائر فــي األرواح وُســبل العيــش واألصــول االقتصاديــة، والماديــة، واالجتماعيــة، والثقافيــة والبيئيــة لألشــخاص، 

ــدول.« والمشــاريع، والمجتمعــات وال

األولويات األربع للعمل

األولوية 1: فهم مخاطر الكوارث   
ينبغــي أن ترتكــز إدارة مخاطــر الكــوارث علــى فهــم مخاطــر الكــوارث بجميــع أبعادهــا المتمثلــة فــي قابليــة 
ــة.  ــص األخطــار والبيئ ــم للمخاطــر وخصائ ــدى تعُرضه ــم للتضــرر وم ــكات وقدراته األشــخاص والممتل
ويمكــن تســخير هــذه المعــارف ألغــراض تقييــم مخاطــر الكــوارث، والوقايــة والتخفيــف منهــا، والتأهــب 

لهــا واالســتجابة معهــا. 

األولوية 2: تعزيز حوكمة مخاطر الكوارث من أجل إدارة المخاطر  
لألســلوب المتبــع فــي حوكمــة مخاطــر الكــوارث علــى الصعيــد الوطنــي واإلقليمــي والعالمــي أهميــة كبيــرة 
لــكل مــن جوانــب الوقايــة، والتخفيــف، والتأهــب، واالســتجابة، والتعافــي والتأهيــل. كمــا أنــه يعــزز مــن 

قيــام التعــاون والشــراكة.

األولوية 3: االستثمار في مجال الحد من مخاطر الكوارث من أجل زيادة القدرة على الصمود 
تعتبــر االســتثمارات العامــة والخاصــة فــي مجــال الوقايــة مــن مخاطــر الكــوارث والحــد منهــا باســتخدام 
تدابيــر هيكليــة وغيــر هيكليــة مــن األمــور الضروريــة لتعزيــز القدرة علــى الصمود مــن الناحيــة االقتصادية 

والصحيــة والثقافيــة لألشــخاص والمجتمعــات والبلــدان وأصولهــا أضــف إلــى ذلــك البيئــة.

األولويــة 4: تعزيــز التأهــب للكــوارث ُبغيــة االســتجابة لهــا بفاعليــة و«إعــادة البنــاء بشــكل أفضــل« فــي 
ــز  ــى تعزي ــل واإلعمــار ُيقصــد بنمــو مخاطــر الكــوارث وجــود الحاجــة إل ــي وإعــادة التأهي ــة التعاف مرحل
ــود  ــان وج ــداث، وضم ــع األح ــة توق ــي حال ــراءات ف ــاذ اإلج ــا، وإتخ ــتجابة معه ــوارث لاس ــب للك التأه
ــار  ــل واإلعم ــي والتأهي ــر التعاف ــتويات. يعتب ــة المس ــى كاف ــة عل ــي بفاعلي ــتجابة والتعاف ــات لاس اإلمكاني
فرصــة جوهريــة إلعــادة البنــاء بشــكل أفضــل ، ويشــمل ذلــك إدراج الحــد مــن مخاطــر الكــوارث ضمــن 

ــة. ــر التنمي تدابي
للمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع:

www.unisdr.org/we/coordinate/sendai-framework 
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ــع  ــات األرب ــات للحــد مــن خســائر الكــوارث والتــي توجههــا األولوي ــنداي مــن خــال تحقيــق ســبع غاي يتحقــق هــدف إطــار ِس
للعمــل. 

غايات إطار ِسنداي السبع للحد من مخاطر الكوارث

الغاية )أ(
ــول عــام 2030،  ــد العالمــي بحل ــى الصعي ــة عــن الكــوارث عل ــات الناجم ــرة مــن الوفي الحــد بدرجــة كبي
ــم لــكل 100,000 فــرد فــي  بهــدف خفــض متوســط الوفيــات الناجمــة عــن الكــوارث علــى مســتوى العال

الِعقــد 2020 -2030 مقارنــة بالفتــرة 2015-2005.

الغاية )ب(
الحــد بدرجــة كبيــرة مــن عــدد األشــخاص المتضرريــن علــى الصعيــد العالمــي بحلــول عــام 2030، بهــدف 
ــة  ــكل 100,000 فــرد فــي الِعقــد 2020 – 2030 مقارن ــم ل ــى مســتوى العال ــم المتوســط عل خفــض الرق

بالفتــرة 2005 – 2015.

الغاية )ج( 
خفــض الخســائر االقتصاديــة الناجمــة مباشــرة عــن الكــوارث قياســا علــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي العالمــي 

بحلــول عــام 2030.

الغاية )د( 
الحــد بدرجــة كبيــرة ممــا تلحقــه الكــوارث مــن أضــرار بالبنيــة التحتيــة الحيويــة ومــا تســببه مــن تعطيــل 
للخدمــات األساســية، ومــن بينهــا المرافــق الصحيــة والتعليميــة، بطــرق منهــا تنميــة قدرتهــا علــى الصمــود 

بحلــول عــام 2030.

الغاية )هـ( 
ــن مخاطــر  ــد م ــة للح ــة ومحلي ــتراتيجيات وطني ــا اس ــي لديه ــدان الت ــدد البل ــي ع ــرة ف ــة كبي ــادة بدرج الزي

ــام 2020. ــول ع ــوارث بحل الك

الغاية )و( 
ــدان الناميــة مــن خــال إيجــاد الدعــم الكافــي  الزيــادة بدرجــة كبيــرة فــي تعزيــز التعــاون الدولــي مــع البل

ــول عــام 2030. ــذ هــذا اإلطــار بحل ــة المنجــزة فــي ســبيل تنفي ــة أعمالهــا الوطني والمســتدام لتكمل

الغاية )ز(
الزيــادة بدرجــة كبيــرة فيمــا هــو متوافــر مــن ُنظــم اإلنــذار المبكــر باألخطــار المتعــددة ومــن المعلومــات 

ــول عــام 2030. ــاس بهــا بحل ــة اســتفادة الن والتقييمــات عــن مخاطــر الكــوارث وفــي إمكاني
للمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع:

 www.unisdr.org/we/coordinate/sendai-framework 1
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الفصل 1   
لماذا القيام باالستثمار في الحد من مخاطر الكوارث؟

صــرح مديــر الحــد مــن المخاطــر والوقايــة مــن الخســائر، جيــن مــاك دوجــال، »القــدرة علــى الصمــود هــي ميــزة تنافســية«، منتجــع شــاطئ 
. www.unisdr.org/archive/41654 :للحصــول علــى المزيــد مــن المعلومــات عــن هــذا الموضــوع .Le Meridien بوكيــت



الفصل 1
لماذا القيام باالستثمار في الحد من مخاطر الكوارث؟

19

االستثمار في القدرة على الصمود هي فرصة
لتحقيق التنمية المستدامة

جــدول اعمــال التنميــة المســتدامة 2030 بمــا فــي ذلــك إطــار ِســنداي، واهــداف التنميــة المســتدامة، وجــدول أعمــال أديــس أبابــا، 
واتفــاق باريــس بشــأن تغيــر المنــاخ، والخطــة الحضريــة الجديــدة جميعهــا أمــور ُتقــر بالــدور الهــام الــذي تضطلــع بــه المــدن 
ــى  ــان كــي مــون فــي 2016 قائــا »ينبغــي عل ــن العــام لألمــم المتحــدة ب ــة. كمــا صــرح األمي ــة فــي التنمي والحكومــات المحلي
كل االســتثمارات الموجهــة للتنميــة المســتدامة أن تكــون علــى درايــة بالمخاطــر.« تتســبب الكــوارث فــي خســائر ســنوية تقــدر 
ــاق  ــل آف ــدان المتضــررة ويعرق ــي البل ــة ف ــط، »ممــا ينتكــس بمكاســب التنمي ــة القائمــة فق ــي البيئ ــون دوالر ف ــي 314 ملي بحوال
تحقيــق التنميــة المســتدامة.« كمــا أنــه مــن المتوقــع لتغيــر المنــاخ أن يفاقــم مــن وضــع هــذه الخســائر خــال العقــود القادمــة.  

إن النجــاح فــي تطبيــق جــدول اعمــال التنميــة المســتدامة 2030 ســوف يعتمــد بدرجــة كبيــرة علــى إشــراك المــدن والمجتمعــات 
الحضريــة، حيــث يجــب أن يكــون الحــد مــن المخاطــر جــزًءا ال يتجــزأ مــن التنميــة المحليــة. لــذا ســوف يضمــن االســتثمار فــي 
الحــد مــن المخاطــر وبنــاء القــدرة علــى الصمــود تحقيــق التنميــة المســتدامة واالســتمرارية االقتصاديــة للمجتمعــات الحضريــة 
ــة.  ــات الحكومي ــي المؤسس ــاص ف ــام والخ ــن الع ــن القطاعي ــتثمرين م ــدى المس ــة ل ــن الثق ــد م ــق المزي ــى تحقي ــيؤدي إل ــا س كم
كذلــك، تصيــر إدارة مخاطــر الكــوارث الشــاملة أكثــر جاذبيــة عنــد تناولهــا فــي ذات الوقــت الحتياجــات الكثيــر مــن اصحــاب 
المصلحــة وأولياتهــم التنافســية. وبوجــه عــام تتســم الحوافــز المتعلقــة بــإدارة المخاطــر بالمزيــد مــن القــوة عندمــا تســاهم علــى 
نحــو ملحــوظ فــي التحســين مــن مســتوى الرفاهــة االجتماعيــة واالقتصاديــة. فقــد تــؤدي الكــوارث المتكــررة صغيــرة ومتوســطة 
األثــر واألحــداث الحــادة الفرديــة إلــى المقاطعــة البالغــة لعمــل المجتمعــات وُســبل العيــش. لذلــك يتطلــب الحــد مــن المخاطــر نظــرة 

طويلــة األمــد إلــى جانــب وجــود التــزام سياســي قــوي تجاههــا.

سالفورد، مانشستر، انجلترا
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 )EAC( ــا قــام تجمــع دول شــرق افريقي
وهــو هيئــة حكوميــة دوليــة اقليميــة تضــم 
برونــدي، وكينيــا، وروانــدا،  مــن  كل 
ــا  ــة تنزاني ــودان، وجمهوري ــوب الس وجن
ــارس 2016  ــي م ــدا، ف ــدة، وأوغن المتح
بتمريــر مشــروع قانــون إلدارة مخاطــر 
أول  وهــو  منهــا،  والحــد  الكــوارث 
ــي  ــاول هــذا األمــر ف تشــريع اقليمــي يتن
ــع  ــون تجم ــروع قان ــو مش ــا. يدع افريقي
دول شــرق افريقيــا إلــى »اطــار قانونــي 
مــن  المتضرريــن  ومســاعدة  للتدخــل 
ــة ذات  ــار الطبيعي ــاخ واألخط ــر المن تغي
الصلــة وحمايــة البيئــة الطبيعيــة مــن 
خــال إدراج ممارســات إدارة مخاطــر 
الكــوارث والحــد منهــا فــي منطقــة شــرق 
علــى  اإلطــار  هــذا  ينــص  افريقيــا.« 
ــوزاري  ــتوى ال ــى المس ــة عل ــة هيئ إقام
لمجتمعــات شــرق افريقيــا إلدارة مخاطــر 
الكــوارث والحــد منهــا ويكــون لهــا مهــام 
محــددة بوضــوح وتشــجع علــى االلتــزام 
القانــون وذلــك مــن خــال  بمشــروع 
اتخــاذ التدابيــر المائمــة مثــل اقــرار 
القوانيــن واللوائــح واالجــراءات اإلداريــة 

ــاذ. ــر اإلنف وتدابي

نموذج للقيادة
   • تعزيز الثقة في الهياكل السياسية المحلية وفي السلطة ومشروعيتها؛

   • توفير فرص أفضل لإلمكانيات الامركزية واالستغال األمثل للموارد؛

    • التوافق مع المعايير والممارسات الدولية.

المكاسب االجتماعية والبشرية
   • االنخفاض الملحوظ في معدل الوفيات واالصابات الخطيرة وكذلك      

     في الممتلكات المتضررة؛

   • المشاركة الفعالة للمواطنين ووجود منبر من أجل التنمية المحلية؛

   • حماية األصول المجتمعية والتراث الثقافي مع تخصيص مائم لموارد 
     المدن لمواجهة الكوارث والتعافي معها. 

النمو االقتصادي المستدام وتوفير فرص عمل
   • الضمان اإليجابي المسبق للمستثمرين بقلة الخسائر عند حدوث 
     الكوارث مما يؤدي إلى زيادة االستثمارات الخاصة في المنازل 

     والمباني وغيرها من الممتلكات األخرى التي تتوافق مع معايير البناء 
     والسامة؛

   • زيادة االستثمارات الرأسمالية في البنية التحتية ويشمل ذلك التجهيز 
     التحسيني واالبتكار والتجديد؛

   • زيادة الوعاء الضريبي، وفرص األعمال التجارية، والنمو االقتصادي 
     وفرص العمل حيث أن المدن األكثر أماًنا واألفضل حكًما تجذب المزيد 

     من االستثمارات.

فوائد االستثمار في الحد من مخاطر الكوارث
والقدرة على الصمود

ــى  ــدرة عل ــاء الق ــة لبن ــة تعطــي األولوي ــات المحلي ــادات الحكوم ــات وقي ــاء البلدي ــل رؤس ــي تجع ــباب الت ــن األس ــد م ــة العدي ّثم
الصمــود باعتبارهــا جــزًءا مــن جــدول اعمــال السياســة والتنميــة المســتدامة ألجــل مجتمعاتهــم. إن الحــد مــن مخاطــر الكــوارث 
وبنــاء القــدرة علــى الصمــود معهــا تنقــذ األرواح، وتعــزز التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة، وتوفــر تنميــة حضريــة مســتدامة 

ومزدهــرة ومنصفــة. تتضمــن المكاســب الناتجــة عــن ذلــك:
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فــي مســح جــرى علــى شــبكة االنترنــت 
لمكتــب األمــم المتحــدة للحــد مــن مخاطــر 
ــد عــن 5،000  ــا يزي ــوارث يضــم م الك
مــن  اإلعاقــة  ذووي  مــن  شــخص 
137 دولــة اتضــح أن 10% فقــط مــن 
ــم  ــي أن حكوماته ــدوا ف ــتجيبين يعتق المس
المحليــة يوجــد لديهــا خطــط طــوارئ أو 
إدارة للكــوارث أو الحــد مــن مخاطــر 
احتياجاتهــم  تتنــاول  التــي  الكــوارث 
إلــى  بالوصــول  والمتعلقــة  الوظيفيــة 
الخدمــات، وأن 20% فقــط أبلغــوا عــن 
اماكنيــة قيامهــم باإلجــاء الفــوري بــدون 
ــة.  ــة الكــوارث المفاجئ ــي حال ــة ف صعوب
المســتجيبين  مــن   %51 أعــرب  كمــا 
ــات  ــاركة بعملي ــي المش ــم ف ــن رغبته ع
ــة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث. مجتمعي

إن المناهــج التــي تتســم بفاعليــة التكاليــف 
فــي الحــد مــن مخاطــر الكــوارث ال تنقــذ 
األرواح وُتّؤمــن ُســبل العيــش فحســب 
ــر  ــل المخاط ــات مقاب ــر النفق ــن تدخ ولك
ــر  ــال أثم ــبيل المث ــى س ــة. عل االقتصادي
جانيــرو  دي  ريــو  فيضــان  مشــروع 
للوقايــة وإعــادة اإلعمــار عــن معــدل 
ــج عــن  ــدى 50%؛ ونت ــي يتع ــد داخل عائ
التأهــب والتخفيــف مــن ِحــدة  برامــج 
ــد  ــي الهن ــدرا برديــش ف ــي أن الكــوارث ف
عــن معــدل تكاليف/مزايــا 13.38؛ وأدى 
مشــروع زراعــة اشــجار المانجــروف 
فــي فيتنــام الــذي اســتهدف حماية الســكان 
ــدل  ــى مع ــر إل ــن األعاصي ــاحليين م الس
تقديــري للتكاليف/المزايــا يبلــغ 52 خال 

الفتــرة مــن 1994 إلــى 2001.   

مجتمعات أكثر مالئمة للعيش

   • ُنظم بيئية متوازنة تعزز الخدمات البيئية مثل توفير المياه العذبة،    
     وتقليل مستوى التلوث، وتحقيق األمن الغذائي؛

   • تحسين التعليم في مدارس أكثر أمًنا، وتحسين مستوى الصحة والرفاهة.

المدن المترابطة مع خبرات وموارد وطنية ودولية

   • زيادة الوصول إلى شبكة متسعة من المدن والشركاء الملتزمين بالقدرة 
     على الصمود من خال الحملة للتشارك في الممارسات الجيدة واألدوات 

     والخبرة؛
   • قاعدة معرفية ممتدة وتخطيط للمدن أكثر استنارة.
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والية أوديشا، الهند: االستثمار في الحد من مخاطر الكوارث يؤتي ثماره

ضــرب اعصــار فايليــن ســاحل الواليــة الهنديــة أوديشــا فــي أكتوبــر 2013 ليؤثــر علــى مــا يزيــد عــن 13 مليــون شــخص وهــو مــا 
اســتلزم إجــاء مليــون شــخص مــن المقيميــن. دمــر اإلعصــار 420,000 منــزل وبلغــت التكلفــة التقديريــة لألضــرار 700 مليــون 
دوالر امريكــي. ووفًقــا ألحــد الــرواد الناشــطين فــي مجــال المناطــق الحضريــة والمتواجــد فــي بوبانســوار العاصمة كان مــن الممكن 
لهــذا الرقــم أن يكــون أعلــى مــن ذلــك لــوال ســجل إدارة الكــوارث القــوي فــي أوديشــا الــذي واصــل تطويــره للسياســة واإلمكانيــات 

المؤسســية والفنيــة وآليــات إدارة مخاطــر الكــوارث مــن خــال منظــور يتنــاول الحــد مــن مخاطــر الكــوارث.

صــرح المؤســس المشــارك والمديــر التنفيــذي لشــبكة الحكومــات المحليــة ومؤيــد حملــة تمكيــن المــدن مــن القــدرة علــى الصمــود 
د. بيــوش رانجــان روت، أن تركيــز العاصمــة علــى المســاءلة والحــد مــن مخاطــر الكــوارث أدى إلــى تجنــب نتيجــة أســوأ حــاال، 
وأضــاف قائــا ”تعتبــر معظــم مدننــا جــزًءا مــن حملــة مكتــب األمــم المتحــد للحــد مــن مخاطــر الكــوارث وقــد ألقــى بالضــوء نجــاح 
إدارة اعصــار فايليــن علــى فاعليــة االســتثمارات الجاريــة علــى مــدار العشــر اعــوام الماضيــة. إال أن الخســائر االقتصاديــة المفرطــة 
الناتجــة تشــير بشــدة إلــى أنــه فــي المســتقبل يتعيــن علــى كل مــن الحكومــات الوطنيــة والمحليــة التركيــز بشــكل أكبــر علــى الحــد مــن 

التعــرض للمخاطــر االقتصاديــة.“

تنطــوي تكلفــة التعافــي علــى 39 مليــون دوالر امريكــي إلصــاح 5،825 مدرســة متضــررة فضــا عــن تحســين مرافــق تعليميــة 
أخــرى. أعلنــت الحكومــة عــن توفيــر األمــوال إلصــاح مبانــي المــدارس والكليــات واعمارهــا علــى اســاس األولويــة.

        أمثلة

إعادة اإلعمار بعد إعصار فايلين
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مدينة استيبانفان، أرمينيا: خطة قدرة المدينة على الصمود، دافع للتغيير

تعطــي حكومــة أرمينيــا أولويــة كبــرى للحــد مــن مخاطــر الكــوارث، الســيما إيجــاد الســُبل للتحســين مــن القــدرة علــى الصمــود على 
المســتوى المحلي.

مدينــة اســتيبانفان هــي واحــدة مــن المــدن األكثــر ُعرضــة لخطــر الكــوارث تعرضــت ألضــرار بالغــة فــي زلــزال ســبيتاك عــام 
1988 بقــوة 6.8 والــذي تســبب فــي وفــاة 25,000 وتشــريد 500,000 شــخص وأثــر علــى تقريًبــا 1000 مبنــى. دفــع زلــزال 
ســبيتاك والطلــب المتنامــي علــى تطويــر القــدرة علــى الصمــود أرمينيــا إلقامــة مشــروع تجريبــي فــي اســتيبانفان بهــدف محــاكاة 

مشــاريع مماثلــة فــي 12 مدينــة أخــرى.

باســتخدام أداة التقييــم الذاتــي للحكومــات المحليــة )LGSAT( التــي توفرهــا حملــة تمكيــن المــدن مــن القــدرة علــى الصمود تأسســت 
قــوة عمــل لبنــاء قــدرة المدينــة علــى الصمــود مــن أجــل تقييــم قــدرة مدينــة اســتيبانفان علــى الصمــود. قــاد هــذه العمليــة عمــدة المدينة 
ميــكال جاراكيشيشــان واهتمامــه يتضميــن الحــد مــن مخاطــر الكــوارث والتكيــف مــع تغيــر المنــاخ فــي خطــة تنميــة المدينــة األوســع 
نطاًقــا. وكمــا صــرح مســئول تنســيق الحــد مــن مخاطــر الكــوارث فــي أرمينيــا نيكــوالي جريجوريــان ”الــدرس األول المســتفاد مــن 
ســبيتاك هــو أننــا بحاجــة إلــى العمــل مــع األشــخاص حتــى يكونــوا علــى درايــة بكيفيــة حمايــة أنفســهم.“ وأضــاف ”فلتتخذونــي مثــاال 
فــي ذاك الوقــت. فقــد كنــت بــا درايــة تامــة وتعرضــت إلحبــاط كبيــر. فلــم يكــن لدينــا مدرســين أو كتــب. كانــت التجربــة هــي أعظــم 
مــدرس لنــا ولكنهــا كلفتنــا الكثيــر مقابــل مــا دفعنــاه. قمنــا بــكل شــيء بموجــب حدســنا الداخلــي. واآلن نعــي أن هــؤالء األشــخاص 

ممــن لديهــم المهــارات والمعــارف هــم األكثــر قــدرة علــى الصمــود.“

اســتطاعت اســتيبانفان تحديــد الفجــوات فــي امكانــات إدارتهــا وتطويــر خطــة عمــل تفصيليــة لبنــاء قــدرة المدينــة علــى الصمــود 
اســتناًدا إلــى نتائــج أداة التقييــم الذاتــي للحكومــات المحليــة. تــم وضــع الخطــة فــي ورشــة عمــل عقدهــا معهــد التدريــب والتعليــم 
العالمــي )GETI( التابــع لمكتــب األمــم المتحــدة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث وهــي الخطــة التــي تــم تضمينخــت فيمــا بعــد فــي خطة 
تطويــر المدينــة ككل. بعــد عــرض الخطــة علــى الجهــات المانحــة تلقــت اســتيبانفان التمويــل مــن الحكومــة الوطنيــة باإلضافــة إلــى 
أربــع وكاالت تعمــل بالفعــل فــي أرمينيــا، والمتمثلــة فــي برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي، ومكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــئون 

االنســانية، ومنظمــة رؤيــة العالــم World Vision، وهيئــة الصليــب األحمــر األرمينيــة.

الدمــار الــذي خلفــه زلــزال مدينــة ســبيتاك فــي 1988 حيــث تســبب فــي وفــاة 25،000 وتشــريد 500،000 وأثــر علــى 
ــا 1000 مبنــى. تقريًب
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فرصة لتقوية المجتمعات
يوفــر الحــد مــن مخاطــر الكــوارث فرصــة فريــدة لتقويــة المجتمعــات، لذلــك يجــب علــى الحكومــات المحليــة قيــادة المجهــودات 
الراميــة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث وبنــاء القــدرة علــى الصمــود فــي المــدن بدعــم مــن مشــاركة العديــد مــن اصحــاب المصلحــة 
المعنييــن. إن مشــاركة اصحــاب المصلحــة فــي الحــد مــن مخاطــر الكــوارث وبنــاء القــدرة علــى الصمــود لــن يســاعد فــي تحديــد 
أوجــه قابليــة التضــرر وعوامــل الخطــر واألولويــات فحســب وإنمــا سيســاعد أيًضــا فــي تمكيــن المجتمــع واكتســابه االحســاس 
بالملكيــة. لــذا ســوف تدعــم عمليــة المشــاركة المجتمعــات بينمــا يقــوم اصحــاب المصلحــة المختلفــة باالشــتراك فــي أنشــطة الحــد 

مــن المخاطــر.

ينبغــي علــى مجموعــات المواطنيــن فــي المناطــق الُمعرضــة للخطــر، والتــي تشــمل المســتوطنات العشــوائية، واألعمــال التجاريــة 
المحليــة والمجموعــات األخــرى، المشــاركة فــي تقييــم المخاطــر وتقاســم النتائــج فيمــا بينهــم. ويجــب علــى المــدن العمــل مــع 
ــن  ــيناريوهات كل م ــق س ــي توثي ــاهمة ف ــى المس ــز رصــد األخطــار وتشــجيعها عل ــة ومراك ــة والمحلي ــد البحــوث الوطني معاه
المخاطــر واألخطــار المحتملــة والســابقة وتقييــم كل منهــا. علــى هــذا النحــو قــد يجــري تحديــد أفضــل الخيــارات واالســتراتيجيات 
المعنيــة بتحقيــق الحــد مــن المخاطــر. يتعيــن أن تكــون هــذه المؤسســات جــزًءا مــن آليــة تنســيق للتعامــل مــع الحــد مــن مخاطــر 
ــة  ــريعات الوطني ــات والتش ــق السياس ــة لتطبي ــلطات الوطني ــة والس ــات المحلي ــن الحكوم ــا بي ــيق م ــب التنس ــا يج ــوارث. كم الك
وتهيئتهــا للظــروف المحليــة. إال أنــه ينبغــي أن يتوفــر لــدى الحكومــات المحليــة الهيــاكل المؤسســية والقانونيــة الضروريــة التــي 

ســوف ُتمكنهــم مــن القيــام بأنشــطة الحــد مــن مخاطــر الكــوارث وبنــاء القــدرة علــى الصمــود.
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تعتبر التنمية المستدامة والحد من مخاطر الكوارث مجهود جماعي

• الحكومة المحلية: تتولى زمام القيادة، وتدعو الجهات الفاعلة األخرى، وتقوم بالتنظيم والرصد؛

• القطاعات: )قطاعات التعليم، والصحة، والنقل، والبيئة ... إلخ( تضمين الحد من المخاطر كجزء من الخطط 
  والمسئوليات، والمساهمة بالمعلومات، وتنفيذ األنشطة؛

• المؤسسات األكاديمية: وتشمل مراكز البحوث التي توفر اإلمكانية البحثية وتحليل البيانات والمعرفة وتقوم 
  بالمشاركة؛

• المواطنون والجماعات المحلية: بما في ذلك مجتمعات السكان األصليين وغيرهم من السكان المتعرضين لقابلية 
  التضرر، حيث يشاركون بالمعرفة ويتقاسمون فيها ويتبادلونها ويتولون مسئوليات فردية؛

• القطاع الخاص/ مجتمع األعمال: االمتثال للوائح السامة والمساهمة في المجتمع بالمعرفة الفنية واستمرارية 
  العمل؛

• المجموعات المهنية: وتشمل المعتمدين من الَمساحين، والمهندسين، والمعماريين، والمخططين ممن لديهم الخبرة 
  الفنية بشأن البيئة القائمة؛ واألخصائيين االجتماعين، والمدرسين وغيرهم ممن يقومون بالتنظيم، ورفع الوعي، 

  وجمع البيانات، واطاع وسائل اإلعام ... إلخ

• المجتمع المدني: ويشمل المنظمات غير الحكومية )المجتمعية، والدينية، والتطوعية ... إلخ( والتي تقوم بالمشاركة، 
  وتنظيم المجتمع، والتنسيق، والمساعدة في االشراف، والرصد؛

• السلطات الحكومية الوطنية والبرلمانيين: دعم القدرات الامركزية بالموارد والسياسات والتشريعات التمكينية؛

• المنظمات الدولية: توفير التعاون الفني، وتنمية القدرات، والموارد، والمنابر الحوارية.  
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والية ساو باولو، البرازيل: القدرة على الصمود من أسفل إلى أعلى في المدن البرازيلية

واليــة ســاو باولــو هــي الواليــة األولــى فــي البرازيــل التــي انضمــت إلــى حملــة تمكيــن المــدن مــن القــدرة علــى الصمــود. ولقــد 
ــا نشــعر بالفخــر  ــة أمــر يجعلن ــا جــزًءا مــن الحمل ــو لمدينــة كامبينــاس، جونــاس دونيزيــت، قائــا »كونن صــرح عمــدة ســاو باول
والتحــدي ولقــد أحرزنــا تقدًمــا ملحوًظــا فــي تطويــر السياســات والممارســات المتعلقــة ببنــاء القــدرة علــى الصمــود علــى مســتوى 

المدينــة.«

َتّولــد الدافــع لــدى الكثيــر مــن المــدن فــي البرازيــل لانضمــام إلــى الحملــة مــن خــال برنامــج »البلديــات الخضــراء والزرقــاء«. 
فــإن ذلــك ُيمِكــن البلديــات مــن تطويــر خطــة بيئيــة اســتراتيجية وتنفيذهــا بمــا يتماشــى مــع السياســات وجــداول األعمــال المحليــة. 
يقــوم البرنامــج باعتمــاد البلديــات التــي اســتطاعت أن تبرهــن علــى أداء متميــز فــي العديــد مــن المجــاالت مثــل التنــوع البيولوجــي، 
ومســتوى جــودة الهــواء، والتثقيــف البيئــي، وإدارة الميــاه. وهــذه األمــور جميعهــا تعتبــر محوريــة ألجــل التنميــة الحضريــة وبنــاء 
القــدرة علــى الصمــود. فــي عــام 2014 أضافــت ســاو باولــو طلــب آخــر مــن أجــل الحصــول علــى االعتمــاد، أال وهــو ضــرورة 
مشــاركة البلديــات فــي حملــة تمكيــن المــدن مــن القــدرة علــى الصمــود. وإن المــدن التــي تســتطيع أن تبرهــن علــى ذلك تتلقــى تدريب 
فــي بنــاء القــدرات وتحصــل علــى المعــدات واألدوات مــن خــال تمويــل يتوفــر علــى مســتوى الواليــة الســتكمال المــوارد المطلوبــة 
لتنفيــذ خطــط الحــد مــن مخاطــر الكــوارث وأنشــطتها. واعتبــاًرا مــن أكتوبــر 2016 بلغــت عــدد مــدن البرازيــل التــي شــاركت فــي 

الحملــة 905.

لقراءة المزيد حول هذا الموضوع: /www.ambiente.sp.gov.br/municipioverdeazul  )باللغة البرتغالية فقط(

        أمثلة

حصــل منســق واليــة ســاو باولــو للدفــاع المدنــي العقيــد جــوز روبيرتــو رودريجيــس دي أوليفيريــا مــن ديفيــد ســتيفنز بمكتــب األمــم المتحــدة 
للحــد مــن مخاطــر الكــوارث علــى شــهادة إتمــام تقريــر أداة التقييــم الذاتــي للحكومــات المحليــة للــدورة الثانيــة. 
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مقاطعة بوتنزا، إيطاليا: نموذج يحتذى به في القدرة الشاملة على الصمود

مقاطعــة بوتنــزا البالــغ ســكانها 380,000 هــي إقليــم فــي إيطاليــا يقــع ُعرضــة لخطــر الــزالزل. أقــر مكتــب األمــم المتحــدة للحــد من 
مخاطــر الكــوارث بــأن مقاطعــة بوتنــزا نمــوذج يحتــذى بــه للقــدرة الشــاملة علــى الصمــود، وذلــك نتيجــة لشــبكتها الفريــدة المكونــة 
مــن 10 مــدن ُمســجلة ضمــن حملــة تمكيــن المــدن مــن القــدرة علــى الصمــود. ومــن خــال إجــراء حــوارات مفتوحــة مــع المجتمــع 
والمجموعــات المحوريــة تهــدف بوتنــزا إلــى رفــع الوعــي واقتســام المعرفــة حتــى يتســنى للمجتمعــات المشــاركة الكاملــة فــي عمليــة 

ــة القرار. صناع

ُتمثــل هــذه المعرفــة األســاس لخطــة التنســيق اإلقليميــة الجديــدة التــي تقــر الحــد مــن مخاطــر الكــوارث )وتشــمل تغيــر المنــاخ( وتقوم 
بتعريــف المجتمعــات القــادرة علــى الصمــود علــى عمليــة التخطيــط اإلقليمــي واســتخدام األراضــي. ومــع الموافقــة عليهــا فــي عــام 
2013 تتضمــن خطــة التنســيق اإلقليميــة توجيهــات وتوصيــات حــول التخفيــف مــن مخاطــر الكــوارث، كمــا أنهــا تعــزز المســاعدة 
الفنيــة والتنظيميــة للفاعليــن المحلييــن وتشــمل القطــاع الخــاص والمجتمــع مــن أجــل تطويــر اإلجــراءات التــي تــؤدي إلــى القــدرة 

علــى الصمــود ودعمهــا.

ــة للحــد مــن  ــن المجتمعــات والقطــاع الخــاص والســلطات المحلي ــة تأسســت الشــراكات بي بموجــب إطــار خطــة التنســيق اإلقليمي
ــط المشــترك، ونشــر أفضــل الممارســات والتجــارب  ــة، والتخطي ــل للمخاطــر اإلقليمي ــذه الشــراكات تحلي ــت ه ــوارث. تضمن الك
وتشــمل الممارســات الدوليــة التــي مــن الممكــن تهيئتهــا لتنفيذهــا علــى المســتوى المحلــي. يعتبــر نهــج بوتنــزا الشــامل وشــبكاتها 

واســعة النطــاق هــو الســبيل إلــى نجــاح سياســات التنميــة المحليــة.    

تضطلــع بوتنــزا فــي الوقــت الحالــي بــدور رئيــس فــي حملــة تمكيــن المــدن مــن القــدرة علــى الصمــود مــن خــال توجيــه رؤســاء 
ــط  ــذي إلدارة التخطي ــر التنفي ــذ. أشــار المدي ــة للعمــل ســويا والعمــل باعتبارهــم منســقين مؤسســيين ألنشــطة التنفي ــات المائ البلدي
اإلقليمــي والحمايــة المدنيــة لمقاطعــة بوتنــزا، أليكســندرو أتوليكــو، قائــا » مــن خــال تقديــم دعمنــا وتعاوننــا فــي عمليــة التنفيــذ كنــا 
نأمــل فــي اقنــاع أكبــر عــدد ممكــن مــن البلديــات واشــراكها. وحتــى اآلن تتخــذ التغذيــة الراجعــة التــي تلقيناهــا طابًعــا شــاما. فنحــن 
نســتطيع أن نؤكــد تماًمــا علــى أن اقليــم مقاطعــة بوتنــزا بالكامــل ينــوي العمــل بشــكل جــاد فــي هــذا االتجــاه مــن خــال االســتفادة 

أيًضــا مــن الدعــم والتنســيق القــوي الــذي نقدمــه.« 

تجلــب المشــاركة المجتمعيــة الفاعليــن مــع بعضهــم البعــض لتحقيــق االتفــاق وااللتــزام بشــأن اجــراءات الحد مــن مخاطر الكــوارث. 
فإنهــا تســمح باقتســام المعلومــات والمعــارف، وبنــاء الثقــة والشــفافية، وتضمــن االلتــزام الواضح والمباشــر حيــال أولويــات المجتمع. 
كمــا تعمــل القيــادات الحكوميــة المحليــة الناجحــة علــى اولويــات المجتمــع واحتياجاتــه أوال ثم تقــوم بمتابعــة االلتزامات دعًمــا لجدول 

اعمــال الحــد مــن مخاطر الكــوارث.
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الفصل 2   
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تضمنــت شــمال فانكوفــر، كنــدا معاييــر للحــد مــن الكــوارث فــي الخطــة المجتمعيــة الرســمية، والخطــة االســتراتيجية، وعمليــات التصريــح 
بالتنميــة، وقــد بــدأت فــي ُنظــم إنــذار مبكــر لانهيــارات األرضيــة وتدفــق الحطــام.



31 الفصل 2
ما هي األساسيات العشر لتمكين المدن من القدرة على الصمود؟

فــي عــام 2010 انطلقــت حملــة تمكيــن المــدن مــن القــدرة علــى الصمــود »مدينتــي تســتعد!« وذلــك »لدعــم التنميــة الحضريــة 
ــم  ــب األم ــي للكــوارث« )مكت ــم المســتوى المحل ــادة فه ــى الصمــود وزي ــدرة عل ــاء الق ــز أنشــطة بن المســتدامة مــن خــال تعزي
المتحــدة للحــد مــن الكــوارث 2013، 3(. تــم توجيــه الحملــة مــن خــال ثاثــة موضوعــات رئيســية، أال وهــي معرفــة المزيــد، 

واالســتثمار ِبحكمــة، والعمــل مــن أجــل الوصــول إلــى مــا هــو أكثــر أمًنــا. 

تتضــح هــذه الموضوعــات فــي » األساســيات العشــر لتمكيــن المــدن مــن القــدرة علــى الصمــود« التــي تطــورت بالتــوازي مــع 
ــادة  ــة بقي ــي الحمل ــة المشــتركة ف ــزم الحكومــات المحلي ــات الخمــس إلطــار عمــل هيوجــو )HFA( 2005 -2015. تلت األولوي

الســعي نحــو أنشــطة الحــد مــن الكــوارث باتبــاع األساســيات العشــر .

فــي عــام 2015 دعًمــا لتنفيــذ إطــار عمــل الحــد مــن مخاطــر الكــوارث الجديــد قــام إطــار ِســنداي لمكتــب األمــم المتحــدة للحــد مــن 
مخاطــر الكــوارث إلــى جانــب مجموعــة تزيــد عــن 100 مدينــة متميــزة وشــريك خبيــر بتحديــث »األساســيات العشــر ». وتركــز 

»األساســيات العشــر » الجديــدة اســتناًدا إلــى مــا ســبق علــى إطــاق انشــطة لتأييــد قــدرة المناطــق الحضريــة علــى الصمــود.

ــى  ــدرة عل ــر ق ــر أكث ــى تصي ــا حت ــدن إليه ــاج الم ــي تحت ــدة الت ــائل العدي ــة المس ــى تغطي ــدة إل تســعى  األساســيات العشــر الجدي
الصمــود. وبينمــا مــن المقــرر تنفيــذ األساســيات مــن 1 إلــى 3 أوال، إال أنــه ال يتطلــب األمــر القيــام بإتمــام األساســيات المتبقيــة 
ــق  ــا يتعل ــي فيم ــاس اساســي لمســتواها الحال ــن المــدن مــن وضــع مقي ــي تمكي ــق األساســيات يســاعد ف ــن. إن تطبي ــب معي بترتي
بقدرتهــا علــى الصمــود بموجــب كل عنصــر مــن العناصــر األساســية، وذلــك مــن أجــل تحديــد األولويــات لاســتثمار واتخــاذ 
اإلجــراءات وتتبــع التقــدم المحــرز فــي تحســين القــدرة علــى الصمــود مــع مــرور الوقــت. وتهــدف هــذه العناصــر إلــى توجيــه 
المــدن نحــو القــدرة القصــوى علــى الصمــود والوقــوف فــي وجــه اشــكال التراخــي مــع تذكيــر الســلطات واصحــاب المصلحــة 

بــأن هنــاك المزيــد والــذي مــن المقــرر بذلــه لضمــان اســتدامة القــدرة علــى الصمــود.

يعطــي هــذا الفصــل نظــرة عامــة موجــزة حــول »األساســيات العشــر » الجديــدة وتشــمل الخطــوات المســتقلة والمحوريــة التــي قــد 
تتخذهــا الحكومــات المحليــة لجعــل مدنهــم أكثــر قــدرة علــى الصمــود. يخضــع األســاس المنطقــي لــكل عنصــر مــن األساســيات 

إلــى الشــرح حتــى يتــم اســتيعاب المجــاالت االســتراتيجية للتدخــل واإلجــراءات الرئيســية بشــكل أفضــل.
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ــة وتنســيق ومســئوليات  ــادة قوي ــع بقي ــكل تنظيمــي يتمت ــود. وضــع هي ــى الصم ــدرة عل اإلعــداد مــن أجــل الق
واضحــة. وضــع موضــوع الحــد مــن مخاطــر الكــوارث بوصفــه مــن االعتبــارات المحوريــة لرؤيــة المدينــة أو 

الخطــة االســتراتيجية.

تحديــد وفهــم واســتخدام ســيناريوهات الخطــر الحاليــة والمســتقبلية. المحافظــة علــى البيانــات الحديثــة المتعلقــة 
ــات تشــاركية واســتخدامها  ــى عملي ــات للمخاطــر تســتند إل ــة التضــرر. اعــداد تقييم باألخطــار وأوجــه قابلي

باعتبارهــا األســاس للتنميــة الحضريــة للمدينــة وألهــداف التخطيــط طويلــة األمــد الخاصــة بهــا.
    

تعزيــز القــدرة الماليــة مــن أجــل القــدرة علــى الصمــود. اعــداد خطــة ماليــة مــن خــال فهــم اآلثــار االقتصاديــة 
الهامــة للكــوارث وتقييمهــا. تحديــد آليــات ماليــة وتطويرهــا لدعــم أنشــطة القــدرة علــى الصمود.

ــة  ــى دراي ــر حضــري عل ــط وتطوي ــام بتخطي ــود. القي ــى الصم ــادرة عل ــة ق ــة حضري ــم وتنمي ــق تصامي تطبي
بالمخاطــر يعتمــد علــى تقييمــات حديثــة للمخاطــر مــع تركيــز خــاص علــى المجموعــات الســكانية الُمعرضــة 

لقابليــة التضــرر. تطبيــق لوائــح للبنــاء واقعيــة ومقاومــة للمخاطــر.

