
 

 األمم المتحدة

 الكوارث كيف نجعل المدن أكثر قدرة على مجابهة

 دليل قيادات الحكومات المحلية

 0202 - 0202مساهمة في الحملة العالمية 

 !تستعد  مدينتي - الكوارث مجابهةتمكين المدن من 



 

 

 

 

 !مدينتي تستعد  - الكوارث مجابهةتمكين المدن من 
 

فد  ادام   " مكتب األمم المتحدد  للحدد مدن مردالر الكد ار      "قام المدن، رؤساء لتزام بين صناع القرار المحليين والا بهدف تعزيز

".  !مدددينت  تعددتعد - الكدد ار  مجابهددامددن المدددن تمكددين "ق الحملددا العالميددا لالبدد المنظمدداا اليددريكا لهددا بالتعدداون مدد   0202

والقددر    ،الحك ماا المحليا وال لنيا لجعل الحد من مرالر الكد ار  بين الحملا ه  زياد  التفهم وتيجي  االلتزام هذه أهداف و

 . االحتياجداا المحليدا  ضدمن  العدالم    " جد هي "إلدار امدل   وضد   و ،ايول يداا العياسد  األمدن   ،والتغيدر المندا    مجابهدا،  الى ال

 من مرتلف األحجام، والرصداص،، والم اقد ،  المياركا والبلدياا  المقالعااو مدنال شبكا االميا متناميا منابر الحملا وتمتد 

وتقدديم   ،ا الدبع،، وتعزيدز المعرفدا، ونقدل الربدراا     هتعلم مدن بع د  الدى الد    عدااد بما يتدي  الم  ون ايا المرالر الت  ت اجهها، 

 .هاابجاا المالدام التقن  لتحقيق هدف بناء قدر

 

ادئ الت جيهيدا لهدذه االلتزامداا، ممدا يعدااد الدى وضد         المبد " الكد ار   مجابهدا  ىالمددن الد  تمكدين  لالعيدر  ساسياا األ"وتيكل 

 (.0الملحق الثان  وعير ف  الفصل الساسياا األالمزيد ان يمكن االلالع الى )معايير لم اجها الك ار  ف  المدن 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكوارث قدرة على مجابهةجعل المدن أكثر نكيف 
 

 الحكومات المحلية اتاديدليل ق
 

 

 0202 - 0202مساهمة في الحملة العالمية 
 

 !مدينتي تستعد - الكوارث من مجابهةالمدن تمكين 
 

 

 0200آذار / جنيف مارس



 

 

 شكر وتقدير
عود   وذوم  : كل من شارك في تطووير ذو ا الودل ل   عن الشكر والعرفان ل" RDSINU- الكوارثمكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر "عرب ي

.   يتع  المجا  ل كرذم مم عا باالسموال ، الكوارث مجابهةمن المدن تمك ن لحملة وخبراء وأعضاء اله ئة االستشارية  المدنممثلي كب ر من 

المحل وة   اتمن خال  المقابالت التي أمريت م  رؤساء البلديات وممثلي الحكومو عها ، تم ممكت بذ ا الشكل واألمثلة الوار ة في الوفالع اق 

الصو ن  فوي  " دوجتشون "فوي مدينوة   التحقو  التوي أمريوت    في ورشة عمول  و، (1122 أيار/ من ف، مايو)في المنتدى العالمي للحد من الكوارث 

للحكم  اة التق  م ال اتي ألاستخدام المدن التق  م ة حو  عمل الرشة خبراء في والالبرلمان  ن ورؤساء البلديات و، ومن (1122 آب/ أغعطس)

 تشورين أو  / أكتووبر ) "من وف "فوي   عقودت  ، وخوال  ورشوة عمول   (1122 تشورين أو  / أكتووبر ) "ون إنتشو "فوي مدينوة   ، التي أمريوت  المحلي

 وسو تم تحوديا األمثلوة واأل وات علو      . االعتبار ر و  الفعول مون لبول المعوتخدم ن    بع ن تأخ  سوف ه ا الدل ل لوالطبعات الالحقة  (. 1122

  www.unisdr.org/campaign  :المول  اإللكتروني للكت ب

 

 RDSINU ،"ذ ل نا مول ن فالديز" :منسق المشروع ورئيس التحرير التنفيذي

 RDSINU، "كوكع جل ا م ش ل": اإلنتاج

، (شوارك م) "وايوو أمايمي فالوديز  مو "، (معتشوار ) "موون سوكوت  "، (معتشار) "وجلويع وس ريأ"، "ذ ل نا مول ن فالديز" :التأليفشارك في 

 (محرر)" ب تنرباتريش ا "

 "رامون فالي: "التصميم

 (:بةوكتمال ين لدموا إسهامات ) نون والمراجعوالمساهم

، (ايطال وا  -كووريال ف ن عو ا   )" تريف عوان  بواوال "، (كوسوتاريكا  -سو كويرس   عمودة )" يلجوي ف رلوي  " ،(الفلبو ن  - ماكوات  ) "ف ول تا س فا": المدن

 (.لبنان - مجلس مدينة ب روت) "موتاندى ي"