حمايــة الحواجــز الطبيعيــة لتعزيــز المهــام الوقائيــة للُنظــم البيئيــة الطبيعيــة. تحديــد الُنظــم البيئيــة الطبيعيــة 
وحمايتهــا ورصدهــا ضمــن النطــاق الجغرافــي للمدينــة وخارجــه والتعزيــز مــن اســتخدامها للحــد مــن 

ــر.   المخاط

ــدرة المؤسســية للحــد مــن المخاطــر  ــى الصمــود. فهــم الق ــدرة عل ــدرات المؤسســية مــن أجــل الق ــز الق تعزي
بمــا فــي ذلــك المتعلقــة بالهيئــات الحكوميــة؛ والقطــاع الخــاص؛ والمؤسســات األكاديميــة والمهنيــة وهيئــات 

المجتمــع المدنــي، للمســاعدة فــي تحديــد الفجــوات المتواجــدة فــي القــدرة علــى الصمــود.

ــاعدة  ــة المس ــه وثقاف ــي وتقويت ــط االجتماع ــد التراب ــا. تحدي ــود وتقويته ــى الصم ــة عل ــدرة المجتمعي ــم الق فه
ــة. ــال االعامي ــوات االتص ــة وقن ــادرات الحكومي ــع والمب ــال المجتم ــن خ ــة م المتبادل

ــة وتحديثهــا  ــة الحيوي ــة التحتي ــة البني ــر اســتراتيجية لحماي ــى الصمــود. تطوي ــة عل ــة التحتي ــدرة البني ــادة ق زي
ــد االقتضــاء. ــف مــن المخاطــر، عن ــة للتخفي ــة تحتي ــر بني ــا. تطوي وصيانته

ضمــان االســتجابة الفعالــة للكــوارث. وضــع خطــط للتأهــب وتحديثهــا بانتظــام والربــط بُنظــم اإلنــذار المبكــر 
ــكانية  ــات الس ــات المجموع ــان أن احتياج ــة ضم ــوع أي كارث ــد وق ــوارئ. بع ــدرات اإلدارة والط ــادة ق وزي
المعرضــة لقابليــة التضــرر تقــع فــي جوهــر إعــادة اإلعمــار مــع تقديــم الدعــم لهــم ولهيئــات مجتمعهــم مــن 
أجــل تصميــم االســتجابات والمســاعدة فــي تنفيذهــا بمــا فــي ذلــك إعــادة بنــاء المنــازل وتوفيــر ُســبل العيــش.

ــوارث  ــد الك ــي بع ــاء بشــكل أفضــل. وضــع اســتراتيجيات للتعاف ــادة البن ــي وإع ــة التعاف ــي عملي اإلســراع ف
ــة. ــة ُمحســنة للمدين ــر بيئ ــد وتوفي ــل األم ــط طوي ــع التخطي ــق م ــار تتواف ــل وإعــادة اإلعم والتأهي
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 لماذا؟
يعتبــر وجــود هيــكل تنظيمــي وعمليــات واضحــة لاســتجابة مــع المســائل 
المحوريــة، التــي تؤثــر علــى صمــود المناطــق الحضريــة مــع األخطــار 
الطبيعيــة، بمثابــة أمــر حتمــي. تطويــر هيــكل تنظيمــي ُيقصــد بــه وجــود 
 ، التنســيق  وآليــات  للمســئوليات  الواضــح  والتحديــد  القويــة،  القيــادة 
ــوات  ــات وقن ــر المعلوم ــة، ونش ــاب المصلح ــة ألصح ــاركة الفعال والمش
ــن  ــد م ــًدا للح ــة جي ــات ُمعرف ــات وآلي ــتراتيجيات وسياس ــال، واس االتص

ــوارث. الك

 كيف؟
وضــع الحــد مــن مخاطــر الكــوارث بوصفهــا مــن االعتبــارات الرئيســية 
ــة  ــان حماي ــرض ضم ــتراتيجية بغ ــة االس ــة و/أو الخط ــة المدين ــي رؤي ف

ــة.   اهــداف التنمي

االستفادة من تحليل المخاطر في وضع رؤية/استراتيجية المدينة؛

الشــاملة  المشــاورات  خــال  مــن  المدينــة  رؤية/اســتراتيجية  تطويــر 
المتعدديــن؛ المصلحــة  ألصحــاب  والتشــاركية 

مراجعــة رؤية/اســتراتيجية المدينــة بانتظــام وتعديــل اأُلطــر الزمنيــة علــى 
األقــل مــرة كل خمــس ســنوات أو حســبما تتغيــر الظــروف.

لتلبيــة  الضروريــة  الســلطة والمــوارد  لديهــا  المدينــة  أن  التأكــد مــن 
الكــوارث.  مخاطــر  مــن  للحــد  المحليــة  المتطلبــات 

ــلطة  ــدة الس ــوكاالت الرائ ــدى ال ــر ل ــى تتوف ــازم حت ــب ال ــام بالترتي القي
والمــوارد ذات الصلــة ألجــل تنســيق األنشــطة المحليــة للحــد مــن مخاطــر 
الكــوارث، واتخــاذ القــرارات فــي حــاالت الطــوارئ، والتدابيــر المائمــة 

للتخفيــف مــن وطــأة األخطــار. 

تعريــف مســئوليات الــوكاالت ذات الصلــة بجوانــب عديــدة للقــدرة علــى 
ــى  ــر عل ــة أو أكث ــاد وكال ــك اعتم ــن ذل ــد يتضم ــة. ق ــي المدين ــود ف الصم

ــوع الخطــر أو الحــدث. ن
تخصيــص أدوار واضحــة للــوكاالت المســئولة عــن قيــادة االســتجابة فــي 
حالــة الطــوارئ وغيرهــا مــن الجوانــب األخــرى لســيناريوهات التخفيــف 

المســبق مــن وطــأة الكــوارث والتأهــب لألخطــار؛

•

•

•

•

•

•

األساسية 1: التنظيم من أجل القدرة على الصمود
ــر  ــن مخاط ــد م ــة. وضــع موضــوع الح ــئوليات واضح ــيق ومس ــة وتنس ــادة قوي ــع بقي ــي يتمت ــكل تنظيم »وضــع هي

ــتراتيجية.« ــة االس ــة أو الخط ــة المدين ــة لرؤي ــارات المحوري ــن االعتب ــه م ــوارث بوصف الك

وضــع االســتراتيجيات، أو اإلجــراءات، أو 
القوانيــن، أو اللوائــح أو إدراج خصائــص 
الصمــود فــي السياســات القائمــة بهــدف 
منــع وقــوع المخاطــر والحــد مــن المخاطــر 

ــة. القائم

ــي، فيجــي،  ــي الم ــدة ف ــع المنعق ــة التوقي احتفالي
فــي 8 مــارس 2011. اإلداري الخــاص فــي 
ــى  ــع عل ــا وق ســوفا/المي الســيد/ شــاندو أوماري
شــهادة االلتــزام بالصمــود فــي حــاالت الكــوارث 
فــي المــي للحملــة العالميــة للحــد مــن الكــوارث 
القــدرة  مــن  المــدن  »تمكيــن   2011-2010
علــى الصمــود«. المــي هــي أول مدينــة بجزيــر 
ــة. ــة العالمي ــى الحمل بالمحيــط الهــادي تنضــم إل
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اعــداد اصحــاب المصلحــة الرئيســيين لتولــي مســئولية القــدرة علــى 
الصمــود للحصــول علــى فرصــة الوصــول إلــى المعلومــات المتعلقــة 
بالمخاطــر مــن أجــل اتخــاذ القــرارات واالســتجابات المائمــة خــال 
ــف،  ــل التخفي ــدورة الحــد مــن مخاطــر الكــوارث )مث ــدة ل المراحــل العدي

االســتجابة، التعافــي(.

ــي  ــة ف ــل الفاعلي ــن أج ــة م ــب األولوي ــوارد حس ــة تضــع الم ــر آلي تطوي
ــا مخاطــر  ــة باعتباره ــات المحلي ــا التقييم ــي حددته خفــض المخاطــر الت

ــة.   جوهري
ــج المســتخلصة  ــر بشــكل كاف بالنتائ ــة تتأث ــان أن اســتثمارات المدين ضم
مــن تحليــل المخاطــر حتــى يتــم تنــاول المخاطــر المرتفعــة بالشــكل المائــم 

لهــا؛

تقييــم اســتثمارات المدينــة ومبادراتهــا المتعلقــة بالقــدرة علــى الصمــود مــع 
الكــوارث فيمــا يتعلــق بالمزايــا والعقبــات؛

تطويــر معاييــر التنميــة الحضريــة لتعريــف مســتويات الخطــر ألجــل 
ــرار.  ــة الق صناع

•

•

•

•

باتيكالو، سريانكا: الحد من مخاطر الكوارث فيما يخص مجلس البلدية

منــذ االنضمــام إلــى حملــة »تمكيــن المــدن مــن القــدرة علــى الصمــود: مدينتــي تســتعد!« اتخــذ مجلــس بلديــة مدينــة باتيكالــو العديــد 
مــن المبــادرات للحــد مــن المخاطــر فــي المدينــة. مــن بيــن هــذه المبــادرات تأســيس وحــدة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث بدعــم مــن 
اســتراليا كجــزء مــن مشــروع ُيطلــق عليــه »اســتراتيجيات تنميــة قــدرة المــدن علــى الصمــود مــن أجــل مــدن ســريانكا«. يهــدف 

ذلــك إلــى إقامــة مــدن وبلــدات صحيــة وقــادرة علــى الصمــود ومســتدامة فــي األقاليــم الُعرضــة للكــوارث فــي ســريانكا.

تــم تنفيــذ المشــروع بواســطة برنامــج األمــم المتحــدة للمســتوطنات البشــرية وبالتعــاون مــع جامعــة موراتــوا، وهيئــة إدارة الكوارث، 
وهيئــة التنميــة الحضريــة والســلطات المحليــة فــي المــدن المختــارة. يعتبــر إقامــة وحــدة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث فــي مجلــس 

بلديــة باتيكالــو عامــة بــارزة فــي عمليــة بنــاء القــدرة علــى الصمــود.

وحدة الحد من مخاطر الكوارث مسئولة عن:

تنفيذ خطة بتلكو للتأهب للكوارث؛  •          
          • اإلشراف على تنفيذ المشروع ورصده بالتشاور مع مجموعة العمل الفنية التي كونها المشروع؛

          • رفع الوعي المجتمعي وتوفير فرص الوصول إلى المعلومات المتعلقة بتكنولوجيات القدرة على الصمود؛
          • توفير التوجيه بشأن اجراءات الحد من المخاطر حتى تخضع للتعديل من خال المؤسسات ذات الصلة.

        أمثلة
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قــام مجلــس المقاطعــات الغربيــة والجنوبيــة فــي ســريانكا بتنظيــم ورشــة عمــل لتحســين تدابيــر البنــاء والتخطيــط مــن أجــل زيــادة القــدرة علــى 
الصمــود.

إعادة البناء بشكل أفضل بعد تسونامي 2004، آتشيه، إندونيسيا، 2005.

إقليم آتشيه، إندونيسيا: بناء التحالفات المحلية في إعادة اإلعمار لما بعد الكوارث

ضــرب إقليــم آتشــيه فــي إندونيســيا تســونامي المحيــط الهنــدي فــي 2004. تعــدى مســتوى الدمــار الناتج نطــاق وكالــة إدارة المخاطر 
القائمــة وقدرتهــا، ممــا أدى إلــى إقامــة هيئــة متخصصــة علــى المســتوى الــوزاري، وهــي وكالــة التأهيــل واإلعمــار مــن أجــل آتشــيه 

نيــاس )BRR(، وبالتالــي صــارت المســئولة عــن قيــادة مبــادرات إعــادة االعمــار بعــد الكوارث.

تــم االعتــراف بإقامــة الشــراكات بيــن المجتمعــات والقطــاع الخــاص والســلطات المحليــة بوصفهــا أولويــة قصــوى الســتدامة إعــادة 
اإلعمــار ومــن أجــل تطويــر ِحــس بالملكيــة مــا بيــن الشــركاء. لهــذا اشــترك المجتمــع المحلــي والمجتمــع المدنــي فــي كافــة مراحــل 
عمليــة إعــادة اإلعمــار بــدًءا مــن التخطيــط وحتــى تنفيــذ المشــروع. ولقــد تــم دعــوة المســئولين المحلييــن وشــخصيات عامــة لتقديــم 
الماحظــات والمشــورة فــي هــذا الصــدد. فــي مرحلــة التنفيــذ جــاء غالبيــة موظفــي وكالــة التأهيــل واإلعمــار مــن أجــل آتشــيه نيــاس 
)BRR( مــن الموظفيــن المحلييــن. وكلمــا أمكــن تــم إعطــاء األولويــة للشــركات المحليــة فــي عمليــة المناقصــة وتــم التشــجيع علــى 
إقامــة مشــاريع مشــتركة مــع شــركات وطنيــة كبــرى. كذلــك تضمنــت األمانــة العامــة المشــتركة علــى المســتوى اإلقليمــي ممثليــن 

مــن الحكومــات المحليــة مــن أجــل تحســين التنســيق واإلســراع بعمليــة إعــادة اإلعمــار.     
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مدينة سانتا تكا، السلفادور: الحد من مخاطر الكوارث أولوية دائمة للحكومة المحلية

كانــت مدينــة ســانتا تــكا فــي الســلفادور واحــدة مــن المــدن األكثــر تضــرًرا بالزلــزال الــذي ضربهــا فــي 13 ينايــر 2001. تــم 
تســجيل مــن 700 إلــى 1000 حالــة وفــاة مــن جــراء زلــزال الســلفادور بعــام 2001 فــي ســانتا تــكا بســبب االنهيــار األرضــي 
الــذي دفــن مــا يزيــد عــن نصــف المنــازل فــي حــي الس كولينــاس. منــذ ذلــك الحيــن أجــرت الحكومــة البلديــة تعديــات علــى 
لوائــح اســتخدام األراضــي، وتدابيــر للحمايــة البيئيــة، واألعــراف وخطــط االســتجابة القائمــة مــن أجــل تعزيــز القــدرات المؤسســية 

والبشــرية. ولقــد صــار الحــد مــن مخاطــر الكــوارث فــي ســانتا تــكا جــزًءا ال يتجــزأ مــن اهــداف الخطــط البيئيــة وسياســتها.
المدينة.«

اصبحــت سياســة ســانتا تــكا االســتراتيجية إلدارة مخاطــر الكــوارث مكوًنــا رئيســيا مــن اســتراتيجية التنميــة المســتدامة للبلديــة 
التــي تحظــر اســتخدام األراضــي فــي المناطــق الُعرضــة للفيضانــات والتحــركات الســكانية الجماعيــة. ونتيجــة لهــذه التغييــرات 
لــم يجــري تســجيل وفيــات أو اضــرار بالبنيــة التحتيــة العامــة والمســاكن أثنــاء المنخفــض االســتوائي المصاحــب إلعصــار إيــدا 
الــذي وقــع فــي 2009 وE-12 فــي 2011. وينــص قــرار البلديــة علــى أن 1.5% مــن عائــد البلديــة يجــب تخصيصــه إلدارة 
مخاطــر الكــوارث، إال أن هــذه القاعــدة يتعيــن أال تقلــل مــن التمويــل المخصــص بالفعــل للتأهــب للكــوارث واالســتجابة معهــا 

والتعافــي منهــا.
http://santatecla.gob.sv :لقراءة المزيد حول هذا الموضوع

العمــدة الســابق لســانتا تــكا وبطــل مكتــب األمــم المتحــدة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث أوســكار أورتيــز مــع العمــدة الســابق لســان فرانسيســكو، 
وســيبو فــي الفيليبيــن وبطــل مكتــب األمــم المتحــدة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث آل أركويانــو والمشــاركة بأفضــل الممارســات فــي ســانتا تــكا.
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 لماذا؟
ــى  ــة، اســتناًدا إل ــد ســيناريوهات المخاطــر األســوأ والمحتمل مــن الممكــن لتحدي
فهــم األخطــار المتعــددة والمتغيــرة، ووضــع التعــرض االقتصــادي والجغرافــي، 
واشــكال قابليــة التضــرر، أن تســاعد قــرارات االســتثمارات المســتقبلية والراهنــة 

والتــي مــن شــأنها أن تســاهم فــي التحســين مــن القــدرة علــى الصمــود.

 كيف؟
اجــراء تحليــل فنــي ينطــوي علــى العديــد مــن اصحــاب المصلحــة فيمــا يتعلــق 
ــُرض  ــدى تع ــد م ــل تحدي ــن أج ــة م ــتقبلية والراهن ــار المس ــدات واألخط باتهدي

ــة التضــرر. ــة للمخاطــر وقابلي المدين
تحديد األخطار التي قد تتعرض لها المدينة والقيام بتقييمات لهذه األخطار؛

ــع  ــات المخاطــر م ــي تقييم ــة ف ــار الناجم ــددة واآلث ــن كل األخطــار المح تضمي
ــرة للحــدود؛ ــار المخاطــر العاب ــي االعتب األخــذ ف

تحديــث تقييمــات المخاطــر بانتظــام مــن خــال مشــاركات للعديــد مــن اصحــاب 
لمصلحة؛ ا

مراعــاة آثــار تغيــر المنــاخ فــي تقييمــات المخاطــر مــن أجــل تغييــرات التنميــة 
الحضريــة ومســتوى المخاطــر المســتقبلية؛

تضميــن المعلومــات المتعلقــة بالتعــرض للمخاطــر وقابليــة التضــرر فــي 
تخطيــط المدينــة طويــل األمــد.

ــة  ــي عملي ــا ف ــر وآثاره ــنى إدراج المخاط ــى يتس ــة حت ــات واضح ــر آلي تطوي
صناعــة القــرار علــى مســتوى كافــة إدارات المدينــة مــن أجــل عملياتهــا 

والتخطيطيــة؛ االســتراتيجية 
توفيــر كافــة تقييمــات المخاطــر علــى مســتوى اإلدارات والمســاهمين المؤسســين 

الرئيسيين؛
ــاب  ــتطيع اصح ــذي يس ــام وال ــث بانتظ ــع للتحدي ــات يخض ــر للبيان ــن منب تكوي
ــل  ــن أج ــه م ــول إلي ــا الوص ــع نطاًق ــكانية األوس ــات الس ــة والمجموع المصلح

تبــادل المعلومــات المتعلقــة بالمخاطــر؛
جعل المعلومات المتعلقة باألخطار والمخاطر متاحة لعامة الناس.

التعلُم من تجارب المدن التي لديها نفس توصيف المخاطر
التعُلــم مــن الكــوارث الســابقة لتطويــر برامــج ذات صلــة مــن أجــل زيــادة القــدرة 

ــى الصمود. عل

•
•

•

•

•

•

•

•

•

األساسية 2: تحديد وفهم واستخدام سيناريوهات 
المخاطر الحالية والمستقبلية 

»المحافظــة علــى البيانــات الحديثــة المتعلقــة باألخطــار وأوجــه قابليــة التضــرر. اعــداد تقييمــات للمخاطــر تســتند إلــى عمليــات 
تشــاركية واســتخدامها باعتبارهــا األســاس للتنميــة الحضريــة للمدينــة وألهــداف التخطيــط طويلــة األمــد الخاصــة بهــا.«

وضــع االســتراتيجيات، أو اإلجــراءات، أو 
القوانيــن، أو اللوائــح أو إدراج خصائــص 
الصمــود فــي السياســات القائمــة بهــدف 
منــع وقــوع المخاطــر والحــد مــن المخاطــر 

ــة. القائم
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تحديد المخاطر المجتمعية في ضاحية ريماك، مدينة ليما، بيرو

فــي ضاحيــة ريمــاك بمدينــة ليمــا فــي بيــرو أطلقــت بلديــة ضاحيــة ريمــاك عمليــة تشــاركية واســتراتيجية للحد مــن المخاطــر وبناء 
القــدرة علــى الصمــود، وذلــك بقيــادة العمــدة كيــك بيرامــاس. باشــتراك ريمــاك فــي الحملــة قامــت بتطويــر خطــط اســتراتيجية 
ــر  ــن مخاط ــد م ــد للح ــم المتح ــب األم ــي لمكت ــب اإلقليم ــال المكت ــن خ ــهر م ــة الش ــا بلدي ــا باعتباره ــم اختياره ــراءات وت واج
الكــوارث لألمركتيــن فــي فبرايــر 2014. يتمثــل جــزء هــام مــن اإلجــراءات التــي اتخذتهــا ريمــاك فــي طبيعتهــا التشــاركية، ولقــد 
شــارك المجتمــع فــي برامــج تدريبيــة لمــدى التأثــر بقابليــة التضــرر والتــي تضمنــت تحديــد للمخاطــر المجتمعيــة حيــث يســاعد 
ــا بالنســبة  ــد المجتمعــي هاًم ــوع مــن التحدي ــر هــذا الن ــرة فــي مقاطعاتهــم. ال يعتب ــد عوامــل الخطــر المؤث ــي تحدي األشــخاص ف
لزيــادة قــدرة الحكومــات المحليــة علــى تحديــد المخاطــر فحســب وإنمــا أيًضــا تجعــل برامــج المخاطــر الاحقــة وخططهــا أكثــر 

قابليــة للتنفيــذ حيــث يشــترك المواطنــون فيهــا ويكــون لديهــم االهتمــام بهــا.
لقراءة المزيد حول هذا الموضوع:

 www.munirimac.gob.pe/portal/servicios/seguridad-ciudadana/sigri

        أمثلة

نشاط تحديد المخاطر المجتمعية في ضاحية ريماك، ليما، بيرو
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جزيرة النزاروت، جزر الكناري، استراتيجية التنمية المستدامة وخطط العمل المحلية

جزيــرة النــزاروت وهــي أحــد جــزر الكنــاري تقــع تحــت وطــأة خطــر العواصــف والفيضانــات وعــدد أخــر مــن األخطــار الطبيعية، 
وبعــد تحديــث لتقييــم جــرى منــذ عشــرة أعــوام قامــت النــزاروت بتشــخيص اشــكال قابليــة التضــرر والتحديــات الراهنــة بمــا في ذلك 
تغيــر المنــاخ والحفــاظ علــى المحيــط الحيــوي. اتســم هــذا التقييــم بدرجــة عاليــة مــن المشــاركة حيــث تضمــن مــا يزيــد عــن 200 
شــخص و33 قطــاع مختلــف، فقــد ســعت هــذه العمليــة للوصــول إلــى فــرص لاتســاع بنطــاق التركيــز الحالــي علــى االســتدامة فيمــا 
يصــل إلــى 10 مجــاالت للعمــل: ابتــداء مــن الطاقــة والمخلفــات ومــوارد الميــاه ووصــوال إلــى الحــد مــن مخاطــر الكــوارث. ولقــد 
قامــت نتائــج هــذا التقييــم مقــام األســاس إلعــداد اســتراتيجية التنميــة المســتدامة 2020، وثمانــي خطــط عمــل محليــة، وخطــة علــى 
مســتوى الجزيــرة وواحــدة لــكل بلديــة مــن بلديــات النــزاروت الســبع. كان مــن الواضــح منــذ البدايــة أن مفاهيــم الحــد مــن مخاطــر 
الكــوارث واســاليبها ومنهاجياتهــا يجــب أن تكــون جــزًءا ال يتجــزأ مــن اســتراتيجية التنميــة المســتدامة. وعليــه توفــر اســتراتيجية 
النــزاروت رؤيــة طويلــة المــدى تحتــوي علــى خمســة اهــداف واضحــة وغايــات مقابلــة لهــا. امــا خطــط العمــل المحليــة فإنهــا تمثــل 

خارطــة طريــق لتفعيــل االســتراتيجية، حيــث تدعــو خطــط العمــل إلــى تنفيــذ 371 مشــروع بنهايــة 2020.

مــع نهايــة عــام 2014 تــم تنفيــذ 25 مشــروع وجــاري تنفيــذ 73 مشــروع. وتتضمــن األمثلــة علــى ذلــك مشــاريع تســتخدم وســائل 
تكنولوجيــة جديــدة للتحســين مــن إعــادة التدويــر وبالتالــي الحــد مــن المخلفــات؛ وُنظــم لتجميــع ميــاه األمطــار؛ واالتســاع بالقــدرة 
الحاليــة لشــبكات الصــرف الصحــي؛ وزيــادة مصــادر الطاقــة المتجــددة؛ والتحكــم فــي التــآكل وتعزيــز زيــادة الزراعــة العضويــة. 

ومــن هنــا تــم وضــع الُنظــم لرصــد تقــدم كل بلديــة وقيــاس مــدى تقدمهــا.

تنعقــد االجتماعــات المنتظمــة كل ثاثــة شــهور لتحديــث الخطــط وقيــاس مــدى التقــدم الُمحــرز باســتخدام قائمــة مــن المؤشــرات 
المحليــة. ولقــد نجحــت هــذه المبــادرات نتيجــة لألســلوب التشــاركي للغايــة الــذي جــرت بــه فضــا عــن وضــوح إدراك اصحــاب 

المصلحــة ألدوارهــم واهميــة مســاهمتهم.
http://bit.ly/1xHDEmf :لقراءة المزيد حول هذا الموضوع

الفريق الفني لبلدية النزاروت، جزر الكناري، اسبانيا
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مدينة ديلجادو، السلفادور، ومدينة جواتيماال، جواتيماال: منظور واسع النطاق بشأن األمور التي ُتشكل األخطار

أثنــاء العمليــة التشــاركية لتحديــد األخطــار الجيولوجيــة والمائيــة المناخيــة قامــت بلديــات مدينــة ســيوداد ديلجــادو فــي الســلفادور 
ومدينــة جواتيمــاال فــي جواتيمــاال بتشــخيص عوامــل مخاطــر أخــرى ترتبــط بالممارســات اليوميــة للســكان والمجتمعــات التــي أدت 
إلــى تراكــم القمامــة، والتلــوث، وقلــة الوصــول إلــى مصــادر الميــاه، وبالتالــي إلــى وقــوع الجرائــم وهــي أمــور مثيــرة للقلــق. إن 
إشــراك المجتمعــات فــي تقييــم مخاطرهــا ال يــؤدي إلــى ملكيــة كبــرى للمعرفــة الناتجــة فحســب وإنمــا أيًضــا يتســع بأفــق المجتمعــات 
فيمــا يخــص العوامــل التــي تســاهم فــي المخاطــر. وكمــا هــو الحــال فــي الكثيــر مــن دول امريــكا الاتينيــة وعلــى مســتوى العالــم ال 

تعتبــر الظواهــر الطبيعيــة هــي الُمحِفــز الوحيــد. 

ــد أدى  ــه ق ــق بالحــد مــن المخاطــر. فإن ــا يتعل ــاون اإلقليمــي فيم ــز التع ــى تعزي ــرة للحــدود إل ــك أدت تقييمــات المخاطــر العاب كذل
بالفعــل إلــى وضــع خرائــط أخطــار رقميــة لتوجيــه اجــراءات الحــد مــن المخاطــر علــى مســتويات المجتمــع والبلديــة، علــى ســبيل 
المثــال اللوائــح الخاصــة بالتخطيــط الســتخدام األراضــي بواســطة حكومــة البلديــة أو إقــرار ممارســات مجتمعيــة للتخفيــف مــن حــدة 

المخاطــر مثــل مشــاريع جمــع القمامــة وعمليــات البنــاء صغيــرة النطــاق لتوجيــه الصــرف الصحــي.

فهم المخاطر وتوفير الحلول من خال ورش العمل المجتمعية: مدينة ولينجتون، نيوزياندا

ــى الســكان  ــون إل ــئولون المحلي ــرض لمخاطــر التســونامي انضــم المس ــي تتع ــون والت ــة ويلنجت ــن تأهــب مدين ــين م ــعًيا للتحس س
الســاحليين لجزيــرة بــاي باعتبارهــا مــن الشــركاء الرئيســيين فــي وضــع حــل بالــغ األثــر ومنخفــض التكلفــة. وعلــى مــدار بضعــة 
شــهور مــن ورش العمــل تنــاول الســكان المحليــون فــي الضواحــي مجموعــة مــن األفــكار التــي قــد تســاعدهم فــي فهــم مخاطــر 
التســونامي التــي يتعرضــوا لهــا وبالتالــي اإلعــداد التخــاذ اإلجــراءات لذلــك. ولقــد نتــج عــن ذلــك العديــد مــن األفــكار إال أن فكــرة 
واحــدة ظهــرت بشــكل واضــح بســبب بســاطتها وقدرتهــا القويــة علــى توصيــل مفهــوم الخطــر، أال وهــي رســم خطــوط زرقــاء 
علــى الطــرق حيــث تشــير إلــى الحــد األقصــى لارتفــاع العمــودي للتســونامي. ومــن الممكــن القيــام بذلــك باالعتمــاد علــى الخرائــط 

اعلنــت األمانــة العامــة التنفيذيــة للمنســق الوطنــي للحــد مــن الكــوارث SE-CONRED فــي جواتيمــاال عــن اليــوم العالمــي الحتفاليــة القــدرة 
علــى الصمــود الثقافــي للحــد مــن الكــوارث فــي جواتيمــاال والمنعقــدة فــي بــازا دوال كونستتيواســيون. أطلعــت األنشــطة القائمــة فــي االحتفاليــة 

المواطنيــن علــى العمــل المتعلــق بــإدارة المخاطــر الجــاري فــي الدولــة.
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المتواجــدة لحــاالت غمــر التســونامي. طالــت فكــرة رســم خطــوط زرقــاء علــى الطــرق كل مــن المحلييــن ومجلــس مدينــة ويلنجتون. 
فســوف يتوفــر لــدى المحلييــن والســائحين وســيلة مرئيــة واضحــة والتــي ســوف تؤكــد علــى اهميــة إيجــاد األماكــن التــي يحتاجــوا 

إلــى اإلجــاء فيهــا. فإنهــا ســتكون بمثابــة تذِكــرة كلمــا مــر عليهــا أي شــخص ســواء ماشــيا أو قائــًدا للســيارة. 

بمجــرد الحصــول علــى موافقــة المدينــة بــدأت مجموعــة العمــل فــي تهيئــة الســكان لهــذه الخطــوط عبــر مجموعــة مــن األنشــطة 
الترويجيــة المجتمعيــة. القــت عمليــة التمهيــد اهتماًمــا ملحوًظــا فــي المدينــة وعلــى مســتوى نيوزيانــدا. ولقــد تشــكك الكثيــرون فــي 
صحــة النمــوذج المتبــع لتقديــر مــدى االرتفــاع الــذي مــن الممكــن أن تصــل لــه أمــواج التســونامي، إال أن كل الشــكوك تاشــت بعــد 
شــهر عنــد وقــوع زلــزال وتســونامي توهوكــو. والجديــر بالذكــر أنــه مــع مضــي ســبع ســنوات لــم تؤثــر خطــوط التســونامي الزرقــاء 

علــى اســعار المنــازل إال أنهــا تعتبــر بشــكل كبيــر بمثابــة قيمــة مضافــة للضواحــي الســاحلية.

تنطــوي عمليــة خطــوط التســونامي الزرقــاء علــى مــا هــو أكثــر مــن مجــرد دهــان للطــرق. فمنــذ اليــوم األول لطالمــا دار المفهــوم 
المعنــي حــول إشــراك المجتمعــات المتضــررة حتــى يكتســبوا حــس بملكيــة الحــل. ومــا تــزال عمليــة التمهيــد تجــري فــي كل ضاحية 
علــى ِحــدة، وفــي كل مثــال مــن األمثلــة يجتمــع اصحــاب المصلحــة )المــدارس، والمســئولين المنتخبين محليــا، والمشــاريع التجارية، 
والمجموعــات الُمعرضــة للخطــر( مــن أجــل مناقضــة المخاطــر الخاصــة بهــم، ووضــع مجموعــة مــن األنشــطة الترويجية لمســاعدة 
الســكان المحلييــن فــي معرفــة مــا يتعيــن عليهــم القيــام بــه فــي حالــة وقــوع زلــزال كبيــر وفحــص األنشــطة الخاصــة التــي قــد تحــد 
مــن المخاطــر علــى مجتمعهــم، وقــد أثبــت ذلــك مــدى قيمتــه فــي عمليــة التخطيــط لــكل ضاحيــة مــن الضواحــي، فعلــى ســبيل المثــال 
تــم تعديــل خطــة اإلجــاء تقريًبــا فــي كل مدرســة مــن المــدارس. فــي ضاحيــة ســيتون أدركــت المدرســة المحليــة أنهــا تقــع ضمــن 
منطقــة التســونامي وجمعــت 25,000 دوالر امريكــي لبنــاء ســالم ومنبــر لإلجــاء مــن أجــل الطــاب واألســر المجــاورة لضمــان 
إبعادهــم عــن مســار الضــرر. ولقــد تــم ذلــك بالتشــارك مــع مجلــس مدينــة ويلنجتــون. وقامــت مــدارس أخــرى مثــل مدرســة أوهايرو 

بــاي بتحديــد أيــام للخطــوط الزرقــاء حيــث يرتــدي الطــاب فيهــا مابــس زرقــاء ويقومــوا بعمليــة إجــاء علــى مســتوى المدرســة.
ــر المــدن  ــد وهــي مــن أكب ــة أوكان ــدأت مدين ــد ب ــة الناتجــة قامــت مــدن أخــرى بعمــل هــذه الخطــوط. فق ــار اإليجابي ونتيجــة لألث
المكتظــة بالســكان فــي نيوزيانــدا بالبــدء فــي ذلــك. كذلــك أقــرت واليــة أوريجــون الســاحلية هــذا المفهــوم وأدرجــت ممارســات 
مجتمعيــة لإلجــاء. إن األثــر المرئــي للخطــوط الزرقــاء المرســومة علــى الطــرق حيــث تمثــل »المنطقــة اآلمنــة مــن التســونامي« 
قــد رفعــت بشــكل ملحــوظ درجــة التأهــب للتســونامي وحســنت مــن التعــاون مــا بيــن المجلــس واعضــاء المجتمــع مــع تجنــب التلــوث 

البصــري الناتــج عــن الافتــات.
للمزيد من المعلومات عن عملية خطوط التسونامي الزرقاء من الممكن التواصل على:

 Resilient.Wellington@wcc.govt.nz
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 لماذا؟
ــن أنشــطة  ــرة لتمكي ــوارد المتوف ــة والم ــة واجــراءات مالئم اعــداد خطــة مالي
بنــاء القــدرة علــى الصمــود بمــا فــي ذلــك التكيــف طويــل األمــد مــع المنــاخ.

تطوير آليات شفافة لقبول الدعم المالي من مصادر عديدة وتخصيصه؛

ــى المــدى  ــي عل ــى امــوال لاســتجابة والتعاف اعــداد اســتراتيجيات للوصــول إل
ــل؛ الطوي

تقنيــن عمليــة واضحــة إلدارة األمــوال وتخصيصهــا مــن أجــل اإلجــراءات 
ــود؛ ــى الصم ــدرة عل ــق الق ــعيا لتحقي ــدى س ــة الم ــة طويل الضروري

الدراية بالقطاعات االقتصادية واألصول المحورية ومخاطر المدينة؛ 

ــة الشــرائح  ــم مــن أجــل حماي ــي المالئ التأكــد مــن وجــود وســائل للدعــم المال
ــة؛ ــة التضــرر مــن ســكان المدين المتعرضــة لقابلي

تنظيــم آليــات المســاعدة الماليــة مثــل التمويل متناهــي الصغر لتنــاول االحتياجات 
المحــددة والحمايــة االجتماعية للســكان المعرضيــن لقابلية التضرر؛

وضــع ميزانيــة محــددة، والمــوارد الضروريــة، وترتيبــات لصنــدوق الطــوارئ 
للحــد مــن مخاطــر الكــوارث المحليــة )التخفيــف، والوقايــة، واالســتجابة، 

ــي(؛  والتعاف

إقامــة صنــدوق طــوارئ ضمــن ميزانيــة المدينــة والــذي يجــري تنفيــذه بموجــب 
السياسات؛

تحديد ميزانية سنوية من أجل تدابير الوقاية.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

األساسية 3: تعزيز القدرة المالية من أجل القدرة
على الصمود

ــات ماليــة وتطويرهــا لدعــم  ــد آلي ــة الهامــة للكــوارث وتقييمهــا. تحدي ــار االقتصادي »اعــداد خطــة ماليــة مــن خــالل فهــم اآلث
ــى الصمــود.« أنشــطة القــدرة عل

آليــات  بفحــص  االقتضــاء  عنــد  القيــام 
ــل ســندات متخصصــة،  ــرة مث ــل مبتك تموي
وتأميــن خــاص، والتمويــل المتصــف بكفاءة 

الضرائــب وغيرهــا.

ــرق  ــرب ش ــذي ض ــاف ال ــاب الجف ــي أعق ف
 HelpAge بــدأت   ،2011 فــي  افريقيــا 
علــى  القــدرة  وبنــاء  للتعافــي  مشــروع 
الصمــود فــي مقاطعــة توركانــا بتمويــل مــن 
ــة المتحــدة  ــوارث بالمملك ــة طــوارئ الك لجن
)DEC(. أعطــى المشــروع تحويــات نقدية 
ــى 3000 شــخص مســن  ــر مشــروطة إل غي
وأســرهم المتضــررة مــن الجفــاف لفتــرة 
خمســة شــهور متتاليــة، مــع شــرط واحــد 
ــش  ــبل العي ــة بُس ــة المتعلق ــات النقدي للتحوي

ــهور.  ــة ش ــد الخمس بع

          أمثلة
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)TCIP( برنامج التأمين ضد الكوارث الخاص بتركيا

تأســس برنامــج التأميــن ضــد الكــوارث الخــاص بتركيــا بعــد زلــزال مرمــرة 1999 بمســاعدة مــن البنــك الدولــي. جــاءت اهــداف 
البرنامــج علــى النحــو التالــي: )أ( التأكــد مــن أن كافــة المســاكن المملوكــة الدافعــة للضرائــب لديهــا تغطيــة تأمينيــة مــن الــزالزل؛ 
)ب( الحــد مــن تعــرض الحكومــة المالــي آلثــار الــزالزل؛ )ج( تحويــل مخاطــر الكــوارث إلــى ســوق إعــادة التأميــن الدوليــة؛ )د( 

التشــجيع علــى التخفيــف مــن المخاطــر الماديــة مــن خــال التأميــن.

ســاعد تأســيس البرنامــج حكومــة تركيــا فــي الحــد مــن مســئوليتها المتعلقــة بالطــوارئ مــن خــال تعزيــز التأميــن ضــد كــوارث 
المنــازل مــن أجــل المســاكن الخاصــة. ومــن خــال تمكيــن مالكــو المنــازل مــن شــراء التأميــن زادت حكومــة تركيــا مــن عــدد 
المواطنيــن الذيــن ســوف يجــري تعويضهــم بواســطة القطــاع الخــاص فــي حالــة الــزالزل. عــاوة علــى ذلــك مــن خــال جعــل 
التأميــن اجبــاري علــى األســر الحضريــة متوســطة وعاليــة الدخــول اســتطاعت الحكومــة أن تخفــض بشــكل ملحــوظ مــن عــدد 

مالكــي المنــازل الذيــن مــن المرجــح لهــم طلــب مســاعدة ماليــة بعــد الكــوارث.

اســتندت معــدالت األقســاط علــى نــوع البنــاء وموقــع العقــار وتتــراوح مــا بيــن أقــل مــن 0.05% للمنــزل الخرســاني فــي منطقــة 
ــن  ــن م ــي ثاثي ــذه السياســة حوال ــع ه ــام بتوزي ــة الخطــورة. ق ــة عالي ــي منطق ــع ف ــزل يق ــى 0.65% لمن منخفضــة الخطــورة إل
شــركات التأميــن التركيــة القائمــة والتــي تحصــل علــى عمولــة فــي المقابــل. ولقــد اســتثمرت الحكومــة بشــكل كبيــر فــي حمــات 
رفــع الوعــي بالتأميــن وجعلــت التأميــن ضــد الــزالزل اجباريــا لمالكــي المنــازل فــي المناطــق الحضريــة. كمــا أن التأميــن ضــد 

الــزالزل اآلن أصبــح اجباريــا لمالكــي المنــازل ممــن يســعوا للرهــن وشــراء شــقة أو بيــت.

          أمثلة
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امريكا الوسطى: توفير صندوق إلدارة مخاطر الكوارث

فــي عــام 2009 تميــزت الذكــرى العاشــرة إلعصــار ميتــش فــي امريــكا الوســطى بمنتــدى اقليمــي والــذي وضــع المبــادئ التوجيهيــة 
للسياســة الشــاملة ألمريــكا الوســطى الخاصــة بــإدارة مخاطــر الكــوارث )PCGIR( وعليــه ُأقيــم صنــدوق امريــكا الوســطى لتعزيز 
إدارة مخاطــر الكــوارث )FOCEGIR(. ولقــد اعتمــد رؤســاء الــدول وحكومــات البلــدان المكونــة لنظــام امريكا الوســطى المتكامل 

)SICA( هــذا الصنــدوق )FOCEGIR( فــي عــام 2011.

 يوفــر الصنــدوق التمويــل للمشــاريع الوطنيــة واإلقليميــة مــن أجــل تنفيــذ خطــط الحــد مــن مخاطــر الكــوارث وأنشــطتها علــى كافــة 
المســتويات اإلداريــة، بمــا فــي ذلــك إدارة التهديــدات المصاحبــة لتغيــر المنــاخ والحــد مــن األفعــال األخــرى التــي تــؤدي إلــى قابليــة 
التضــرر أو الحيلولــة دون وقوعهــا. وتســتطيع ُنظــم الحمايــة المدنيــة الوطنيــة فــي امريــكا الوســطى بالتأهيــل لعمليــة التمويــل وذلــك 
ــإدارة مخاطــر  ــكا الوســطى الخاصــة ب ــة للسياســة الشــاملة ألمري ــى العناصــر التعريفي بالنســبة للمشــاريع التــي يســتند إطارهــا إل
الكــوارث )PCGIR(، والحــد مــن مخاطــر الكــوارث باعتبارهــا جــزًءا مــن االســتثمار فــي التنميــة االقتصاديــة المســتدامة، والتنمية 
االجتماعيــة والتعويــض للحــد مــن قابليــة التضــرر، والبيئــة وتغيــر المنــاخ، وإدارة األراضــي والحوكمــة، وإدارة الكــوارث والتعافي 
منهــا. يســعى الصنــدوق ألجــل تعزيــز الدعــم المقــدم مــن المجتمــع الدولــي مــن خــال المــوارد المخصصــة بالفعــل بواســطة دول 
ــارزة ال تجعــل مــن  ــادرة الب ــذ السياســات الوطنيــة إلدارة مخاطــر الكــوارث. وإن هــذه المب ــكا الوســطى وذلــك بغــرض تنفي امري
الممكــن اســتخدام األمــوال حصريــا فــي عمليــة االســتجابة فحســب وإنمــا أيًضــا للحــد مــن المخاطــر بمــا فــي ذلــك تعريــف المخاطر، 

والتدريــب، والتخفيــف، وبنــاء قــدرات الحكومــات المحليــة.
لقراءة المزيد حول هذا الموضوع: www.sica.intl/cepredenac/focegir.aspx )باللغة اإلسبانية فقط(.

محافظة هيوجو، اليابان: صندوق إعادة اإلعمار بعد زلزال هانشين أواشي الكبير

ّثمــة حاجــة إلــى مبلــغ كبيــر مــن الميزانيــة المرنــة لمشــاريع التعافــي لمــا بعــد الكــوارث، ويمثــل تأميــن مثــل هــذه الميزانيــة تحديــا 
كبيــًرا لمعظــم الــدول. يحتــاج النظــام اإلداري للحكومــة اليابانيــة قــرارات برلمانيــة للحصــول علــى ميزانيــات للمشــاريع، وبالتالــي 

االجتمــاع اإلقليمــي للسياســة الشــاملة ألمريــكا الوســطى الخاصــة بــإدارة مخاطــر الكــوارث )PCGIR( لمناقشــة إطــار ِســنداي للحــد مــن 
مخاطــر الكــوارث
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ــودات  ــل مجه ــا عرق ــو مم ــة محافظــة هيوج ــة تحــدي لحكوم ــوارث كان بمثاب ــع المتضــرر بالك ــريع للمجتم ــار الس ــإن اإلعم ف
الحكومــة لتوفيــر المســاعدة الفوريــة لضحايــا الكــوارث. عــاوة علــى ذلــك فرضــت مبــادئ المحاســبة الخاصــة بالميزانيــة القائمــة 
علــى اســاس ســنوي قيــوًدا علــى تدابيرهــا المعنيــة بالتعافــي مــن الكــوارث والتــي تتخــذ منظــوًرا طويــل األمــد. وبغــرض التغلــب 
علــى المشــكات المشــار إليهــا ســابًقا تــم تأســيس صنــدوق إعــادة اإلعمــار بعــد زلــزال هانشــين أواشــي الكبيــر فــي عــام 1995 
بهــدف تنفيــذ المشــاريع بشــكل مســتقر ومــرن والتلبيــة الســريعة لاحتياجــات المتعــددة الخاصــة بضحايــا الكــوارث. ومــن ّثــم فقــد 
تــم جمــع تمويــل يبلــغ 900 مليــار يــن لدعــم تعافــي المناطــق المتضــررة بالكــوارث، وبحلــول عــام 2007 كان قــد تــم إنفــاق 
حوالــي 360 مليــار يــن علــى مشــاريع للمســاعدة فــي إعــادة بنــاء المجتمعــات مــن خــال تشــييد المســاكن، ودعــم الصناعــة، 

وإعــادة تأهيــل المــدارس.

ومــن أجــل اإلبقــاء علــى الصنــدوق قامــت حكومــات مدينتــي هيوجــو وكوبــي بتوفيــر تمويــل بــدون فائــدة يبلــغ 880 مليــار يــن 
مــن أجــل الصنــدوق. لقــد اســتطاعت حكومــات المــدن اقتــراض هــذا المبلــغ مــن مؤسســات ماليــة لتعزيــز المجهــودات الحكوميــة 
الراميــة إلــى دعــم المجتمعــات المتضــررة بالكــوارث، كمــا قدمــت الحكومــة الوطنيــة ضريبــة منحــة محليــة عاديــة لهــا مــن أجــل 
تغطيــة جــزء مــن الفائــدة. ونتيجــة لهــذه المبــادرة ومــع نهايــة مــارس 2014 اســتطاعت حكومــات عديــدة تنفيــذ 116 مشــروع 

مــن المشــاريع الداعمــة بقيمــة حوالــي 365 مليــار يــن، وبالتالــي المســاهمة فــي التعافــي مــن زلــزال هانشــين أواشــي الكبيــر.   

 Mr. Murata, M., and Nakatsu, N. 2015. “Hyogo Prefecture, Japan: The Great المصــدر: 
،“.Hanshin-Awaji Earthquake Reconstruction Fund

http://wp.preventionweb.net/wcdrr/tag/hyogo-prefectural-government/page/2 متوفر على: / 

ICLEI، منظمة الحكومات المحلية من أجل االستدامة

منظمــة الحكومــات المحليــة مــن أجــل االســتدامة ICLEI هــي شــبكة عالميــة لمــا يزيــد عــن 1,500 مدينــة وبلــدة واقليــم ملتزمــة 
ــى تســتطيع  ــة حت ــة ودون الوطني ــات المحلي ــن وضــع الحكوم ــم للتحســين م ــوارد والدع ــر الم ــي توف ــتدام، فه ــتقبل مس ــاء مس ببن
الوصــول إلــى التمويــل وتنفيــذ آليــات تمويــل محليــة مبتكــرة لبنــاء القــدرة علــى الصمــود. تتضمــن برامــج تمويــل ICLEI: )أ( 
برنامــج اإلجــراءات التحويليــة )TAP( والــذي يهــدف إلــى تحفيــز تدفقــات رأس المــال إلــى المــدن والبلــدات واألقاليــم وتحســينها 
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لإلســراع بالتنميــة منخفضــة الكربــون والقــادرة علــى الصمــود مــع وضــع المنــاخ؛ )ب( المشــتريات العامــة الخضــراء والتــي توفــر 
التوجيــه واألدوات لمســاعدة الحكومــات المحليــة فــي تضميــن ممارســات المشــتريات العامــة المســتدامة فــي أنشــطتها اليوميــة؛ )ج( 
تحالــف قيــادة التمويــل الخــاص بالمنــاخ فــي المــدن )CCFLA( والــذي تتمثــل مهمتــه فــي تحفيــز المزيــد مــن تدفقــات رأس المــال 
إلــى المــدن واإلســراع منهــا، وتعظيــم االســتثمار فــي البنيــة التحتيــة الذكيــة للمنــاخ، وســد فجــوة االســتثمار فــي المناطــق الحضريــة 
خــال الخمســة عشــر ســنة القادمــة؛ و)د( معمــل المدينــة منخفــض الكربــون للمنــاخ )Local Climate-KIC( وهــو يمثــل منبــًرا 
لإلســراع مــن شــراكات االبتــكار مــا بيــن القطاعيــن العــام والخــاص والتــي تركــز علــى التخفيــف مــن أثــار المنــاخ والتكيــف معهــا.

 www.iclei.org/activities/finance.html :للمزيد من القراءة حول هذا الموضوع

خدمــات البنــك الدولــي لدعــم القــدرة الحضريــة علــى الصمــود: اإلقــراض لسياســة التنميــة مــن أجــل مدينــة بيلــو هوريزونتــي، 
البرازيل

توفــر مجموعــة البنــك الدولــي ِحزمــة متنوعــة مــن منتجــات التمويــل المتخصصــة وخدماتــه التــي تســاهم فــي بنــاء القــدرة الحضرية 
ــدول مجموعــة مــن  ــك للمــدن وال ــدم البن ــة. يق ــة والوطني ــة، والبلدي ــى المســتويات الفردية/األســرية، والمجتمعي ــى الصمــود عل عل
األدوات الماليــة لبنــاء القــدرة الحضريــة علــى الصمــود، وخدمــات استشــارية وتحليليــة، وخدمــات استشــارية قابلــة الســترداد تكلفتها 
وكذلــك المســاعدات الفنيــة. ومــن ضمــن المناهــج التمويليــة التــي يســتخدمها البنــك اإلقــراض لسياســة التنميــة وهــو النهج الــذي يوفر 

حســب المعتــاد الدعــم للميزانيــة مــن أجــل االصاحــات المؤسســية والسياســية. 

انطــاق الحملــة العالميــة أثنــاء اجتمــاع تمكيــن المــدن مــن القــدرة علــى الصمــود 2010 – اجتمــاع ICLEI  العالمــي األول حــول المــدن 
والتكيــف مــع تغيــر المنــاخ ومنتــدى تكيــف رؤســاء البلديــات مــن 28-30 مايــو 2010 فــي بــون، ألمانيــا
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فــي عــام 2013 وفــر البنــك الدولــي 200 مليــون دوالر مــن أجــل إقــراض سياســة التنميــة لمدينــة بيلــو هوريزونتــي، البرازيــل 
والتــي تتســم بمعــدل مرتفــع للفقــر وهــو مــا يرتبــط بأوضــاع الســكن، وعــدم المســاواة، والوصــول إلــى فــرص للعمــل، والنــوع 
االجتماعــي. جــاء هــذا القــرض ليدعــم التنميــة الحضريــة الشــاملة مــن أجــل الحــد مــن تعــرض فقــراء الحضــر لقابليــة التضــرر، 
وتعزيــز الممارســات المســتدامة والخضــراء، ودعــم الحوكمــة الحضريــة المســتدامة ماليا واجتماعيــا. قام القرض علــى االصاحات 
المتواصلــة والجاريــة فــي تطويــر المســاكن، والمســتوطنات، والبرامــج االجتماعيــة، والتكيــف مــع تغيــر المنــاخ والتخفيــف مــن 

أثــاره، وإدارة مخاطــر الكــوارث، واإلدارة القائمــة علــى النتائــج.

ــز اإلشــراك المباشــر  ــات التخــاذ القــرارات الشــاملة والتشــاركية والطموحــة لتعزي ــة آلي ــذ القــرض أقــرت البلدي ــرة تنفي خــال فت
للمواطنيــن ممــا ســاعد فــي تطويــر احســاس بالملكيــة فــي أمــور مثــل تخصيــص الميزانيــة، وقــرارات السياســة، والتخطيــط. كذلــك، 
تبنــت المدينــة ممارســات وسياســات مبتكــرة للمســتوطنات حيــث قامــت بتصميــم خطــة عمــل خاصــة لألســر التــي ال تصــل إليهــا 
البرامــج االجتماعيــة المتواجــدة فــي األصــل لتلبيــة احتياجاتهــم. وأخيــًرا قامــت المدينــة بوضــع خطــة عمــل بلديــة لتغيــر المنــاخ 

ونفذتهــا كمــا قامــت بتعزيــز نظــام اإلبــاغ واإلنــذار المبكــر للكــوارث الخــاص بهــا.

المصدر: مأخوذ من:
 Investing in Urban Resilience: Protecting and Promoting Development .2015 ,GFDRR and WB
 Brazil-Belo Horizonte .2015 ,in a Changing World. Washington D.C.: World Bank. World Bank

 .Inclusive Urban Development Policy Loan Project. Washington D.C.: World Bank Group

ــة  ــك التنمي ــع لبن ــاخ )UCCRTF( التاب ــر المن ــع تغي ــود م ــى الصم ــة عل ــق الحضري ــدرة المناط ــتئماني لق ــدوق االس الصن
األســيوي )ADB(: نهــج قــدرة المناطــق الحضريــة علــى الصمــود مــع تغيــر المنــاخ )UCCR( فــي بنجاديــش وباكســتان

إن الصنــدوق االســتئماني لبنــاء قــدرة المناطــق الحضريــة علــى الصمــود مــع تغيــر المنــاخ )UCCR( التابــع لبنك التنمية األســيوي 
)ADB( يهــدف إلــى زيــادة االســتثمارات فــي بنــاء قــدرة المناطــق الحضريــة علــى الصمــود مــع تغيــر المنــاخ، ال ســيما المناطــق 
الحضريــة الفقيــرة، علــى مســتوى 25 مدينــة فرعيــة فــي آســيا. ويعطــي األولويــة إلــى ســبع دول ناميــة اعضــاء فــي بنــك التنميــة 
ــدوق  ــام. يدعــم صن ــن، وفيتن ــار، وباكســتان، والفليبي ــد، وإندونيســيا، وماينم ــش، والهن ــن بنجادي ــي كل م ــة ف األســيوي، والمتمثل
UCCRTF تضميــن قضيــة تغيــر المنــاخ فــي تخطيــط المدينــة، وعمليــة تنفيــذ المداخــات العمليــة )البنيــة التحتيــة( والنظريــة 
ــاء  ــوم بن ــز مفه ــتفادة لتعزي ــدروس المس ــتخاص ال ــل اس ــن أج ــة م ــون للمعرف ــى مك ــوي عل ــا يحت ــية( كم ــية أو المؤسس )السياس
قــدرة المناطــق الحضريــة علــى الصمــود مــع تغيــر المنــاخ. ومــن خــال هــذه العناصــر يســتهدف الصنــدوق االســتئماني مســاعدة 
المــدن فــي الحــد مــن المخاطــر الناتجــة عــن التوســع الحضــري الســريع وتغيــر المنــاخ والتــي يتعــرض لهــا الســكان خصوًصــا 
الفقــراء والُعرضــة لقابليــة التضــرر. تتمثــل عناصــر UCCRTF بالمزيــد مــن التفصيــل فــي: )1( التخطيــط: المســاعدة فــي تعميــم 
اعتبــارات تغيــر المنــاخ )األهــداف المتعلقــة باألثر/التكيــف وانخفــاض نســبة الكربــون( فــي عمليــات التخطيــط القطاعيــة والقائمــة 
علــى مســتوى المدينــة؛ )2( المشاريع/االســتثمارات: المســاعدة الفنيــة إلعــداد مشــاريع االســتثمار وكذلــك دعــم مشــاركة القطــاع 
الخــاص فــي مشــاريع البنيــة التحتيــة المعنيــة ببنــاء القــدرة علــى الصمــود مــع المنــاخ مــع مراعــاة جعلهــا علــى اســتعداد لاســتثمار؛ 
)3( المعرفــة: التمويــل والدعــم لترســيخ وتقويــة المعرفــة والتعُلــم مــن مــدن مختــارة، واعــداد شــبكات تعُلــم الزمــاء والتــي مــن 
خالهــا تســتطيع المــدن المشــاركة بالتجــارب والــدروس علــى المســتوى العالمــي، ووضــع إطــار للرصــد والتقييــم وُنظــم لهــا مــن 

أجــل البرنامــج.
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يدعــم صنــدوق UCCRTF التخطيــط الحضــري الــذي يتضمــن القــدرة علــى بنــاء الصمــود مــع المنــاخ، واعــداد المشــاريع وبنــاء 
قــدرات المؤسســات ذات الصلــة فــي بنجاديــش وباكســتان. تأســس الصنــدوق االســتئماني فــي 2014 بتمويــل من حكومــات المملكة 
المتحــدة، وسويســرا والواليــات المتحــدة ومؤسســة روكفيلــر. وبينمــا يجــب تنفيــذ االســتثمارات الخاصــة ببنــاء القــدرة علــى الصمــود 
مــع المنــاخ خــال الخمســة أعــوام القادمــة، ركــز صنــدوق UCCRTF قــدر كبيــر مــن عملــه علــى دعــم التخطيــط الحضــري 
لبنــاء القــدرة علــى الصمــود مــع المنــاخ خصوًصــا فــي بنجاديــش وباكســتان باســتخدام نهــج بنــاء قــدرة المناطــق الحضريــة علــى 
الصمــود مــع تغيــر المنــاخ )UCCR(. بخــاف النهــج التقليــدي المتعلــق بتحديــد اســتثمارات البنيــة التحتيــة علــى اســاس التنميــة 
المتمركــزة حــول معــدل النمــو فــإن نهــج بنــاء قــدرة المناطــق الحضريــة علــى الصمــود مــع تغيــر المنــاخ )UCCR( ينطــوي علــى 
)1( اعــداد تقييــم لمخاطــر المنــاخ واشــكال قابليــة التضــرر منــه علــى مســتوى المدينــة واإلقليــم؛ )2( تحديــد المناطــق والمجتمعــات 
الُعرضــة لقابليــة التضــرر؛ )3( الفحــص المناخــي للبنيــة التحتيــة مــن أجــل االســتثمار فــي البنيــة التحتيــة للقــدرة علــى الصمــود مــع 
المنــاخ. يســمح ذلــك للبلديــات بتطويــر عمليــة اســتثمار مرحليــة فــي البنيــة التحتيــة والتــي تأخــذ فــي االعتبــار بنــاء القــدرة علــى 
الصمــود مــع المنــاخ مقابــل التنميــة الحضريــة. ولقــد انطبــق هــذا النهــج فــي بنجاديــش وباكســتان، وهــو مــا أدى إلــى صياغــة 
خطــط حضريــة متكاملــة والتــي تعمــم التخفيــف مــن حــدة تغيــر المنــاخ والتكيــف معــه حيــث يســاعد ذلــك بشــكل أكثــر اهميــة فــي 
تحديــد المشــاريع الفرعيــة واإلعــداد لهــا والتــي ســوف تســاهم علــى المــدى الطويــل فــي تعزيــز بنــاء قــدرة المــدن علــى الصمــود 

مــع أثــار تغيــر المنــاخ.

ــب  ــى جان ــة عل ــاه مفتوح ــاري مي مج
ــش ــي، بنجادي ــي بانتوكال ــق ف الطري

زيــادة اعــداد ناطحــات الســحاب والمبانــي الحديثــة فــي دكا وبالتالــي زيــادة التعــرض إلــى المخاطــر 
المادية.
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 لماذا؟
ــى  ــتناًدا إل ــود اس ــى الصم ــادرة عل ــة الق ــة الحضري ــر الســعي ألجــل التنمي يعتب
ــن  ــور األساســية للحــد م ــن األم ــة بالمخاطــر م ــة ذات الدراي الخطــط الحضري
مخاطــر الكــوارث الحاليــة ومنــع وقوعهــا فــي المســتقبل. إن عمليــات التخطيــط 
ــة التضــرر  ــى المجموعــات الُعرضــة لقابلي ــة التشــاركية والتركيــز عل الحضري
لــن تقــل مــن المخاطــر وتيســر مــن تنفيــذ الخطــط الحضريــة فحســب وإنمــا أيًضا 

ســوف تســاعد فــي تحقيــق تنميــة مســتدامة ومنصفــة للمجتمعــات الحضريــة.

 كيف؟
تحديــث الخطــط الحضريــة بانتظــام مــن خــالل أحــدث معلومــات متعلقــة 

)الصدمــات(. بالمخاطــر 
ــاة  ــة الجــودة بمناطــق األخطــار والمخاطــر لمواف ــة وعالي ــط حديث اعــداد خرائ

ــتخدام األراضــي. ــط الحضــري واس ــرارات التخطي ق
ــى  ــة عل ــق الحضري ــدرة المناط ــاء ق ــق ببن ــة تتعل ــا متقاطع ــن أي قضاي تضمي

ــات(. ــة )الضغوط ــط الحضري ــي الخط ــود ف الصم
اعــداد خطــط حضريــة للتخفيــف مــن الضغوطــات المحليــة بمــا فــي ذلــك تلــك 

المتعلقــة بكافــة الخدمــات ووســائل البنيــة التحتيــة الحيويــة؛
التحديــد فــي الخطــط الحضريــة المراعيــة للمخاطــر أي آليــات، ومخصصــات 
الســتخدام األراضــي، ومشــاريع للتنميــة والتــي تســاهم فــي الزيــادة الكليــة 
ــى الصمــود مــع مراعــاة خاصــة للمجموعــات الســكانية  ــة عل ــدرة المدين ــي ق ف

ــرر. ــة للتض الُمعرض
التأكــد مــن وجــود آليــات وعمليــات للقيــام بالتخطيــط الحضــري المراعــي 

للمخاطــر.
التحديــد الواضــح لــألدوار والمســئوليات التــي يلعبهــا الفاعلــون القائمــون بتنفيــذ 

الخطــة الحضريــة؛
ضمــان المشــاركة المائمــة ألصحــاب المصلحــة والتشــاور معهــم خــال 

المراحــل المختلفــة للتخطيــط والتنفيــذ؛
دعــم الهيئــات المهنيــة والمنظمــات األكاديميــة مــن أجــل الســعي لمواصلــة 

التثقيــف بشــأن ممارســات التخطيــط ذات الدرايــة بالمخاطــر.

•

•

•

•

•

•

األساسية 4: تطبيق تصاميم وتنمية حضرية
قادرة على الصمود

ــة للمخاطــر مــع تركيــز خــاص علــى  ــى تقييمــات حديث ــة بالمخاطــر يعتمــد عل ــى دراي ــام بتخطيــط وتطويــر حضــري عل »القي
المجموعــات الســكانية المعرضــة لقابليــة التضــرر. تطبيــق لوائــح للبنــاء واقعيــة ومقاومــة للمخاطــر، ودعــم التثقيــف والتدريــب 

المهنــي ذا الصلــة مــن أجــل التنفيــذ.«

إقــرار خطــط حضريــة تراعــي المخاطــر، 
وآليــات مائمــة، ومخصصــات اســتخدام 
ــي  ــاهم ف ــة تس ــاريع تنموي األراضــي، ومش
الزيــادة الكليــة فــي بنــاء قــدرة المدينــة علــى 
الصمــود مــع مراعــاة خاصــة للمجموعــات 

ــة التضــرر. الســكانية المعرضــة لقابلي

تعظيــم اســتخدام حلــول التصميــم الحضــري 
مثــل األســطح القابلــة للنفــاذ، والمناطــق 
بالميــاه،  االحتفــاظ  ومناطــق  الخضــراء، 
ــم  ــتطيع التأقل ــي تس ــة والت ــرات التهوي ومم
مــع المخاطــر بمــا فــي ذلــك أثــار تغيــر 

ــاخ. المن



تمكين المدن من القدرة على الصمود – »مدينتي تستعد!« 50

الدوحة، قطر

التأكــد مــن وجــود آليــات وعمليــات لتنفيــذ التخطيــط الحضــري المراعــي 
للمخاطــر.

التحديــد الواضــح لــألدوار والمســئوليات التــي يلعبهــا الفاعلــون القائمــون بتنفيــذ 
الخطــة الحضريــة؛

ضمــان المشــاركة المائمــة ألصحــاب المصلحــة والتشــاور معهــم خــال 
المراحــل المختلفــة للتخطيــط والتنفيــذ؛

دعــم الهيئــات المهنيــة والمنظمــات األكاديميــة مــن أجــل الســعي لمواصلــة 
التثقيــف بشــأن ممارســات التخطيــط ذات الدرايــة بالمخاطــر.

تنظيــم قوانيــن ومعاييــر البنــاء وتطويرهــا وتحديثهــا وتنفيذهــا حســبما ينطبــق 
علــى األخطــار ذات الصلــة وأثــار تغيــر المنــاخ.

ــرة  ــة المتغي ــات واألدل ــار البيان ــي االعتب ــذ ف ــى تأخ ــاء حت ــن البن ــث قواني تحدي
المتعلقــة بالمخاطــر؛

إقامة كيانات تكون منوطة بتنفيذ عمليات اإلشراف على البناء؛

دعــم الحكومــات المحليــة، والمنظمــات غيــر الحكوميــة المعتمــدة والهيئــات 
ــات  ــاول عملي ــة لتن ــة كافي ــة وتدريبي ــج تثقيفي ــر برام ــات لتوفي ــة والجامع المهني

ــر. ــي للمخاط ــيني المراع ــز التحس ــاء والتجهي البن

•

•

•

•

•

•

          أمثلة
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مدينة هوبوكين، والية نيوجيرسي، الواليات المتحدة: تحديث المعايير والقوانين إلدارة الفيضانات الحضرية

ــا 1000  ــغ تقريًب ــى مســاحة تبل ــاح عل ــدت الري ــر التــي ســجلها األطلنطــي حيــث امت ــر األعاصي إعصــار ســاندي هــو أحــد أكب
ميــل مربــع. كانــت األضــرار الناتجــة غيــر مســبوقة فــي مدينــة هوبوكيــن الواقعــة شــمال واليــة نيوجيرســي عبــر نهــر هدســون 
ــاه 80% مــن مدينــة هوبوكيــن لتتســبب فــي خســائر تقــدر بمــا يزيــد عــن 100 مليــون دوالر فــي  مــن نيويــورك. غمــرت المي

الممتلــكات الخاصــة ومــا يتعــدى 10 مليــون دوالر فــي الممتلــكات البلديــة وتدهــور حــاد فــي شــبكة مواصــات المنطقــة.

ــة  ــون تقســيم مناطــق المدين ــة قان ــن لمطابق ــة تعمــل هوبوكي ــة الحيوي ــة التحتي ــى البني ــار المســتقبلية عل مــن أجــل الحــد مــن األث
مــع لوائــح الواليــة واللوائــح الفيدراليــة للســماح »بالحمايــة الرطبــة مــن الفيضانــات« ”wet flood-proofing“ و«الحمايــة 
الجافــة مــن الفيضانــات« ”dry flood-proofing“ وذلــك بالنســبة لــألدوار األرضيــة الواقعــة أســفل ارتفــاع مســتوى الفيضــان 
)BFE(. فــي الوقــت الحالــي مــن المحظــور أو غيــر المشــجع قيــام المســاحات الممكــن اســتخدامها فــي األدوار األرضيــة للمبانــي 
الســكنية و/أو متعــددة االســتخدامات إذا مــا كانــت أدنــى مــن ارتفــاع مســتوى الفيضــان )BFE(، حيــث أن ذلــك ال يؤثــر علــى 
ــات  ــح الوالي ــع لوائ ــة. تمن ــن والســامة العام ــى األم ــلًبا عل ــر س ــا يؤث ــا أيًض ــي فحســب وإنم ــع المجتمع ــاة الشــوارع والطاب حي
واللوائــح الفيدراليــة أو ال تشــجع علــى تواجــد التركيبــات الميكانيكيــة للمصاعــد فــي أي مــكان أدنــى مــن ارتفــاع مســتوى الفيضــان 
)BFE(، وهــذا بــدوره يتطلــب أيًضــا تشــييد منحــدرات مرتفعــة وعاليــة لــذوي اإلعاقــة بمــا يتماشــى مــع قانــون األمريكييــن ذوي 
اإلعاقــة. ولهــذه األســباب ســوف تقــوم المدينــة بتحديــث معاييــر التصميــم وقوانيــن تقســيم المناطــق مــن أجــل التحكــم فــي إدارة 

ميــاه األمطــار والحمايــة مــن الســهول الفيضيــة.
 

ــن  ــاء ومحطتي ــك مقــر إدارة اإلطف ــة هوبوكيــن ألضــرار بالغــة بســبب الفيضــان بمــا فــي ذل ــر مــن مرافــق بلدي تعرضــت الكثي
لإلطفــاء، وموقــف الســيارات الرئيســي إلدارة األشــغال العامــة، والمكتبــة العامــة، وهيئــة اإلســعاف التطوعيــة، والحدائــق البلديــة 
والمرافــق الترويحيــة. ولقــد أدت هــذه التجربــة إلــى قيــام هوبوكيــن بإعــداد خطــة تخفيــف األخطــار البلديــة والبحــث عــن ُســبل 
للحفــاظ علــى األماكــن المفتوحــة والمواقــع التاريخيــة والترويحيــة. وبنــاء عليــه تركــز خطــة تحســين رأس المــال الخمســية علــى 

القــدرة البلديــة علــى الصمــود والتخفيــف مــن األخطــار.

          أمثلة

هوبوكين، نيوجيرسي
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مدينة كاندي، سريانكا: ضرورة الحصول على تصريح للمناطق المعرضة لانهيارات األرضية 

االنهيــارات األرضيــة هــي مــن ضمــن األخطــار الرئيســية فــي المناطــق الجبليــة والهضابيــة فــي ســريانكا ولقــد فاقــم مــن هــذا 
الخطــر عمليــة التخطيــط وأنشــطة البنــاء غيــر المائمــة. ولقــد اختفــى مــا يزيــد عــن 100 أســرة بعــد االنهيــار األرضــي الشــديد 
الــذي دفــن ثــاث قــرى فــي ســريانكا خــال األيــام التاليــة لألمطــار الغزيــرة التــي وقعــت فــي مايــو 2016. ومــع إدراك أن معظــم 
 )NBRO( االنهيــارات األرضيــة تكــون بســبب التدخــات البشــرية قامــت وزارة إدارة الكــوارث وهيئــة بحــوث البنــاء الوطنيــة
بتحديــد شــرط الحصــول علــى تصريــح خــاص بالبنــاء فــي المناطــق المُعرضــة لانهيــارات األرضيــة بالدولــة. وعليــه فقــد أصبــح 
ــر ُعرضــة  ــة باعتبارهــا األكث ــاء الوطني ــة بحــوث البن ــي أعلنتهــا هيئ ــح للضواحــي العشــر الت ــى تصري ــا األن الحصــول عل لزاًم

لانهيــارات األرضيــة. 

تعمــل هيئــة NBRO مــع مجلــس بلديــة كانــدي إلدخــال نظــام ترخيــص NBRO قبــل الموافقــة علــى أي مشــاريع بناء فــي المدينة. 
ــوم بإجــراء  ــب تق ــب وبمجــرد اســتام NBRO للطل ــة وضــع الطل ــة إلتمــام عملي ــادئ توجيهي ــة بإصــدار مب ــس البلدي ــوم مجل يق
التحقيــق واصــدار ترخيــص البنــاء إذا مــا تبّيــن ســامة المنطقــة للتطويــر والتشــييد. قامــت NBRO بتطويــر خرائــط لتقســيم مناطق 
االنهيــارات األرضيــة لمدينــة كانــدي مــع عــرض التوزيــع الجغرافــي ومــدى شــدة االنهيــارات األرضيــة المرتقبــة. وبالتالــي تــم 
تحديــد أربــع مناطــق تواجــه خطــر االنهيــار األرضــي وتــم وضــع مبــدأ توجيهــي عــام لتطويــر كل منطقــة. يجــري اســتخدام خريطة 
تقســيم مناطــق االنهيــارات األرضيــة بالتــوازي مــع المبــدأ العــام المحــدد كأداة التخــاذ القــرار بالتطويــر فــي المناطــق المعرضــة 

لانهيــارات األرضيــة فــي ســريانكا.

ــة  ــال عــن أفضــل الممارســات المتعلق ــم األطف ــث يتعل ــي ســريانكا، حي ــرة ف ــة المبك ــة الطفول ــم بمرحل ــي التعلي ــع الوعــي بالمخاطــر ف رف
ــان«  ــلم والثعب ــبه »الُس ــة تش ــال لعب ــن خ ــرق م ــة، والب ــارات األرضي ــات، واالنهي ــاف، والفيضان ــات الجف بموج
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مدينة العقبة، األردن: تخطيط استخدام األراضي المراعي للمخاطر

لطالمــا مثلــت إدارة اســتخدام األراضــي تحديــا فــي مدينــة العقبــة، حيــث تنحصــر األراضــي المائمــة للتنميــة العمرانيــة بســبب 
الموقــع الجغرافــي الضيــق للمدينــة والتــي تحيطهــا جبــال الشــراة. كذلــك، تتعــرض المدينــة إلــى فيضانــات وزالزل ممــا يتطلــب 
إدراج الحــد مــن مخاطــر الكــوارث ضمــن التخطيــط الحضــري واســتخدام األراضــي. اســتطاعت الحكومــة المحليــة للعقبــة التغلــب 
علــى قيودهــا بتحويلهــا إلــى فــرص لاســتثمار والتنميــة الحضريــة المائمــة فــي المدينــة. ففي عــام 2010 أقــرت العقبة  األساســيات 
العشــر المعنيــة بقــدرة المــدن علــى الصمــود والحــد مــن مخاطــر الكــوارث وتعميمهــا علــى المســتوى المحلــي. ولهــذا تــم اإلعــان 

عــن العقبــة باعتبارهــا المدينــة المثاليــة »إلضفائهــا الطابــع المحلــي علــى الحــد مــن مخاطــر الكــوارث«.

تســتخدم العقبــة فــي الوقــت الراهــن عمليــة التخطيــط الســتخدام األراضــي المراعيــة للمخاطــر لتحديــد المناطــق المعرضــة للمخاطر 
وكذلــك المواقــع الُمعرضــة لقابليــة التضــرر. ســوف يجــري فيمــا بعــد اســتخدام مخرجــات هــذه العمليــة لمراجعــة الخطــة الرئيســية 
الســتخدام األراضــي 2001-2020 الخاصــة بالعقبــة وتحديثهــا. إن هــذا النمــوذج المتعلــق بتعميــم الحــدد مــن مخاطــر الكــوارث في 
التخطيــط العملــي الســتخدام األراضــي وعمليــات تقســيم المناطــق يبرهــن علــى عمليــة تخطيــط حضــري تتبــع نهــج أكثــر مراعــاة 

للمخاطر.

باالســتفادة مــن كافــة المعلومــات وباالســتناد إلــى دراســات تقييــم المخاطــر التــي جــرت تســتطيع مدينــة العقبــة األن الخــروج بخرائط 
اخطــار ومخاطــر ألجــل المناطــق المعرضــة للــزالزل والفيضانــات، فضــا عــن خرائــط تقســيم بالــغ الِصغــر للمناطــق التــي تحــدد 
اشــكال القصــور االهتزازيــة )الســزمية(. كذلــك تتطلــب لوائــح البنــاء والترخيــص فــي العقبــة وكــذا تصاريــح التشــييد بــأن تكــون كل 
المبانــي بمــا فيهــا المــدارس والمستشــفيات قــد خضعــت للتصميــم وفًقــا للقياســات االهتزازيــة )الســزمية(. وتقــوم نقابــة المهندســين 
األردنييــن بمراجعــة تصميــم هــذه المبانــي للتحقــق مــن التزامهــا بمعاييــر الســامة. ومازالــت متابعــة تطبيــق اجــراءات الســامة مــن 
التحديــات أثنــاء مرحلــة البنــاء. وتعتمــد ســلطة منطقــة العقبــة االقتصاديــة الخاصــة علــى شــركات القطــاع الخــاص لفحــص مــدى 

التــزام التصميمات بالقياســات.

باســتخدام نظــام المعلومــات الجغرافيــة وصــور األقمــار الصناعيــة لوضــع خرائــط للمخاطــر واألخطــار اســتطاعت ســلطة منطقــة 
العقبــة االقتصاديــة الخاصــة باقتســام المخاطــر وتوصيلهــا إلــى شــركائها الســيما القطــاع الخــاص لضمــان وجــود فهــم مشــترك بيــن 
الجميــع وقبــول للمخاطــر المعروفــة. ســمح ذلــك بقيــام شــراكة أقــوى مــع القطــاع الخــاص ممــا جعــل مــن الممكــن تطبيــق أنشــطة 
الحــد مــن مخاطــر الكــوارث والتــي تنطــوي علــى تدابيــر الحمايــة الهيكليــة والتخفيــف مــن وطــأة المخاطــر مثــل إقامــة الســدود 

وقنــوات الفيضانــات فــي المناطــق الُمعرضــة لتلــك المخاطــر.   

ــة  ــال عــن أفضــل الممارســات المتعلق ــم األطف ــث يتعل ــي ســريانكا، حي ــرة ف ــة المبك ــة الطفول ــم بمرحل ــي التعلي ــع الوعــي بالمخاطــر ف رف
ــان«  ــلم والثعب ــبه »الُس ــة تش ــال لعب ــن خ ــرق م ــة، والب ــارات األرضي ــات، واالنهي ــاف، والفيضان ــات الجف بموج
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 لماذا؟
إن تحديــد الُنظــم البيئيــة الطبيعيــة وحمايتهــا ورصدهــا داخــل المــدن وخارجهــا 
ألمــر حتمــي حتــى يتســنى الحفــاظ علــى وظائفهــا الوقائيــة وضمانهــا باعتبارهــا 
ــة  ــف الخاص ــم الوظائ ــا ال تدع ــة وخدماته ــم البيئي ــة. وإن الُنظ ــز طبيعي حواج
ــاه فحســب وإنمــا أيًضــا تســتطيع الحــد مــن المخاطــر  ــر المي ــل توفي بالمــدن مث
الناتجــة عــن اخطــار تغيــر المنــاخ واضــراره. باإلضافــة إلــى الُنظــم البيئية تتســم 
البنيــة التحتيــة الخضــراء والزرقــاء المتواجــدة فــي المناطــق الحضريــة بإمكانيــة 

الحــد مــن المخاطــر الناجمــة عــن األخطــار المناخيــة والمائيــة المناخيــة.

 كيف؟
ــل  ــتقبلية مث ــة والمس ــة الحالي ــر البيئي ــة المخاط ــل مواجه ــول ألج ــر حل تطوي
ــى  ــة عل ــول قائم ــالل حل ــن خ ــاء م ــة الخضــراء والزرق ــة التحتي ــة البني صيان

ــة. ــم البيئي ــة النُظ ــة أو حماي الطبيع
تضميــن حمايــة الُنظــم البيئيــة وصيانتهــا فــي اســتراتيجية المدينــة وخطــط 

التنميــة الحضريــة؛

ــن حــدة األخطــار  ــف م ــي التخفي ــي تســاهم ف ــة الت ــات الُنظــم البيئي ــد خدم تحدي
ــا؛ ــة عليه والمحافظ

معرفــة أدوار البنيــة التحتيــة الخضــراء والزرقــاء والحلــول القائمــة علــى 
الطبيعــة ووظائفهــا النافعــة فيمــا يتعلــق بالمخاطــر فــي المدينــة ومــدى تضمينهــا 
ــد  ــا والمزي ــع نطاًق ــراءات أوس ــر اج ــتراتيجياتها. توفي ــة واس ــي خطــط المدين ف
مــن المــوارد مــن خــال تشــجيع المســاحين، والمهندســين، والمهنييــن األخريــن 
ــة القائمــة، والقطــاع الخــاص والمجتمعــات للمشــاركة فــي هــذا  ــن بالبيئ المعنيي

ــي بالحــد مــن المخاطــر. العمــل المحــوري المعن

ــا  ــر مزاي ــذي يجعلهــا توف ــى الحــد ال ــاظ عليهــا إل ــة والحف ــم البيئي ــة النُظ حماي
كافيــة مــن التكيــف مــع المخاطــر الحاليــة والمســتقبلية والتخفيــف مــن أثارهــا.
ــى األرض  ــان المحافظــة عل ــة لضم ــية والقانوني ــات السياس ــى اآللي ــاظ عل الحف
التــي تدعــم التنــوع البيولوجــي وخدمــات الُنظــم البيئيــة األساســية بمــا فــي ذلــك 

األراضــي الُمنِتجــة؛

إقامــة اتفاقيــات عابــرة للحــدود وآليــات تعــاون لتمكيــن السياســة والتخطيــط مــن 
تنفيــذ المناهــج القائمــة علــى الُنظــم البيئيــة؛

•

•

•

•

•

ــام  ــز المه ــة لتعزي ــز الطبيعي ــة الحواج األساســية 5: حماي
ــة ــة الطبيعي ــم البيئي ــة للنُظ الوقائي

»تحديــد النُظــم البيئيــة الطبيعيــة وحمايتهــا ورصدهــا ضمــن النطــاق الجغرافــي للمدينــة وخارجــه والتعزيــز مــن اســتخدامها 
للحــد مــن المخاطــر.«

ــق  ــي المناط ــة ف ــز الطبيعي ــاة الحواج مراع
النائيــة الريفيــة والمنطقــة األوســع نطاًقــا 
واتبــاع نهــج اقليمــي للقــدرة علــى الصمــود 
ــى الصمــود  ــدرة عل ــاء الق ــي بن ــل ف والمتمث
مــن خــال التعــاون العابــر للحــدود مــع 

بلديــات أخــرى.

علــى الرغــم مــن أن الــدول الناميــة الجزريــة 
األقــل  كانــت  كيريباتــي  مثــل  الصغيــرة 
ــاس  ــات غــازات االحتب مســئولية عــن انبعاث
ــها  ــدت نفس ــا وج ــة إال أنه ــراري العالمي الح
المخاطــر  مــن  الحــد  اجــراءات  تتصــدر 
قامــت  حيــث  المنــاخ،  لتغيــر  المحليــة 
باســتخدام الصخــور المرجانيــة لبنــاء جــدران 
مؤقتــة لوقــف الزحــف المتزايد لموجــات المد 
ــى تصــرف  ــة عل ــة، وهــي أحــد األمثل الهائل
المجتمعــات للحــد مــن قابليــة التضــرر. تعتبر 
كيريباتــي مــن أحــد أقــل الــدول نمــًوا ولديهــا 

ــف. ــى التكي ــدودة عل ــدرة مح ق

          أمثلة
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مدينة بيجويدو، بوركينا فاسو: البحث عن بدائل لُسبل العيش التقليدية تحقق األمن البيئي

يمــر نهــر ناكمبــي Nakamb مــن الشــمال إلــى الجنــوب عبــر المدينــة الريفيــة  بيجويــدو فــي بوركينــا فاســو )يبلــغ الســكان بهــا 
23,000 نســمة(. إنــه مــن أطــوال انهــار الدولــة وهــو مــن عناصــر الميــاه الهامــة لقيــام أنشــطة الزراعــة والصيــد. تمثــل ضفــاف 
نهــر ناكمبــي جوهــر األنشــطة االقتصاديــة والتجاريــة فــي بيجويــدو وتجــذب الكثيــر مــن األشــخاص. إال أن هــذه األنشــطة تســاهم 

أيًضــا فــي تدهــور ضفــاف النهــر وتعتبــر بمثابــة تهديــد بالــغ لبقائــه.