 -" لوي  ركوسموا "، (مبوا رة الوزالز  والمودن الكبورى    )مون   -" مواروم بوي زايواي   " -" أو  اكالن يه ماريزوم" -" بنديمرا  فؤا ": الشركاء

" البوألو س بو  "، (والمرف  الدولي للحد من الكوارث والتعوافي  -البنك الدولي )من " سف تلوزاكولا سوزانا" -" ل كو   ان " -" ذورنويج  ان"

توي  ب رنا ايوا إيراوا "، (اتحوا  المودن والحكوموات المحل وة    )مون  " بوصوراوي  محمود "، (الحكومات المحل ة من أمول االسوتدامة  )من " ماولر" -

لجنووة العموول  -مامعووة ك وتووو )موون  "شووورام ووب "، (موئوول األمووم المتحوودة)موون " آنووا مورينووو" -"  ان لووويس"، (سوو تي نووت)موون " تجانوودوا ي

شوبكة الحكوموات   )مون  " راوتب وو  رانجوان   "، (ةالعوويدي المنظوموة الوطن وة   ) " وار زإمان وت  "، (لحد مون المخواطر الحضورية   وية لس اآل

معهوود التر وور )موون " سووت فن تووايلر" -" نشيموواركوس مووو"، (المملكووة المتحوودةب مامعووة سووالفور )موون " ماراتونجووا يالنثووي أ"، (المحل ووة بالهنوود

مون  " بووريس زرمواف  "، (برنوامج األموم المتحودة اإلنموائي    مبا رة القدرة عل  الحود مون الكووارث ل   )من " م با ميشاذ"، (والب ئي ياالمتماع

المؤسعوة الملك وة للمعواح ن    )مون  " زرمواف  بووريس " -" كاتاريوا شوايل ش  "، (الكووارث لجنوة إ ارة   -نون  ن المؤسعة الملك ة للمعواح ن القوا  )

 .(القانون  ن

 (.المملكة المتحدة" )بوم راي اري  ي الم"، (ترك ا) "باالم ر تمرا" : القدرات الفردية

 -" بوريس نعورين  "، (ف لود سو ك ور  )مون  " جرمعوترون أموارك  ":  لمكتا  اممام المتحادة للحاد مان مخااور الكاوارث        الخاا  مجموعة القطاع 

مؤسعوة  )مون  " ب تور مروتور  "، (البعثوة الدائموة للفلبو ن لودى األموم المتحودة      )مون   " وم نجوو  اريم عواس مو  "، (موار  )مون  " كارول ن وولي"

، (سو ن مرانود الكوس   )مون  " وتث بو  ريجو س "، (إيكووم )مون  "  يول سواندز  "، (ت توان األمريك وة  ) مون " أريوس بابوا وبولوس  "، (س عكو س عتمز

 (.كوم و القابضةكوكوساي )من  "ساندرا وو"، (أي بي إم)من " ب تر ول امز"

 UNISDR:  "ملووو ن  " " يعوووايب نوووا "، "م شووو ل كوكعووو جل ا "، (منظوموووة التعوووافي الدول وووة  )مووون " سوووانجايا بهات وووا " -" أمالنوووج سووواندرا

ثواي ثانوه    جذوان "، "لو ن   نو س مواك  ، "يووكي ماتعوووكا  "، "سوارة النود   "، "فنعنت فنج"، "معت ن م ن تي"، " نكانكريج "، " ولع ماسكولو

 ."نا ماريا كاست لوأ"، "مول و س رمي"، " يزيريه سالم"، "بهام

 م فوري "، "ك ورو  اف  رمو " : 1122وفي مجا  البحا في عام  الحملةوا في ساعد ني للمتدرب ن ال هاامتنانعن  RDSINU تعلن :المتدربون

 ".ب  ر برانع ار "، "سالفي، فرانش عكا "سامورامندر ، "م شراشاشانك "، "ماكاال نجاكا

، وممهوريوة كوريوا،   "ون إنتشو "ومدينوة  ، (مرف  العالمي للحود مون مخواطر الكووارث    ال -البنك الدولي )كل من التمويل لام بتقديم لد  :التمويل

العووويد، المفوةوو ة األوروب ووة، أسووترال ا، النوورويج، ذولنوودا ، ال ابووان، سويعوورا،     : مووا فووي  لووك ، بRDSINUوغ رذووا موون الجهووات المانحووة   

، البرازيل، الص ن، الواليات المتحدة، األرمنت ن، المكع ك، المجر، لبرص، جسبان ا، المملكة المتحدة، لوكعمبورإ ،فنلندا ،ألمان ا ،الدنمارك

 .RDSINUندوق االئتماني الص حجم معاذمتها فيتبعا لمرتبة )الفلب ن 

 

المرفو   "، "RDSINU(:  "02)فوي صوفحة   "  الكووارث  المودن مون مجابهوة   تمكو ن  "المزيد عون الشوركاء الرئ عو  ن فوي حملوة      تعرف عل  

مبوا رة  "، "سو تي نوت  "، "اتحا  المودن والحكوموات المحل وة   "، "الحكومات المحل ة من أمل االستدامة"، "العالمي للحد من الكوارث والتعافي