          أمثلة

مــن الممكــن للتكنولوجيــات البســيطة أن تنقــذ األرواح وُســبل العيــش. تتميــز زراعــة األشــجار ســواء كانــت اشــجار لجــوز الهنــد أو غيرهــا 
ــا  ــا أنه ــة. كم ــاح القوي ــات وموجــات الري ــة للفيضان ــن األضــرار المصاحب ــل الحــد م ــع مث ــن المناف ــد م ــة الجــذور بالعدي ــواع عميق ــن األن م
تســتطيع أيًضــا اســتعادة التــوازن البيئــي، والحفــاظ علــى التنــوع البيولوجــي وتحقيــق اســتقرار التربــة. كذلــك، يتســنى للكثيــر مــن المجتمعــات 
اســتخاص الدخــل مــن إدارة الغابــات. تــزرع فــان لينــا البالغــة مــن العمــر ســتة أعــوام شــجرة صغيــرة فــي »اليــوم األخضــر« فــي مقاطعــة 

بــري فينــج بجنــوب شــرق كامبوديــا. 

توفيــر اجــراءات أوســع نطاًقــا والمزيــد مــن المــوارد مــن خــال تشــجيع 
القائمــة،  بالبيئــة  المعنييــن  األخريــن  والمهنييــن  والمهندســين،  المســاحين، 
والقطــاع الخــاص والمجتمعــات للمشــاركة فــي هــذا العمــل الجوهــري المعنــي 

ــر. ــن المخاط ــد م بالح

•
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األثــار المزدوجــة للتغيــر المناخــي والعوامــل األخــرى الناجمــة عــن اإلنســان هــي مســئولة أيًضــا عــن تفاقــم حالــة تدهــور األراضــي 
ــطة  ــكان األنش ــتخدم الس ــث يس ــة حي ــاة البري ــماك والحي ــات، واألس ــوارد الغاب ــتغال م ــر، واس ــي الجائ ــل الرع ــدو مث ــي بيجوي ف
االقتصاديــة واالجتماعيــة التقليديــة. ومــع القلــق مــن أن يعرقــل هــذا الوضــع مــن تحقيــق التنميــة البشــرية المســتدامة تقــوم بيجويــدو 
بتقويــة أنظمتهــا البيئيــة وحواجزهــا الطبيعيــة وحمايتهــا حتــى تكــون أكثــر قــدرة علــى الصمود أمــام األخطــار الطبيعية. تتخــذ البلدية 
اإلجــراءات مــن خــال الحوكمــة الرشــيدة للمــوارد الطبيعيــة، والتكيــف مــع تغيــر المنــاخ مــن خــال تطبيق أفضــل الممارســات مثل 
تحديــد مناطــق المحميــات، والعمــل مــع المجتمــع المحلــي إلظهــار كيفيــة التحســين مــن ُســبل عيشــهم مــع الحــد فــي نفــس الوقــت 

مــن مخاطــر الكــوارث.    

مــن أحــد القيــود الرئيســية التــي تواجــه وقــف التدهــور المتزايــد الــذي تتعــرض لــه ضفــاف النهــر هــي صعوبــة ترحيــل المنتجيــن 
الذيــن يزرعــون محاصيلهــم علــى طــول الخــط الســاحلي. ولقــد القــت المجهــودات األوليــة ذات الصلــة نجاًحــا محــدوًدا بســبب قيــود 
الميزانيــة، ولكــن تــم األن تحديــد مالكــي األراضــي وقامــت البلديــة بتزويدهــم بالشــتات كحافــز لترحيلهــم إلــى منطقــة مــن شــأنها أن 

تســمح بحمايــة أفضــل للنظــام البيئــي.

جزيرة النزاروت، جزر الكناري: من محميات المحيط الحيوي لليونيسكو

الســياحة هــي النشــاط االقتصــادي الرئيســي فــي جزيــرة النــزاروت. وبتعــداد ســكانها البالــغ 150,000 نســمة فقط تتلقــى النزاروت 
مــا يقــرب مــن اثنيــن مليــون زائــر ســنويا حيــث يأتــي الكثيــر منهــم لاســتمتاع بالتــراث الطبيعــي الغنــي للجزيــرة. تعمــل كل مــن 
حكومــة الجزيــرة والمجلــس المعنــي بالســياحة وشــبكة محميــات المحيــط الحيــوي مــن أجــل تحقيــق اســتدامة الســياحة. علــى ســبيل 
المثــال تعمــل أحــد البلديــات التــي تضــم حديقــة طبيعيــة علــى الحــد مــن دخــول الســيارات الخاصــة إلــى الحديقــة مــن خــال تطويــر 
ــار البيئيــة وتعزيــز إدارة  مشــروع الســتبدال الســيارات بالدراجــات و/أو نظــام الحافــات اإللكترونــي، وبالتالــي التقليــل مــن األث

المــوارد الطبيعيــة.

منــذ مــا يزيــد عــن 20 عــام مضــت اعلنــت اليونيســكو جزيــرة النــزاروت بأكملهــا كواحــدة مــن محميــات المحيــط الحيــوي. ولطالما 
اضطلــع مكتــب محميــات المحيــط الحيــوي فــي النــزاروت بــدور فعــال فــي إدارة المســائل البيئيــة فــي الجزيــرة حيــث قــام تدريجيــا 
بزيــادة التعــاون مــع مجموعــة مــن القطاعــات كجــزء مــن عمليــة االســتدامة طويلــة األمــد. نتيجــة للوعــي العــام المرتفــع والتــزام 

. بحلــول عــام 2020 مــن المتوقــع أن يتعــرض مــن 75 إلــى 
250 مليــون شــخص للمزيــد مــن الضغــوط المائيــة بســبب 
ــض  ــن أن تنخف ــن الممك ــدول م ــض ال ــي بع ــاخ. وف ــر المن تغي
ــا  ــى %50. كم ــد يصــل إل ــا ق ــرة بم ــل الزراعــة المطي محاصي
أنــه مــن المتوقــع أن يتأثــر بشــدة االنتــاج الزراعــي بمــا فــي ذلــك 
الوصــول إلــى الغــذاء فــي الكثيــر مــن الــدول األفريقيــة. وعليــه 
ــن  ــى األم ــلبي عل ــر الس ــن التأثي ــع م ــذا الوض ــد ه ــوف يزي س
الغذائــي ويفاقــم مــن حالــة ســوء التغذيــة. تعــرض الســاحل 
ببوركينــا فاســو لضربــة بالغــة نتيجــة لألمطــار غيــر المنتظمــة 
إلــى تدنــي مســتوى المحصــول، وقلــة المراعــي  ممــا أدى 
للماشــية ونــدرة المــوارد لشــراء الغــذاء مــن الســوق حيــث 
زاد ســعر عبــوة الطحيــن عــن الِضعــف. ولقــد ســاعدت قســائم 
ــر  ــب األحم ــة الصلي ــل جمعي ــات مث ــا هيئ ــي توزعه ــذاء الت الغ
فــي بوركينافاســو المســتفيدين فــي شــراء البنــود األساســية مــن 

ــن. ــار المحليي التج
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ــون  ــة بموجــب قان ــرة، حيــث تخضــع 40% منهــا للحماي ــة الجزي ــر للمحافظــة مــن أجــل حماي ــم وضــع تدابي ــرة ت ســلطات الجزي
مناطــق المحميــات الطبيعيــة. مثــال علــى ذلــك تنظــم خطــة تقســيم مناطــق عمليــة اســتخدام األراضــي مما يكبــح التطورات الســياحية 
والحضريــة المبالــغ فيهــا وبالتالــي المســاعدة فــي إدارة المــوارد الطبيعيــة واســتخدامها بكفــاءة. كمــا تقوم النــزاروت باتخــاذ خطوات 
ــن  ــد م ــع الجــودة للعدي ــدة كمقصــد رفي ــا بشــعبيتها المتزاي ــا مقصــد للســياحة المســتدامة اعتراًف ــى شــهادة باعتباره للحصــول عل
األنشــطة الرياضيــة ومنهــا ركــوب الدراجــات، والتســلق، واإلبحــار، وركــوب األمــواج وغيرهــا مــن الرياضــات المائيــة األخــرى.

لقراءة المزين حول خطة عمل النزاروت لمحميات المحيط الحيوي: http://bit.ly/10QlwdB   )باللغة االسبانية فقط(

منحدرات النزاروت، الساحل الشمالي
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األساســية 6: تعزيــز القــدرات المؤسســية مــن أجــل القــدرة 
ــى الصمود عل

»تقويــة كل المؤسســات المتعلقــة بقــدرة المــدن علــى الصمــود حتــى تتوفــر لديهــم اإلمكانيــات لالضطــالع بأدوارهــا وزيــادة 
قــدرة المــدن علــى الصمــود. فهــم القــدرة المؤسســية للمســاعدة فــي تحديــد الفجــوات المتواجــدة فــي القــدرة علــى الصمــود 

والتغلــب عليهــا.«

والمســئوليات  األدوار  مفهــوم  تطويــر 
ووضــع إطــار مشــترك ومفتــوح للمعلومات 

المتعلقــة بالقــدرة علــى الصمــود.

تتخــذ شــبكة االســتجابة لتقييــم الطــوارئ 
فــي  هاًمــا  وضًعــا   )LEARN( المحليــة 
ــكل إدارة مخاطــر الكــوارث اإلندونيســي  هي
حيــث يســد الفجــوة القائمــة مــا بيــن كيانــات 
 )BPBD( المحليــة  الكــوارث  إدارة 
والمنظمــات غيــر الحكوميــة علــى أرض 
وباألخــص  المجتمعيــة  والهيئــات  الواقــع 
ــت  ــات المتضــررة.  مازال ــة بالمجتمع المعني
فــي أغلــب األحيــان المجهــودات المعنيــة 
ــا  ــدة تماًم ــوارث بعي ــن مخاطــر الك ــد م بالح

عــن المســتوى الشــعبي.    

 لماذا؟
إضفــاء الطابــع الشــرعي علــى األدوار والمســئوليات المتعلقــة بالقــدرة علــى 
الصمــود أمــام الكــوارث فــي التشــريع المعنــي بالحــد مــن مخاطــر الكــوارث.

ــى  ــوارث عل ــر الك ــن مخاط ــد م ــي بالح ــريع المعن ــق التش ــى تطبي ــاظ عل الحف
ــة. مســتوى المدين

ــة ومهــارات اصحــاب  ــز معرف ــة لتعزي ــات ذات الصل ــد مــن وجــود العملي التأك
المصلحــة المشــاركين فــي بنــاء القــدرة علــى الصمــود مــع الكــوارث واقتســام 

هــذه المعرفــة والمهــارات

ــراد للتحســين  ــن واألف ــة للعاملي ــر التدريــب ذا الصل ــي توف دعــم المؤسســات الت
مــن مســتوى مهاراتهــم وثقافتهــم؛

ــوارث  ــر الك ــن مخاط ــد م ــدن الخاصــة بالح ــط الم ــي خط ــد الواضــح ف التحدي
لصفــات اصحــاب المصلحــة مثــل الكفــاءات والقــدرات واإلمكانيــات التــي 

يمتلكونهــا؛

تســيير عمليــة موحــدة للحصول علــى البيانــات ذات الصلة وتخزينها والمشــاركة 
بهــا علــى مســتوى المؤسســات التــي تســاعد فــي التغلــب علــى فجــوات المعرفــة 

والعقبــات التــي تواجــه بنــاء القــدرة علــى الصمــود؛

المشاركة الفعالة في الشبكات الوطنية والدولية لاشتراك بالمعلومات.

ــس  ــفل والعك ــى أس ــى إل ــن أعل ــل م ــيير التواص ــات لتيس ــى عملي ــاظ عل الحف
ــه.  ــور ووعي ــوم الجمه ــة عم ــن معرف ــزز م ــذي يع وال

ــة  ــتوى كاف ــى مس ــاءلة عل ــفافية والمس ــن الش ــزز م ــاغ تع ــات لإلب ــيخ آلي ترس
القطاعــات؛



59 الفصل 2
ما هي األساسيات العشر لتمكين المدن من القدرة على الصمود؟

الحفــاظ علــى بيانــات المخاطــر والتــي يكــون مــن الســهل الوصــول إليهــا 
والمشــاركة بهــا مــع هيئــات ومواطنيــن أخريــن؛

ــع  ــن يســتطيعون التواصــل م ــة والمواطني ــات المحلي ــة المجتمع ــان أن كاف ضم
مســتجيبي الكــوارث مــن خــال تيســيير تدفــق المعلومــات المتعلقــة بالطــوارئ.

ــن  ــد م ــي الح ــي ف ــع المدن ــاص والمجتم ــاع الخ ــدرات القط ــن ق ــتفادة م االس
مخاطــر الكــوارث

ضمــان عمــل اصحــاب المصلحــة علــى الحــد مــن مخاطــر الكــوارث بفاعليــة 
مــع القطــاع الخــاص؛

ضمــان عمــل اصحــاب المصلحــة علــى الحــد مــن مخاطــر الكــوارث بفاعليــة 
مــع المجتمــع المدنــي.

•

•

•

•

جمــع المؤتمــر العربــي األول للحــد مــن مخاطــر الكــوارث األطــراف الفاعلــة الرئيســية فــي مجــال الحــد مــن مخاطــر الكــوارث مــن 22 
دولــة عربيــة فــي مــارس 2013 فــي العقبــة، األردن
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مدينة بوجابا، بنما: ورشة عمل لربط قانون الامركزية القائم باألساسيات الجديدة

ــدة وهــي  ــة فــي بنمــا باألساســيات الجدي ــا فــي بنمــا ورشــة عمــل مــن أجــل ربــط قانــون الامركزي ــة بوجاب ــة مدين عقــدت بلدي
ــة،  ــات حكومي ــن للقضــاة، ومؤسس ــة، وممثلي ــدة بالدول ــات عدي ــن بلدي ــون م ــارون القانوني ــا المستش ــع فيه ــي اجتم ــة الت الورش
وأعضــاء مــن هيئــة بلديــات بنمــا )AMUPA( واألمانــة العامــة الوطنيــة لامركزيــة. تضمنــت منهجيــة ورشــة العمــل عــروض 
تقديميــة واجتماعــات لدوائــر مســتديرة حيــث ناقــش المشــاركون الصكــوك القانونيــة ذات الصلــة وعاقتهــا باألساســيات العشــر ، 
ممــا ســمح لهــم بتحديــد نقــاط القــوة والضعــف والخيــارات الفعالــة والبدائــل. وســوف تدعــم الوثيقــة الناتجــة عــن ورشــة العمــل 

إدارة بلديــات بنمــا فــي بنــاء القــدرة علــى الصمــود.

كانــت هــذه الورشــة بمثابــة مبــادرة بالغــة المنفعــة بالنســبة لبوجابــا وغيرهــا مــن البلديــات األخــرى فــي بنمــا، فلقــد كانــت الورشــة 
إجــراء رائــد أبــرز قانــون الامركزيــة الجديــد والــذي دخــل أخيــًرا حيــز التنفيــذ وأعطــى ســلطات جديــدة إلــى الحكومــات المحليــة. 
فــي ورشــة العمــل اســتطاع اصحــاب المصلحــة تحديــد عناصــر القانــون التــي بإمكانهــا المســاهمة فــي االلتــزام بإطــار ِســنداي و 

األساســيات العشــر لحملــة تمكيــن المــدن مــن القــدرة علــى الصمــود.  

ــة المســتدامة، وبالفعــل يســتطيع  ــى الحــد مــن مخاطــر الكــوارث باعتبارهــا مكــون رئيســي للتنمي ــة إل ــون الامركزي يشــير قان
القانــون حًقــا المســاعدة فــي الحــد مــن مخاطــر الكــوارث حيــث أنــه يتعــدى مجــرد التفكيــر فــي الكــوارث وحدهــا ولكنــه يتضمــن 

العمــل علــى إدارة الكــوارث وبنــاء القــدرة علــى الصمــود وهــو مــا يرتبــط بكافــة مجــاالت التنميــة.

        أمثلة

بوجابا، بنما
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امريكا الاتينية: تدريب النساء على المستوى الشعبي والسلطات المحلية على الحد من مخاطر الكوارث

ــدوراس، ونيكاراجــوا  ــة فــي كل مــن جواتيمــاال، وهن ــى المســتوى الشــعبي بالمجتمعــات المحلي تســتخدم مجموعــات نســائية عل
نمــوذج تشــاركي ُيطلــق عليــه منهجيــة ”Cantarranas“ لبنــاء القــدرة علــى الصمــود والقــدرات المحليــة للحــد مــن مخاطــر 
الكــوارث بمــا فــي ذلــك التخفيــف مــن مخاطــر تغيــر المنــاخ. المجموعــات النســائية هــي جــزء مــن منابــر الممارســين المجتمعييــن 
للقــدرة علــى الصمــود )CPPR( التابعــة لمنظمــة GROOTS International ولجنــة Huairou. ويقــود منهجيــة 
 )CONRED( ــي للحــد مــن الكــوارث ــدوراس مــن المنســق الوطن ــي جواتيمــاال وهن ــات معَتمــدات ف Cantarranas مدرب

.)COPECO( ــة الدائمــة لحــاالت الطــوارئ واللجن

توفــر منهجيــة Cantarranas المعرفــة للحكومــات والمجتمعــات المحليــة بشــأن مفاهيــم الحــد مــن الكــوارث. فإنهــا تعــرض 
أمثلــة علــى ممارســات القــدرة علــى الصمــود وأدواتهــا والتــي مــن الممكــن للمجتمعــات المحليــة اســتخدامها لتحديــد األخطــار 
ــم  ــي تصمي ــل للمخاطــر واســتخدامها ف ــى تحلي ــات إل ــذه المعلوم ــن أن تتحــول ه ــن الممك ــة للتضــرر. م ــدى القابلي ــة وم المحلي
ــن  ــة تمكي ــزة الرئيســية لحمل ــا الركي ــق اهــداف األساســيات العشــر ، باعتباره ــا بغــرض تحقي ــة وتنفيذه اإلجــراءات ذات الصل
المــدن مــن القــدرة علــى الصمــود. فــي نهايــة العمليــة يتلقــى رؤســاء البلديــات شــهادات تمثــل اعتراًفــا بــأن المجتمــع المحلــي قــد 

أصبــح األن شــريًكا فــي الحملــة.  

فــي يــوم الجمعــة الموافــق 4 اكتوبــر 2013 انطلقــت البدايــة الرســمية لمهرجــان جواتيمــاال للقــدرة علــى الصمــود فــي مقــرات األمانــة العامــة 
التنفيذيــة للمنســق الوطنــي للحــد مــن مخاطــر الكــوارث )CONRED(. حضــر هــذه الفعاليــة ممثلــون لعــدد 42 منصــة وتضمنــت منظمــات 
دوليــة، ومؤسســات حكوميــة، وكيانــات وطنيــة تابعــة لنظــام CONRED، كمــا تــم تمثيــل الشــركات الخاصــة، ووســائل اإلعــام، وشــبكة 
ــدة  ــم المتح ــات )GICI(، واألم ــة باالتصــاالت والمعلوم ــوكاالت المعني ــن ال ــة المشــتركة بي ــة، والمجموع ــي الحكوم ــن باالتصــال ف المعني

وأعضــاء مــن مجموعــات موســيقية ممــن تشــاركوا فــي اعمــال الدعــوى والتأييــد.
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مدينة عكا، اسرائيل: إشراك اصحاب المصلحة أثناء تقييمات المخاطر

مدينــة عــكا فــي اســرائيل هــي موقــع تــراث عالمــي. وكجــزء مــن اســتراتيجية التأهــب للكــوارث الخاصــة بهــا قامــت مدينــة عــكا 
بإعــداد خطــة للــزالزل والتســونامي وكذلــك تقييــم لمخاطــر الفيضانــات الناتجــة عــن الظــروف المناخيــة الحــادة. قامــت الســلطة 
المحليــة لعــكا إلــى جانــب المؤسســات الوطنيــة بتشــكيل ِفــرق لتوفيــر القــدرة علــى الصمــود االقتصــادي واالجتماعــي وصــوال 
إلــى كافــة قطاعــات هــذه المدينــة متعــددة الثقافــات. ولقــد تضمــن ذلــك الوصــول لفهــم أفضــل للهندســة الهيكليــة للمبانــي التاريخيــة 
وذلــك حتــى يتســنى للمجتمــع المحلــي التحســين مــن صيانــة المبانــي. مــن ضمــن مكونــات ورشــة العمــل المنعقــدة اعــداد قاعــدة 
ــد تسلســل لدوائــر الدعــم التــي تســتطيع اتخــاذ اإلجــراءات والتدخــل باالعتمــاد علــى  ــم احتياجــات الســكان، وتحدي بيانــات لتقيي
مــدى حــدة حالــة الخطــر. احتــوت هــذه المجموعــات علــى ممثليــن محلييــن، ومهنييــن مثــل األخصائييــن االجتماعييــن، وعلمــاء 

النفــس، والمستشــارين، والعامليــن فــي مجــال التعليــم والمتطوعيــن.

إشراك المجتمع في ورشة العمل بمدينة عكا، اسرائيل
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 لماذا؟
يــؤدي الترابــط االجتماعــي وثقافــة المســاعدة المتبادلــة إلــى مخرجــات رئيســية 
تتعلــق بأثــر أي حجــم مــن الكــوارث. إن فهــم أنمــاط قابليــة التضــرر االجتماعي، 
ــر  ــات األكث ــات المجموع ــاول احتياج ــر وتن ــن المخاط ــد م ــة الح ــر ثقاف وتطوي
ــادة قــدرة المدينــة  تضــرًرا علــى النحــو المائــم يســاهم بشــكل ملحــوظ فــي زي
علــى التكيــف مــع األخطــار الطبيعيــة. ولطالمــا تــم االعتــراف بالتماســك 
االجتماعــي والمشــاركة المجتمعيــة باعتبارهــا عوامــل رئيســية لــإلدارة الناجحــة 
لمخاطــر الكــوارث، كمــا أثبتــت برامــج رفــع الوعــي التثقيفيــة وتدريباتهــا 

ــادة التأهــب. ــى المســاهمة الجــادة فــي زي الخاصــة بالســكان قدرتهــا عل

ولطالمــا تــم االعتــراف بالتماســك االجتماعــي والمشــاركة المجتمعيــة باعتبارهــا 
عوامــل رئيســية لــإلدارة الناجحــة لمخاطــر الكــوارث، كمــا أثبتــت برامــج رفــع 
الوعــي التثقيفيــة وتدريباتهــا الخاصــة بالســكان قدرتهــا علــى المســاهمة الجــادة 

فــي زيــادة التأهــب.

 كيف؟
توفير الدعم االجتماعي لألشخاص األكثر تضرًرا.

ــا  ــة الوصــول إليه ــة والمســاعدة وإمكاني ــة الصحي ــر برامــج الرعاي ضمــان توف
ــة احتياجــات الســكان؛ ــا لتلبي ــا وكفايته ومائمته

توفير تعليم مجاني وعالي الجودة ومن الممكن للجميع الوصول إليه؛

تحديــد المجموعــات األكثــر تضــرًرا فيمــا يتعلــق بالنــوع االجتماعــي، والســن، 
ــو  ــى النح ــات عل ــذه المجموع ــات ه ــة احتياج ــة وتلبي ــة الثقافي ــدرة، والهوي والق

ــم؛ المائ

ربط استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث بمجهودات الحد من الفقر.

فهم التماسك االجتماعي وتقويته في المدن
ــه فــي المــدن  فهــم العناصــر الدافعــة للتماســك االجتماعــي وأنماطــه وديناميكيت

ــط االجتماعــي؛ ــة التراب وتقوي

تعزيز اإلدماج االجتماعي والمساواة ما بين الجنسين والمشاركة المجتمعية.

•

•

•

•

•

•

الصمــود  المجتمعيــة علــى  القــدرة  فهــم  األساســية 7: 
وتقويتهــا

ــوات  ــة وقن ــادرات الحكومي ــع والمب ــالل المجتم ــن خ ــة م ــاعدة المتبادل ــة المس ــه وثقاف ــي وتقويت ــط االجتماع ــد التراب »تحدي
االتصــال اإلعالميــة.«

التركيــز علــى إشــراك المواطنيــن فــي الحــد 
قابليــة  الكــوارث، وتنــاول  مــن مخاطــر 
التضــرر واإلمكانيــات المحليــة، وتعزيــز 
اإلدمــاج االجتماعــي والمســاواة مــا بيــن 
والشــباب،  األطفــال  وإشــراك  الجنســين، 
ورفــع الوعــي مــن خــال توفيــر المعلومات 
والتثقيــف والتدريــب، والتعُلــم مــن التجــارب 
ــدن  ــن م ــى م ــات الفضل ــابقة والممارس الس

ــم. أخــرى حــول العال

دوبروفنيــك،  العالمــي،  التــراث  مدينــة  تقــع 
ــزالزل  ــة لل ــكو، ُعرض ــا لليونيس ــا، وفًق كرواتي

الغابــات. وحرائــق 
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فهم القدرة االجتماعية وتقويتها في المدن

تحديــد المنظمــات الشــعبية ودعمهــا خصوًصــا تلــك التــي تعمــل مــن أجــل بنــاء 
القــدرة علــى الصمــود؛

رفــع الوعــي بشــأن الحــد مــن مخاطــر الكــوارث مــن خــال توفيــر المعلومــات 
واالتصــال والتواصــل؛

تضميــن موضــوع الحــد مــن مخاطــر الكــوارث فــي مناهــج المــدارس وغيرهــا 
مــن البرامــج التثقيفيــة األخــرى مــع توفيــر التدريــب عليهــا؛

إقامة لجان إدارة كوارث األحياء وتدريبها والحفاظ عليها؛

دعــم ثقافــة الحــد مــن مخاطــر الكــوارث فــي القطــاع الخــاص وضمــان 
التجــاري؛ العمــل  اســتمرارية 

حماية التراث الطبيعي والثقافي.

•

•

•

•

•

•

والية ساوباولو، البرازيل: الدفاع المدني يساعد المواطنين في فهم المخاطر التي يتعرضوا إليها

فــي البرازيــل يقــوم نهــج تثقيفــي مبتكــر بتعليــم الطــاب كيفيــة الحــد مــن المخاطــر التــي تتســبب فيهــا األمطــار. ويتمثــل الهــدف 
مــن هــذا النهــج فــي تدريــب 30,000 طالــب فــي المــدارس الحكوميــة علــى مســتوى واليــة ســاوباولو، ومــن خــال لعبــة ُيطلــق 
ــن  ــا م ــات وغيره ــوع الفيضان ــع وق ــه لمن ــام ب ــتطيعون القي ــا يس ــم الطــاب م ــرة« ”The Adventure“ يتعل ــا »المغام عليه
األوضــاع الخطــرة التــي تتســبب فيهــا األمطــار، واالنهيــارات األرضيــة، والعواصــف الرعديــة. يقــدم هــذا البرنامــج بالمجــان 
ويســتخدم منبــًرا تفاعليــا والــذي مــن الممكــن الوصــول إليــه مــن خــال أي جهــاز كمبيوتــر. تحاكــي البيئــة االفتراضيــة المواقــف 
ــاب  ــي ألع ــل المســتخدم ف ــار )وهــي شــكل يمث ــن خــال شــخصية األفات ــار، م ــة المشــاركين الصغ ــل مهم ــث تتمث ــة حي الحقيقي
الكمبيوتــر(، فــي جعــل هــذه البيئــة تتصــف باألمــن والســامة. توضــح كل وحــدة تدريبيــة مــن وحــدات اللعبــة التســع ســيناريو 
مختلــف علــى ســبيل المثــال األماكــن المفتوحــة فــي األيــام الممطــرة، أو المبانــي المتواجــدة بالقــرب مــن المنحــدرات أو خزانــات 
الميــاه وإلقــاء القمامــة فــي مناطــق مفتوحــة غيــر مائمــة. ومــن أجــل اســتكمال كل مســتوى يجــب علــى الطالــب االنتهــاء مــن كل 
المهــام المحــددة للمســتوى وتقديــم المشــورة حــول كيفيــة تجنــب المشــاكل، ويتلقــى كل الطــاب الذيــن ينجحــوا فــي اســتكمال كل 

المســتويات شــهادة بذلــك.

صــرح محافــظ واليــة ســاوباولو، جيرالــدو ألكاميــن، قائــا »ســاوباولو هــي الواليــة الوحيــدة فــي البرازيــل التــي يتوفــر لديهــا 
مــوارد خاصــة بالدفــاع المدنــي إلبــرام اتفاقيــات مــع مدنهــا للقيــام بإجــراءات وقائيــة ومعنيــة بالتعافــي«، ومــن ّثــم يســمح ذلــك 

للمــدن بإجــراء اعمــال هيكليــة تحــد مــن التلفيــات الناجمــة عــن الكــوارث الطبيعيــة.

 http://www.unisdr.org/archive/40966 :لمعرفة المزيد عن هذا الموضوع

        أمثلة
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امريكا الجنوبية: تعزيز القدرة على الصمود مع األخطار الطبيعية

مــن الممكــن للتعــاون اإلقليمــي أن يســاهم علــى نحــو ملحــوظ فــي تعزيــز القــدرات المحليــة مــن خــال تبــادل المعرفــة، وبنــاء 
ــة«  ــكا الجنوبي ــي امري ــة ف ــى الصمــود مــع األخطــار الطبيعي ــدرة عل ــز الق الشــبكات، والمشــاركة بأفضــل الممارســات. »تعزي
)ENHANS( هــو مشــروع لليونيســكو يســعى إلــى تدريــب مجموعــة كبــرى مــن الخبــراء بمــا فــي ذلــك اصحــاب المصلحــة 
مــن الســلطات المحليــة والوطنيــة فــي تشــيلي، واإلكــوادور، وبيــرو، واألورجــواي مــن أجــل اســتخدام األســاليب واألدوات التــي 
تتنــاول قابليــة التضــرر ســريعة التغيــر لرفــع الوعــي مــا بيــن المجتمعــات المحليــة وللحــد مــن مخاطــر الكــوارث التــي تتســبب فيها 
األخطــار الطبيعيــة مــع التعزيــز مــن التعــاون اإلقليمــي. يهــدف المشــروع إلــى فهــم القــدرة علــى الصمــود مــع األخطــار الطبيعيــة 
وقياســها فــي مجتمعــات مختــارة مــع تركيــز خــاص علــى التدريــب وبنــاء القــدرات لتمكيــن اصحــاب المصلحــة المحلييــن. ويقــوم 
بتنســيق المشــروع قســم اليونيســكو لعلــوم األرض والحــد مــن مخاطــر الكــوارث الجيولوجيــة فــي باريــس، ومــن الشــركاء فــي 
المشــروع كل مــن نمــوذج الــزالزل العالمــي )GEM( ومعهــد الدراســات المتقدمــة بجامعــة بافيــا )إيطاليــا(، ومركــز األبحــاث 
األلمانــي للعلــوم الجيولوجيــة )GFZ(، والمركــز الدولــي ألخطــار الميــاه وإدارة المخاطــر )ICHARM(، والمعهــد األســيوي 

للمعلومــات المكانيــة )AISI(، وجامعــة كورنيــل )الواليــات المتحــدة(. يقــوم بتمويــل المشــروع حكومــة فانــدرز، بلجيــكا.

للمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع:
http://www.unesco.org/new/en/natural-science/special-themes/disaster-risk-reduction/
http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2016/EGU201615750-.pdf  و

تنفيذ مشروع )ENHANS( في امريكا الجنوبية
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تعرضــت واليــة أوديشــا الســاحلية فــي الهنــد إلــى ِســجل طويــل مــن األعاصيــر االســتوائية، وقــد كان األكثــر تدميــًرا اإلعصــار 
الشــديد الــذي ضربهــا فــي 1999 وتســبب فــي 9,483 حالــة وفــاة ونطــاق واســع مــن الدمــار. بعــد هــذه الكارثــة قامــت حكومــة 
الواليــة ببــذل مجهــودات ملحوظــة حيــال التحســين مــن هيكلهــا الخــاص بــإدارة مخاطــر الكــوارث، حيــث تضمــن ذلــك إقامــة 
هيئــة الواليــة إلدارة الكــوارث بموجــب أحــكام قانــون عــام 2005 إلدارة الكــوارث الوطنيــة، وتشــييد بنيــة تحتيــة وقائيــة، وتوفير 

برامــج للتدريــب ورفــع الوعــي.

إن هــذا االلتــزام الملحــوظ بالحــد مــن مخاطــر الكــوارث أدى إلــى انخفــاض كبيــر فــي نســبة وفيــات الكــوارث حيــث نتــج عــن 
ــاء علــى هــذا اإلنجــاز تــم  اعصــار فايليــن 2013 واعصــار هدهــد 2014 حــاالت وفيــات بلغــت 42 و22 علــى التوالــي. بن
تنــاول حالــة أوديشــا باعتبارهــا مــن قصــص النجــاح فــي »تقريــر التقييــم العالمــي بشــأن الحــد مــن مخاطــر الكــوارث 2015«. 
ــى  ــد عل ــي تعتم ــة الت ــات المحلي ــي المجتمع ــش ف ــبل العي ــى ُس ــر عل ــا الكبي ــل تأثيره ــة تواصــل بالفع ــر أن األخطــار الطبيعي غي
ــل مــن  ــر المســتقبلية« )PREFUS( بتموي ــى الصمــود مــع األعاصي ــدرة عل ــبل الق ــه اســتهدف مشــروع »ُس الزراعــة. وعلي
صنــدوق ليفرهولــم Leverhulme Trust فهــم قــدرة صمــود المجتمعــات القائمــة علــى زراعــة األرز فــي أوديشــا باســتخدام 
االستشــعار عــن ُبعــد والبيانــات االقتصاديــة واالجتماعيــة للتنبــؤ بأثــر األعاصيــر االســتوائية علــى المجتمعــات ومســاندة صانعــي 
القــرار فــي عمليــة التخطيــط. فقــد كان الهــدف مــن المشــروع تحديــد األماكــن التــي تصمــد فيهــا أراضــي زراعــة األرز وتتعافــى 
ســريًعا مــن آثــار األعاصيــر االســتوائية وكيفيــة قيامهــا بذلــك علــى النحــو الــذي يخُلــف أثــًرا ضئيــا أو ال يتســبب فــي أي تلفيــات 
لُســبل العيــش، واألمــن الغذائــي والتنميــة االقتصاديــة فــي المنطقــة. كذلــك قــام اتحــاد دولــي بقيــادة جامعــة ســاوثهامبتون بإجــراء 
ــع  ــاون م ــف« )DECCMA(، وبالتع ــرة والتكي ــاخ: الهج ــر المن ــرر وتغي ــة التض ــا وقابلي ــروع »الدلت ــن مش ــزء م ــث كج بح
اليونيســكو تناولــت الدراســة تقييــم لقــدرة المجتمــع علــى الصمــود مــع األعاصيــر االســتوائية فــي دلتــا نهــر مهانــادي فــي أوديشــا 

للبحــث عــن أدلــة عمليــة بشــأن القــدرة المجتمعيــة علــى الصمــود والمســاهمة فــي تقييمهــا وتفعيلهــا.

سكان أوديشا، الهند، والمشاركة في مشاريع رفع الوعي بالمخاطر
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 لماذا؟
البنيــة التحتيــة المائمــة والخاضعــة للصيانــة الجيــدة هــي مــن األمــور المحوريــة 
لتوفيــر الخدمــات الضروريــة، واالســتجابة مــع الكــوارث، والحــد مــن التســبب 

فــي المخاطــر الناتجــة عــن اخطــار تغيــر المنــاخ وأثــاره.

 كيف؟
اعــداد خطــة أو اســتراتيجية للبنيــة التحتيــة الحيويــة وتنفيذهــا مــن أجــل حماية 

البنيــة التحتيــة والمرافــق والخدمات الرئيســية.
تعزيــز فهــم مشــترك للمخاطــر بيــن المدينــة والعديــد مــن مقدمــي خدمــات 
ــة  ــة والمخاطــر القائم ــة التحتي ــى ُنظــم البني ــاط الضغــط عل ــد نق ــق لتحدي المراف

ــة؛ ــتوى المدين ــى مس عل

الحفــاظ علــى قوانيــن البنــاء ولوائحهــا وترتيبــات اســتمراريتها المائمــة والتــي 
تســاعد فــي إقامــة البنيــة التحتيــة فــي المناطــق منخفضــة الخطــورة؛

إدارة خطط االستمرارية من أجل توفير الخدمات المحورية؛

توفير االستثمار الكافي في صيانة البنية التحتية الرئيسية وتحديثها.

ــر  ــن المخاط ــف م ــة وقائية/للتخفي ــة تحتي ــاء بني ــد االقتض ــود عن ــان وج ضم
)مثــل هيــاكل الحمايــة مــن الفيضانــات، التصميمــات االهتزازيــة )الســيزمية(( 

ــا. ــى صيانته والمحافظــة عل
ــم  ــت للتصمي ــد خضع ــة ق ــة القائم ــة الوقائي ــة التحتي ــان أن البني االشــراف لضم

ــة بالمخاطــر؛ ــات المتعلق ــى المعلوم ــتناًدا إل ــم اس ــكل المائ ــاء بالش والبن

القيــام بعمليــات تحافــظ علــى البنيــة التحتيــة الوقائيــة وتضمــن ســامة األصــول 
الحيويــة وعملهــا؛

ــن  ــدة ضم ــة المتواج ــة الحيوي ــة التحتي ــاملة بالبني ــة ش ــر أو خريط ــل حص عم
ــة؛ ــدود المدين ح

وجــود سياســات للتمكيــن مــن رصــد البنيــة التحتيــة للصــرف وصيانتهــا 
وتحديثهــا )مــع األخــذ فــي االعتبــار تغيــر المنــاخ(.

•

•

•

•

•

•

•

•

األساسية 8: زيادة قدرة البنية التحتية على الصمود
ــن  ــف م ــة للتخفي ــة تحتي ــر بني ــا. تطوي ــا وصيانته ــة وتحديثه ــة الحيوي ــة التحتي ــة البني ــتراتيجية لحماي ــر اس »تطوي

ــاء.« ــد االقتض ــر، عن المخاط

ضمــان وجــود خطــط لاســتمرار مــن أجــل 
ــة  ــق الهام ــد المراف ــات وتواج ــر الخدم توفي
ــي  ــل المستشــفيات، والمــدارس، والمبان )مث
الحكوميــة، والمحطــات الفرعيــة الكهربائيــة 
وغيرهــا( فــي مناطــق منخفضــة الخطــورة 

وبنائهــا وفًقــا لقوانيــن البنــاء ذات الصلــة.

تــم اســتخدام إطــارات الســيارات التالفــة فــي 
للتــآكل  الُعرضــة  الطــرق  لتقويــة  جواتيمــاال 
ولعمــل مصــدات. إن هــذا التدبيــر للحــد مــن 
المخاطــر منخفــض التكلفــة ال يحمي اســتثمارات 
البنيــة التحتيــة المحليــة مــن التــآكل فقــط ولكــن 
أيًضــا يســاهم فــي إدارة المخلفــات الصلبــة مــن 

ــر. ــتخدام والتدوي ــادة االس ــال إع خ
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مدينة ِسنداي، اليابان: مدارس آمنة، مدارس نموذجية

حتــى قبــل زلــزال وتســونامي شــرق اليابــان العظيــم فــي 2011 اتخــذت مدينــة ِســنداي خطــوات هامــة لحمايــة مدارســها مــن 
الــزالزل مــن خــال تركيــب مولــدات كهربــاء وبطاريــات تخزيــن تعمــل بالطاقــة الشمســية لتأميــن امــداد الكهربــاء، ووضــع أدلــة 
اســتجابة مــع الكــوارث، واجــراء عمليــات اجــاء تجريبيــة مرتيــن ســنويا. ولقــد تــم تحديــد بضعــة مــدارس بوصفهــا »مــدارس 
نموذجيــة للوقايــة مــن الكــوارث« والتــي قامــت بتنفيــذ الممارســات واألبحــاث األكثــر تقدًمــا. ولضمــان ســامة األطفــال وتوفيــر 
ــة للمــدارس حتــى تخــدم كمراكــز لإلجــاء خضعــت كل المــدارس للتعديــل والتحديــث بموجــب التقييمــات االهتزازيــة  اإلمكاني
)الســزمية(. إال أن أثــر زلــزال وتســونامي 2011 جــاء أكبــر مــن المتوقــع، وبالرغــم مــن ذلــك كانــت المدينــة قــادرة علــى الحــد 
مــن األضــرار نتيجــة للتدابيــر الموضوعــة لحمايــة البنيــة التحتيــة والُنظــم. علــى هــذا األســاس جــددت الكارثــة مــن التــزام المدينــة 

بالقيــام بذلــك الجهــود لبنــاء مــدارس آمنــة وتحســين التثقيــف بالوقايــة مــن الكــوارث اســتناًدا إلــى هــذه التجربــة.

ــة فــي نفــس المقاطعــة باعتبارهــا مــدارس  ــة فــي كل حــي وعــدة مــدارس ابتدائي ــد مدرســة ثانوي ــم تحدي ــزال ت بعــد وقــوع الزل
ــات  ــين الممارس ــة تحس ــوارث. تجــري البحــوث حــول كيفي ــن الك ــة م ــئول للوقاي ــة مس ــي كل مدرس ــد ف ــث يوج ــة، حي نموذجي
التعاونيــة مــع أســر أطفــال المــدارس والمجتمــع المحلــي. وســوف يجــري اســتخدام النتائــج فــي التحســين مــن مســتوى التثقيــف 

ــة. ــى مســتوى المدين ــة مــن الكــوارث عل بالوقاي

اتضحــت نتائــج المجهــودات الســابقة للوقايــة مــن الكــوارث خــال كارثــة 2011. فبالرغــم مــن التلفيــات الناتجــة عــن التســونامي 
التــي تعــدت كل التوقعــات إال أن األطفــال داخــل مبانــي المدرســة بمــا فــي ذلــك األطفــال بالمــدارس الســاحلية الثــاث خرجــوا 
جميًعــا علــى قيــد الحيــاة. هــذا مــا قــد دفــع ِســنداي لاســتمرار فــي التخطيــط لبنيــة تحتيــة أكثــر امًنــا للمــدارس وترســيخ التثقيــف 

بالوقايــة مــن الكــوارث لألجيــال القادمــة.

 http://www.unisdr.org/archive/40266 :للحصول على المزيد من المعلومات عن أنشطة ِسنداي

        أمثلة

المدارس اآلمنة في اليابان
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مدينة كارلستاد، السويد: مخاطر الفيضانات تحفز ألجل تدابير الحماية في المرافق الحيوية

تقــع مدينــة كارلســتاد بالســويد فــي أكبــر دلتــا بأوروبــا الشــمالية حيــث يتدفــق نهــر كارالفيــن إلــى بحيــرة فانيــم. يمثــل موقعهــا 
خطــورة كبــرى الرتفــاع مســتويات الميــاه فــي كل مــن النهــر والبحيــرة. ولقــد حــددت الحكومــة الســويدية كارلســتاد بوصفهــا 
المدينــة التــي تحتــوي علــى أعلــى نســبة ســكان مــن المرجــح لهــا أن تتأثــر بفيضــان يحــدث كل قــرن. غيــر أن الفيضانــات ليســت 

بالخطــر الوحيــد الــذي تواجهــه المدينــة حيــث يجــب عليهــا مواجهــة التحديــات المصاحبــة للتكيــف مــع تغيــر المنــاخ.