 ".موئل األمم المتحدة"، "الزالز  والمدن الكبرى
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 اتحا  المدن والحكومات المحل ة: الصورة

 " فاا ن علااى وطااوص الصاادع    ة بنياااسااطنبول ممدينااة حيااث أن

وهاو  التخطيط الساليم   االفتقار إلى إلى حد كبير من يعانون  هاسكان

يجاا  وضااعهما فااي   سااالاالن هناااك  . راوطااعرضااة لأمااا يتركهااا  

إعااادة تأهياال مناااوق المسااتوونات القائمااة    يمكاان كيااف : االعتبااار

هااذ  لتخطاايط لبناااء مسااتوونات جدياادة فااي ضااوء      يكااون اوكيااف 

ماع قيااا الحكوماات      يج  على جميع البلادان أن تتعااون   . اموطار

نجاا  هاذ  المهماة  بمسااعدة     بتدبير المقاربات وإبداء العاما علاى إ  

كوميااة وعامااة الناااس  الااذي ينبوااي أن يكونااوا   المنظمااات رياار الح

.  علاى وجاخ واا    المبااني  النهياار  مخااور المحتملاة   دراية بالعلى 

كاون  تيجا  أن  و . هم أيضاا ايجا  علاى القطااع الخاا  أن يسا     كما 

اتخااااذ وطاااوات مااان وارواااة ورياااق واضاااحة تمكااان المااادن  هنااااك 

واجاخ مخااور   تجميعاا   االابع  منها   اتعاون مع بعضهالو  ملموسة

فقاادان المميااد ماان امروا  من لاايس هناااك وقااه نضاايعخ   . ماثلااةتم

ال بااد ماان ف نااخ اسااطنبول  وبقااا لتجربااة و . يحاادب بناااوالممتلكااات 

أفااراد المجتمااع فااي إشااراك ويجاا    المسااتوونات الحضااريةتطاوير  

  بال  مادول مان القماة إلاى القاعادة     لايس فقاط   وهاذا   . هذا المشروع

 ".القمةإلى القاعدة أيضا من هو 

 

اتحوووا  المووودن  ، عمووودة اسوووطنبو ، ورئووو س   توبووواس عبووود القوووا ر  /العووو د

 والحكومات المحل ة

لحود مون   اع ولألموم المتحودة لموةو   الجمع وة العاموة   فوي نقوا    مداخلته من 

 1122 شباط/ مخاطر الكوارث، فبراير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
رئو س  "  يف ود كا موان  "، RDSINU -العوام  الممثول الخواص لألمو ن    "مارمريتا والعتروم": من ال عار إل  ال م ن (2) الصفحةفي  ةصورال

بشوأن تر ور   دولي العمود الو  عمودة مدينوة مكعو كو سو تي، ورئو س مجلوس       " بورار  إمارسو لو  "مو   ( الحكومات المحل ة من أمل االستدامة)ذ ئة 

عمودة  " آب بول ا  يوي  ماما و"الش خ ، ألمان اب بشأن تر ر المناخالدولي  دالعممجلس عمدة مدينة بون ونائب رئ س " ن مبتشه نمورم"، المناخ

ب عموودة مدينووة نائوو" فريكب وورج ب ترسووونآكووي "، وامن كوواراعموودة الرينامووا مالباسوو لو فووي " وم زمووإنريكووي "العوونرا ، ب مدينووة سووانت لووويس

مجابهوة  تمكو ن المودن مون    لحملوة   واولعو وذوم أوائول العمود الو ين      . الفلب نبو لبواى  أحواكم مقاطعوة   " سوارتي سالعو دا   مووي "، العوويد ب كارلعتا 

 .1121أيار  /ألمان ا، مايوببون، في مؤتمر مدن المجابهة في   الكوارث



 

 

 تمهيد
 

يمكن ولكن معل المدن أكثر أمنا يمثل تحديا طويل األمد فإن يع شون في المناط  الحضرية، اآلن عد  سكان العالم ح ا أن أكثر من نصف 

ة الح واة   و كارثالحوداث  الوت األ عأعل  مور التواريخ،   و . ولدراتها هاح وية في نظم حكمتتعم بالو ،وطنياللنمو االمدن ذي محركات و . تحق قه

متزايوود كلهووا تضوو  بشووكل  ،موون صوون  اإلنعووانالتووي مخوواطر الوالمتر وور، والووزالز ، والطوووارج الناممووة عوون المتطوورف منوواخ فال . الحضوورية

 . هد  از ذار المدنتوعكان، الضروط عل  ال

 

 للحود مون المخواطر، ويشو ر     اعامو  اإطارم، والمحافظ ن وغ رذوالمجالس رؤساء البلديات يقدم ل ،لقا ة الحكومات المحل ةالمومه دل ل الذ ا و

ألسوئلة األساسو ة   وذ ا الدل ل يج وب علو  ا   . ذ ا الررضمن أمل مختلفة المدن الالج دة التي يتم تطب قها بالفعل في واأل وات إل  الممارسات 