تعمــل مدينــة كارلســتاد بعــدة طــرق لتأميــن البنيــة التحتيــة الحيويــة لديهــا. فلقــد جــرى تحســين نظــام الصــرف الصحــي لديهــا 
ــة المســارات  ــاه األمطــار. كمــا توضــح خرائــط نظــم المعلومــات الجغرافي ــه وُنظــم لصــرف مي بإدخــال صمامــات فحــص علي
ــى تشــييد  ــاج إل ــع التــي تحت ــد المواق ــى تحدي ــة إل ــات وحــاالت الطــوارئ، باإلضاف ــاء الفيضان ــة أثن ــر أهمي ــة للطــرق األكث البديل

ــوات الصــرف والمصــدات فيهــا. الجســور المرتفعــة وقن

وبمــا أن المستشــفى العــام فــي كارلســتاد تخــدم ســت بلديــات وتتعــرض لخطــر بالــغ بســبب الفيضانــات تخطــط مدينــة كارلســتاد 
ومجلــس مقاطعــة فارمانــد إلقامــة حاجــز لحمايــة المستشــفى والمنطقــة المحيطــة، والتــي تتضمــن الطــرق الرئيســية التــي تــؤدي 
إلــى المستشــفى وذلــك لضمــان بقائهــا فاعلــة أثنــاء حــاالت الطــوارئ. ســوف يكــون للحاجــز هــدف مــزدوج، حيــث أنــه بخــاف 
المســاعدة فــي إدارة مخاطــر الفيضــان فإنــه جــرى تصميمــه أيًضــا ليكــون بمثابــة مــكان مرتفــع مخصــص للمشــاة والدراجــات. 
ــع محطــات ضــخ بهــا  ــى ســدود تســريب وأرب ــاه األمطــار يحتــوي عل ــك ســوف يتضمــن الحاجــز نظــام أخضــر إلدارة مي كذل

صمامــات فحــص، وكتدبيــر أمنــي إضافــي ســوف تســمح ســبع بوابــات ســطحية لألمطــار الغزيــرة بالمــرور عبــر الحاجــز.

ســوف يوفــر بنــاء هــذا الحاجــز المزيــد مــن الســيطرة علــى ميــاه األمطــار ويحســن مــن ســامة الحركــة المروريــة نتيجــة لمعابــر 
ــي  ــي الشــكل الجمال ــة ســوف تســاهم ف ــا أن النتيجــة المتوقع ــارة الســتخدمة األفضــل حــاال. كم ــة ووســائل اإلن المشــاة اإلضافي
الطبيعــي لمصــب الميــاه. وإن الفائــدة اإلضافيــة الســتخدام الحاجــز باعتبــاره مــكان مخصــص للمشــاة والدراجــات ســوف يســمح 
للبلديــة بــأن تلتــزم باســتراتيجية المنــاخ والبيئــة الخاصــة بهــا والتــي تهــدف إلــى تشــجيع التنقــل بالدراجــات مــع الحفــاظ علــى بيئــة 

آمنــة وجذابــة وبالتالــي تحويــل تدابيــر الحمايــة مــن الفيضانــات إلــى تجربــة إيجابيــة.

إن خطــة طــوارئ المدينــة الخاصــة بالفيضانــات والتــي خضعــت للتطويــر مــع اصحــاب المصلحــة مــن البلديــة والمجتمــع المدنــي 
تعطــي األولويــة إلــى البنيــة التحتيــة الحيويــة. كذلــك تولــي المدينــة اهتماًمــا بالًغــا إلــى الحــد مــن مخاطــر الكــوارث ويأخــذ موظفي 
ــى  ــى الحفــاظ عل ــة حيــث تســعى كارلســتاد إل ــاخ واإلدارة البيئي ــر المن ــر التكيــف مــع تغي ــة حــول تدابي الحكومــة دورات تدريبي

نطاقهــا الجغرافــي ومســتوى تنميتهــا الحالــي.

لمعرفة المزيد عما تقوم به المدن السويدية للتحسين من الحد من مخاطر الكوارث من الممكن مشاهدة الفيديو التالي:
  http://www.youtube.com/watch?v=yPIX97oNKWs

مدينــة هوبكــون، واليــة نيوجيرســي، الواليــات المتحــدة: الــدروس المســتفادة مــن إعصــار ســاندي ُتحســن إدارة الفيضانــات 
ــة الحضري

فــي أعقــاب إعصــار ســاندي أدركــت مدينــة هوبكــون بواليــة نيوجيرســي )الواليــات المتحــدة( الحاجــة إلــى تطويــر اســتراتيجية 
ــد تســببت شــدة  ــا. فلق ــات المســتقبلية واإلعــداد له ــر والفيضان ــار األعاصي ــن آث ــي م ــود للتعاف ــى الصم ــدرة عل ــاء الق شــاملة لبن
اإلعصــار فــي تدميــر البنيــة التحتيــة الحيويــة، حيــث فاضــت شــبكة الصــرف الصحــي للمدينــة نتيجــة الرتفــاع مســتوى أمــواج 
ــاه  المــد إلــى مــا هــو أعلــى مــن إمكانيــات الشــبكة. كمــا أن الدمــار الــذي لحــق بشــكبة الصــرف الصحــي نتيجــة لفيضــان المي
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ــاندي  ــرق إعصــار س ــك أغ ــرة. كذل ــار الغزي ــن هطــول األمط ــج ع ــاد النات ــه الفيضــان المعت ــي حدت ــاق ف ــة ف ــاحلية المالح الس
محطــات كهربــاء المدينــة، فــإن مضخــات الفيضانــات المصممــة لضــخ 50 مليــون جالــون مــن الميــاه يوميــا امتــألت تماًمــا حتــى 
تســتطيع التعامــل مــع مــا يقــرب مــن 500 مليــون جالــون مــن الميــاه الناتجــة عــن اإلعصــار. وبالرغــم مــن عمــل المضخــة علــى 

الفــور بمجــرد هبــوب اإلعصــار إال أنهــا توقفــت مــع انقطــاع تيــار الكهربــاء.

ــار  ــن أث ــف م ــاملة للتخفي ــون الش ــن خطــة هوبك ــوارث تتضم ــاء الك ــار أثن ــن الدم ــة م ــة الحيوي ــق العام ــة المراف ــرض حماي بغ
الفيضانــات مضخــات للفيضانــات، وبنيــة تحتيــة خضــراء، وحمايــة للخطــوط الســاحلية مــن ارتفــاع مســتوى البحــار وهبــوب 
األعاصيــر. تركــز اســتراتيجية الميــاه الحضريــة علــى أربعــة مناهــج إلدارة الفيضانــات، وهــي منهــج المقاومــة: يتمثــل فــي البنيــة 
التحتيــة الماديــة والمناطــق الخضــراء للدفــاع عــن الســواحل؛ ومنهــج اإلبطــاء: يشــمل توصيــات السياســة والمبــادئ التوجيهيــة 
والبنيــة التحتيــة الحضريــة لإلبطــاء مــن تدفــق ميــاه األمطــار؛ ومنهــج التخزيــن: يحتــوي علــى دائــرة مــن البنيــة التحتيــة الخضراء 
المترابطــة لتخزيــن الميــاه الزائــدة وتوجيههــا؛ ومنهــج التصريــف: يتنــاول مضخــات للميــاه ومســارات بديلــة لدعــم التصريــف.

كمــا صــرح عمــدة هوبكــون، داون زيمــر، قائــا »لطالمــا قمــت بالدعــوى ألجــل حــل شــامل لمشــاكل فيضانــات هوبكــون منــذ 
ــذ اســتراتيجية إلدارة  ــوم بتنفي ــي عــام 2007.« وأضــاف أن »هــذا المشــروع ســوف يق ــة ف ــس المدين ــات مجل ــي بانتخاب التحاق
الميــاه التــي مــن شــأنها أن تحمــي بشــكل شــامل كل مــن الســكان، والمشــاريع التجاريــة، واألصــول الحيويــة التــي نتشــاركها مثــل 
PATH )الســكك الحديديــة العابــرة الســريعة التــي تربــط نيوجيرســي بمنهاتــن(، ومحطــات العبــور والمستشــفى. وســوف تســتخدم 
أحــد عناصــر الخطــة الحدائــق باعتبارهــا حمايــة مــن الفيضانــات لتوفــر المزيــد مــن األماكــن المفتوحــة لمتعــة الســكان.« تقــوم 
المدينــة بدراســة شــراء ثــاث قطــع أراضــي فــي المنطقــة الُمعرضــة لخطــر الفيضانــات حتــى يجــري اســتخدامها كحدائــق، كمــا 
ســيتم إدراج مرافــق االحتفــاظ بميــاه المطــار ضمــن التصميــم للحــد مــن التســرب. وســوف يحتــوي التصميــم أيًضــا علــى »بنيــة 

تحتيــة خضــراء« قــادرة علــى الصمــود مــن أجــل إدارة الســهول الفيضيــة للحــد مــن أثــار األعاصيــر العاتيــة.

مدينة هوبكون، واجهت نيوجيرسي فيضان كبير نتيجة إلعصار ساندي
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 لماذا؟
ــا  ــا م ــكات وغالًب ــذ األرواح والممتل ــوارئ تنق ــب للط ــتجابة والتأه ــط االس خط
تســاهم فــي بنــاء القــدرة علــى الصمــود والتعافــي فيمــا بعــد الكــوارث مــن خــال 
ــذار المبكــر  التقليــل مــن أثــر الكــوارث. تســاعد مجهــودات التأهــب وُنظــم اإلن
فــي ضمــان اســتطاعة المــدن والمجتمعــات واألفــراد التصــرف فــي وقــت كاف 

والحــد مــن اإلصابــات الشــخصية وفقــدان األرواح واإلضــرار بالممتلــكات.

 كيف؟
المحافظة على خطة إلدارة الكوارث والتي تحدد قيام المدينة بالتخفيف من 

أثر الطوارئ المحلية والتأهب لها واالستجابة معها.
تحديــد قيــام الخطــة بتوفيــر اســتراتيجية وتنظيــم وهيــكل علــى المســتوى 
ــل  ــك تفاصي ــي ذل ــا ف ــا، بم ــى الكــوارث واالســتجابة معه الحضــري للتأهــب إل
حــول األدوار، والمســئوليات، والمــوارد، ونمــاذج التعــاون والتنســيق بيــن 

اصحــاب المصلحــة.

إتخاذ الترتيبات الالزمة الستمرارية الوظائف الحيوية في مواقف الطوارئ.
الحفــاظ علــى خطــط شــاملة وحديثــة علــى مســتوى المدينــة والتــي تحــدد كيفيــة 
بقــاء الخدمــات الحكوميــة وغيرهــا مــن الخدمــات الرئيســية األخــرى فــي حالــة 

الطــوارئ؛

ــاج  ــي تحت ــدرات والمــوارد المائمــة الت دعــم الخطــة مــن خــال تزويدهــا بالق
إليهــا ألغــراض االســتجابة مــع الطــوارئ )مثــل المتطوعيــن ومعــدات اإلنقــاذ(.

)EWS( ربط المدينة بنُظم اإلنذار المبكر
ضمــان وصــول ُنظــم اإلنــذار المبكــر إلــى المعلومــات المتعلقــة بكافــة أحــداث 

المخاطــر؛

ــتوى  ــى مس ــة عل ــة كافي ــع بتغطي ــر تتمت ــذار المبك ــرات اإلن ــن أن نش ــد م التأك
ــكان؛ ــر الس ــة لتحذي المدين

ــي يجــري اســتخدامها  ــا والت ــاظ عليه ــة والحف ــوارد واألدوات الازم اعــداد الم
فــي نشــر اإلنــذارات مــن خــال وســائل عديــدة )اإلعــام االجتماعــي، والراديــو، 

والرســائل القصيــرة، وصفــارات اإلنــذار ... إلــخ(.

•

•

•

•

•

•

األساسية 9: ضمان االستجابة الفعالة للكوارث
»ضمــان االســتجابة الفعالــة مــع الكــوارث مــن خــالل وضــع خطــط للتأهــب وتحديثهــا بانتظــام وإنشــاء نُظــم إنــذار 

ــادة قــدرات اإلدارة والطــوارئ.« ــط بهــا وزي مبكــر أو الرب

تشــتمل  الطــوارئ  خطــط  أن  ضمــان 
ــد  ــة وتزوي ــام ذا الصل ــون والنظ ــى القان عل
لقابليــة  الُعرضــة  الســكانية  المجموعــات 
واإلمــدادات  والميــاه،  بالغــذاء،  التضــرر 

األساســية. والســلع  والمــأوى،  الطبيــة، 

نظمــت هيئــة إدارة الكــوارث فــي واليــة هيماجل 
براديــش )HPSDMA( سلســلة مــن الفعاليــات 
ابتــداء مــن 8 أكتوبــر 2013 )الذكــرى الثامنــة 
أكتــور 2013   13 إلــى  كاشــمير(  لــزالزال 
)اليــوم العالمــي للحــد مــن الكــوارث 2013( 
كجــزء مــن الحملــة الســنوية لرفــع الوعــي وبنــاء 
 “SAMARTH 2013” العامــة  القــدرات 

.HPSDMA ــة ــة لهيئ التابع



تمكين المدن من القدرة على الصمود – »مدينتي تستعد!« 72

مدينة مانشستر، المملكة المتحدة: العمل سويا للتخفيف من اثر الحرائق واالستجابة معها 

ــة  ــات القابل ــن المخلف ــان م ــن آالف األطن ــتخدم لتخزي ــات والمس ــل المخلف ــع لنق ــي موق ــق ف ــع حري ــطس 2013 اندل ــي أغس ف
ــة المجتمعــات  ــاء الحريــق وحماي ــل لمــدة 21 يــوم إلطف لاشــتعال. عملــت خدمــات طــوارئ مدينــة مانشســتر العظمــى بــا كل
المحليــة. وحســبما اتفــق عليــه ســابًقا منتــدى قــدرة مانشســتر العظمــى علــى الصمــود، وهــو المنتــدى الــذي يتمثــل فــي شــراكة 
ــي اشــتركت  ــات الت ــة، اجتمعــت الهيئ ــة بحــاالت الطــوارئ المدني ــة تنســق األنشــطة المتعلق ــى مســتوى التجمعــات الحضري عل
فــي التعامــل مــع الحريــق فــي أعقــاب ذلــك إلجــراء مراجعــة فيمــا بعــد هــذا الحــدث، وتحديــد الــدروس المســتفادة والتوصيــة 

ــتقبلية. ــراءات المس باإلج

نتيجــة لذلــك تــم تحديــد ُطــرق جديــدة وجماعيــة للعمــل علــى التخفيــف مــن أثــر خطــر الحرائــق واالســتجابة فــي حالــة انــدالع 
ــدة.  ــع الجدي ــد األراضــي المناســبة ألجــل المواق ــات خاصــة لتحدي ــام بعملي ــى القي ــى عل ــة األول ــد انطــوت الطريق ــق. ولق الحرائ
ــل  ــز ســامة عم ــي تعزي ــط وبالتال ــح اإلذن بالتخطي ــم من ــى يت ــا حت ــي وضــع الشــروط الواجــب تلبيته ويســاعد المستشــارون ف
الموقــع. أمــا الطريقــة الثانيــة فقــد تضمنــت القيــام بالتنفيــذ المشــترك، فبالرغــم مــن أن الــوكاالت العامــة قــد تعمــل بشــكل مبدئــي 
ــد االقتضــاء، بالتنســيق مــن  ــام، عن ــة القي ــد أقــر الشــركاء كيفي ــه ق ــة إال أن ــع لتعزيــز ممارســات العمــل اآلمن مــع مالكــي المواق
أجــل اجــراءات التنفيــذ للحــد مــن مخاطــر الموقــع. وأخيــًرا بالرجــوع إلــى الــدروس المســتفادة مــن حرائــق عديــدة فــي مواقــع 
نقــل المخلفــات فــي مانشســتر العظمــى اســتطاعت الخطــة المشــتركة الخــروج ياســتراتيجيات اســتجابة ناجحــة للحــد مــن األثــار 

ــة لهــذه الحرائــق. ــة واالقتصادي ــة والبيئي الصحي

        أمثلة

المدينة اإلعامية في مانشستر



73 الفصل 2
ما هي األساسيات العشر لتمكين المدن من القدرة على الصمود؟

مقاطعة سيبو، الفليبين: اإلجاء ينقذ أرواح الجزيرة ككل من إعصار هايان

أنقــذ اإلجــاء الســريع لمعظــم ســكان أحــد الجــزر الصغيــرة البالــغ عددهــم 1000 شــخص الكثيــر مــن األرواح عندمــا تعرضــت 
العديــد مــن البيــوت للتلــف أو الدمــار بســبب إعصــار هايــان فــي نهايــة 2013. ولقــد صــرح عمــدة ســان فرانسيســكو الســابق 
بمقاطعــة ســيبو )الفليبيــن(، ألفريــدو أرجويانــو، أن ســنوات مــن العمــل لتقويــة تأهــب المجتمــع والحــد مــن مخاطــر الكــوارث 
ــى  ــذي أوضــح إل ــوم الســابق لإلعصــار وال ــي الي ــا »ف ــة. وأضــاف قائ ــى كارث ــوت إل ــج دي ــت دون تعــرض ســكان توالن حال
أي مــدى ســيخُلف اإلعصــار آثــار ســيئة قررنــا إجــاء األلــف شــخص، ويرجــع ذلــك إلــى عملنــا الكثيــر علــى مســألة مخاطــر 
ــد  ــه قبــل وصــول اإلعصــار كان ق ــى مــكان آمــن.« وعلي ــال إل ــى االنتق ــة تامــة بالحاجــة إل ــى دراي ــإن الجميــع عل الكــوارث، ف
ارتحــل جميــع الســكان إلــى مراكــز اإلجــاء المخصصــة فــي الجزيــرة وخارجهــا. نتيجــة لتدريبــات الحكومــة علــى التأهــب لــم 
يكــن مــن الصعــب إقنــاع األشــخاص باالنتقــال إلــى مــكان آمــن. قــال الســيد أرجويانــو موضًحــا »إن هــذه الحالــة تبرهــن علــى 
ــدى  ــد كان مســتوى الوعــي ل ــذار المبكــر واإلجــاء. لق ــى اجــراءات اإلن ــا لســنوات عل ــي بثمــاره، فلطالمــا عملن أن التأهــب يأت
المجتمــع مرتفــع للغايــة وبالتالــي ســارت األمــور علــى مايــرام.« مــن ّثــم حققــت توالنــج ديــوت هــدف متميــز، أال وهــو صفــر 

مــن الخســائر البشــرية.

الســيد أرجويانــو هــو مــن ابطــال حملــة تمكيــن المــدن مــن القــدرة علــى الصمــود، وفــازت ســان فرانسيســكو بجائــزة ساســاكوا 
 »Purok System« باألمــم المتحــدة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث 2011 مــن أجــل عملهــا المجتمعــي، علــى اســاس نظــام

وهــو اســلوب للشــعوب األصليــة للتنظيــم الذاتــي.

 http://bit.ly/1y9AwAy :لمشاهدة فيديو عن إجاء توالنج ديوت

جزيرة توالنج ديوت الصغيرة في سيبو، الفليبين 
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مدينة جالي، سريانكا: لجان الكوارث على مستوى القرى لإلنذار المبكر للتسونامي واالستجابة معه

مدينــة جالــي هــي مــن المــدن األكثــر تتضــرًرا فــي ســريانكا بعــد تســونامي المحيــط الهنــدي فــي ديســمبر 2004، والــذي تســبب 
فــي مقتــل 4,330 شــخص وتشــريد 26,278 أســرة. مــن أجــل اعــداد المجتمعــات المحليــة لألخطــار الســاحلية المرتقبــة قامــت 
ــام  ــن الع ــه مــن مركــز إدارة الكــوارث واألمي ــي )DDMCU( بموجــب توجي ــة جال ــي ضاحي وحــدة تنســيق إدارة الكــوارث ف

لضاحيــة جالــي بتكويــن لجــان إلدارة الكــوارث فــي 146 قريــة ســاحلية واقعــة علــى الخــط الســاحلي لجالــي البالــغ 72 كــم.    

ــع  ــتجابة م ــراءات االس ــاذ اج ــرة، وإتخ ــذارات المبك ــر اإلن ــي نش ــرى ف ــتوى الق ــى مس ــان عل ــة لج ــن إقام ــرض م ــل الغ يتمث
الطــوارئ، وتوزيــع إمــدادت اإلغاثــة فــي حــاالت الكــوارث، وحمايــة حقــوق االنســان مــن وقــوع ضحايــا للكــوارث. كجــزء مــن 
هــذا المســعى تــم تشــكيل خمــس لجــان فرعيــة وتدريبهــا علــى اإلنــذار المبكــر، والبحــث واإلنقــاذ، واإلســعافات األوليــة، وإدارة 
المخيمــات وأمنهــا، وتتجســد بالفعــل المشــاركة المجتمعيــة الملموســة فــي هــذه العمليــة. تضمنــت عضويــة اللجــان قيــادات مــن 
القــرى، ورجــال ديــن، وأفــراد مــن المجتمعــات المحليــة. كانــت كل قريــة مــن القــرى مســئولة عــن إتخــاذ اجــراءات فوريــة وذلــك 

بدعــم مــن األميــن العــام للمجموعــة جرامــا نيــاداري )ومســئولين عمومييــن( ولجــان إدارة الكــوارث.

 DDMCU يقــوم مركــز إدارة الكــوارث بتشــغيل ســبعة ابــراج خاصــة باإلنــذار المبكــر فــي ضاحيــة جالــي كمــا تديــر وحــدة
ــع  ــى المجتم ــا عل ــوم وحــدة DDMCU بتوزيعه ــذار تق ــي رســالة إن ــد تلق ــدار الســاعة. عن ــى م ــات الطــوارئ عل ــز عملي مرك

ــذارات التســونامي. ــر الدعــم فــي نشــر إن ــة لتوفي ــي. كمــا ترتبــط اقســام الشــرطة ومعســكرات الجيــش بالُنظــم المعني المحل

بوتوفيل في المقاطعة الشرقية، سريانكا 
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مشهد، إيران: اإلعداد للزالزل

ــة  ــة متنوع ــات متكامل ــذ حم ــي تنف ــى الت ــة األول ــة اإليراني ــا المدين ــي 2010 باعتباره ــة ف ــى الحمل ــهد إل ــة مش ــت مدين انضم
ومتكــررة لتمكيــن المــدن مــن القــدرة علــى الصمــود. خــال 2016/2015 أقــرت مدينــة مشــهد إطــار ِســنداي، وقبــل ذلــك كان 

لديهــا عــدد مــن أنشــطة الحــد مــن مخاطــر الكــوارث، مــن بينهــا:

   1. إجراء تمرينات على التأهب للكوارث بمشاركة لمجموعات مثل المدراء الحضريين، والخبراء، والمواطنين، 
       والطاب؛

   2. إجراء العديد من الدورات التدريبية للمدراء والخبراء في إدارة الكوارث، والمواطنين، والطاب؛
   3. توفير أنشطة شعبية تنظمها مجموعات تطوعية إلدارة الكوارث في ضواحي بلدية مشهد اإلثنى عشر مع الحفاظ 

       على استمرار العاقات فيما بينها؛
   4. تقديم الجائزة الوطنية اإليرانية الرابعة إلدارة الكوارث بهدف تحديد المبادرات الُمبدعة وتنفيذها للحد من آثار 

       الكوارث الطبيعية إلى جانب إظهار الدعم للمخترعين والمبتكرين؛
   5. المشاركة الفعالة في مجال السامة الحضرية استناًدا إلى نموذج المجتمع المحلي اآلمن ومفهومه؛

   6. تعيين مدير قسم إدارة الكوارث في بلدية مشهد رئيًسا للشبكة األسيوية للمجتمعات اآلمنة حتى 2020؛
   7. دعم تصميم نظام لتقدير اضرار الزالزل وتنفيذه بواسطة اساتذة وخبراء إيرانيين؛

   8. تصميم نظام إدارة كوارث متكامل وتنفيذه اعتماًدا على المراحل األربع لدورة إدارة المخاطر من خال خبراء  
       إيرانيين؛

   9. إعادة بناء النسيج الحضري القديم في مشهد والتجهيز التحسيني له من خال استثمارات صغيرة بالتعاون مع  
       المواطنين؛

  10. تدريب 2000 مواطن في مشهد لجعلهم على دراية بظاهرة الزالزل من خال االستفادة من محاكي الزالزل.

تشيلي، وكولمبيا، واإلكوادور، وبيرو: استعداد المجتمعات الساحلية للتسونامي

ــوم المحيطــات  ــة لعل ــة الحكومي ــة الدولي ــادي، وهــي جــزء مــن اللجن ــط اله ــوب المحي ــة لجن ــة الدائم ــام للجن ــن الع صــرح األمي
)IOC( التابعــة لليونيســكو، هيكتــور ســولدي قائــا »إن منطقــة جنــوب شــرق المحيــط الهــادي والتــي تتضمــن ســواحل تشــيلي، 
وكولمبيــا، وإكــوادور، وبيــرو تقــع ُعرضــة بشــكل خــاص لحــاالت التســونامي حيــث أنهــا تتواجــد فــي منطقــة زالزل نشــطة مــع 

ورشة عمل اإلنذار بتسونامي المحيط الهندي والتخفيف من آثاره
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نســبة خطــر عاليــة بحــدوث زالزل فــي البحــر والتــي تــؤدي بدورهــا إلــى وقــوع التســونامي.« تتعــاون اللجــان الوطنيــة المعنيــة 
باإلنــذار المبكــر فــي هــذه الــدول األربــع علــى توحيــد اإلجــراءات التشــغيلية لقيــام اتصــاالت لإلنــذار المبكــر بحــدوث التســونامي، 

وهــو بمثابــة مثــال علــى التعامــل مــع المخاطــر العابــر للحــدود مــن خــال التعــاون اإلقليمــي المتعلــق بالحــد مــن المخاطــر.

تهــدف هــذه المبــادرة إلــى وضــع نظــام اقليمــي يحتــوي علــى اســتراتيجيات مشــتركة واجــراءات موحــدة والتــي تنطبــق علــى 
المســتوى المحلــي والوطنــي. يكمــن الغــرض منهــا فــي رفــع مســتوى الوعــي وبنــاء القــدرة علــى الصمــود فــي المجتمعــات القابلــة 
للتضــرر والتــي قــد تتأثــر بالتســونامي. وفــي نفــس الوقــت تســعى إلــى ُســبل لتعزيــز المشــاركة المجتمعيــة فــي التصميــم للوقايــة، 
والتأهــب، واإلنــذار المبكــر، واالســتجابة وتنفيــذ كل مــا ســبق. وحتــى تاريخــه تمثلــت النتائــج الرئيســية للمشــروع فيمــا يلــي: )أ( 
تقويــة المعرفــة والقــدرات فــي مجتمــع المــدارس )الطــاب، والمدرســين، واإلدارييــن، وأوليــاء األمــور( فيمــا يتعلــق بالتأهــب 
والحــد مــن مخاطــر التســونامي؛ )ب( تطويــر خطــط محليــة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث وتنفيذهــا بالتعــاون مــع المجتمعــات 
المحليــة؛ )ج( توفيــر آليــات ُمحســنة بيــن مراكــز اإلنــذار المبكــر والســلطات الوطنيــة للطــوارئ والتعليــم للتنســيق اإلقليمــي فيمــا 

بيــن الــوكاالت مــن أجــل اإلنــذار المبكــر بالتســونامي.  

 http://ioc-unesco.org/ :للمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع
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 لماذا؟
ضمــان توافــق كل مــن التعافــي والتأهيــل وإعــادة اإلعمــار مــع اهــداف التخطيــط 
طويلــة األمــد ســوف يــؤدي إلــى تحســين بيئــة المدينــة وزيــادة قــدرة الصمــود 
لــدى المجتمــع المتضــرر. تســاعد عمليــة إعــادة اإلعمــار والتعافــي التشــاركية 
ــة  ــاء البني ــة لنفســها، وإعــادة بن ــي إعــادة تنشــيط المدين ــًدا ف ــا جي والمخطــط له
التحتيــة المتضــررة الخاصــة بهــا، وتعافــي اقتصادهــا، وتمكيــن المواطنيــن مــن 
ــة  ــا بمثاب ــون أيًض ــوف تك ــهم. س ــبل عيش ــاكنهم وُس ــم، ومس ــاء حياته ــادة بن إع
فتــرة للتعُلــم مــن أخطــاء الماضــي مــن أجــل تطويــر اســتراتيجيات إلعــادة البنــاء 

والتطويــر.

 كيف؟
ــك  ــوارث، ويشــمل ذل ــد الك ــار بع ــي وإعــادة اإلعم وضــع اســتراتيجيات للتعاف

ــات ــتعادة الخدم ــة الس ــة الضروري ــة واالقتصادي ــب المجتمعي الجوان
الحفاظ على آلية تمويل تسمح بالوصول إلى أموال للتعافي وتوزيعها؛

ــا  ــر نطاًق ــة أكب ــن عملي ــا كجــزء م ــا ولجانه ــي وقطاعاته تنســيق وكاالت التعاف
ــد مــن اصحــاب المصلحــة. تضــم العدي

تطبيق مبدأ »إعادة البناء بشكل أفضل«
ــق  ــدرات، وتوثي ــل والق ــه الفش ــل أوج ــداث لتحلي ــد األح ــا بع ــم م ــتكمال تقيي اس
الــدروس المســتفادة مــن أجــل إدراجهــا فــي عمليــات التعافــي وإعــادة اإلعمــار؛

ــات  ــدة والمعلوم ــر الجدي ــاة المخاط ــري مراع ــي يج ــة التعاف ــن عملي ــزء م كج
ــة  ــط التنمي ــث خط ــات وتحدي ــراء المراجع ــال إج ــن خ ــرى م ــية األخ األساس

الحضريــة وعملياتهــا.

•

•

•

األساســية 10: اإلســراع فــي عمليــة التعافي وإعــادة البناء 
بشــكل أفضل

»وضــع اســتراتيجيات للتعافــي بعــد الكــوارث والتأهيــل وإعــادة اإلعمــار تضمــن التوافــق مــع التخطيــط طويــل األمــد وتوفيــر 
بيئــة ُمحســنة للمدينــة وزيــادة القــدرة علــى صمــود المجتمعــات المتضــررة.«

مــن الممكــن إلــى درجــة ملحوظــة اإلعــداد 
للتعافــي والتأهيــل وإعــادة اإلعمــار قبــل 
وقــوع الكارثــة. يعتبــر هــذا األمــر جوهريــا 
أفضــل  بشــكل  البنــاء  إعــادة  أجــل  مــن 
والمجتمعــات  والمــدن  الــدول  وتمكيــن 
ــل  ــود قب ــى الصم ــدرة عل ــن الق ــة م المحلي

وقــوع الكــوارث.

ــد  ــة للتضــرر بع ــر قابلي ــح األشــخاص أكث يصب
ــبل  ــطة ُس ــن أنش ــع بي ــة. إن الجم ــوع الكارث وق
ــات  ــر المجتمع ــن مخاط ــد م ــي تح ــش، الت العي
ــى  ــدرة عل ــر ق ــرق أكث ــاء ط ــل بن ــة، مث المحلي
الصمــود تراعــي التوصيــف المحلــي للمخاطــر، 
ــة  ــا االجتماعي ــن المزاي ــر م ــل الكثي ــر بالفع توف

واالقتصاديــة.
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مدينة تيمسايد، المملكة المتحدة: التركيز على تعافي األعمال التجارية

ــي  ــل ف ــغ شــدتها 80 مي ــاح تبل ــة لري ــي بســوء األحــوال الجوي ــذار وطن ــة مانشســتر العظمــى إن ــت مدين ــر 2014 تلق ــي فبراي ف
ــاء فــي  ــى انقطــاع الكهرب ــة واســعة النطــاق حيــث اقتلعــت األشــجار وأدت إل ــاح فــي اضــرار هيكلي الســاعة. تســببت قــوة الري
الكثيــر مــن المناطــق. مــن ضمــن المبانــي التــي تعرضــت لتلفيــات خــال الريــاح العاتيــة مقــر يبلــغ عمــره 100 عــام يقــع فــي 
ــة للمبنــى للخطــر  ــة. مــع تعــرض الســامة الهيكلي ــد مــن الوحــدات التجاري ــذي ضــم العدي ــة تيمســايد وال ــد بمدين منطقــة داكنفيل
باإلضافــة إلــى إجــاء األماكــن الســكنية المجــاورة، بــدأ اجــاء الكثيــر مــن األعمــال التجاريــة الصغيــرة مــن المقــر حتــى يمكــن 

اســتعادة ســامة المقــر. 

ــاء  ــبل عيشــهم وبق ــى ُس ــاظ عل ــي الحف ــة ف ــال التجاري ــر لمســاعدة اصحــاب األعم ــة مجموعــة مــن التدابي ــس المدين وضــع مجل
اعمالهــم التجاريــة ضمــن المجتمــع المحلــي فــي فتــرة مــا بعــد التعافــي.  ولقــد حصــل تعافــي األعمــال التجاريــة علــى الدعــم 
حيــث أن المجلــس ومســئول الصحــة والســامة ومالــك المقــر عملــوا مــع األعمــال التجاريــة ألجــل ســامة إنقــاذ الســلع واألصــول 
القّيمــة. كذلــك، تــم توفيــر مســاحة لألعمــال التجاريــة بــدون إيجــار لمــدة أول ســتة شــهور للمســاعدة فــي اســتمرارية عمليــات 
التشــغيل. اســتمر ذلــك لمــا يزيــد عــن 90 يــوم وفــي نهايــة المطــاف تطلــب األمــر هــدم المقــر. يعمــل المجلــس حاليــا مــع مالــك 
األرض للتخطيــط مــن أجــل كيفيــة إعــادة تطويــر األرض علــى النحــو األمثــل مــع الحفــاظ علــى التركيــز علــى األعمــال التجاريــة 

الصغيــرة. 

للمزيد من المعلومات عما تقوم به مانشستر العظمى لتحقيق القدرة على الصمود:
 http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/cities/view/3899 

        أمثلة

الرئيســة الســابقة لمكتــب األمــم المتحــدة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث مارجريتــا والســتروم )المركــز( مــع 
ممثليــن مــن المــدن العشــر فــي مانشســتر العظمــى  بمجــرد االنضمــام إلــى حملــة تمكيــن المــدن مــن القــدرة 
ــتوكبورت،  ــالفورد، س ــل، س ــام، روكدي ــتر، أولده ــوري، مانشس ــون، ب ــي 2014: بولت ــود ف ــى الصم عل

تامســيد، ترافــورد، ويجــان
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تشييد أماكن إيواء مؤقتة في موقع األحداث بنيكارجوا وهندوراس

ــة  ــة الدولي ــة للتنمي ــة األمريكي ــب األحمــر والهــال األحمــر والوكال ــات الصلي ــي لجمعي ــام اإلتحــاد الدول ــش ق ــد إعصــار ميت بع
بتشــييد هيــاكل إيــواء مؤقتــة فــي موقــع الحــدث ُأطلــق عليهــا  ”champas“ بأماكــن الضحايــا فــي نيكارجــوا. اســتطاع هــؤالء 
األشــخاص ممــن حصلــوا علــى هــذه الهيــاكل المؤقتــة أن يظلــوا علــى مقربــة مــن عمليــة إعــادة اإلعمــار وبالتالــي اتجهــوا إلــى 
أن يكونــوا أكثــر فاعليــة فــي المشــاركة خــال عمليــة إعــادة البنــاء برمتهــا. اقتــرن تشــييد champas بتوفيــر تدريــب علــى 
مهــارات البنــاء ممــا يســمح للمســتفيدين بفــرص اضافيــة إلعــادة بنــاء منازلهــم الدائمــة )وكذلــك التحســين مــن تصميمهــا الداخلــي 
بمجــرد االنتهــاء مــن بنائهــا(. كمــا اســتطاعوا أيًضــا التعديــل فــي هيــكل champa الخــاص بهــم حتــى يكــون بمثابــة المنــزل 
ــر بينمــا كانــت  ــات أو التدمي ــاكل منازلهــم التــي تعرضــت للتلفي ــر مــن الســكان فــي هي ــدوراس عــاش الكثي ــم لهــم. فــي هن الدائ
ــام المشــروع بتحســين شــامل  ــة ق تجــري عمليــات التصليــح أو إعــادة اإلعمــار لهــا. وفــي الكثيــر مــن هــذه المجتمعــات المحلي
لمســتوى معيشــة الســكان، علــى ســبيل المثــال قامــت ثــاث مســتوطنات فــي هنــدوراس بتنظيــم أنفســها للوصــول إلــى خدمــات 

الكهربــاء والنقــل العــام، كمــا قامــت باإلعــداد لمشــروع خــاص بالميــاه يخضــع لــإلدارة الذاتيــة.

للمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع: 
www.recoveryplatform.org/assets/submissions/200909010435_honduras_
huricanemitch_shelter.pdf huricanemitch_shelter.pdf

مدينة ِسنداي، اليابان: اعتبارات خاصة بالنوع االجتماعي لمراكز اإلجاء

ــم تؤخــذ فــي االعتبــار احتياجــات المــرأة بالشــكل الكافــي فــي  فــي أعقــاب زلــزال وتســونامي شــرق اليابــان العظيــم 2011  ل
الكثيــر مــن مراكــز اإلجــاء، والتــي كان يقــوم بتشــغيلها إلــى حــد كبيــر مجموعــات مجتمعيــة يديرهــا الرجــال. والجديــر بالذكــر 
أنــه يجــب مشــاركة المــرأة فــي عمليــة إتخــاذ القــرار فيمــا يتعلــق بتشــغيل مراكــز اإلجــاء، حيــث أن احتياجــات النســاء والبنــات 

تختلــف عــن تلــك الخاصــة بالرجــال.

ــنداي لتتضمــن  ــي ِس ــة المــدن مــن الكــوارث ف ــس وقاي ــة مجل ــرت عضوي ــة تغي ــل اجــراء مراجعــة لخطــة الكــوارث اإلقليمي قب
المزيــد مــن النســاء.  حتــى ذلــك الوقــت كان هنــاك فقــط عضويتــن فــي اللجنــة )مــن اجمالــي 60 عضــو(. تــم زيــادة اعضــاء 

ــى 70 عضــو مــن ضمنهــم 11 مــن النســاء )%15.7(. اللجــان إل

ــك إدراًكا  ــى ذل ــة. عــاوة عل ــى رؤى النســاء بشــأن مجهــودات التأهــب للكــوارث اإلقليمي ــز عل ــد التركي ــن تزاي ــك الحي ــذ ذل من
للنقــص فــي وجــود نســاء لديهــا المعرفــة العمليــة فيمــا يتعلــق بالتأهــب للكــوارث ســوف تضــم ِســنداي خمــس قائــدات مــن كل 
اتحــاد مــن 113 اتحــاد لجمعيــات األحيــاء بالمدينــة ليبلــغ اجمالــي العــدد حوالــي 600 قائــدة مــع نهايــة 2015. وحتــى األن أتــم 
ــادة عــدد النســاء فــي مجــال  ــادات النســائية بشــكل ملحــوظ. إن زي ــة وزاد عــدد القي ــة ذات الصل ــدورة التدريبي 197 مواطــن ال
التأهــب للكــوارث والحــد مــن المخاطــر ســوف يعــود بالفائــدة ليــس علــى عمليــات مراكــز اإلجــاء فقــط ولكــن أيًضــا ســوف يوفــر 

مــورًدا وخبــرة قّيمــة لضحايــا أثــار الكــوارث النفســية االجتماعيــة.     
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ــد الخطــط الخاصــة بالحــد مــن المخاطــر  ــب نهــج منتظــم ومتعــدد األوجــه وفعــال لتحدي إن الحــد مــن مخاطــر الكــوارث يتطل
وتقييمهــا وتطويرهــا. تحتــاج الحكومــات المحليــة إلــى تطويــر عمليــة لإلعــداد تحقيًقــا للخطــوات الخمــس التــي تمثــل دورة بنــاء 

القــدرة علــى الصمــود. الخطــوات هــي:

1. المشاركة في القدرة على الصمود من خال التنظيم واإلعداد؛
2. فهم الخطر وتقييم القدرة على الصمود؛

3. وضع خطة عمل؛
4. تمويل خطة العمل وتنفيذها؛

5. رصد خطة عمل القدرة على الصمود وتقييمها.

يناقــش هــذا الفصــل تلــك الخطــوات الخمــس بالتفصيــل ويعــرض أمثلــة علــى مــا قامــت بــه الحكومــات المحليــة مــن أجــل أن 
تصبــح قــادرة علــى الصمــود.