عمل علو   اليمكن  وك ف ة،المطلوبنوع االسترات ج ات واإلمراءات ما ذو و، امف دش ئا هة الكوارث اببناء القدرة عل  مجيكون لما ا : التال ة

فوإن  ثقاف ة والتعورض للمخواطر،   اللتصا ية واالمتماع ة ووالجوانب االألن المدن والبلدات والبلديات تختلف من ح ا الحجم، و . المهمةذ ه 

 .منها يكون لها مدخلها المختلف نحو تلك المهام ةكل واحد

 

استرات ج ات تحق   التنم وة  من و ،مزءا من التصم م الحضري اكونيوالحد من مخاطر الكوارث يجب أن مجابهة القدرة عل  ال: الرسالة ذي

، "  مجابهووة الكوووارثموون الموودن تمكوو ن "وتطب وو  المبووا ج التوم ه ووة لحملووة  . تحالفووات لويووة ومشوواركة واسووعة انتطلبوووذمووا ي . المعووتدامة

علم، والوصو  إل  المعلومات، ووة  مؤشورات  تبا   التعل  عاعد المدن والحكومات المحل ة سوف ي ،والمعلومات الوار ة في ذ ا الكت ب

 .ومتابعة التقدم المحرز ،ومقاي س األ اء

 

لبول  و  !نشج  ونرحوب بمزيود مون االنضومام إل نوا     كما  -" المجابهة حركة مدن"حال ا في  ونشاركيشكر كل ال ين ننرتنم ذ ه الفرصة لنحن و

 .والخبرات والتمويلقديم المضمون ذ ا الدل ل، من خال  تفي تطوير  االجزء الخاص بالمالح  ذناك شكر وعرفان لكل ال ين شاركو

 

 .تحع ن الطبعات المقبلةار ة به، من أمل والالدل ل، واألمثلة وشكل تعل قاتك عل  محتوى صلها يأن " RDSINU"يعر 

 

 

 
 "مارجريتا والستروا"

 

للحد من لألمم المتحدة الممثل الخاص لألم ن العام 

 مخاطر الكوارث

 "ديفيد كادمان"

 

حكومات محل ة من "ذ ئة نائب رئ س بلدية فانكوفر ورئ س 

من مدن تمك ن ال"إطالق حملة ، واستضاف "أمل االستدامة

 .1121 أيار/ مايوفي "   مجابهة الكوارث
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 "   الحد من مخاور الكاوارث هاو

نخ يميد مان  إ . استثمار وليس تكلفة

شاااااهدت فقاااااد  . امعماااااالعائااااادات 

وفاارة فااي االسااتثمارات    " ألباااي"

عاصاااير واالنفجاااارات حتاااى بعاااد ام

التكيف مع توير المناا   ف . البركانية

يتيح للتنمياة أن  مخاور الوالحد من 

وسااط الكااوارث  منهااا تمضااي قاادما 

ضاطلع  حياة الناس عندما توب ال تع

ة عاان يالمسااالولبالحكومااة المحليااة 

 ."هذ  الكارثة
 

 

" لباىأ"حاكم مقاطعة " سالع دا موي"

البطووووول األو  لحملوووووة   . الفلبووووو نفوووووي 

 ".مجابهة الكوارثمن المدن تمك ن "

 

 مقدمة 
 

 الورض من هذا الدليل 
 

تووم تصووم م ذوو ا الوودل ل فووي المقووام األو  لقووا ة الحكومووات المحل ووة وصووانعي    

 ات عوووم الع اسوووات العاموووة وصووون  القووورار والتنظ مووومووون أمووول  ،الع اسوووات

 . القدرة عل  المجابهةتنف   الحد من مخاطر الكوارث وأنشطة الخاصة، عند 

األساسو ات  "علو   بنواء   مراءات اإلم هات عمل ة لفهم واتخا  الدل ل تويقدم و

فوي الحملوة   كموا ذوو موةوح    ، "  مجابهوة الكووارث   علو  المودن  تمكو ن  العشر ل

 ."!عدمدينتي تعت:   مجابهة الكوارث منالمدن تمك ن "العالم ة 

 

مبنووي علوو  أسوواس موون المعرفووة والخبوورة موون شووركاء الحملووة،    وذوو ا الوودل ل 

تحعو ن  إلو  متطلبوات   يعتج ب وذو  . المشاركة المدن والحكومات المحل ةو

لتعامول  اوأ وات  ،والمعوارف  ،والقودرات  ،فرص الحصو  علو  المعلوموات  

كموا يقودم نظورة     . بفعال ة م  مخاطر الكوارث والظواذر المناخ وة المتطرفوة  

الالزموة لبنواء القودرة علو      الرئ عو ة  عامة عون االسوترات ج ات واإلموراءات    

هوووة الكووووارث، و لوووك كجوووزء مووون اسوووترات ج ة شووواملة لتحق ووو  التنم وووة   ابمج

كوول يمكوون لو . المعتف ضووةتفاصوو ل الدون الوودخو  فووي  ولكوون بوو المعووتدامة، 

سو الها  ةومن  ءات تحد  ك ف ة تطب   ذو ه اإلمورا  أو مدينة أن حكومة محل ة 

 .لجم  شكل حال لل س ذناك مقاس واحد يف . ولدراتها الخاصة

 