دورة بناء القدرة على الصمود باستخدام العناصر األساسية العشرة
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المشــاركة فــي القــدرة علــى الصمــود: تنظيــم المدينــة واصحــاب 
المصلحــة

ــة االســتثمار فــي  ــاء القــدرة علــى الصمــود. مــن خــال فهــم اهمي ــة باإلشــتراك فــي بن ــادة الحكومــات المحلي يجــب أن يلتــزم ق
الحــد مــن مخاطــر الكــوارث يتعيــن عليهــم النظــر إلــى بنــاء القــدرة علــى الصمــود باعتبارهــا جــزًءا مــن اســتراتيجية التنميــة 
المســتدامة لمدينتهــم ورؤيتهــا. وســوف ُيمهــد هــذا الوعــي لإلعــداد إلــى وضــع الهــدف المؤسســي. إال أن إدارة مخاطــر الكــوارث 
مهمــة معقــدة تتطلــب مجهــود جماعــي مــن كل اصحــاب المصلحــة علــى اختافهــم. فــإن الحكومــات المحليــة ال يتســنى لهــا تنــاول 
ــات،  ــات والمعلوم ــة، والبيان ــوارد البشــرية، والمعرف ــل، والم ــق بالتموي ــا يتعل ــاعدة فيم ــى المس ــاج إل ــا وتحت ــور وحده كل األم
والخدمــات المهنيــة فضــا عــن المــوارد األخــرى مــن اصحــاب المصلحــة المتنوعيــن. مــن الممكــن للقطــاع الخــاص، والهيئــات 
األكاديميــة، والمجتمــع المدنــي وغيرهــم مــن اصحــاب المصلحــة األخريــن أن يســاهموا بشــكل ملحــوظ فــي الحــد مــن مخاطــر 

الكــوارث، حيــث تعتبــر الشــراكات مــن األساســيات لبنــاء القــدرة علــى الصمــود. 

ــة، والقطــاع الخــاص  ــات األكاديمي ــة، والهيئ ــة المحلي ــرار بالحكوم ــي الق ــن الضــروري تيســيير إشــراك كل مــن صانع ــه لم إن
والمجتمــع المحلــي ضمــن الحكومــة المحليــة. ومــن المتوقــع لقــادة المــدن تطويــر بيئــة تمكينيــة لتيســيير الشــراكات الفعالــة حتــى 
تســتطيع جميعهــا المســاهمة علــى نحــو ايجابــي تجــاه الحــد مــن المخاطــر. بمجــرد جمــع كافــة الفاعليــن تتخــذ العمليــة التشــاركية 

طابعهــا الرســمي وســتكون المدينــة مســتعدة لتخطيــط عمليــة بنــاء القــدرة علــى الصمــود وتنفيذهــا.

اعداد السياق المؤسسي ورفع الوعي

     • يصبح قائد الحكومة المحلية على دراية بأهمية المشاركة في بناء القدرة على الصمود. يختار القائد االستثمار 
       في الحد من مخاطر الكوارث باعتبارها جزًءا ال يتجزأ من استراتيجية التنمية المستدامة للمدينة ورؤيتها. إنه 

       التزام يتضح من خال )1( تشكيل فريق؛ و)2( تخصيص ميزانية محددة؛ و)3( االنضمام إلى حملة تمكين المدن 
       من القدرة على الصمود للتصديق على االلتزام بتنفيذ األساسيات العشر .

     • وضع اإلطار القانوني وجدول األعمال الخاص ببناء القدرة على الصمود للقيام بالحد من مخاطر الكوارث؛ 
       يجري تطوير اطار قانوني للسياسة إلقرار سياسة بشأن القدرة على الصمود، إذا ما تطلب األمر.

     • تعيين اشخاص لتشكيل كيان أو فريق فني في البلدية/المدينة ذات الصلة لقيادة جدول األعمال الخاص ببناء القدرة 
       على الصمود وبالتالي تنفيذ اإلجراءات المعنية. 

     • تعزيز الوعي العام بالمسائل ذات الصلة فيما بين اصحاب المصلحة.

جمع الفاعلين، وتحديد األدوار والمسئوليات، وإضفاء الطابع الرسمي على العملية التشاركية

     • تحديد اصحاب المصلحة الرئيسيين وجمعهم من أجل المشاركة في عملية بناء القدرة على الصمود. تعريف 
      المسئوليات المتعلقة بالجوانب المتعددة للقدرة على الصمود مع الكوارث وربطها بأدوار واضحة.

     • تكوين قوة عمل مكونة من العديد من اصحاب المصلحة لتنفيذ العملية.
     • تشكيل مجموعات عمل قطاعية أو موضوعية.

     • تحديد خط األساس للعمل القادم. تحديد االحتياجات واألولويات وموارد المدينة تباًعا.
     • وضع آليات لاتساع بنطاق المشاركة واإلشراف ونشر المعلومات.
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تخطيط العملية وتنفيذها

      • تعريف المنهجية التي سوف تقوم باستخدامها قوة عمل اصحاب المصلحة المتعددين.
      • تحديد مستوى مقبول من المخاطر ما بين اصحاب المصلحة عند عرض المخاوف المتعلقة بالمخاطر إلتخاذ 

        القرار بشأن استثمارات المدينة الحضرية.
      • وضع خطة عمل ونشرها.

      • بناء القدرات الفنية وحشد الموارد لتنفيذ خطة العمل.

اســتضافت بلديــة باتيــكاو فعاليــة  لبنــاء القــدرات ألصحــاب المصلحــة المحلييــن، والتــي تناولــت العناصــر األساســية العشــرة لحملــة 
تمكيــن المــدن مــن القــدرة علــى الصمــود
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مدينة باتيكالوا، سريانكا: إشراك الهيئات الضرورية لتنسيق انشطة إدارة الكوارث على المستوى المحلي

بعــد تســونامي 2004 اتخــذت حكومــة ســريانكا خطــوات عديــدة تجــاه القيــام بترتيبــات مؤسســية إلدارة الكــوارث ضمــن الدولــة، 
والتــي اشــتملت علــى اقــرار قانــون إدارة الكــوارث وتنفيــذه فــي مايــو 2005. وفــي نفــس العــام قــام المجلــس الوطنــي إلدارة 
ــن المجتمعــات  ــة للســامة فيمــا بي ــق ثقاف ــه مهمــة خل الكــوارث )NCDM( بإنشــاء مركــز إدارة الكــوارث )DMC( لتكــون ل
المحليــة والدولــة ككل مــن خــال اإلدارة الُممنهجــة لمخاطــر الكــوارث الطبيعيــة والتكنولوجيــة والتــي مــن ُصنــع اإلنســان. ينســق 
مركــز إدارة الكــوارث )DMC( كافــة أنشــطة إدارة الكــوارث بينمــا يقــوم المنســقين علــى مســتوى الضواحــي بتيســيير أنشــطة 

إدارة الكــوارث فــي كل ضاحيــة مــن الضواحــي بدعــم مــن الــوكاالت الحكوميــة وغيــر الحكوميــة المعنيــة. 

ــن  ــوارث م ــطة إدارة الك ــة أنش ــيق كاف ــوا بتنس ــة باتيلك ــي مدين ــي )DDMCU( ف ــوارث الضواح ــيق إدارة ك ــدة تنس ــوم وح تق
خــال أمانــات المراكــز وإدارات )مســئولي القــرى( Grama Niladarie. وتتضمــن بعــض المبــادرات وضــع خطــط إلدارة 
الكــوارث علــى مســتوى الضواحــي والمراكــز والقــرى وتشــكيل لجــان لذلــك، وتقديــم برامــج للتدريــب ورفــع الوعــي للمجتمــع 
المحلــي وطــاب المــدارس مثــل عمليــات التدريــب الصوريــة، وتحديــد مواقــع الســامة ومســاراتها، ووضــع نظــام إنــذار مبكــر، 
وإجــراء تدريــب للبحــث واإلنقــاذ، وتوفيــر الدعــم لُســبل العيــش. يعمــل عــدد مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة والدوليــة 
عــن ُقــرب مــع DDMCU حيــث توفــر الدعــم فيمــا يتعلــق بالتمويــل، والتدريــب، وتطويــر ُســبل العيــش، والميــاه والصــرف 
الصحــي. كذلــك، تســاهم الجامعــات وهيئــات البحــوث مــن خــال عقــد ورش عمــل وفعاليــات تدريبيــة للمســئولين الحكومييــن 
والمجتمعــات المحليــة مــع توفيــر الدعــم فــي مجــال البحــوث. باإلضافــة إلــى ذلــك تتعــاون DDMCU مــع الحكومــات المحليــة 
ــة،  ــة )البلدي ــات المحلي ــة للحكوم ــتويات الثاث ــل المس ــى مســتوى الضواحــي مث ــة عل ــة العامل ــوكاالت الحكومي ــن ال ــا م وغيره
والحضريــة، والمحافظــات Pradeshiya Sabhas(، وهيئــة بحــوث البنــاء الوطنيــة )NBRO(، وإدارة الشــئون المناخيــة، 
ــى  ــاظ عل ــة )UDA(، وإدارة الحف ــة الحضري ــة التنمي ــم )GMSB(، وهيئ ــة والمناج ــار الكريم ــب األحج ــري، ومكت وإدارة ال
ــدى  ــد ل ــة. ويوج ــة المركزي ــة والبيئ ــات الزراعي ــة الخدم ــا، وهيئ ــتصاح األراضــي وتطويره ــة اس ــواحل )CCD(، وهيئ الس
الكثيــر مــن هــذه الجهــات مكاتــب علــى مســتوى الضواحــي فــي باتيلكــوا والتــي تعمــل عــن ُقــرب مــع DDMCU فــي أنشــطة 
بنــاء القــدرة علــى الصمــود فــي المدينــة. يتضــح مــن خــال هــذا المثــال وجــود الترتيبــات المؤسســية الضروريــة علــى المســتوى 

المحلــي إلدارة األنشــطة المتعلقــة بالكــوارث فــي المدينــة.

مدينة باتيكالوا، سريانكا: إشراك الهيئات الضرورية لتنسيق انشطة إدارة الكوارث على المستوى المحلي

منــذ 2010 تشــترك مدينــة ماكاتــي بشــكل فعــال فــي حملــة تمكيــن المــدن مــن القــدرة علــى الصمــود. وباعتبارهــا مدينــة تجريبيــة 
اشــتركت مدينــة ماكاتــي فــي الترويــج للعناصــر األساســية العشــرة وتحقيقهــا، ونتيجــة لمجهوداتهــا المبذولــة تــم اإلعــان عــن 

المدينــة باعتبارهــا بطلــة الحملــة فــي 2011.  

ــا تشــمل  ــي تشــمل فيم ــة والت ــاب المصلح ــات اصح ــة مجموع ــع كاف ــات م ــة تحالف ــة إقام ــي اهمي ــة ماكات ــة مدين ــدرك حكوم  ت
مكاتــب حكومــة المدينــة المختلفــة )اصحــاب المصلحــة الداخلييــن(، ووكاالت الحكومــة اإلقليمية/الوطنيــة، والهيئــات األكاديميــة، 

ــة. ــات المجتمــع المدنــي، والمنظمــات المجتمعي ــراء الفنييــن، وهيئ والمرافــق العامــة، والخب

        أمثلة
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 SEEDS مــع إدراك اهميــة إقامــة التحالفــات مــع كافــة مجموعــات اصحــاب المصلحــة المعنييــن تشــاركت مدينــة ماكاتــي مــع
ــرى  ــئولي الق ــن ومس ــة المواطني ــز معرف ــي )MKRC( لتعزي ــي ماكات ــل ف ــة المتنق ــوارد المعرف ــروع  م ــر مش Asia لتطوي

ــق بالحــد مــن مخاطــر الكــوارث. ــا يتعل )Barangay( وقدراتهــم فيم

تضمنــت المرحلــة األولــى التــي تــم اســتكمالها تدريــب المدربيــن فــي 33 قريــة فــي ماكاتــي مــن خــال ورش العمــل العمليــة 
ــم  ــى تعمي ــة عل ــة الثاني ــوارث(. تنطــوي المرحل ــف بالك ــدن للتثقي ــة مشــاهدة الم ــة )باســتخدام منهجي ــم المخاطــر المجتمعي وتقيي
األنشــطة فــي المجتمعــات المحليــة. يتمثــل الهــدف الرئيســي فــي إقامــة مركــز مــوارد متنقلــة يكــون مــن الســهل وصــول المجتمــع 
المحلــي إليــه. مــن المتوقــع أن يكــون MKRC منبــًرا لبنــاء قــدرات اعضــاء المجتمــع المحلــي فيمــا يتعلــق بالمعرفــة والقــدرة 

علــى االســتجابة مــع األخطــار المختلفــة.

مركز موارد المعرفة المتنقل في ماكاتي 

)الصــورة العلويــة اليســرى(: ممثــل لمجموعــة تعرض 
ماحظاتهــا االيجابيــة والســلبية وتقــدم توصياتهــا مــن 

أجــل الُمضــي قدًمــا.
القريــة  مســئولي  اليمنــى(:  العلويــة  )الصــورة 
االيجابيــة  ماحظاتهــم  يوضحــون   )barangay(
والســلبية فــي القــرى الخاصــة بهــم علــى خريطــة 

المواقــع. تحديــد  ســهولة  أجــل  مــن  اساســية 
القــرى  مســئولي  اليســرى(:  الســفلية  )الصــورة 
)barangay( مــن مدينــة أوردانيتــا حيــث قامــوا 
ــد  ــة. لق ــة المدين بنشــاط المشــاهدة مــع مســئولي حكوم
ــي  ــة والســلبية ف إلتقطــوا صــوًرا للماحظــات االيجابي

القــرى  الخاصــة بهــم.
)الصــورة الســفلية اليمنــى(: يقــوم رئيــس قســم البحــوث 
فــي مكتــب إدارة مخاطــر الكــوارث فــي ماكاتــي، 
الســيد/ رايــان تاجــل، بشــرح كيــف حــدث انهيــار 
ــزال مــن خــال اســتخدام نمــوذج  أرضــي بســبب الزل

ــار.  ــاكاة األخط مح
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فهم المخاطر: فهم تقييمات المخاطر
يؤكــد إطــار ِســنداي ضــرورة قيــام سياســات إدارة مخاطــر الكــوارث وممارســاتها علــى فهــم مخاطــر الكــوارث مــن كافــة أبعادهــا 
الخاصــة بقابليــة التضــرر، والقــدرة، وتعــرض األشــخاص واألصــول للمخاطــر، وخصائــص الخطــر وبيئتــه. يجــري تقييــم فعــال 
للمخاطــر مــن أجــل التضميــن فــي االســتراتيجيات المقترحــة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث مــع تركيــز االنتبــاه والمــوارد علــى 
المجتمعــات المحليــة والممتلــكات الُمعرضــة ألعلــى مســتوى مــن المخاطــر. يوفــر تقييــم المخاطــر األســاس لتطويــر خطــط عمــل 

للحــد مــن مخاطــر الكــوارث وتخصيــص المــوارد لهــا، ليصيــر بعــد ذلــك اصحــاب المصلحــة علــى درايــة بمخاطــر المدينــة.

اإلطالع على مخاطر المدينة وإجراء التقييمات الضرورية للمخاطر

      1. جمع المعلومات وتنظيمها فيما يتعلق بمخاطر المدينة بما في ذلك تحليل بيانات الكوارث التاريخية المعنية  
          باألخطار المحتملة والتقييمات/الدراسات السابقة لتحديد الفجوات التي بحاجة إلى مواجهتها.

      2. إجراء دراسة عامة أو تشخيص للمدينة التي سوف تخدم كخط اساس للمعرفة والذي بمقتضاه بمكن القيام 
          بتحليل للمخاطر.

      3. إشراك اصحاب المصلحة المختلفين القيام بتحليل للتهديدات واألخطار الحالية والمستقبلية لتحديد مستوى التعرض 
          للمخاطر وقابلية التضرر على مستوى المدينة والذي يجب أخذه في االعتبار في خطط المدينة وبرامجها 

          طويلة المدى.
      4. تطوير تقييمات المخاطر باالعتماد على األخطار المحددة ونشر األثار مع مراعاة المخاطر العابرة للحدود 

          وتأثيرات تغير المناخ بالنسبة لمستويات المخاطر المستقبلية والديناميكيات الحضرية. تمكين المجتمعات المحلية  
          من اجراء تقييمات المخاطر. 

      5. تحديث تقييمات المخاطر بانتظام من خال إشراك العديد من اصحاب المصلحة.

تقييم حالة القدرة على الصمود

بمجــرد تقييــم المخاطــر تســتطيع الحكومــات المحليــة تحديــد الفجــوات ونقــاط القــوة مــن خــال تقييــم للبيئــة المحليــة والفاعليــن 
ــر عــدد مــن أدوات  ــم المتحــدة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث وشــركائه بتطوي ــب األم ــام مكت ــم. ق ــر بالتقيي ــا مــع إعــداد تقري به
ــدن، والمؤشــرات  ــي الم ــود ف ــى الصم ــدرة عل ــاس الق ــة قي ــة LG-SAT، وبطاق ــات المحلي ــي للحكوم ــم الذات ــم )أداة التقيي التقيي
الحضرية/المحليــة، وذلــك مــن بيــن ُجملــة أمــور أخــرى والتــي ســوف يجــري شــرح بعضهــا بالتفصيــل فيمــا بعــد( وذلــك مــن 
ــد تســتخدم  ــود. ق ــى الصم ــدرة عل ــاء الق ــن المخاطــر وبن ــة لوضــع خطــوط األســاس ألنشــطة الحــد م ــات المحلي أجــل الحكوم
الحكومــات المحليــة هــذه األدوات لمراجعــة مســتوى تقدمهــا فــي الحــد مــن المخاطــر وبنــاء القــدرة علــى الصمــود مــن خــال 

ــة: اســتخدام االســتراتيجية التالي

تحليل الفجوات ونقاط القوة وإعداد تقرير تقييم القدرة على الصمود

      1. اجراء تحليل داخلي وخارجي للوضع على مستوى المدينة، وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات؛
      2. تحليل الفاعلين واصحاب المصلحة الرئيسيين، والموارد، والقدرات الخاصة بالحد من مخاطر الكوارث وبناء 

          القدرة على الصمود؛
      3. اعداد مسودة تقرير التقييم استناًدا إلى تقييمات المخاطر ونشر المخرجات مع كافة اصحاب المصلحة؛

          أمثلة
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تقييم مخاطر زلزال اسطنبول

فــي 17 أغســطس 1999 حــدث زلــزال بقــوة 7.4 وكان مركــزه جولجــوك جنــوب إزميــت، وهــي المدينــة الصناعيــة الواقعــة 
ــة حــدث  ــات التعافــي جاري ــت عملي ــر 1999 بينمــا كانــت مازال شــرق اســطنبول. بعــد مــرور بضعــة شــهور وفــي 11 نوفمب
زلــزال بقــوة 7.2 فــي نفــس المنطقــة وكان مركــزه بالقــرب مــن دوزجــي. تســبب هــذان الزلــزاالن المعروفــان بــزالزل مرمــرة 
فــي تلفيــات كبــرى فــي منطقــة مدينــة اســطنبول وحولهــا وزادت احتماليــة وقــوع زلــزال فــي بحــر مرمــرة نتيجــة النتقــال موجــات 

الضغــط.

مــع متابعــة هــذا الخطــر المتزايــد فــي منطقــة اســطنبول جــرت تقييمــات للمخاطــر واحتماليــة وقــوع الــزالزل فــي منطقــة مرمــرة 
الُعرضــة للــزالزل وكذلــك فــي اســطنبول. ووفًقــا لاحتماليــة القائمــة علــى اســاس الوقــت بالنســبة لدرجــة االهتــزاز )الســيزمية( 
ومســتويات الضغــط التكتونيــة التــي جــاء بهــا زلــزال إزميــت فــي 1999، قــام طــوم بارســونز وزمــاء مــن المســح الجيولوجــي 
للواليــات المتحــدة )USGS( بحســاب احتماليــة وقــوع زلــزال بقــوة 7 أو أكثــر بالقــرب مــن اســطنبول خــال الِعقــد القــادم حيــث 
 Parsons( )%15 -/+( %62 وخــال الثاثيــن عــام القادمــة والمتوقــع لــه تســجيل )%مــن المتوقــع لــه أن يســجل 32% )+/- 12
et al.2000, 1(. فــي عــام 2004 أجــرى USGS إعــادة تقييــم للخطــر مــع تحســين لمســتوى تعــرض بحــر مرمــرة واســتخدام 
ــت النســبة %41 )+/-  ــث مثل ــزال اســطنبول حي ــن عــام لزل ــة الثاثي ــزالزل وإعــادة حســاب احتمالي ــد لل تصنيــف تاريخــي جدي

 .)Parsons 2004( )%14
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      4. تطوير آليات واضحة لتضمين المخاطر وآثارها باعتبارها أداة إلتخاذ القرار على مستوى كافة إدارات المدينة 
          من أجل عمليات وضع االستراتيجيات والخطط، مع إدراج الماحظات والتوصيات الصادرة عن اصحاب المصلحة؛

      5. نشر وتوصيل تقرير تقييم المخاطر.

          أمثلة

فــي  للــزالزل  التاريخــي  التطــور 
مســتوى التعــرض شــمال األناضــول 

)USGS )بفضــل 

فــي عــام 2004 أجــرى طــوم بارســونز فــي USGS إعــادة تقييــم للخطــر مــع تحســين لمســتوى تعــرض 
بحــر مرمــرة واســتخدام تصنيــف تاريخــي جديــد للــزالزل وإعــادة حســاب احتماليــة الثاثيــن عــام لزلــزال 

اســطنبول حيــث مثلــت النســبة 41% )+/- 14%(
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باالعتمــاد علــى حســابات مــدى االحتماليــة جــرت أيًضــا تقييمــات ألخطــار الــزالزل الحتميــة فــي دراســات مشــتركة مــا بيــن 
وكالــة التعــاون الدولــي اليابانيــة  )JICA( وبلديــة مدينــة اســطنبول )IMM(، والصليــب األحمــر األمريكــي )ARC( وجامعــة 
بوجازيجــي )BU( )JICA-IMM 2002; BU 2002,75(. انتهــت هــذه الدراســات إلــى أن حــدوث الزلــزال األســوأ بقــوة 
7.5 يعتبــر »عالــي االحتماليــة« خــال الســبعين عــام القادمــة  )IMM 2003, 17(. وبعــد هــذا التشــخيص قامــت بلديــة مدينــة 
اســطنبول بتنظيــم اتحــاد يضــم أربــع جامعــات تركيــة إلعــداد دراســات لتقييــم المخاطــر وقابليــة التضــرر مــن أجــل خطــة زالزل 

رئيســية إلســطنبول.

يقــوم مــدى ِحــدة خطــر الــزالزل علــى مســتوى اهتــزاز األرض والــذي يعتمــد علــى مزيــج مــن عوامــل عديــدة مثــل قــوة الزلزال، 
ــاء  ــة المحليــة )Smith 2001, 130(. ترتفــع نســبة الخســائر فــي األرواح أثن والمســافة مــن التصــدع والظــروف الجيولوجي
الــزالزل علــى األغلــب نتيجــة لانهيــارات الهيكليــة واألخطــار الثانونيــة مثــل الحرائــق، وحــاالت الغمــر الناتجــة عــن التســونامي 
ــم  ــيناريو اســطنبول ت ــزال س ــابات زل ــي حس ــواد الخطــرة والمتفجــرات. ف ــى تســرب الم ــة إل ــل الســدود، باإلضاف أو فشــل عم
 IMM 2003,( لقيــاس العاقــة المباشــرة بيــن التلفيــات الهيكليــة وعــدد الخســائر فــي األرواح HAZUS99 اســتخدام منهجيــة
19(. وعلــى أســاس هــذه المنهجيــة مــن المتوقــع أن تبلــغ مســتويات الخســائر فــي األرواح لســيناريو الزلــزال مــا بيــن ثاثيــن 

.)BU 2002,243( وأربعيــن ألــف شــخص اعتمــاًدا علــى عــدد الســكان بيــن الليــل والنهــار

خضعــت التفليــات الهيكليــة للحســاب علــى أســاس حصــر لألبنيــة، والــذي أجــراه معهــد الدولــة لإلحصائيــات فــي 2000. بنــاء 
ــة المبانــي )66%( فــي اســطنبول هــي أبنيــة مــن الخرســانة  علــى هــذا الحصــر ودراســة الحقــة لتصنيــف المبانــي، فــإن غالبي
مكونــة مــن طابــق واحــد إلــى ثمانيــن طابــق والتــي خضعــت للبنــاء بعــد القوانيــن الســيزمية لعــام 1975، و24% مــن المبانــي 
عبــارة عــن هيــاكل بنائيــة )BU 2002, 114-16(. غيــر أنــه نتيجــة ألوجــه القصــور فــي التصميــم ومســتوى جــودة الخرســانة، 
ــاوم  ــم المق ــن التصمي ــتويات منخفضــة م ــا مس ــر لديه ــطنبول تعتب ــي اس ــانية ف ــي الخرس ــة المبان ــإن غالبي ــاء ف ــات البن وممارس
للــزالزل وفًقــا للمقيــاس األوروبــي الســيزمي األصغــر )SME( ممــا يتســبب فــي التلفيــات الهيكليــة وخســائر األرواح المتوقعــة 

)المصــدر ســابق الذكــر 168(.

ــم بالنســبة لســيناريو الــزالزل فــي اســطنبول فــإن حســابات قابليــة التضــرر القائمــة علــى مســتوى حــدة الــزالزل فيمــا  ومــن ّث
يتعلــق بحصــر المبانــي يقــدر تعــُرض 40,268 مبنــى )حوالــي 5.5% مــن اجمالــي المبانــي( لتلفيــات تتعــدى اإلصــاح واجمالــي 
77,000 مبنــى )10.5%( لتلفيــات جوهريــة أو كبــرى وحوالــي 200,000 مبنــى )27%( لتلفيــات متوســطة )المصــدر ســابق 
الذكــر 243(. باإلضافــة إلــى كونهــا توفــر احتماليــة للتســبب فــي خســائر بــاألرواح فــإن التلفيــات الهيكليــة ســوف تتســبب أيًضــا 
فــي فقــدان الوحــدات الســكنية. تتنبــأ نتائــج التحليــل بــأن يحتــاج مــا يبلــغ 608,000 أســرة معيشــية إلــى مــأوى بســبب ســيناريو 
الزلــزال فــي اســطنبول، وذلــك دون احتســاب االحتياجــات قصيــرة المــدى المحتملــة للمقيميــن فــي المنــازل متوســطة التلفيــات 

علــى ســبيل المثــال تلــك التــي فقــدت المرافــق )المصــدر ســابق الذكــر 213، 243(.

المصدر: 
 Gencer, E. A. 2008. Natural Disasters, Vulnerability, and Sustainable Development:(
 Examining the Interplay, Global Trends, and Local Practices in Istanbul. VDM Verlag:
)Saarbrucken
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بطاقة قياس القدرة على الصمود في المدن
ــة مــن  ــى مشــاركة مكثف ــاج إل ــى الصمــود مــع الكــوارث ضمــن ســيطرتها وتحت ــة عل ــدرة المدين ــع ق فــي معظــم الحــاالت ال تق
اصحــاب المصلحــة. تتضمــن هــذه المشــاركة فــي بعــض أوقــات كل مــن الفاعليــن بالقطــاع الخــاص، ومســتويات أخــرى مــن 
الحكومــة، وجهــات محليــة حضريــة أخــرى فــي نفــس النطــاق، ووكاالت تركــز علــى االســتجابة مــع الطــوارئ، ومجموعــات مــن 

المواطنيــن. إن إشــراك العديــد مــن القطاعــات يلقــي بالضــوء علــى التعــاون القائــم علــى المشــاركة بالمعلومــات.  

مــن أجــل مواجهــة هــذه التعقيــدات وبنــاء توافــق فــي اآلراء قــام مكتــب األمــم المتحــدة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث، بدعــم مــن 
شــركائه وهــم فــي هــذه الحالــة IBM وAECOM، بتطويــر بطاقــة قيــاس القــدرة علــى الصمــود فــي المــدن فــي 2014. ومــع 
تصميمهــا لدعــم تطبيــق  األساســيات العشــر تقــوم البطاقــة بقيــاس مســتوى أداء أي مدينــة فيمــا يتعلــق بــكل عنصــر مــن العناصــر 
األساســية. تســمح هــذه البطاقــة بإجــراء تقييــم رقمــي ومرئــي لمجــال مــن األنشــطة لتتبــع التقــدم الُمحــرز فيــه مــن أجــل توفيــر 
منظــور حــول الموقــف الكلــي لقــدرة المدينــة علــى الصمــود مــع الكــوارث إلــى جانــب القيــام أيًضــا بتحديــد الفجــوات المتواجــدة 

فــي الخطــط واللوائــح.  

مــع اكتمــال تنفيذهــا تدعــم بطاقــة القيــاس الحكومــة المحليــة لوضــع خــط اســاس للمدينــة بشــأن مــدى قدرتهــا علــى الصمــود فــي 
الوقــت الحالــي بالنســبة لألخطــار القابلــة للتوقــع، أي تحديــد أينمــا تكــون فــي حالتهــا األقــوى وأينمــا تكــون فــي حالتهــا األضعــف 
وبالتالــي تحديــد مــدى الحاجــة إلــى الوقــت واالهتمــام والمــوارد المحتملــة مــن أجــل الحــد مــن المخاطــر. إن المســاهمة األكبــر 
علــى اإلطــاق لبطاقــة القيــاس تكمــن فــي عــرض الفجــوات التــي قــد تتواجــد والتــي قــد يكــون تــم إغفالهــا، والصراعــات الخفيــة 
ضمــن االفتراضــات، والخطــط التــي مــن الممكــن لهــا عرقلــة االســتجابة مــع الكــوارث. مــن الممكــن توفيــر ذلــك ضمــن ســياق 

التعــاون والحــوار الــذي يتضمــن العديــد مــن اصحــاب المصلحــة.

بعــد إقــرار إطــار ِســنداي للحــد مــن مخاطــر الكــوارث واهــداف التنميــة المســتدامة دعــت الحكومــات المحليــة والوطنيــة مــن 
أجــل مجموعــة حديثــة مــن المؤشــرات المحليــة واألداة المصاحبــة لهــا. مــن خــال الدعــم المقــدم بواســطة الخبــراء، والمنظمــات 
الفنيــة، وعــدد مــن المشــاريع التجريبيــة، قــام مكتــب األمــم المتحــدة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث بتطويــر بطاقــة قيــاس مــن »جيــل 
جديــد« علــى درايــة بالمخاطــر ومــن الممكــن تنســيقها حســب خصائــص أي مدينــة )حجــم الســكان، والقطاعــات االقتصاديــة، 

واألخطــار(.

ــى  ــد عل ــل وتؤك ــار ب ــي االعتب ــذ ف ــتويات تأخ ــة المس ــات ثاثي ــاس آلي ــى أس ــة عل ــي القائم ــل الثان ــن الجي ــاس م ــة القي إن بطاق
الصدمــات والضغوطــات التــي قــد تواجههــا المدينــة  وتدعــم إقامــة خطــوط األســاس وتحديــد إتاحــة العمليــات التــي تســاعد بنــاء 
القــدرة علــى الصمــود وموازنــة فاعليــة اإلجــراءات. ســوف يســمح تنفيــذ هــذه البطاقــة ألي مدينــة بتطويــر اجــراءات محــددة 
حســب األولويــة للتحســين مــن وضعهــا. بخــاف إدراج العديــد مــن مصــادر البيانــات القائمــة وتحديــد الفجــوات ســوف يحصــل 

كل مــن المــدن والمســتثمرين علــى مزايــا كثيــرة ممــا يلــي:

      1. تقييم ممنهج لقدرتها على الصمود مع المخاطر التي تواجهها وأساس بمقتضاه يتم التخطيط لاستثمارات 
          المستقبلية وتتبع التقدم الُمحرز على مستوى كل جوانب االستجابة المطلوبة؛

      2. تعزيز االستثمارات وإقرار ممارسات اإلدارة الفعالة؛
      3. دعم عملية صناعة القرار الحديثة؛

      4. وضع أساس يتم بمقتضاه تحديد الهيئات العديدة وإشراكها )هيئات الدولة والحكومات المحلية، والمرافق، 
           والمنظمات الشعبية( والتي تستند إليها قدرة المدينة على الصمود؛ 

      5. امكانية االستثمار االقتصادي المتزايدة نتيجة النخفاض مستوى التعرض للمخاطر أو قابلية التضرر ووضوح 
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           مفهوم التعامل مع الخطر هلى نحو جاد؛
      6. انخفاض محتمل في بعض تكلفة التغطية التأمينية؛

      7. إظهار القيادة باعتبارها مدينة قادرة على الصمود مع وجود دليل واضح على تبني الممارسات الجيدة؛
      8. وسيلة لدعم تنفيذ إطار ِسنداي للحد من مخاطر الكوارث على المستوى المحلي للمساهمة في تنفيذ اهداف   

          التنمية المستدامة أيًضا.

www.unisdr.org/campaign/resilientcities/home/toolkit :تتوفر بطاقة القياس من الجيل الثاني على

ورشة العمل التجريبية لمدينة ماكاتي حول  األساسيات العشر الجديدة

ــى   ــة عل ــي القائم ــل الثان ــن الجي ــوارث م ــع الك ــدن م ــي الم ــود ف ــى الصم ــدرة عل ــاس الق ــة قي ــت بطاق ــام 2016 خضع ــي ع ف
األساســيات العشــر إلــى االختبــار فــي مدينــة ماكاتــي، الفليبيــن. تــم تقســيم األداة إلــى أربعــة مســتويات مــن األســئلة والمتجهــة إلــى 
جمــع الحكومــة المحليــة واطرافهــا المعنيــة لتقييــم االحتياجــات والقــدرات الحاليــة والمســتقبلية وتحديــد األهــداف واالســتراتيجية 

المشــتركة.

أظهــر التقييــم األولــي الســتخدام األداة أن ماكاتــي مازالــت لديهــا نقــاط للضعــف فــي بعــض الجوانــب المتعلقــة بالحــد مــن مخاطــر 
ــل الخــاص بالمخاطــر،  ــن التموي ــي كل م ــا مــن أجــل تحســينها ف ــم تحديده ــي ت ــة الت ــر اهمي ــل المجــاالت األكث ــوارث. تتمث الك
ــد  ــع القطــاع الخــاص. ولق ــرة للحــدود، والشــراكة م ــات العاب ــة، وخطــط االســتمرارية، واالتفاق ــة الحيوي ــة التحتي ــة البني وحماي
أجــرت حكومــة مدينــة ماكاتــي بشــكل متســق تقييًمــا لمخاطــر الــزالزل وأخطــار الفيضانــات، إال أنــه مازالــت هنــاك حاجــة إلــى 
اجــراء تقييــم للمخاطــر فــي مجــاالت أخــرى مــن األخطــار. لطالمــا جــرت االســتفادة علــى نحــو فعــال مــن المعلومــات التــي تــم 
الحصــول عليهــا مــن هــذه األدوات وذلــك فــي التوثيــق المنظــم والمنتظــم لمبــادرات ماكاتــي المتعلقــة بالقــدرة علــى الصمــود، 
وبشــكل اساســي فــي مســاعدة مخططــي و/أو صانعــي القــرار فــي المدينــة ممــن اســتطاعوا تتبــع مــدى تقــدم المدينــة فــي التحســين 
مــن القــدرة علــى الصمــود مــع الكــوارث مــع مــرور الوقــت وتحديــد األولويــات لإلســتثمار وإتخــاذ اإلجــراءات. كمــا أنهــا عملــت 
بكفــاءة كدليــل للمدينــة إليجــاد ُســبل ألجــل التحُســن مــن خــال المراجعــة والتقييــم بشــكل منتظــم لقيــاس مــدى تقــدم المدينــة فيمــا 
يتعلــق بمبادراتهــا المعنيــة بالحــد مــن مخاطــر الكــوارث والقــدرة علــى الصمــود. وبنــاء علــى ذلــك، يتــم تحديــد المجــاالت التــي 
بحاجــة إلــى التحســين فــي نظــام ماكاتــي الخــاص بــإدارة الحــد مــن مخاطــر الكــوارث، ووضــع برامــج للمداخــات المائمــة، و/

أو عمليــات المراجعــة، و/أو االبتــكارات علــى مســتوى القطاعــات التنمويــة والتــي تشــمل وال تنحصــر فــي الجوانــب المؤسســية 
والماليــة والمعنيــة باســتخدام األراضــي والبنيــة التحتيــة.

علــى مســتوى أوســع نطاًقــا أدت مشــاركة ماكاتــي فــي حملــة تمكيــن المــدن مــن القــدرة علــى الصمــود لمكتــب األمــم المتحــدة 
للحــد مــن مخاطــر الكــوارث إلــى جعــل المدينــة مؤيــًدا فاعــا للقــدرة علــى الصمــود مــع الكــوارث.

ورشة عمل مدينة ماكاتي
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مدينة بوجبا، بنما: تجربة بطاقة قياس القدرة على الصمود في المدن

ــا بتجربــة بطاقــة قيــاس القــدرة علــى الصمــود فــي المــدن مــن الجيــل الثانــي، والتــي تســمح للمدينــة  قامــت بلديــة مدينــة بوجب
بتقييــم قدرتهــا علــى الصمــود اســتناًدا إلــى  األساســيات العشــر التــي خضعــت للتحديــث وفًقــا إلطــار ِســنداي. تــم جمــع البيانــات 
العامــة للحكومــات المحليــة وتــم عقــد ورشــة عمــل لمــدة يوميــن مــع الفاعليــن الرئيســيين للتحقــق مــن صحــة تقييــم الوضــع الحالــي 

للبلديــة، وتأهبهــا لمواجهــة المخاطــر والخــروج بخطــة عمــل.

ــن خــال  ــة م ــي المنطق ــة ف ــى رؤى اصحــاب المصلحــة المختلف ــن الضــروري الحصــول عل ــة كان م ــة التجريبي خــال العملي
مشــاركتهم فــي صناعــة القــرار المعنــي بــإدارة المخاطــر. عــزز ذلــك مــن التــزام المواطنيــن ونتــج عنــه أثــر مضاعــف مــن حيــث 
األهميــة فيمــا بيــن القطاعــات المشــاركة، والمتمثــل فــي كل مــن المجتمــع المدنــي، وممثلــي بلديــة بوجبــا، والمؤسســات الحكوميــة، 
والهيئــات األكاديميــة، ومراكــز البحــوث والقطــاع الخــاص. ســوف تســمح المعلومــات التــي تــم جمعهــا مــن خــال أداة التخطيــط 

باســتخدام المــوارد والقــدرات المتاحــة لتطويــر اجــراءات ملموســة.

ورشة عمل المؤشرات المحلية/الحضرية في بوجبا



تمكين المدن من القدرة على الصمود – »مدينتي تستعد!« 94

وضع خطة عمل للقدرة على الصمود
باالعتمــاد علــى نتائــج التمريــن الخــاص بتقييــم المخاطــر تســتطيع الحكومــات المحليــة تطويــر خطــة عمــل علــى المســتوى المحلي 
تتضمــن مفاهيــم القــدرة علــى الصمــود فــي الخطــط والبرامــج. تعتبــر خطــة عمــل الحــد مــن مخاطــر الكــوارث أداة ضروريــة 
مــن أجــل دعــم قــدرة المدينــة علــى الصمــود وهــي بحاجــة إلــى التوافــق مــع اهــداف الحــد مــن مخاطــر الكــوارث والمؤشــرات 
ومقتضيــات التنميــة علــى المســتوى المحلــي والوطنــي. ينبغــي علــى خطــة العمــل أن تلقــي بالضــوء علــى األنشــطة، واإلطــارات 
الزمنيــة المقترحــة، واإلدارات/الــوكاالت المســئولة عــن التنفيــذ، والترتيبــات التشــغيلية، واســلوب التمويــل، والمســتوى المتوقــع 
لألثــر، واألنشــطة المقترحــة للرصــد والتقييــم. كمــا ينبغــي علــى خطــة العمــل أن تتضمــن مؤشــرات األداء الرئيســية لقيــاس مــدى 
نجــاح أنشــطة الحــد مــن المخاطــر المقترحــة. كذلــك، مــن الضــروري إشــراك كافــة اصحــاب المصلحــة فــي تطويــر خطــة العمــل 

وأن تكــون أدوارهــم ومســئولياتهم محــددة بوضــوح.

تحديد اهداف خطة العمل والتحقق من التصديق السياسي/القانوني

      1. تحديد الرؤية واألهداف الخاصة بخطة العمل على اساس تقييم المخاطر.
       2. ضمان أن األهداف تتماشى مع رؤية المدينة وخطط/استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث الوطنية وكذلك 

           مع اأُلطر المتفق عليها دوليا.
      3. تحديد األولويات، واإلجراءات، والمشاريع واألنشطة للمساعدة في تحقيق األهداف.

      4. التحقق مما إذا كان هناك مستوى عال من الدعم السياسي واطار قانوني لتنفيذ هذه اإلجراءات والحفاظ عليها.

تحديد البرامج والمشاريع وإضفاء الطابع المؤسسي على خطة العمل

      1. تطوير خطة عمل للحد من مخاطر الكوارث مع تحديد اأُلطر الزمنية وآليات التنفيذ والرصد وخيارات التمويل 
          بشكل واضح.

       2. تحديد األنشطة واألولويات الرئيسية من أجل خطة العمل مع إلقاء الضوء على األهداف طويلة وقصيرة األمد 
           المتعلقة بتطوير قدرة المدينة على الصمود. 

      3. تطوير خطة تفصيلية لكل نشاط، وتحديد التاريخ المتوقع لانتهاء، واإلدارات/ اصحاب المصلحة المسئولين، 
          واألثر المتوقع، ومؤشرات األداء الرئيسية، ومعايير الرصد والتقييم.
      4. تضمين كافة عناصر خطة العمل في خطة تطوير المدينة وبرنامجها.

      5. تحديد أدوار ومسئوليات اصحاب المصلحة من أجل تحقيق خطة عمل الحد من مخاطر الكوارث.
      6. عرض خطة عمل الحد من مخاطر الكوارث على اصحاب المصلحة المعنيين وجعلهم على دراية بشأن 

          األنشطة المقترحة وأدوارهم ومسئولياتهم المتعلقة بتحقيق النتيجة المتوقعة.
      7. نشر خطة العمل على نطاق واسع لضمان دراية المجتمع المحلي ككل بمحتوياتها.