علوو  معلومووات أكثوور تفصوو ال، بمووا فووي  لووك      وتحتوووي مالحوو  ذوو ا الوودل ل   

 . مثلة من المدن الشوريكة األوصالت إل  األ وات اإللكترون ة، والموار ، وال

لموودن ل يمكوون موون خاللهووا علوو  شووبكة اإلنترنووت،  وذنوواك منظومووة معلومووات  

 تهوا وأنظم هوا خاصوة، وخطط ف هوا بأ واتهوا ال  رك اوالحكومات المحل وة أن تشو  

مولو   ويتوا   لوك علو     .  كت وب وذو ما يعمل عل  تكامل ذ ا ال، هاوممارسات

 www.unisdr.org/campaign:  الحملة

 

الحكومووات "و" موودنال"إلوو  وعبوور مختلووف أمووزاء الوودل ل نشوو ر بووالرموع     

ينطبو  أيضوا    - كما ذو موةوح  -" القدرة عل  المجابهة"ومدخل  ". المحل ة

الوطن ة من مختلوف األحجوام والمعوتويات، بموا فوي  لوك       شبه عل  اإل ارات 

 ،والموووودن ،، والمقاطعوووواتالكبوووورى اصووووموالعوعلوووو  المعووووتوى اإللل مووووي، 

 .ىقرمعتوى الوالبلدات، و ،والبلديات

 

 

 

http://www.unisdr.org/campaign
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  RDSINU: الصورة

 
 

 2185 كوانون ثواني  / فوي ينواير  هائول  ال "واموي أذانشو ن  "مل ون نعمة، عانت من خعوائر كب ورة خوال  زلوزا       2.5والتي يقطنها ال ابان، في " كوبي"مدينة 

واءموة  ح وا توم م  ، أمنوا مدينوة أكثور   علو  خلو    ولقد ركز التعافي  . تعط ل أنشطة واحد من أزحم الموانئ في المنطقةال ي أ ى إل  ، و(مق اس ريختر 7.1)

 .، والتعل م والتعاون المجتمعييتفاعل اإلنعانالم  المعقدة ة  خدمالنظمة األتحت ة والبن ة ال
 

 

 السياب
 

الصور رة والمتوسوطة   آثار الكوارث م   واأن يتعاملغالبا ما يكون عل هم الحكوم  ن المحل  ن وصناع القرار ن معؤول الرؤساء البلديات وإن 

 . صن  اإلنعانمن نجم عن الكوارث الطب ع ة أو التي لد تواسعة النطاق لد يكون عل هم التعامل م  األحداث المن  لك، وإل  حد ألل  - الحجم

ألول وةووحا   وذناك حق قة لد تكون  . رمح أن تزيد من تعرض المدينة لألخطار والمخاطرمن األ ،المتطرفةتر ر المناخ والظواذر الجوية و

طر، إ ا لوم يوتم أخو ذا فوي الحعوبان، واتخوا        اخو الموتعواذم فوي زيوا ة     ،ا ة لود تولود أيضوا تر ورات ب ئ وة معقودة      تو عمأن ممارسات التنم وة ال ذي 

 .ح الهامراءات اإل

 

 س لوديها  معوؤول ات واسوعة النطواق ولو    لود يكوون عل هوا    الحكومات المحل ة ذي الخط األو  لالستجابة، وأح انوا  تكون في حاالت الكوارث، و

 تهوا وإ اربتولو  مخواطر الكووارث    عندما يتعلو  األمور   مامي خط األوبنفس القدر تكون الحكومات المحل ة عل  ال . لدرات كاف ة للتعامل معها

يجوب أن  في كث ر من الحاالت، و . األزمات/ إل ارة الكوارثخصصة م تأس س مؤسعاتو ،نظم اإلن ار المبكر إلامة، وإنشاء أو هاوالحد من

زيوا ة لودرة الحكوموات المحل وة علو  االسوتجابة لهو ه        المووار  المخصصوة، مون أمول     وتفويضات لنظر في المعؤول ات واللذناك إعا ة يكون 

 .التحديات

 

علو   )لكل من المخواطر  ة  وظ ف الة  ير ذاخطفاأل . األخطار، من المهم النظر في عناصر "ل عت طب ع ة"فهم أن الكوارث تأن نومن أمل 

 لعوكان أو األصوو   ألوةاع لابل ة التضرر لر، واخطتعرض الناس واألصو  إل  األلو، (ف ضان، أو حري ، زلزا ، إعصار:  سب ل المثا 

أو العمل للحد من / يمكن تحع نها اعتما ا عل  القدرات المؤسع ة والفر ية لموامهة ولكن و ،ل عت ثابتة ذ ه العواملو . المعرةة للمخاطر

 .راخطاألوبالتالي زيا ة لابل ة التضرر، التعرض وأن تزيد من نماط التنم ة االمتماع ة والب ئ ة ومن الممكن أل . المخاطر

 

 التعرض× قابلية التضرر × الخطر  
 الكوارثمخاور  =

 قدرات المجابهة أو التعامل
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 لماذا تكون المدن في وطر؟
 