          أمثلة
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خطة عمل لشبونة

قامــت مدينــة لشــبونة بتطويــر خطــة عمــل للقــدرة علــى الصمــود تشــبه نمــوذج دورة القــدرة علــى الصمــود كمــا هــو محــدد فــي 
حملــة تمكيــن المــدن مــن القــدرة علــى الصمــود. يســتند نمــوذج خطــة عمــل القــدرة علــى الصمــود الخــاص بلشــبونة إلــى )أ( 
تطويــر رؤى تقــوم علــى اجتماعــات اصحــاب المصلحــة واستشــارتهم؛ )ب( تقييــم للمخاطــر بقــوم علــى بطاقــة قيــاس القــدرة 
علــى الصمــود فــي المــدن؛ )ج( تقييــم أثــار المخاطــر؛ )د( تحديــد الفجــوات ووضعهــا فــي مجموعــات عمــل والتــي ســوف تتبــع 
ــع  ــاء الطاب ــي ســوف تخضــع إلضف ــى مجموعــات العمــل الرئيســية والت ــوم عل ــر مشــاريع خاصــة تق نفــس النهــج؛ )هـــ( تطوي
ــا  ــا لنطاقهــا لضمــان أن التحســينات حتًم ــم فــي الوقــت المناســب؛ )و( رصــد المشــاريع المحــددة وفًق المفاهيمــي عليهــا والتنظي

تنعكــس فــي ســجات المؤشــرات. 

ــي ينبغــي تحســينها، وأوضحــت اإلجــراءات  ــة لشــبونة المجــاالت الت ــى الصمــود حــددت مدين ــدرة عل ونتيجــة لخطــة عمــل الق
ــد مــن نقــاط القــوة والتــي تتضمــن  ــة لشــبونة بالعدي ــذ. وبينمــا تتســم مدين التعزيزيــة وجمعتهــا فــي شــكل مشــاريع بصــدد التنفي
ــى  ــار إل ــة(، إال أن االفتق ــة المتقدم ــاريع التكنولوجي ــق بالمش ــا يتعل ــيما فيم ــراف/اإلدارة الس ــة )اإلش ــدرة التنفيذي SMPC والق
المــوارد الماليــة المخصصــة لهــذه المبــادرات كانــت بمثابــة نقطــة ضعــف رئيســية. عــاوة علــى ذلــك أدركــت مدينــة لشــبونة 
ــة  ــود وأن »المدين ــى الصم ــدرة عل ــاء الق ــرار لتيســيير بن ــة صناعــة الق ــي عملي ــادة إشــراك اصحــاب المصلحــة ف ضــرورة زي
القــادرة علــى الصمــود ال تعتمــد علــى التكنولوجيــا والعمليــات فحســب وإنمــا أيًضــا علــى التقــارب الشــديد مــن ســكانها« حيــث 

يعتبــر رفــع الوعــي مــن الضروريــات.

          أمثلة
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تمويل خطة العمل وتنفيذها
ــن  ــي تتضم ــة والت ــوارد الضروري ــر الم ــى نش ــة إل ــاك حاج ــا.  فهن ــان تنفيذه ــا لضم ــس كافي ــط لي ــل فق ــة العم ــم خط إن تصمي
ــل.  ــي خطــة العم ــا المحــددة ف ــاظ عليه ــود والحف ــى الصم ــدرة عل ــر الق ــذ تدابي ــدى لتنفي ــة الم ــتثمارات االســتراتيجية طويل االس
ــن  ــد م ــادرات الح ــي مب ــة ف ــاهمة بفاعلي ــة المس ــغ الصعوب ــر بال ــه أم ــة أن ــات المحلي ــن الحكوم ــر م ــد الكثي ــن أن تج ــن الممك م
المخاطــر وذلــك نتيجــة لقيــود التمويــل المتأصلــة. ففــي الكثيــر مــن الحــاالت يتعيــن علــى المــدن تخصيــص مواردهــا المحــدودة 
ألولويــات أخــرى ممــا يــدع لديهــم مــوارد ماليــة قليلــة مــن أجــل تدابيــر الحــد مــن مخاطــر الكــوارث. مــع مراعــاة ذلــك يعتبــر 
مــن الضــروري تحديــد اســتراتيجيات وتطويرهــا مــن أجــل تمويــل الحــد مــن المخاطــر بمــا فــي ذلــك فحــص خيــارات التمويــل 
المبتكــرة. وإنــه ألمــر أساســي أن يجــري تضميــن القــدرة علــى الصمــود فــي تخطيــط التنميــة األوســع نطاًقــا للســماح باإلنفــاق 
مــن العوائــد المتاحــة )أنظــر فيمــا يلــي(. كمــا أنــه مــن الضــروري اتخــاذ خطــوات ملموســة حتــى يتــم التنفيــذ بنجــاح مــع مشــاركة 

كبيــرة مــن اصحــاب المصلحــة واحســاس بالملكيــة بيــن كافــة المشــاركين.

وضع الميزانية وحشد الموارد لتنفيذ خطة عمل الحد من مخاطر الكوارث

      1. تطوير استراتيجية تنفيذ للخطة تحتوي على أنشطة واولويات قصيرة ومتوسطة وطويلة األمد. تضمين هذه 
          األنشطة في برامج التنمية وتخطيطها األوسع نطاًقا حتى يدخل الحد من مخاطر الكوارث ضمن مخصصات 

          ميزانية التنمية.
      2. تنظيم الهيكل وتحديد مسئوليات وأدوار كافة وكاالت المدينة والفاعلين والمجتمع المحلي من أجل تنفيذ خطة 

          العمل.
      3. تحديد رأس المال والميزانية التشغيلية لتنفيذ خطة العمل على أساس األولويات.

      4. وضع اآلليات الضرورية وتعزيز إدارة الموارد وحشدها والتمويل من أجل تنفيذ مشاريع الخطة.
      5. تحديد االستراتيجيات المبتكرة لتمويل الحد من المخاطر، وفحص الخيارات لزيادة استثمارات القطاع الخاص، 

          بما في ذلك الشراكات ما بين القطاعين العام والخاص أو آليات التمويل العديدة لتمويل أنشطة الحد من مخاطر  
          الكوارث المحددة في خطة العمل.

ضمان المشاركة الواسعة وملكية خطة العمل

      1. تحديد وضمان مدى صحة اآلليات المؤسسية الرسمية وغير الرسمية التي سوف تدفع الفاعلون إلى االحساس 
          بملكية الخطة.

      2. تنظيم برامج لرفع الوعي من أجل تعزيز مزايا الحد من مخاطر الكوارث وإقامة الشراكات والتحالفات على 
          المستويات المحلية والوطنية والدولية لتنفيذ الخطة.

      3. تنفيذ األنشطة المحددة في خطة العمل وفًقا للجدول المتفق عليه مع إشراك كافة اصحاب المصلحة.
      4. تنظيم االجتماعات الدورية مع اصحاب المصلحة والمجتمعات المحلية لجعلهم على دراية بمدى التقدم الُمحرز 

          وللتغلب على أي عقبات تواجه نجاح التنفيذ.
      5. التغذية بالمعلومات إلى المستوى الوطني بشأن التقدم المحقق في الحد من مخاطر الكوارث بغرض رصد 
          التقدم على المستوى الوطني. سوف ييسر التصديق الوطني لخطة العمل من الدعم الفني والمالي من أجل 

          ضمان عملية التنفيذ.

          أمثلة
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الخطة الرئيسية إلدارة مخاطر الكوارث لمدينة كويزون، الفليبين

قامــت بتطويــر نهــج الخطــة الرئيســية إلدارة مخاطــر الكــوارث )DRMMP( مبــادرة مــدن الــزالزل الكبــرى )EMI( لدعــم 
  DRMMP ــة بأنشــطة الحــد مــن مخاطــر الكــوارث. توفــر ــي المتعلق ــى المســتوى المحل ــة المــدى عل البرامــج والخطــط طويل
فرًصــا للحكومــات المحليــة مــن أجــل تحديــد البرامــج والمشــاريع واألنشــطة بشــكل ممنهــج وجــاد مــن خــال عمليــة تخطيــط 
رئيســية والتــي تعتبــر جــزًءا ال يتجــزأ مــن أنشــطة التخطيــط الخاصــة بهــا الســيما فيمــا يتعلــق بالتخطيــط الســتخدام األراضــي 

والنقــل. 

علــى نحــو يتشــابه للغايــة مــع  األساســيات العشــر لــدورة تمكيــن المــدن تتبــع أيًضــا خطــة DRMMP دورة مكونــة مــن أربــع 
ــذ الخطــة ورصدهــا وتقييمهــا. مــن  ــر الخطــة؛ )د( تنفي ــل؛ )ج( تطوي ــم واإلعــداد؛ )ب( التشــخيص والتحلي خطــوات )أ( التنظي
الممكــن أن يمتــد اإلطــار الزمنــي لخطــة DRMMP مــا بيــن 6 إلــى 15 عــام اســتناًدا إلــى دورات التخطيــط الخاصــة بالمــدن.

وحتــى يمكــن تنفيــذ خطــة DRMMP بشــكل كامــل يحتــاج األمــر إلــى فهــم العمليــات القانونيــة واإلداريــة للمدينــة خصوًصــا تلــك 
المتعلقــة بالموافقــة علــى الخطــط ذات الصلــة الموكلــة. هــذا يتطلــب معرفــة األطــراف المنوطــة بالموافقــة ومتــي تقــوم بهــا ومــن 
خــال أي خطــوة فــي عمليــة الموافقــة ينبغــي إدراج خطــة DRMMP حتــى يمكــن تضمينهــا فــي دورة الميزانيــة. ومــن خــال 
ذلــك يجــري تخصيــص ميزانيــات المشــاريع ذات األولويــة الخاصــة بخطــة DRMMP فــي الميزانيــة الكليــة للمدينــة. يوضــح 
الشــكل أدنــاه عمليــة الموافقــة علــى ميزانيــة مدينــة كويــزون، الفليبيــن والتــي تبنــت خطــة DRMMP حيــث يحــدد كيــف يتــم 

.)AIP( فــي خطــة االســتثمار الســنوية )LDRRMP( إدراج خطــة إدارة مخاطــر الكــوارث المحليــة والحــد منهــا

          أمثلة
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اســتخدام منبــر T.E.S.T – صنــدوق العــزل البيئــي – لحســاب 
المخرجات المســتمرة لمشــروع WASH )المياه، والصرف الصحي، 
والصحــة( فــي أكــرا، غانــا ومجموعــة أدوات صنــدوق االســتثمار 

)UDIF( والتنميــة الحضريــة
مــن خــال تطبيــق منبــر TEST مفتــوح المصــدر والقائــم علــى تقنيــة الســحابة )www.resilience.io( يصيــر فــي اإلمــكان 
 )WASH عمــل نمــوذج لمنطقــة المدينــة وعــرض لعمــل ُنظــم المدينــة )مثــل الميــاه، والصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة أو
وتقديــم ســيناريوهات لدعــم مدخــات السياســة بواســطة اصحــاب المصلحــة المحلييــن. تتمثــل واحــدة مــن هــذه الحــاالت فــي مدينــة 
أكــرا، غانــا، والتــي برهنــت علــى كيــف يســتطيع منبــر T.ST تقديــم دعــم للمعرفــة مــن أجــل تحقيــق اهــداف التخطيــط األصغــر 
لمنطقــة مدينــة أكــرا العظمــى )GAMA( بغــرض التحســين مــن وضــع خدمــات الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة 
.)WSSDP( لتلبيــة اهــداف التنميــة المســتدامة كمــا هــو محــدد فــي خطــة التنميــة االســتراتيجية لقطــاع ميــاه غانــا )WASH(

الهــدف هــو فهــم المشــاريع المشــتركة والتغييــرات المطلوبــة فــي البنيــة التحتيــة مــن أجــل تحقيــق مجموعــة مــن الغايــات الخاصــة 
بخدمــات الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة. تحقيًقــا للغايــات الموضحــة فــي خطــة WSSDP تحــددت احتياجــات 
ــر TEST بترجمــة هــذه  ــوم منب ــان التنســيق المؤسســي. يق ــى ضم ــة مــع الحاجــة أيًضــا إل ــى مســتوى الدول ــات عل ــة وآلي مالي

الغايــات الوطنيــة لتحديــد مــا ســوف تتطلبــه مــن مجهــودات فــي منطقــة مدينــة غانــا.

تخضــع المخرجــات للحســاب علــى أســاس عــدد ملحــوظ مــن قيــم المدخــات والتــي تتحــدد بموجــب ســيناريوهات معينــة، ثــم 
ُيمكــن بعــد ذلــك تمويــل البنيــة التحتيــة المحــددة والمطلوبــة مــن خــال صنــدوق االســتثمار والتنميــة الحضريــة )UDIF( ألجــل 

منطقــة المدينــة.

 www.resilience.io نرجو زيارة ،TEST ومنبر UDIF لمعرفة المزيد عن



99 الفصل 3
تنفيذ األساسيات العشر: تحقيق القدرة على الصمود

الرصد والمتابعة
ــى الحــد مــن مخاطــر  ــم هــي جــزء ال يتجــزأ مــن خطــة عمــل الحــد مــن مخاطــر الكــوارث وتهــدف إل خطــوة الرصــد والتقيي
الكــوارث والتحســين مــن قــدرة المــدن علــى الصمــود. يحتــاج األمــر إلــى الرصــد والمتابعــة بانتظــام لضمــان االلتــزام باألهــداف 
والغايــات الموضوعــة، وينبغــي أن يتضمــن ذلــك جوانــب تتعلــق بالجــودة، والتكلفــة والوقــت، وتوفيــر الفرصــة لفهــم مســتوى 
ــم إتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة، عنــد االقتضــاء. مــن الممكــن أيًضــا اســتخدام الرصــد والتقييــم مــن  التقــدم الُمحــرز، ومــن ّث
أجــل تقييــم مــدى نجــاح المجهــودات المبذولــة فــي بنــاء قــدرة المــدن علــى الصمــود مــن خــال مؤشــرات لــألداء تحــددت ضمــن 
ــا رئيًســا مــن دون وجــود  خطــة عمــل الحــد مــن مخاطــر الكــوارث وقيــاس أثارهــا. مــن الممكــن لقيــاس األثــر أن يمثــل تحدي
نطــاق وشــكل متوقــع ألجلــه. لهــذا إنــه لمــن الضــروري تصميــم أدوات للرصــد والتقييــم مــن أجــل قيــاس كل مــن األثــر ومســتوى 

النجــاح. 

رصد خطة العمل ومتابعتها وتقييمها

      1. صياغة خطة شاملة للرصد والتقييم لقياس أداء أنشطة الحد من مخاطر الكوارث. ينبغي أن تحدد خطة الرصد 
          والتقييم نقاط الرصد واإلدارات المسئولة عن الرصد والتقييم.

      2. تطوير أدوات الرصد والتقييم ومناهجها من أجل تقييم مشاريع الحد من مخاطر الكوارث. ينبغي أن تراعي 
          األدوات والمناهج كل من تواريخ االنتهاء المتوقعة، ومعايير الجودة المرتقبة، واهداف التكلفة، واألهداف المتعلقة 

          باالستدامة والبيئة، ومستوى األثر، وكافة مؤشرات األداء األخرى المحددة ضمن خطة عمل الحد من مخاطر 
          الكوارث.

       3. وضع نظام لإلباغ على المستوى المحلي لنشر النتائج والممارسات الفضلى فيما بين الحكومات المحلية 
           األخرى وإلى منابر الحد من مخاطر الكوارث على المستوى الوطني.

      4. تطويع األدوات المحددة لتتماشى مع األوضاع المحلية ولضمان توافقها مع متطلبات المستوى الوطني.
      5. ضمان مشاركة كافة اصحاب المصلحة وتشجيع قيام منبر يضم العديد من اصحاب المصلحة لتضمين اآلليات 

          والفرص لتقديم التغذية الراجعة.
      6. تحديد اإلجراءات التصحيحية على اساس عملية الرصد والتقييم ومراجعة خطة العمل استناًدا إلى التغذية 

          الراجعة.

نشر خطة العمل وتعزيزها

      1. مراجعة مستوى التقدم بانتظام على المستوى المحلي والمساهمة في عمليات مراجعة التقدم اإلقليمية والوطنية 
          من خال المشاركة بالمعلومات مع الحكومة الوطنية.

      2. تطوير خطة اتصال )داخلية وخارجية( إلطاع السلطات المحلية، والمجتمع المحلي والفاعلين المختلفين بشأن 
          الفجوات والمشكات واالنجازات.

      3. وضع آليات اتصال )داخلية وخارجية( تسمح للقيادات المحلية والمجتمع المحلي بتقديم المدخات واالقتراحات 
          والماحظات.
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رصد وتقييم منهجية دليل روتردام المناخي

مــع بحــث المــدن فــي شــتى أنحــاء العالــم عــن ُســبل لتنفيــذ اعــان باريــس أظهــر فريــق قيــادة المــدن األربعيــن المعنــي بالمنــاخ 
)C40( مائــة مدينــة تعمــل علــى زيــادة قدرتهــا علــى الصمــود مــع أثــار تغيــر المنــاخ. ومــن ضمــن هــذه المــدن مدينــة روتــردام 
ــي  ــدف الرئيس ــل اله ــول 2025. يتمث ــود بحل ــى الصم ــدرة عل ــر الق ــي لتطوي ــردام المناخ ــل روت ــج دلي ــت برنام ــث وضع حي
ــات  ــى إدارة الفيضان ــة إل ــا. وباإلضاف ــز وخارجه ــل الحواج ــات، داخ ــن الفيضان ــة م ــتدامة للمدين ــة المس ــي الحماي ــج ف للبرنام
ــرة، وملوحــة  ــادة هطــول األمطــار الغزي ــاخ مثــل موجــات الحــرارة، وزي ــر المن ــار أخــرى لتغي ــى أث ــة عل ســوف تركــز المدين
الميــاه الجوفيــة، وتغييــر خيــارات النقــل المائــي وزيــادة اضطــراب مســتويات الميــاه الجوفيــة. تنفيــًذا للبرنامــج اتخــذت مدينــة 
روتــردام اإلجــراءات التاليــة: إقامــة 20,000 م² مــن األســطح الخضــراء وتوفيــر نظــام دعــم لمالكــي المبانــي؛ وتصميــم أول 
ســاحة مائيــة واطــاق برنامــج المشــاركة؛ وتوفيــر 40,000 م³ مــن مســاحة اضافيــة لتخزيــن الميــاه وخــزان مائــي إضافــي )تــم 
تشــييده جزئيــا(؛ وتصميــم أول حاجــز متــدرج؛ وتصميــم وصلــة زرقــاء )وصلــة ميــاه بمســافة 13 كــم بيــن حديقــة طبيعيــة جديــدة 

وجنــوب روتــردام تتميــز بخصائــص للترويــح وتخزيــن الميــاه(؛ وتشــييد الســرادق العائــم )قيــد التنفيــذ(.

كجزء من خطة تكيف روتردام تخضع النتائج للتقييم من خالل األدوات التالية:

        أ. أطلس المناخ: يتضمن ذلك إطار عام ألثر تغير المناخ على اقليم محدد والسيناريوهات والتدابير المطبقة؛
       ب. بارومتر: بارومتر المناخ هو أداة رصد قائمة على االتصاالت والتي سوف توفر رؤية حول مستوى قدرة  

          روتردام على الصمود مع المناخ؛ 
       ج. الرصد: تخضع للقياس التدابير المادية الخاصة بالقدرة على الصمود وتخضع للتسجيل أثارها المتعلقة بسرعة 

          تغير المناخ المتوقع ونطاقه. تنظر مدينة روتردام في تطوير آلية متابعة لقياس مدى التقدم الُمحرز وتحديد 
          االرتباط ما بين كافة عناصر البرنامج؛

       د. ُمخِطط المسار: يحدد ُمخِطط المسار المعالم الرئيسية، واإلجراءات والخيارات الخاصة بكل موضوع من 
         الموضوعات على مدار الوقت؛

      هـ. صندوق أدوات المناخ: يتضمن تدابير التكيف الخاصة بمناطق محددة دعًما للخطط الشاملة إلدارة مخاطر 
         الكوارث؛

       و. الضمان: تدخل القدرة على الصمود مع تغير المناخ في التخطيط المكاني، وتطوير المنطقة، وعملية التنفيذ 
         والمبادئ التوجيهية للسياسة. تخضع األدوات والمناهج القائمة لاختبار للتأكد من امكانية توافقها كما تجري 

         البحوث للتحقق من فاعليتها في توفير الضمان في شكل إطار عمل للسياسة.

http://www.c40.org/case_studies/climate- ــارة ــو زي ــاه نرج ــة أع ــة الحال ــن دراس ــات ع ــن المعلوم ــد م للمزي
  proof-adaptation-strategy-2010

        أمثلة
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)DRRI( مؤشرات مخاطر الكوارث والقدرة على الصمود :DRMMP رصد وتقييم

ــزالزل )EMI( أدوات  ــرى لل ــدن الكب ــادرة الم ــوارث )DRMMP( لمب ــي إلدارة مخاطــر الك ــط الرئيس ــج التخطي ــن نه يتضم
ــذ. مــن ضمــن هــذه األدوات مؤشــرات مخاطــر الكــوارث  ــدم الُمحــرز فــي التنفي ــع التق ــم مــن أجــل تتب ــذ والرصــد والتقيي للتنفي
والقــدرة علــى الصمــود )DRRI( التــي وضعــت معاييــر أوليــة لقيــاس مــدى تضميــن مناهــج الحــد مــن المخاطــر فــي العمليــات 
ــط مؤشــرات  ــة )EMI وMCCGM 2011b(. ترتب ــات المحلي ــا الخاصــة بالحكوم ــة وأنظمته ــة والتشــغيلية والتنموي التنظيمي
الحــد مــن مخاطــر الكــوارث بإطــار عمــل هيوجــو 2005-2015 وتهــدف إلــى فهــم مــدى قيــام الســلطات بتضميــن الحــد مــن 
مخاطــر الكــوارث فــي القطاعــات المختلفــة اعتمــاًدا علــى معاييــر واهــداف لــألداء محــددة مســبًقا. يجــري اســتخاص قياســات 
ــة رئيســية تتخذهــا  ــب سياسات/أنشــطة وظيفي ــى جان ــي إل ــم ذات ــة تقيي مؤشــرات الحــد مــن مخاطــر الكــوارث مــن خــال عملي

 .)DRMMP( ــط الرئيســي إلدارة مخاطــر الكــوارث ــاش الخاصــة بالتخطي مجموعــات النق

مــن ضمــن اســاليب اجــراء التقييــم الذاتــي القيــام بعــرض فعــال للنتائــج حيــث يدلــي المشــاركون بأصواتهــم )مــن خــال لوحــة 
مفاتيــح عــن ُبعــد( لــكل مؤشــر مــن المؤشــرات ومناقشــة تقييمهــم. إن اإلشــتراك بهــذا الشــكل مــع المشــاركين يســاعد فــي الحــد 
مــن القلــق األولــي حيــث تقــل درجــة الخــوف مــن التاعــب بالبيانــات وكذلــك توفيــر الظــروف للتواصــل بشــأن قضايــا رئيســية.

ــز  ــح عــن ُبعــد لتعزي ــال، باســتخدام لوحــة مفاتي ــور، نبيب ــة( فــي الليتب ــاس معدل ــة قي ــم مؤشــرات مخاطــر الكــوارث )مــن خــال بطاق تقيي
ــاش ــن اعضــاء مجموعــة النق ــا بي ــي تســجلها المؤشــرات م ــاش حــول الدرجــات الت التواصــل والنق



الملحقات
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الملحقات
األدوات والموارد

توجيهات عامة
»ينبغــي علــى كافــة االســتثمارات الخاصــة بالتنميــة المســتدامة أن تكــون مراعيــة للمخاطــر« األميــن العــام لألمــم المتحــدة بــان 

كــي مــون

»إطار ِسنداي للحد من مخاطر الكوارث 2030-2015«
www.preventionweb.net/drr-framework/sendai-framework/ 
أقــرت الــدول األعضــاء باألمــم المتحــدة إطــار ِســنداي للحــد مــن مخاطــر الكــوارث للفتــرة 2015-2020 فــي 18 مــارس 2015 
خــال مؤتمــر األمــم المتحــدة العالمــي الثالــث للحــد مــن مخاطــر الكــوارث فــي مدينــة ِســنداي، محافظــة مياجــي، اليابــان. يعتبــر 
أول اتفــاق رئيســي لجــدول اعمــال التنميــة المســتدامة لمــا بعــد 2015 ويحتــوي علــى ســبع غايــات وأربــع أولويــات مــن أجــل 

. لتنفيذ ا

تمكين المدن من القدرة على الصمود »مدينتي تستعد!« 
www.unisdr.org/campaign/resilientcities  
يعــرض الموقــع معلومــات حــول الحملــة، وكيفيــة االنضمــام للحملــة، والمــدن المشــتركة، ومجموعــة مــن األدوات التــي تتضمــن 
أداة التقييــم الذاتــي للحكومــات المحليــة LGSAT، وبطاقــة قيــاس القــدرة علــى الصمــود فــي المــدن، والمؤشــرات الحضريــة/

المحليــة، باإلضافــة إلــى الشــركاء فــي الحملــة.

تقرير التقييم العالمي بشأن الحد من مخاطر الكوارث )GAR( – مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر
الكوارث )2009؛ 2011؛ 2013؛ 2015(

www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2015/en/home   
ــة مســتدامة: مســتقبل إدارة مخاطــر  ــن التنمي ــر العالمــي بشــأن الحــد مــن مخاطــر الكــوارث GAR15( 2015( »تمكي التقري
ــدول  ــى إبــاغ ال ــم عل ــدم الُمحــرز ويتضمــن تحليــل قائ ــد كل عاميــن لقيــاس التق ــع المنعق ــم العالمــي الراب الكــوارث« هــو التقيي
األعضــاء باألمــم المتحــدة عــن مــدى تقدمهــم فــي تنفيــذ إطــار عمــل هيوجــو HFA( 2015-2005(، الســابق إلطــار ِســنداي. 
ــوارث  ــن مخاطــر الك ــي تواجــه الحــد م ــات الت ــوارث والتحدي ــن مخاطــر الك ــة للحــد م ــة الحوكم ــى تقوي يركــز GAR15 عل

ــوارث. ومســتقبل إدارة مخاطــر الك

عملية التطبيق: توجيهات تنفيذية إلطار ِسنداي
www.preventionweb.net/drr-framework/sendai-framework/wordsintoaction   
ــة  ــاب المصلح ــان إشــراك كل اصح ــذ، وضم ــة التنفي ــم عملي ــن أجــل دع ــنداي م ــق إطــار ِس ــي لتطبي ــي عمل ــل توجيه ــذا دلي ه
وملكيتهــم لإلجــراءات، وتعزيــز المســاءلة فيمــا يتعلــق بالحــد مــن مخاطــر الكــوارث. تقــوم هــذه التوجيهــات التنفيذيــة علــى تجربــة 

تطويــر دليــل »عمليــة التطبيــق« واســتخدامه والــذي تــم وضعــه خــال ِعقــد إطــار عمــل هيوجــو 2015-2005.

تنفيذ إطار ِسنداي لتحقيق اهداف التنمية المستدامة
www.preventionweb.net/files/50438_implementingthesendaiframeworktoach.pdf 
يتنــاول هــذا المنشــور الروابــط مــا بيــن إطــار ِســنداي للحــد مــن مخاطــر الكــوارث واهــداف التنميــة المســتدامة. يشــرح المنشــور 
كل هــدف مــن اهــداف التنميــة المســتدامة ومســاهمته فــي الحيلولــة دون وقــوع مخاطــر لكــوارث جديــدة والحــد مــن تلــك المخاطــر 

القائمــة وتقويــة القــدرة علــى الصمــود.
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جدول اعمال 2030 للتنمية المستدامة
www.sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld    
يتنــاول هــذا المنشــور األهــداف 17 التــي تقــوم علــى األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة التــي تتفــق عليهــا جميــع الــدول والتــي تهــدف 
إلــى القضــاء علــى الفقــر والجــوع وعــدم المســاواة، وإتخــاذ اجــراء بشــأن تغيــر المنــاخ والبيئــة، وتحســين الوصــول إلــى الخدمــات 
الصحيــة والتعليميــة، وبنــاء مؤسســات وشــراكات قويــة باإلضافــة إلــى أمــور أخــرى. يركــز هــدف التنميــة المســتدامة رقــم 11 

بشــكل خــاص علــى جعــل المــدن شــاملة للجميــع وآمنــة وقــادرة علــى الصمــود ومســتدامة.

جدول األعمال الحضري الجديد: مدن ومستوطنات بشرية مستدامة للجميع
www.habitat3.org/the-new-urban-agenda/    
هــذه الوثيقــة قائمــة علــى اجــراءات تحــدد معاييــر عالميــة لإلنجــاز فــي مجــال التنميــة الحضريــة المســتدامة، وإعــادة التفكيــر 
فــي اســلوب بنائنــا للمــدن وإدارتهــا والعيــش فيهــا مــن خــال التعــاون مــع الشــركاء الملتزميــن، واصحــاب المصلحــة، والفاعليــن 

الحضرييــن علــى كافــة مســتويات الحكومــة باإلضافــة إلــى القطــاع الخــاص.

)2014( )IPCC( تقرير التقييم الخامس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ
www.ipcc.ch/report/ar5/wg2/     

يوفر تقرير التقييم الخامس )AR5( نظرة واضحة وحديثة حول الوضع الراهن للمعرفة الفنية المتعلقة بتغير المناخ.

ملخــص لممارســات الحــد مــن مخاطــر الكــوارث فــي مــدن غــرب البلقــان وتركيــا )مكتــب األمــم المتحــدة للحــد مــن مخاطــر 
ــة، 2013( ــة لألرصــاد الجوي ــوارث؛ المنظمــة العالمي الك

www.unisdr.org/we/inform/publications/39825      
تفحــص هــذه المجموعــة هيــاكل إدارة مخاطــر الكــوارث فضــا عــن أنشــطة الحــد مــن المخاطــر الحضريــة وبنــاء القــدرة علــى 

الصمــود فــي مــدن غــرب البلقــان وتركيــا.

األساسية 1: اإلعداد من أجل القدرة على الصمود مع الكوارث
 

وضــع هيــكل تنظيمــي يتمتــع بقيــادة قويــة وتنســيق ومســئوليات واضحــة. وضــع موضــوع الحــد مــن مخاطــر الكــوارث بوصفــه 
مــن االعتبــارات المحوريــة لرؤيــة المدينــة أو الخطــة االســتراتيجية.

PLANYC: نيويورك أقوى وأكثر قدرة على الصمود )مدينة نيويورك، 2015(
www.nyc.gov/html/sirr/html/report/report.shtml      
هــي خطــة شــاملة تحتــوي علــى توصيــات قابلــة للتطبيــق مــن أجــل إعــادة بنــاء المجتمعــات المحليــة المتأثــرة بإعصــار ســاندي 

وزيــادة قــدرة البنيــة التحتيــة والمبانــي علــى الصمــود علــى مســتوى المدينــة.

)C40( اطالق اجراءات المناخ في المدن الكبيرة
www.c40.org/researches/unlocking-climate-action-in-megacities      
ــا مــا تواجههــا حكومــات المــدن عنــد تنــاول اجــراءات المنــاخ. يوفــر هــذا  يصــف هــذا التقريــر العقبــات والتحديــات التــي غالًب
التقريــر األســاس لتطويــر فهــم مشــترك بإمكانــه أن يســمح لقيــادات المــدن والمســاهمين الرئيســيين بالعمــل ســويا للتغلــب علــى 
هــذه التحديــات. يعــرض التقريــر المنظــور المرشــح مــن ممارســي المــدن بشــأن التحديــات الرئيســية التــي تحــد مــن اجــراءات 
المنــاخ. إنــه بمثابــة نافــذة إلــى واقــع تنفيــذ اجــراءات المنــاخ فــي المــدن. يهــدف التقريــر إلــى عــرض رؤيــة ودافــع يســمح للمــدن 

وشــركائها بالوصــول إلــى فهــم مشــترك والعمــل مًعــا لإلســراع بإجــراءات المنــاخ المحليــة واالتســاع بنطاقهــا.
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بنــاء القــدرة الحضريــة علــى الصمــود: المبــادئ، واألدوات، والممارســة )البنــك الدولــي WB؛ الوكالــة األســترالية للتنميــة 
)Auaid 2013 ــة الدولي

www.preventionweb.net/publications/view/31969      
ــادئ  ــل المب ــة. يلخــص الدلي ــي المناطــق الحضري ــوارث ف ــع الك ــود م ــى الصم ــدرة عل ــز الق ــوارد تعزي ــن م ــل هــو م ــذا الدلي ه
التوجيهيــة واألدوات والممارســات فــي قطاعــات اقتصاديــة رئيســية تســتطيع تيســيير تضميــن مفاهيــم القــدرة علــى الصمــود فــي 

ــة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث. ــة واإلدارة الحضري ــة التحتي ــة باســتثمارات البني القــرارات المتعلق

المبادئ التوجيهية لخطة عمل المناخ الخاصة بالمدينة )برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2015(
www.unhabitat.org/books/guiding-principles-for-climate-city-planning-action      
ــة ُأطــر السياســة  ــر أو مراجع ــوم بتطوي ــي تق ــة( الت ــة، المقاطع ــل الوالي ــة )مث ــة ودون الوطني ــات الوطني ــن الُمشــَجع للحكوم م
المعنيــة بالقــدرة علــى الصمــود مــع المنــاخ، والتنميــة الحضريــة، وعمليــات التخطيــط المحلــي، أن تســتخدم المبــادئ التوجيهيــة 

حتــى تقــوم بتوفيــر خدماتهــا بشــكل متســق وفعــال.

دليــل الحوكمــة الحضريــة وقــدرة المجتمــع المحلــي علــى الصمــود المعنــي بتقييــم المخاطــر فــي المــدن – المركــز األســيوي 
)ADPC, 2010( ــوارث ــب للك للتأه

www.adpc.net/v2007/Programs/UDRM/PROMISE/INFORMATION%@(
RESCOURCES?Guidebooks/Default.asp
تــم تصميــم هــذه السلســلة مــن األدلــة لرفــع الوعــي بشــأن التحديــات التــي تواجههــا الحكومــات المحليــة فــي الحــد مــن مخاطــر 

الكــوارث.

األساسية 2: تحديد وفهم واستخدام سيناريوهات الخطر الحالية والمستقبلية 

المحافظــة علــى البيانــات الحديثــة المتعلقــة باألخطــار وأوجــه قابليــة التضــرر. اعــداد تقييمــات للمخاطــر تســتند إلــى عمليــات 
ــة األمــد الخاصــة بهــا. تشــاركية واســتخدامها باعتبارهــا األســاس للتنميــة الحضريــة للمدينــة وألهــداف التخطيــط طويل

  )WB، 2011 تقييمات المخاطر الحضرية: فهم الكوارث ومخاطر المناخ في المدن )البنك الدولي
www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/publication/urban-risk-assessment       
يعــرض هــذا المنشــور نهــج مشــترك وفعــال مــن حيــث التكلفــة لتقييــم المخاطــر الحضريــة والــذي يبــدأ بتحديــد اماكــن تعــرض 
األشــخاص لقابليــة التضــرر مــن األخطــار الطبيعيــة وعــدد هــؤالء األشــخاص وكذلــك تحديــد البنيــة التحتيــة الُمعرضــة لمســتوى 

مرتفــع مــن الخطــر.

)UNEP، 2008 تقييم قابلية تضرر المجتمعات المحلية من الكوارث )برنامج األمم المتحدة للبيئة
www.unep.org/publications/contents/pub_details_search.asp?ID=4095      

هذه أداة لتوصيف المخاطر من أجل مساعدة المجتمعات المحلية في عمل تقدير تقريبي لتعرضها إلى المخاطر.

)FEMA، 2011 برمجيات لتقييم المخاطر ووضع نماذج للكوارث )الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ :HAZUS
www.fema.gov/hazus

برنامج قائم على نظام المعلومات الجغرافية لتقدير الخسائر المحتملة من الكوارث والفيضانات واألعاصير.

DesInventar: نظام إدارة معلومات الكوارث
www.desinvantar.net/
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DesInventar هــي أداة مفاهيميــة ومنهجيــة للخــروج بقوائــم حصــر وطنيــة للكــوارث وإقامــة قواعــد بيانــات بتلفيــات الكــوارث 
وخســائرها وأثارهــا بشــكل عــام. باعتبارهــا أداة لنظــام إدارة معلومــات الكــوارث تســاعد DesInventar فــي تحليــل اتجاهــات 

الكــوارث وأثارهــا بشــكل ممنهــج.

ارتفاع منسوب البحار في المدن: توضيح لنطاق االرتفاع المحتمل في منسوب البحار  
www.sir-cities.climsystems.com/        
يعــرض بشــكل شــامل هــذا التطبيــق المتوفــر عبــر شــبكة االنترنــت أوجــه قابليــة التضــرر الســاحلي مــن خــال عــروض جنًبــا 
إلــى جنــب مــع بيانــات الكثافــة الســكانية. يســتطيع المســتخدمون الحصــول علــى مناقشــات ورســومات بيانيــة تقــوم علــى اســاس 
المواقــع المحــددة علــى حســب المســتخدم. توضــح الخريطــة الرئيســية ارتفــاع منســوب البحــار المتوقــع لمحيطــات العالــم فــي 

2010 باســتخدام 1995 باعتبارهــا ســنة األســاس. 

بوابة وضع خرائط بالقدرة الساحلية على الصمود: أداة لدعم إتخاذ القرار
www.maps.coastalresilience.org/network      
القــدرة الســاحلية علــى الصمــود هــي أداة تقــوم علــى شــبكة اإلنترنــت توفــر المجتمعــات المحليــة، والقائميــن بالتخطيــط، واألعمــال 
التجاريــة والمســئولين فــي العمليــة القائمــة علــى الخطــوات لتوجيــه القــرارات ألجــل الحــد مــن مخاطــر األخطــار الســاحلية. يقــدم 
نهــج القــدرة الســاحلية علــى الصمــود وخرائطهــا معلومــات لممارســات االســتعادة، والتكيــف والمحافظــة مــن شــتى أنحــاء العالــم.  

األساسية 3: تعزيز القدرة المالية من أجل القدرة على الصمود 

اعــداد خطــة ماليــة مــن خــال فهــم اآلثــار االقتصاديــة الهامــة للكــوارث وتقييمهــا. تحديــد آليــات ماليــة وتطويرهــا لدعــم أنشــطة 
القــدرة علــى الصمــود.

ــاخ  ــع المن ــف م ــوارث والتكي ــن مخاطــر الك ــة والحــد م ــب للتنمي ــه الطل ــود: نهــج يوجه ــى الصم ــادرة عل ــة الق ــل المدين تموي
  )ICLEI، 2011 ــتدامة ــل االس ــن أج ــة م ــات المحلي ــة الحكوم )منظم

www.resilient-cities.iclei.org/fileadmin/sites/resilient-cities/files/Fronted_user/report-
Financing_Resilient_City-Final.pdf       

ــرة مــن رأس  ــغ كبي ــات لحشــد مبال ــى المتطلب ــز عل ــى الصمــود، والتركي ــدرة عل ــل الق يناقــش هــذا المنشــور نهــج مبتكــر لتموي
المــال للحــد مــن المخاطــر الحضريــة، بمــا يتجــاوز مــا يكــون مــن المرجــح حشــده مــن خــال صناديــق التكيــف الدوليــة الجديــدة.

)UNFCCC صندوق التكيف )اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
www.adaptation-fund.org/       
معرفــة المزيــد عــن صنــدوق التكيــف، الــذي أسســه اطــراف بروتوكــول كيوتــو إلتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر 

المنــاخ مــن أجــل تمويــل مشــاريع التكيــف وبرامجــه فــي الــدول الناميــة األطــراف فــي البروتوكــول.   

تمويــل المنــاخ مــن أجــل المــدن: كيــف تســتطيع صناديــق المنــاخ الدوليــة دعــم خفــض نســبة الكربــون والتنميــة الحضريــة 
)ODI، 2014 ــر للبحــار ــة العاب ــى أفضــل نحــو؟ )معهــد التنمي ــاخ عل ــى الصمــود مــع المن ــادرة عل الق

www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/9660.pdf
تراجــع هــذه الورقــة المناهــج التــي اتخذتهــا صناديــق المنــاخ متعــددة األطــراف فــي الفتــرة 2010-2014 لدعم خفــض االنبعاثات 

وتنميــة القــدرة علــى الصمــود مــع المنــاخ فــي مــدن الــدول النامية.

تقييــم مخاطــر الكــوارث والتمويــل مــن أجــل المخاطــر: إطــار عمــل منهجــي لمجموعــة العشــرين/منظمة التعــاون االقتصــادي 
)G20;OECD,2012( ــة والتنمي
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www.oecd.org/gov/risk/g20oecdframeworkfordisasterriskmanagement.htm       
يتجــه هــذا اإلطــار المنهجــي لتقييــم مخاطــر الكــوارث والتمويــل مــن أجــل المخاطــر للمســاعدة فــي تمويــل الــوزارات وغيرهــا 
مــن الســلطات الحكوميــة األخــرى مــن أجــل تطويــر اســتراتيجيات أكثــر فاعليــة إلدارة مخاطــر الكــوارث الســيما اســتراتيجيات 

التمويــل وذلــك باالســتناد إلــى تقييــم المخاطــر والتمويــل المعــزز مــن أجــل المخاطــر.