 أسباب المخاور في البيئة الحضرية
 

علو  ذو ا النحوو، فإنهوا تواموه      وح وا أنهوا    . ف ما ب نها كث فة ومعقدة من الخدمات المترابطة االمدن والمناط  الحضرية تمثل نظم

تطوووير اسووترات ج ات وس اسووات لمعالجووة كوول ذوو ه   نوموون الممكوو . مخوواطر الكوووارثتعووبب فووي عوود ا متزايوودا موون القضووايا التووي ت

ش لودرة علو  المجابهوة، وأكثور مالءموة للعو       مالموح أكثور   الاألحجوام و كافة المدن من جعل كجزء من رؤية شاملة لو لك القضايا، 

 .ف ها

 

 :من أكثر معببات المخاطر أذم ة ما يلي

 

  ،سوت طان  ط عل  األرض والخدمات، وزيوا ة اال والضروذو ما يض  المزيد من تزايد أعدا  سكان الحضر وزيا ة الكثافة

 ؛راخطوفي المناط  المعرةة لأل ،المنخفضة، وعل  طو  المنحدرات غ ر المعتقرةالعاحل ة في األراةي 

    اتالمال ووة والبشوورية فووي الحكوموووالقوودرات ترك ووز الموووار  والقوودرات علوو  المعووتوى الوووطني، موو  عوودم ومووو  الموووار 

 ؛واةحة للحد من مخاطر الكوارث واالستجابة لهاغ اب  تفويضات المحل ة، بما في  لك 

  ؛تخط ط واإل ارة الحضريةفي الو ،لبل الجهات المعن ة المحل ةةعف وعدم كفاية المشاركة في الحكم المحلي من 

  تعووبب فووي حوواالت الطوووارج يوإ ارة النفايووات الصوولبة، ممووا  ،شووبكات الصوورف الصووحيوة إ ارة موووار  الم وواه، ءعودم كفووا

 ؛رة ةألنه ارات ااالو ،ف ضاناتالالصح ة، و

 سوتخراج غ ور   واال ،لنشاطات البشرية مثل بناء الطرق والتلوث واستصوال  األراةوي الرطبوة   نت جة ل النظم الب ئ ةدذور ت

 ؛الف ضاناتوالحماية من تنظ م اللموار ، وال ي يهد  القدرة عل  توف ر الخدمات األساس ة مثل المعتدام ل

  انه ار المباني؛مما لد يؤ ي إل  ، وموا  البناء غ ر اآلمنة، ةالمتهالكالبن ة األساس ة 

  ؛ة العريعة واالستعدا منعقة، مما يقلل من القدرة عل  االستجابالخدمات الطوارج غ ر 

     تبعوا للظوروف   التوي لود توؤ ي إلو  ارتفواع أو انخفواض الحورارة، واز يوا  أو نقوص األمطوار           اآلثار الضوارة لتر ور المنواخ

 .الف ضانات وغ رذا من الكوارث المرتبطة بالمناخمعدالت تكرار وومول   عل  شدةكب ر له تأث ر ذو ما المحل ة، و

العد  المعجل مون األحوداث الخطورة التوي توؤثر سولبا علو  التجمعوات البشورية فوي تصواعد معوتمر             ن نجد أعل  الصع د العالمي، 

، ويتأثر كل س اق محلي وحضري بشكل مختلف، اعتما ا عل  المخواطر العوائدة فوي كول مولو       (. 2انظر االتجاذات في الشكل )

 (.0األساس ة ، الثاني في الفصلالمزيد انظر ) سابقا ناكما  كرولابل ة التضرر التعرض ومدى 
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عاادد  ياادة ال   فضاال عان   يلاى وجاود اتجاا  تمايااد   شاير إ ة فاي جمياع أنحااء العااالم  وي   يااكارثالحاداث  يوضاح تساجيل ام   0الشاكل  

هاو  ( مان حياث الخساائر فاي امروا     تادميرا  امكثار  )إلى أن عدد امحداث الملمالية المسجلة كما يشير الشكل  . ث الفعليةاحدلأ

المخااور  فا ن  فاي أجاماء كثيارة مان العاالم       و . المساجلة  ثابه نسبيا  ولكنهاا تشاير إلاى  ياادة فاي عادد العواصاف والفيضاانات        

أيضاا  علاى الاررم مان     فاي ا ديااد   ر الخسائر االقتصادية مخاو)ة بامحوال الجوية آوذة في االرتفاع قلعر المتاوطالمرتبطة بام

يكاون لهاا     واالنهيارات امرضية  وموجاات الحارارة    عدد وكثافة الفيضانات  والجفافكما أن  (. تسجيل عدد أقل من الوفيات

وتيرة هطول من  ديمين توير المنا  من المرجح أف ن تبعا للموقع  و . مجابهةتأثير كبير على النظم الحضرية واستراتيجيات ال

رتفااع منساوب   التصااعدي  التجاا   االا في اسهواإل  وهذا يعني إحداث توييرات في أنماص الفيضانات . اممطار في مناوق عديدة

 . الميا  الساحلية
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ف ضانات في الإل   ي تؤأحد األسباب الرئ ع ة التي : ماكرتا