Resilience.io – شــبكة دعــم عالميــة مــن أدوات متكاملــة للتعــاون مــن أجــل تمويــل القــدرة علــى الصمــود وإتخــاذ القــرار 
المتعلــق بهــا

www.resilience.io/
منبــر لُنظــم اقتصاديــة بيئيــة بشــرية متكاملــة مفتوحــة المصــدر يوفــر مســاعدات فــي إتخــاذ القــرار مــن أجــل التخطيــط القــادر 
ــة بالمــدن  علــى الصمــود مــع الكــوارث والمراعــي للمخاطــر، وكذلــك صناعــة القــرار واالســتثمارات والمشــتريات ذات الصل
علــى مســتوى العالــم. خضــع هــذا المنبــر للتصميــم باعتبــاره قائــم علــى الكمبيوتــر والــذي يوفــر نظــرة لُنظــم متكاملــة لمنطقــة 

المدينــة.

)WB، 2016 االستثمار في القدرة الحضرية على الصمود: حماية التنمية وتعزيزها في عالم متغير )البنك الدولي
www.preventionweb.net/files/50628_urbanresilienceflagshipreport.pdf
يلقــي التقريــر بالضــوء علــى الحاجــة لاســتثمار فــي القــدرة علــى الصمــود، وكيفيــة إتخــاذ المــدن اإلجــراءات لبنــاء القــدرة علــى 
ــا  ــر أمًن ــق مســتقبل أكث ــة لخل ــة مكاســب التنمي ــى الصمــود يمكــن حماي ــدرة عل ــي الق الصمــود، وكيــف مــن خــال االســتثمار ف

ورخــاًءا.

)ADB، 2016 حوافز للحد من مخاطر الكوارث في المناطق الحضرية )بنك التنمية األسيوي
www.adb.org/sites/default/files/publication/185616/disaster-risk-urban.pdf
تلخــص هــذه الوثيقــة التجــارب فــي ثاثــة مجــاالت لدراســات حالــة ، دا نانــج فــي فيتنــام، ووادي كاتمانــدو فــي نيبــال، ومدينــة 
ناجــا فــي الفليبيــن، وذلــك فيمــا يتعلــق بالحوافــز ألجــل الحــد مــن مخاطــر الكــوارث. مــع اســتهداف الحكومــات علــى المســتوى 
الوطنــي والمدينــة، تحــدد هــذه الوثيقــة الموجــزة مــا هــي الحوافــز وكيــف يجــري اســتخدامها فــي الوقــت الحالــي فــي المناطــق 

الحضريــة الثــاث بغــرض تشــجيع االســتثمار فــي الحــد مــن مخاطــر الكــوارث.

)OECD،2016 اإلدارة المالية لمخاطر الفيضانات )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
www.preventionweb.net/publications/view/49826
يتســع هــذا المنشــور بنطــاق عمــل منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة لتطبيــق الــدروس المســتفادة مــن تحليلهــا لممارســات 

ــد التعامــل مــع الفيضانــات. تمويــل مخاطــر الكــوارث بغــرض توفيــر التوجيــه عن

)OECD، 2016 األدوات المالية إلدارة مخاطر الكوارث المرتبطة بتغير المناخ )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
www.preventionweb.net/publications/view/48509
توفــر هــذه المقالــة نظــرة عامــة علــى األثــار المحتملــة لتغيــر المنــاخ مــن أجــل اإلدارة الماليــة لمخاطــر الكــوارث. كمــا توضــح 
مســاهمة التأميــن فــي الحــد مــن االضطــراب االقتصــادي ألحــداث الكــوارث ومناهــج السياســة مــن أجــل تعزيــز توغــل التغطيــة 
التأمينيــة للكــوارث وقــدرة اســواق التأميــن علــى اســتيعاب مخاطــر الكــوارث، بمــا فــي ذلــك مــن خــال اســتخدام أدوات اســواق 
ــة لمخاطــر  ــات لتحســين اإلدارة المالي ــدد مــن التوصي ــة بع ــع المخاطــر. انتهــت المقال ــي تجمي ــي ف ــاون الدول ــال والتع رأس الم

الكــوارث ضمــن ســياق تغيــر المنــاخ. 
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األساسية 4: تطبيق تصاميم وتنمية حضرية قادرة على الصمود 

ــى  ــز خــاص عل ــع تركي ــة للمخاطــر م ــات حديث ــى تقييم ــد عل ــة بالمخاطــر يعتم ــى دراي ــر حضــري عل ــط وتطوي ــام بتخطي القي
ــر. ــة للمخاط ــة ومقاوم ــاء واقعي ــح للبن ــق لوائ ــة التضــرر. تطبي ــكانية الُمعرضــة لقابلي ــات الس المجموع

ــة  ــك التنمي ــن )بن ــة للمخططي ــرة توجيهي ــة: مذك ــي الحضري ــتخدام األراض ــالل إدارة اس ــن خ ــوارث م ــر الك ــن مخاط ــد م الح
)ADB، 2016 األســيوي 

www.adb.org/publications/reducing-disaster-risk-urban-land-use-guidance-notes 
توفــر هــذه الوثيقــة التوجيــه للمخططيــن الحضرييــن حــول كيفيــة توظيــف األدوات المرتبطــة بــإدارة اســتخدام األراضــي المتاحــة 
لديهــم، واســاليب تخطيــط اســتخدام األراضــي، وأدوات رقابــة التنميــة، وتنميــة المجــال األخضــر، وإعــادة التنميــة الحضريــة، 

وذلــك للحــد مــن مخاطــر الكــوارث والمســاهمة فــي تعزيــز القــدرة الحضريــة علــى الصمــود والتنميــة الحضريــة المســتدامة.

المــدن والفيضانــات: دليــل لــإدارة المتكاملــة لمخاطــر الفيضانــات الحضريــة للقــرن 21 )البنــك الدولــي WB؛ المرفــق العالمــي 
)GFDRR، 2011 للحــد مــن الكــوارث والتعافي منهــا

www.gfdrr.org/sites/gfdrr/files/urban-floods/urbanfloods.html  
يقــدم هــذا الدليــل مســاعدة تشــغيلية تطلعيــة لصانعــي السياســة واألخصائييــن الفنييــن فــي المــدن ســريعة االتســاع بالعالــم النامــي 
حــول كيفيــة إدارة مخاطــر الفيضانــات علــى النحــو األمثــل. إنــه يتخــذ نهــج اســتراتيجي حيــث يجــري تقييــم تدابيــر إدارة المخاطــر 

المائمــة واختيارهــا وتضمينهــا مــن أجــل اطــاع النطــاق الكامــل ألصحــاب المصلحــة وإشــراكهم.

تحدي العشوائيات: التقرير العالمي حول المستوطنات البشرية )برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية، 2003(
www.unhabitat.org/?mbt_book=the-challenge-of-slums-global-report-on-human-
settlements-2003  
يعــرض هــذا الدليــل األول تقييــم عالمــي للعشــوائيات مؤكــًدا علــى مشــكاتها وآفاقهــا. كمــا أنــه يفحــص العوامــل التــي تكمــن وراء 
تكويــن العشــوائيات، وخصائصهــا االجتماعيــة والمكانيــة واالقتصاديــة وديناميكياتهــا مــع تقييــم اســتجابات السياســة الرئيســية لها.

اوراق المعلومات األساسية لتقارير التقييم العالمي 2009، 2011، 2013، و2015
www.unisdr.org/we/inform/gar  

قامــت العديــد مــن أوراق المعلومــات األساســية لتقاريــر التقييــم العالمــي بالتحقــق مــن دور التخطيــط الحضــري وتنميتــه فــي الحــد 
مــن مخاطــر الكــوارث، ومــن بينهــا:

- Dodman, Hardoy and Sattherwaite )2009(. Urban development and intensive and 
extensive risk; Johnson et al. )2012(. Private sector investment decisions in building and 
construction: increasing, managing, and transferring risks;  
- Johnson )2011(. Creating an enabling environment for reducing disaster risk: Recent 
experience of regulatory frameworks for land, planning and building in low and middle 
-income countries; 
- Ingrige and Amarathunga, )2011(. Minimizing flood risk accumulation through effective 
private and public sector engagement; 
- Gencer )2013(. The impact of globalization on disaster risk trends: a macro and urban 
scale analysis; and 
- King et al. )2015(. Land use planning for disaster risk reduction and climate change 
adaptation: operationalizing policy and legislation at local levels.
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العنصر الرئيسي 5: حماية الحواجز الطبيعية لتعزيز الوظائف الوقائية التي توفرها الُنظم البيئية الطبيعية 

تحديــد الُنظــم البيئيــة الطبيعيــة وحمايتهــا ورصدهــا ضمــن النطــاق الجغرافــي للمدينــة وخارجــه والتعزيــز مــن اســتخدامها للحــد 
مــن المخاطــر. 

ــر  ــاخ الحضــري. شــبكة البحــوث )ARC3-2( )شــبكة بحــوث تغي ــر المن ــي لتغي ــم الثان ــر التقيي ــاخ والمــدن: تقري ــر المن تغي
)UCCRN، 2016 المنــاخ الحضــري

www.uccm.org/arc32-/ 
يعــرض تقريــر ARC3-2 توقعــات المنــاخ التدريجيــة لحوالــي 100 مدينــة ويصنــف المخاطــر الحضريــة وكوارثهــا إلــى جانــب 
األثــار المترتبــة علــى صحــة اإلنســان فــي المــدن. يعطــي تقريــر ARC3-2 حلــوال ملموســة للمــدن تتعلــق بالتخفيــف مــن الحــدة 
والتكيــف مــع المخاطــر؛ والتخطيــط الحضــري وتصميمــه؛ واالنصــاف والعدالــة البيئيــة؛ واالقتصــاد والتمويــل والقطــاع الخاص؛ 
ــة؛  ــات الصلب ــر الرســمية وإدارة المخلف ــل، واإلســكان، والمســتوطنات غي ــاه، والنق ــة، والمي ــل الطاق ــة مث والقطاعــات الحضري

والســيطرة علــى الكربــون والمنــاخ فــي المــدن.

خطة إدارة السهل الفيضي لمدينة فينيسيا – مجلس مدينة فينيسيا )2009(
www.venicegov.com/Files/Misc/FMP.pdf   
ــى  ــة عل ــف المحلي ــة الســتراتيجية التخفي ــات المتحــدة، تكميلي ــدا، الوالي ــي فلوري ــة فينيســيا ف ــر هــذه الخطــة الخاصــة بمدين تعتب

ــة 2015-2010. ــي اإلقليمي ــهل الفيض ــة إدارة الس ــة )LMS( وخط ــتوى المقاطع مس

ــاه  ــة المي ــن أجــل االســتدامة ICLEI؛ هيئ ــة م ــات المحلي ــة الحكوم ــاخ )منظم ــر المن ــع تغي ــة م ــاه الحضري ــم المي ــف نُظ تكيي
الدوليــة IWA؛ SWITCH؛ اليونيســكو، 2011(

www.iclei-europe.org/fileadmin/templates/icleiurope/files/content/Topics/Water/SWITCH_
Adaption-Handbook_final_small.pdf  
ــاه الحضريــة مــن  دليــل مــن أجــل صانعــي القــرار علــى المســتوى المحلــي فــي المجــاالت الرئيســية لقابليــة تضــرر ُنظــم المي

تغيــر المنــاخ.

)APA( البنية التحتية الخضراء والتعافي فيما بعد الكوارث
www.planning-org-uploadedmedia.s3.amazonaws.com/legacy_resources/search/
postdisaster/briefingpapers/pdf/greeninfrastructure.pdf  
يتضمــن هــذا التقريــر أربــع نقــاط رئيســية للبنيــة التحتيــة الخضــراء للتعافــي فيمــا بعــد الكــوارث ويليهــا مــوارد لتضميــن البنيــة 

التحتيــة الخضــراء فــي التعافــي طويــل األمــد.

ــة  ــار الطقــس واألخطــار الطبيعي ــف مــن آث ــي التخفي ــة الخضــراء ف ــة التحتي ــة – دور البني ــى الطبيع ــول قائمــة عل فحــص حل
)EEA، 2015 ــة ــر البيئي ــم المخاط ــاخ )تقيي ــر المن ــة بتغي المتعلق

www.weadapt.org/sites/weadapte.org/files/eea_exploring_nature-based_solutions.pdf  
تقريــر لدراســة تفحــص وتبرهــن علــى كيــف تســاهم البنيــة التحتيــة الخضــراء فــي التخفيــف مــن األثــار الســلبية لحــاالت الطقــس 

الحــادة واألحــداث المرتبطــة بالمنــاخ علــى المســتوى األوروبــي.

األساسية 6: تعزيز القدرات المؤسسية من أجل القدرة على الصمود

فهــم القــدرة المؤسســية للحــد مــن المخاطــر بمــا فــي ذلــك المتعلقة بالهيئــات الحكوميــة؛ والقطــاع الخــاص؛ والمؤسســات األكاديمية 
والمهنيــة وهيئــات المجتمــع المدنــي، للمســاعدة فــي تحديــد الفجــوات المتواجــدة فــي القــدرة علــى الصمود.
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تقويــة تطويــر القــدرات المؤسســية إلدارة مخاطــر الكــوارث المجتمعيــة – دليــل اســئلة واجوبــة للســلطات المحليــة فــي آســيا 
ــط الهــادي UNESCAP؛  ــة آلســيا والمحي ــة واالجتماعي ــة االقتصادي )المركــز األســيوي للتأهــب للكــوارث ADPC؛ اللجن

)ECHO مكتــب المفوضيــة األوروبيــة للمســاعدات اإلنســانية والحمايــة المدنيــة
www.adpc.net/v2007/Programs/CBDRM/INFORMATION%20RESOURCE%20CENTER/
CBDRM%20Publications/2008/final_QandA_23nov.pdf  
يحتــوي هــذا الدليــل الخــاص بوحــدات الحكومــة المحليــة علــى ثاثــة أجــزاء، وهــي )1( إضفــاء الطابــع المؤسســي علــى مكتــب 
إدارة مخاطــر الكــوارث، و)2( تضميــن الحــد مــن مخاطــر الكــوارث فــي التخطيــط الســتخدام األراضــي، و)3( تعزيــز نظــام 
اإلنــذار المبكــر المجتمعــي، وبروتوكــول االتصــاالت، واجــراءات اإلجــاء مــع تنــاول المســائل األكثــر طرًحــا بشــأن الحــد مــن 

مخاطــر الكــوارث فــي التخطيــط الســتخدام األراضــي.

ــة  ــي آســيا للســلطات المحلي ــة ف ــب األمــم المتحــدة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث – الحــد مــن مخاطــر الكــوارث المجتمعي مكت
ــط الهــادي UNESCAP؛  ــة آلســيا والمحي ــة واالجتماعي ــة االقتصادي )المركــز األســيوي للتأهــب للكــوارث ADPC؛ اللجن

ــة للمســاعدات اإلنســانية، 2016( ــة األوروبي ــب المفوضي مكت
www.unisdr.org/files/3366_3366CBDRMShesh.pdf   

دليل تم تصميمه لمساعدة السلطات المحلية في بناء القدرات لتنفيذ إدارة مخاطر الكوارث المجتمعية.

بنــاء قــدرة المجتمعــات المحليــة علــى الصمــود مــع الكــوارث مــن خــالل التعــاون بيــن القطاعيــن العــام والخــاص )خطــة العمــل 
)NAP، 2011 الوطنيــة

www.ametsoc.org/boardpress/cwce/docs/profiles/hookewilliamh/building-community-
disasterresilience.pdf 
يتنــاول هــذا التقريــر قــدرة المجتمــع المحلــي علــى الصمــود مــع الكــوارث والمســئوليات المحــددة ضمــن التعــاون الفعــال مــا بيــن 

القطاعيــن العــام والخــاص لتعزيــز المجهــودات المبذولــة علــى مســتوى المجتمــع المحلــي.

ــن العــام والخــاص )MMC؛  ــن القطاعي ــز الجــاري بي ــى أســاس التحفي ــل الكــوارث عل ــى الصمــود لمــا قب ــر القــدرة عل تطوي
)CFIRE، 2015 ــة والشــحن ــة التحتي ــي لبحــوث البني ــز الوطن المرك

www.aia.org/aiaucmp/groups/aia/documents/pdf/aiab107566.pdf 
تعــرض هــذه الورقــة تصنيًفــا للبرامــج القائمــة لألخطــار المختلفــة التــي مــن الممكــن ألصحــاب المصلحــة مــن القطاعيــن العــام 

والخــاص تقييمهــا ثــم تعديلهــا أو االتســاع بهــا لتطويــر الحوافــز.

القطــاع غيــر الحكومــي فــي القــدرة علــى الصمــود مــع الكــوارث: توصيــة المؤتمــر مــن أجــل جــدول اعمــال للسياســة )هيئــة 
)RAND، 2011 البحــث والتطويــر

www.rand.org/content/dam/rand/pubs/conf_proceedings/2011/RAND_CF282.pdf 
يتضمــن هــذا التقريــر دروًســا مــن إدارة الكــوارث الحديثــة مــع إلقــاء الضــوء علــى التحديــات التــي تواجــه الكيانــات الفيدراليــة 
ــق  ــا يتعل ــة فيم ــر الحكومي ــوة وتعزيزهــا مــع المنظمــات غي ــاط الق ــي التنســيق فضــا عــن نق ــات ف ــة والخاصــة بالوالي والمحلي

بالتعافــي مــن الكــوارث.

األساسية 7: فهم القدرة المجتمعية على الصمود وتقويتها

تحديــد الترابــط االجتماعــي وتقويتــه وثقافــة المســاعدة المتبادلــة مــن خــال المجتمــع والمبــادرات الحكوميــة وقنــوات االتصــال 
االعاميــة.
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)ADPC، 2006 إدارة مخاطر الكوارث المجتمعية للسلطات المحلية )المركز األسيوي للتأهب للكوارث
www.unisdr.org/files/3366_3366CBDRMShesh.pdf 

دليل للسلطات المحلية يعرض مفهوم إدارة مخاطر الكوارث المجتمعية وممارستها.

دليــل مراقبــة المــدن للتثقيــف بالكــوارث: تعزيــز التعلـُـم القائــم علــى التجربــة )اإلتحــاذ األوروبــي؛ جامعــة كيوتــو؛ مكتــب األمــم 
المتحــدة للحــد مــن الكــوارث فــي آســيا والمحيــط الهــادي، 2009(

www.preventionweb.net/publications/view/12062 
دليل لتسهيل إشراك طاب المدارس والمجتمعات المحلية في أنشطة الحد من المخاطر.

قيــادة التنميــة القــادرة علــى الصمــود: أولويــات المــرأة الشــعبية وممارســاتها وابتكاراتهــا )برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي 
)UNDP، 2011

www.undp.org/content/aplaws/publication/publications/women-empowerment/
leadingresilient-development---grassroots-women-priorities-practices-and-innovations/
f2_GROOTS_Web.pdf 
الدليــل يعــرض المنظــور المعتــاد للمــرأة الشــعبية باعتبارهــا مــن القيــادات والــوكاء النشــطاء لاســتراتيجيات التــي تعــزز الحــد 

مــن مخاطــر الكــوارث والقــدرة علــى الصمــود طويلــة األمــد.

VISUS: تعزيز سالمة المدارس )اليونيسكو؛ جامعة أوديني(
www.unesco.org/new/en/natural-sciences/special-themes/disaster-risk-reduction/
schoolsafety/safety-assessment/method-visus 

منهجية لتقييم سامة المرافق التعليمية على مستوى العالم وتدعم صانعي القرار للتخطيط من أجل القيام بالمداخات.

األساسية 8: زيادة قدرة البنية التحتية على الصمود

ــد  ــف مــن المخاطــر، عن ــة للتخفي ــة تحتي ــر بني ــا. تطوي ــا وصيانته ــة وتحديثه ــة الحيوي ــة التحتي ــة البني ــر اســتراتيجية لحماي تطوي
االقتضــاء.

قيمة البنية التحتية الخضراء: دليل إلدراك مزاياها االقتصادية والبيئية واالجتماعية
www.cnt.org/sites/default/files/publications/CNT_Value-of-Green-Infrastructure.pdf 

يستخلص هذا الدليل اعتبارات هامة ينطوي عليها تقييم المزايا االقتصادية لممارسات البنية التحتية الخضراء.

 EPDR، ؛WHO ــة ــة العالمي ــة الصح ــة PAHO؛ منظم ــدان األمريكي ــة للبل ــة الصح ــفيات )منظم ــالمة المستش ــر س مؤش
)2008

www.paho.org/disasters/index.php?option=com_content&view=article&id=964&ltem
id=911 
أداة منخفضــة التكلفــة مــن الممكــن االعتمــاد عليهــا تعطــي صانعــي القــرار فكــرة عامــة لقــدرة المستشــفى علــى االســتمرار فــي 

العمــل أثنــاء الطــوارئ والكــوارث. تتضمــن دليــل ونمــاذج لتقييــم الســامة.

اســتراتيجيات التكيــف والتخطيــط للتخفيــف مــن أثــر ارتفــاع منســوب البحــار، والفيضانــات والتــآكل الناتــج عــن تغيــر المنــاخ 
)AECOM، 2016(

www.unisdr.org/we/inform/publications/49459 
تقرير عن تقييم مخاطر الكوارث الناتجة عن تغير المناخ على مستوى استراليا.
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إقامــة بنيــة تحتيــة قــادرة علــى الصمــود – الدائــرة المســتديرة لألعمــال التجاريــة األســترالية مــن أجــل القــدرة علــى الصمــود 
)DELOITTE، 2016( مــع الكــوارث ومجتمعــات أكثــر أمنًــا

www.australianbusinessroundtable.com/au/assets/documents/Report%20-%20
Building%20Resilient%20Infrastructure/Report%20-%20Building%20resilient%20
infrastructure.pdf 
يجــري هــذا التقريــر تقييًمــا للتكلفــة االقتصاديــة لألثــار االجتماعيــة المتعلقــة بالكــوارث الطبيعيــة فــي اســتراليا وعمليــة التخطيــط 

والموافقــة علــى البنيــة التحتيــة الجديــدة.

)PWC، 2013( إعادة البناء من أجل القدرة على الصمود: تقوية البنية التحتية للصمود مع الكوارث
www.pwc.com/gx/en/psrc/publications/assets/pwc-rebuilding-for-resilience-
fortifyinginfrastructure-to-withstand-disaster.pdf 
يعــرض هــذا التقريــر PwC وهــي شــبكة مــن الشــركات المســتقلة الملتزمــة بالعمــل ســويا لتقديــم خدمــات عاليــة الجــودة للعمــاء 
فــي شــتى أنحــاء العالــم. ترتبــط النتائــج المســتخلصة بالمــدن واألقاليــم واألعمــال التجاريــة مــن شــتى أنحــاء العالــم حيــث أنهــا 
تقــوم باإلعــداد لمواجهــة الخطــر المتنامــي للكــوارث الطبيعيــة والــذي يتفاقــم وضعــه بتحديــات القــرن 21، وكذلــك بالنســبة لمــن 
يقومــون فــي الوقــت الحالــي بإعــادة البنــاء فــي اعقــاب الكــوارث. يتضمــن هــذا التقريــر ســت توصيــات مــن أجــل إطــار عالمــي 

جديــد للحــد مــن مخاطــر الكــوارث مــن منظــور البنيــة التحتيــة.

)ITDP، 2013 معايير التنمية الموجهة نحو النقل الجماعي )معهد سياسة التنمية والنقل
www.itdp.org/publication/tod-standard/ 
يحــدد المعيــار ثمانيــة مبــادئ جوهريــة للتصميــم الحضــري واســتخدام األراضــي يدعــم كل مبــدأ مــن المبــادئ اهــداف محــددة 

لــألداء ومؤشــرات أو مقاييــس مــن الســهل قياســها.

األساسية 9: ضمان االستجابة الفعالة للكوارث

وضع خطط للتأهب وتحديثها بانتظام والربط بُنظم اإلنذار المبكر وزيادة قدرات اإلدارة والطوارئ.

إطار إلدارة الطوارئ الرئيسية )وزارة البيئة والتراث والحكومة المحلية، أيرلندا، 2015(
www.mem.ie/wp-content/uploads/201505//A-Framework-For-Major-Emergency-
Management.pdf 

خضعــت الوثيقــة التــي خرجــت مــن أيرلنــدا إلــى التصميــم لتمكيــن وكاالت االســتجابة الرئيســية مــن اعــداد اســتجابة منســقة والقيام 
بهــا فيمــا يتعلــق بحــاالت الطــوارئ الكبــرى الناتجــة عــن احــداث مثــل الحرائــق، وحــوادث النقــل، وحــوادث المــواد الخطيــرة 

والطقــس الحــاد.

دليل تدريبات Shake Out لوكاالت الحكومة ومرافقها – تحالف الدولة للزالزل، كاليفورنيا، الواليات المتحدة
www.shakeout.org/downloads/ShakeOutDrillManualGovernment_v2.pdf 

دليل يحتوي على ثاثة مستويات من التدريب على الزالزل وأنشطة التأهب من أجل وكاالت الحكومة ومرافقها.

استعداد نيويورك: اإلعداد للطوارئ في مدينة نيويورك )مكتب إدارة الطوارئ(
www.nyc.gov/html/oem/downloads/pdf/houshold_guide.pdf 
دليــل للمواطنيــن واألســر المعيشــية حــول التخطيــط للطــوارئ ويحتــوي علــى قوائــم بمــا عليهــم القيــام بــه ومــن أيــن يســتطيعوا 

الحصــول علــى معلومــات.
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ــك  ــا GFDRR؛ البن ــي منه ــوارث والتعاف ــن الك ــد م ــي للح ــق العالم ــنجهاي )المرف ــار، ش ــر لألخط ــذار مبك ــام إن ــق نظ تطبي
الدولــي، 2011(

www.preventionweb.net/files/24259_implementingearlywarningsystems1108.pdf 
يلخــص هــذا التقريــر كيفيــة تطبيــق ُنظــم اإلنــذار المبكــر متعــددة األخطــار باالعتمــاد علــى الممارســات الفضلــى فــي األخطــار 

المائيــة المناخيــة.

)FEMA هل أنت مستعد؟ دليل تفصيلي لتأهب المواطنين )الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ
www.fema.gov 
يعتبــر ذلــك المصــدر األكثــر شــموال المتعلــق بتأهــب األفــراد واألســر والمجتمــع المحلــي مــن الوكالــة الفيدراليــة إلدارة الطــوارئ 

المعنيــة بالتعافــي بالواليــات المتحدة.

األساسية 10: اإلسراع في عملية التعافي وإعادة البناء بشكل أفضل

وضــع اســتراتيجيات للتعافــي بعــد الكــوارث والتأهيــل وإعــادة اإلعمــار تتوافــق مــع التخطيــط طويــل األمــد وتوفيــر بيئــة ُمحســنة 
ينة. للمد

)IRP( منبر التعافي الدولي
www.recoveryplatform.org/resources 
الرجــوع إلــى المــوارد العديــدة المتواجــدة علــى موقــع IRP والتعُلــم منهــا والتــي تشــتمل علــى دراســات حالــة، وأدوات ومبــادئ 

توجيهيــة، وحــاالت للتعافــي وتقاريــر لهــا، ومذكــرات توجيهيــة.

دليــل منهجــي لعمليــات التخطيــط للتعافــي فيمــا بعــد الكــوارث – مبــادئ توجيهيــة واجــراءات للحكومــات الوطنيــة واإلقليمــة 
والمحليــة )برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي؛ المفوضيــة األوروبيــة، 2011(

www.prevenionweb.net/files/32306_32306guametodolgicalparaprocesosdepl.pdf 
يعــرض هــذا الدليــل بالتفصيــل الخطــوات المتجهــة نحــو اإلعــداد لهيــاكل مؤسســية وطنيــة واقليميــة ومحليــة والسياســات واآلليــات 
واألدوات الضروريــة. كمــا يتضمــن صياغــة المبــادئ التوجيهيــة، والوصــول إلــى اتفاقــات مؤسســية والترتيــب لعمليــة مــا بعــد 

الكوارث.

إطــار التعافــي بعــد الكــوارث )2016-2020( – زلــزال نيبــال 2015 )حكومــة نيبــال؛ المرفــق العالمــي للحــد مــن الكــوارث 
)GFDRR، 2015 والتعافــي منهــا

www.gfdrr.org/sites/default/files/publication/Nepal%20PDRF%20Report.pdf 
تحــدد وثيقــة هــذا اإلطــار الرؤيــة واألهــداف االســتراتيجية التــي توجــه التعافــي بعــد الزلــزال المدمــر الــذي وقــع فــي ابريــل – 
مايــو 2015. كذلــك توضــح السياســة واألطــر المؤسســية للتعافــي وإعــادة اإلعمــار، وأيًضــا تحديــد ترتيبــات التنفيــذ، والمتطلبــات 

الماليــة المتوقعــة والخطــوات الفوريــة التاليــة الضروريــة لضمــان تنفيــذ اإلطــار الخــاص بأنشــطة التعافــي وإعــادة اإلعمــار.

)FEMA اإلطار الوطني األمريكي للتعافي من الكوارث )الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ
www.fema.gov/pdf/recoveryframework/natural_cultural_resources_rsf.psf 
 )FEMA( مــن خــال الوكالــة الفيدراليــة إلدارة الطــوارئ )NDRF( تــم تطويــر هــذا اإلطــار الوطنــي للتعافــي مــن الكــوارث
وفًقــا لقانــون اصــاح إدارة الطــوارئ مــا بعــد كاترينــا لعــام 2006. لقــد نــص القانــون نفســه علــى أن هيــكل اإلدارة مــن الممكــن 

محاكاتــه علــى مســتوى الواليــة والقطاعــات والمســتويات المحليــة للحكومــة.
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)RedR، 2016 ؛ALNAP( استجابة اماكن اإليواء والمستوطنات في حاالت الطوارئ الحضرية
www.alnap.org/resource/22797 
توضــح هــذه الوثيقــة الرســائل والــدروس والتجــارب الرئيســية المتعلقــة بموضــوع اإليــواء فــي االســتجابة للطــوارئ الحضريــة، 

حيــث تعــرض دراســات حالــة ومراجــع للمزيــد مــن القــراءة فــي هــذا الموضــوع.

منــازل أكثــر أمانًــا ومجتمعــات أقــوى: دليــل إلعــادة اإلعمــار بعــد الكــوارث الطبيعيــة )البنــك الدولــي WB؛ المرفــق العالمــي 
)GFDRR، 2010 للحــد مــن الكــوارث والتعافــي منهــا

www.gfdrr.org/sites/gfdrr.org/files/SaferHomesStrongerCommunities.pdf 
ــار  ــب إعــادة اإلعم ــة. يغطــي جوان ــد الكــوارث الطبيعي ــوى بع ــات أق ــا ومجتمع ــر أماًن ــازل أكث ــاء من ــر مصــدر إلعــادة بن يعتب

ــل. ــذ والتموي ــم والتنفي والتنظي
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حول تمكين المدن من القدرة على الصمود: »مدينتي تستعد!«
ــادة المــدن أطلــق فــي 2010 مكتــب األمــم المتحــدة للحــد مــن  ســعيا لتحقيــق االلتــزام فيمــا بيــن صانعــي القــرار المحلييــن وق
ــي تســتعد!«  ــى الصمــود: »مدينت ــدرة عل ــن المــدن مــن الق ــة لتمكي ــة العالمي ــه الحمل مخاطــر الكــوارث والمنظمــات الشــريكة ل
ــى االلتــزام لجعــل الحــد مــن مخاطــر الكــوارث  ــة وتشــجيعها عل ــة والوطني ــادة فهــم الحكومــات المحلي ــة هــي زي اهــداف الحمل
والقــدرة علــى الصمــود وتغيــر المنــاخ مــن أولويــات السياســة، وكذلــك جعــل إطــار ِســنداي للحــد مــن مخاطــر الكــوارث واهــداف 
التنميــة المســتدامة وجــدول األعمــال الحضــري الجديــد أكثــر قرًبــا مــن تلبيــة االحتياجــات المحليــة. تضــم الحملــة شــبكة عالميــة 
متزايــدة مــن المــدن، والمقاطعــات والبلديــات المشــتركة علــى اختــاف احجامهــا، وخصائصهــا، وتوصيفهــا للمخاطــر ومواقعهــا، 
والتــي يتســنى لهــا التعُلــم مــن بعضهــا البعــض، وتعزيــز المعرفــة، ونقــل الخبــرة والدعــم الفنــي لتحقيــق هــدف بنــاء القــدرة علــى 

الصمــود.

تمثــل » األساســيات العشــر لتمكيــن المــدن مــن القــدرة علــى الصمــود« المبــادئ التوجيهيــة لهــذه االلتزامــات، حيــث تســاعد فــي 
وضــع المعاييــر مــن أجــل القــدرة علــى الصمــود مــع الكــوارث فــي المــدن.

اشترك األن لتجعل
مدينتك قادرة على

الصمود مع الكوارث

السيد روبيرت جاسير مع عمدة روبيرت السيد موريشيو روداس إسبينيل في الموئل الثالث في كيتو، 2016. 
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االختصارات
المركز العربي لدراسة المناطق الجافة واألراضي القاحلة )أكساد(   ACSAD

المركز األسيوي للتأهب للكوارث    ADPC
اإلدارة المعمارية والهندسية واالستشارية والعمليات )تضم 500 شركة(   AECOM

رابطة أمم جنوب شرق آسيا   ASEAN
هيئة المنطقة االقتصادية الخاصة )العقبة، األردن(   ASEZA

تحليل التكاليف والمنافع    BCA
مبادرة القدرة على الحد من الكوارث )برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، مكتب األمم المتحدة     CADRI

              للحد من مخاطر الكوارث، ومبادرة الوكاالت الدولية لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشئون                
                                   اإلنسانية(

المؤشرات الرئيسية      CI
Consorzio Richerche Laguna )فينيسيا، إيطاليا(   CORILA

مركز بحوث انتشار األوبئة الناتجة عن الكوارث )جامعة لوفين الكاثوليكية، بروكسل(    CRED
صندوق إغاثة الكوارث    CRF

مركز الحد من مخاطر الكوارث الحضرية ومجابهتها   CUDRR+R
إدارة مخاطر الكوارث    DRM

الخطة الرئيسية إلدارة مخاطر الكوارث   DRMMP
الحد من مخاطر الكوارث    DRR

مكتب المفوضية األوروبية للمساعدات اإلنسانية والحماية المدنية    ECHO
CRED ،قاعدة البيانات الدولية للكوارث   EM-DAT

مبادرات المدن الكبرى والزالزل     EMI
مركز عمليات الطوارئ    EOC

منظمة األغذية والزراعة    FAO
الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ )الواليات المتحدة(    FEMA

تقرير التقييم العالمي بشأن الحد من مخاطر الكوارث )مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر     GAR
                                   الكوارث(

المرفق العالمي للحد من الكوارث والتعافي منها   GFDRR
نظام المعلومات الجغرافية    GIS

الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد من الكوارث     GNDR
إطار عمل هيوجو 2005-2015: بناء قدرة األمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث    HFA

منظمة الحكومات المحلية من أجل االستدامة    ICLEI
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معهد التنمية الدولية )أديايد، استراليا(    IID
منظمة العمل الدولية    ILO

شبكة الوكالة الدولية المعنية بالتثقيف في حاالت الطوارئ    INEE
المجموعة االستشارية الدولية للبحث واإلنقاذ   INDSARAG
الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ    IPCC

منبر التعافي الدولي    IRP
شبكة الحكومة المحلية )الهند(   LG-NET

أداة التقييم الذاتي للحكومة المحلية )أنظر الملحق 1(   LG-SAT
الهيئة البلدية لمومباي العظمى   MCGM

البرنامج الوطني للحد من مخاطر الزالزل )الواليات المتحدة(   NEHRP
المنظمة غير الحكومية    NGO

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية    OECD
منظمة الصحة للبلدان األمريكية    PAHO

المعهد الملكي للمساحين المعتمدين    RICS
خدمة طوارئ الوالية )فيكتوريا، استراليا(    SES

نفق إدارة مياه صرف األمطار )كوااللمبور، ماليزيا(   SMART
الشركة الهندسية Snowy Mountains )شركات خدمات مهنية، استراليا(    SMEC

)ICLEI( مبادرات الطاقة الشمسية والرياح تجاه التغيير   SWITCH
المدن والحكومات المحلية المتحدة    UCLG

فريق األمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق   UNDAC
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي    UNDP

اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادي )إسكاب(   UNESCAP
منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )اليونيسكو(   UNESCO

صندوق األمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف(   UNICEF
مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث   UNISDR

المناطق الحضرية والريفية    URA
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إخالء للمسئولية
اآلراء الواردة في هذه النشرة ال تعكس بالضرورة آراء اآلمانة العامة لألمم المتحدة ولكنها تعكس آراء مؤلفيها. والتسميات 

المستخدمة وطريقة عرض المواد ال تعني التعبير عن أي رأي من جانب األمانة العامة لألمم المتحدة فيما يتعلق بالوضع 
القانوني ألي دولة أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو سلطاتها أو بشأن ترسيم تخومها أو حدودها. للتصريح باستخدام أي من المواد 

 permission@un.org المشار إليها في هذه النشرة أو توزيعها نرجو التواصل على

الحقوق والتصريحات

تخضع المادة التي يحتوي عليها هذا المنشور لحقوق الطباعة. ال يمكن استخدام هذا المنشور في إعادة بيعه أو أي أغراض 
تجارية أخرى بدون موافقة مكتوبة مسبقة من مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث. تظل كل الصور المستخدمة 

الملكية الفردية للمصادر المقتبسة وال يمكن استخدامها في أي غرض بدون إذن مكتوب من المصادر ذات الصلة.
للحصول على تصريح للتوفير من خال شبكة االنترنت أو التوزيع أو إعادة طباعة أي جزء من هذا العمل نرجو االتصال على 

 isdr@un.org مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، المقر الرئيسي

االقتباس: مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )2017( تمكين المدن من القدرة على الصمود – دليل لرؤساء 
البلديات وقيادات الحكومات المحلية. جنيف، سويسرا: مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.

ISBN: 879-29-1-694101-9
© 2017 United Nations

UNISDR المقر الرئيسي
isdr@un.org

 www.unisdr.org

المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادي –
UNISDR

 Isdr-bkk@un.org
 www.unisdr.org/asiapacific

UNISDR – المكتب اإلقليمي للدول العربية
 Isdr-arabstates@un.org

 www.unisdr.org/arabstates

UNISDR – المكتب اإلقليمي ألوروبا
 Isdr-europe@un.org

 www.unisdr.org/europe

UNISDR – المكتب اإلقليمي ألفريقيا
 ISDR-Africa@isdr.unon.org

 www.unisdr.org/africa

UNISDR – المكتب اإلقليمي لألمريكتين
 eird@eird.org

/www.eird.org/americas
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 األساسيات العشر لتمكين المدن من القدرة على الصمود
1. التنظيم من أجل القدرة على الصمود. وضع هيكل تنظيمي يتمتع بقيادة قوية وتنسيق ومسئوليات واضحة. وضع 

موضوع الحد من مخاطر الكوارث بوصفه من االعتبارات المحورية لرؤية المدينة أو الخطة االستراتيجية.

2. تحديد سيناريوهات الخطر المستقبلية والراهنة وفهمها واستخدامها. المحافظة على البيانات الحديثة المتعلقة 
باألخطار وأوجه قابلية التضرر. اعداد تقييمات للمخاطر تستند على عمليات تشاركية واستخدامها باعتبارها األساس 

للتنمية الحضرية للمدينة وألهداف التخطيط طويلة األمد الخاصة بها.
3. تعزيز القدرة المالية من أجل القدرة على الصمود. اعداد خطة مالية من خال فهم اآلثار االقتصادية الهامة     

للكوارث وتقييمها. تحديد آليات مالية وتطويرها لدعم أنشطة القدرة على الصمود.

4. السعي لتصميم تنمية حضرية وتطويرها تكون قادرة على الصمود. القيام بتخطيط وتطوير حضري على دراية 
بالمخاطر يعتمد على تقييمات حديثة للمخاطر مع تركيز خاص على المجموعات السكانية الُمعرضة لقابلية التضرر. 

تطبيق لوائح للبناء واقعية ومقاومة للمخاطر.

5. حماية الحواجز الطبيعية لتعزيز الوظائف الوقائية التي توفرها الُنظم البيئية الطبيعية. تحديد الُنظم البيئية الطبيعية 
وحمايتها ورصدها ضمن النطاق الجغرافي للمدينة وخارجه والتعزيز من استخدامها للحد من المخاطر.  

6. تقوية القدرة المؤسسية من أجل القدرة على الصمود. فهم القدرة المؤسسية للحد من المخاطر بما في ذلك المتعلقة 
بالهيئات الحكومية؛ والقطاع الخاص؛ والمؤسسات األكاديمية والمهنية وهيئات المجتمع المدني، للمساعدة في تحديد 

الفجوات المتواجدة في القدرة على الصمود.

7. فهم القدرة المجتمعية على الصمود وتقويتها. تحديد الترابط االجتماعي وتقويته وثقافة المساعدة المتبادلة من خال 
المجتمع والمبادرات الحكومية وقنوات االتصال االعامية.

8. زيادة قدرة البنية التحتية على الصمود. تطوير استراتيجية لحماية البنية التحتية الحيوية وتحديثها وصيانتها. تطوير 
بنية تحتية للتخفيف من المخاطر، عند االقتضاء.

9. ضمان فاعلية التأهب ومواجهة الكوارث. وضع خطط للتأهب وتحديثها بانتظام والربط بُنظم اإلنذار المبكر وزيادة 
قدرات اإلدارة والطوارئ. بعد وقوع أي كارثة ضمان أن احتياجات المجموعات السكانية المعرضة لقابلية التضرر 

تقع في جوهر إعادة اإلعمار مع تقديم الدعم لهم ولهيئات مجتمعهم من أجل تصميم االستجابات والمساعدة في تنفيذها 
بما في ذلك إعادة بناء المنازل وُسبل العيش.

10. اإلسراع بالتعافي وإعادة البناء بشكل أفضل. وضع استراتيجيات للتعافي بعد الكوارث والتأهيل وإعادة اإلعمار 
تتوافق مع التخطيط طويل األمد وتوفير بيئة ُمحسنة للمدينة. 