ذو عدم كفاية أو  ،مطار الرزيرةاألخال  المناط  الحضرية 

 .انعدا  لنوات الصرف

 

 عد  الكوارث المعجلة: 2شكل 

 لاعدة الب انات الدول ة: المصدر

 

 

خطوط اسوتخدام األراةوي، وغ رذوا مون التوداب ر، وفقوا        فوي المعوتقبل فوي    فوي االعتبوار   ه االحت اموات الشوديدة يجوب أن تؤخو      ذ و

مخاطر األحداث المتطرفة والكوارث لدف  عجلة التك ف م  تر ر والخاص بإ ارة  تر ر المناخلدول ة اله ئة  ر عن الاصاللتقرير ل

انظور  )لابل وة التضورر   عتمد إل  حد كب ور علو  النشواط البشوري مون ح وا التعورض و       يزا  يال الكارثة ثر أيا   زكما أن ا . المناخ

 (.0الملح  
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 هة الكوارث؟ابقادرة على مجالما هي المدينة 
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في و مإطار عمل ذ وتض  الفلب ن، ب" س بو " "فرانع كو سان"

 .التخط ط عل  المعتوى المحلي

 :هة الكوارثابقادرة على مجالمدينة ال
 

       ، ألن العووكان مدينووة يصوول ف هووا أثوور الكوووارث إلوو  الحوود األ نوو

 ،خدمات البن ة التحت وة المنظموة  تتمت  بح اء أيع شون في مناز  و

عشوووائ ة معووتوطنات لوو س ف هووا  قوووان ن بنوواء معقولووة، و بوتلتووزم 

 يأراةو عدم توافر أو منحدرات حا ة ل ،مقامة عل  سهو  ف ض ة

 ؛أخرى

 

  وتهوتم   ،شواملة وتخضو  للمعواءلة   ؤة وكفو حكومة محل وة   هالمدينة

الموار  الالزموة لتطووير القودرات    بو زم توتل ة،المعتدام نةالحضرب

 ؛ث المخاطر الطب ع ةوإل ارة وتنظ م نفعها لبل وأثناء وبعد حد

 

  المخواطر  عل   راية ب العلطات المحل ة والعكانمدينة تكون ف ها

لاعوودة معلومووات محل ووة حووو     ونطوووريالتووي يتعرةووون لهووا، و 

المتعرةو ن  واألخطار والمخاطر، بما في  لك  ،خعائر الكوارث

 للمخاطر والقابل ن للتضرر؛

 

   اتخوووا  القووورار وتمكووو ن النووواس مووون المشووواركة،  مدينوووة يوووتم ف هوووا

 ،منبوووا إلووو  منوووب مووو  العووولطات المحل وووة   ،والتخطووو ط لمووودينتهم

 ؛لة  ة واألصالمحلوالقدرات والموار  ل مة المعارف يعرفون و

 

  لتول  والتخف ف من آثار الكوارث، و موج  لاتخ ت خطوات مدينة

اإلنوو ار المبكوور لحمايووة أصووو  البن ووة التحت ووة     الترصوود وتقن ووات 

للمجتموو  واألفوورا ، بمووا فووي  لووك منووازلهم وممتلكوواتهم، والتووراث     

قوودرة الب ئووة، كمووا أن لووديها الالثقووافي، ورأس المووا  االلتصووا ي، و

الما ية واالمتماع ة الناممة عون الظوواذر   الخعائر عل  الحد من 

 ،الزالز ، أو غ رذا من المخواطر الطب ع وة   وأ، متطرفةالجوية ال

 ؛من صن  اإلنعانالتي أو 

 

  تعوووافي سوووترات ج ات الالتنف ووو  اللوووا رة علووو  االسوووتجابة، ومدينوووة

لخدمات األساس ة الستئناف النشاط العريعة لستعا ة االو ،الفوري

 ؛االمتماعي والمؤسعي وااللتصا ي بعد مثل ذ ا الحدث

 

  أن معظم ما سب  ذو أيضا حجر األساس لبناء القودرة  مدينة تتفهم

التر رات الب ئ ة الضارة، بما فوي  لوك تر ور المنواخ،     مجابهة عل  

 .باإلةافة إل  تخف ض انبعاث غازات الدف ئة

 

 اقرأ المميد
www.unisdr.org/hfa 
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علاى مجابهاة   اممام والمجتمعاات   قادرات  جدول امعمال العالمي وحملة بنااء  

 الكوارث
 

 وجإوار عمل هيو
 

مون لبول الودو     ولد تم التصدي  عل ه ، بناء قدرة اممم والمجتمعات على مجابهة الكوارث : 0202 - 0222إوار عمل هيوجو 

وطن وة والمنظموات الدول وة فوي مهو ذوا الرام وة إلو         ال اتع اسال، ومن   لك الح ن لا  1115األعضاء في األمم المتحدة في عام 

إطووار شووامل ويتنوواو  أ وار الوودو  والمنظمووات اإللل م ووة  وذووو  . عوون الكوووارث الطب ع ووة الخعووائر الناممووةبشووكل كب وور موون الحوود 

كموا   . الجهو ذ ه  إل والقطاع الخاص لالنضمام  ،والمنظمات التطوع ة ،المجتم  المدني، واألوساط األكا يم ةو دعويوالدول ة، 

 .عل  المعتوى المحلي من مخاطر الكوارثالموار  الالزمة لتعزيز الحد في و ،العلطةفي المركزية لروج أنه ي

 

مون الخعوائر النامموة عون الكووارث مون ح وا األروا  واألصوو          بشوكل كب ور   لحد ذي ا "ومذ و"النت جة المتولعة إلطار عمل و

 :طار عمل ذ ومو ذيإلخمس أولويات وذناك  . االمتماع ة وااللتصا ية والب ئ ة للمجتمعات والدو 

 

 

 

 

 

 

أولويووة وطن ووة ومحل ووة لائمووة علوو  لاعوودة  ذووو أن الحوود موون مخوواطر الكوووارث ةوومان  : بنوواء القوودرات المؤسعوو ة .2

 ؛مؤسع ة صلبة للتنف  

 

 ؛وتعزيز اإلن ار المبكر ،مخاطر الكوارثترصد تحديد وتق  م و : المخاطر الخاصة بك ةعرفم .1

 

علو  مم و    قودرة علو  المجابهوة    وال ،لعوالمة البناء ثقافة  ،والتعل ممعرفة واالبتكار استخدام ال : بناء الفهم والوعي .0

 ؛المعتويات

 

ة  ووب ئتووداب ر الوال ،الحوود موون عواموول الخطوور الكامنووة موون خووال  تخطوو ط اسووتخدام األراةووي  : الحوود موون المخوواطر .4

 ؛واالمتماع ة وااللتصا ية

 

 .الستجابة الفعالة عل  مم   المعتوياتا تحق  لللكوارث ستعدا  تعزيز اال : عملاالستعدا  والتأذب لل .5

 

 www.unisdr.org/hfa 13  :مميدالوالع على الل
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 الفصل امول
 

 

 االستثمار في الحد من مخاور الكوارث؟ لماذا
 

رة
صو

ال
:

R
D

SI
N

U
  

  
م  محافظات ومدن أخورى فوي الصو ن، بموا يووفر الودعم االلتصوا ي والفنوي         " التوأمة"، اعتمدت عل  تعاون 1118" س تشوان"إعا ة اإلعمار بعد زلزا  

ومراف  اإلنتاج، وتم افتتاحها  كما تم إعا ة بناء المناط  الحضرية، والمعتوطنات شبه الريف ة، والبن ة التحت ة والمدارس.  والنفعي واالمتماعي لنظرائهم

 "تشنجدو"، " وم انج ان"في غضون سنت ن، ويتضح  لك في صورة ذ ه المنطقة شبه الحضرية في 
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02 

 

 

 

 

 المجابهةفوائد االستثمار في الحد من مخاور الكوارث والقدرة على 
 

ذناك العديد من األسباب بالنعبة لمجلس المدينة ورئو س البلديوة لتحديود أولويوات المجابهوة كجوزء مون األمنودة الع اسو ة، وتحق و            

فتوم وه االذتموام    -فبالنعبة لقا ة الحكومات المحل ة، يمكن أن يكون الحد من مخاطر الكوارث فرصة تاريخ ة .  التنم ة المعتدامة

سوف يعمل عل  تحع ن األوةاع الب ئ ة واالمتماع ة وااللتصا ية، بما في  لك مكافحة المتر رات المعتقبل ة لتر ور   نحو الحماية

 .المناخ، وترك المجتم  أكثر از ذارا وأمنا عن  ي لبل

 

 "  الكااوارث )ال يوجااد شاايء اساامخ

 -فاموطااااااار الطبيعيااااااة (.  الطبيعيااااااة

الفيضاااانات  والااامال ل  واالنهياااارات   

تصبح كوارث  -امرضية  والعواصف 

نتيجاااااة لقابلياااااة التضااااارر البشاااااري    

واالجتماااعي ونتيجااة للتعاارض  وهااي  

يمكاااان معالجتهااااا بواسااااطة سياسااااات 

وإجااراءات حاساامة  ومشاااركة نشااطة 

والحااد مااان  .  يااين ماان المعنيااين المحل  

مخاااور الكااوارث هااو اسااتثمار ال نناادا 

علااى القياااا بااخ  فهااو يحمااي امروا      

والممتلكاااااااااات  وسااااااااابل العاااااااااي     

والماااااادارس  وامعمااااااال التجارياااااااة   

 ."وفر  العمل

 

/ ، أغعطس"تشنجدو"من إعالن عمل 

 1122آب 

 :المكاس  تشمل ما يلي 

 

 نموذج للقيادة
  الع اس ة المحل ة وفي العلطة؛تعزيز الثقة والشرع ة في اله اكل 

 فرص للكفاءات الالمركزية واالسترال  األمثل للموار ؛ 

 التواف  م  المعاي ر والممارسات الدول ة. 

 

 المكاس  االجتماعية والبشرية
       إنقا  األروا  والممتلكات في حاالت الكوارث أو فوي حواالت الطووارج، مو

 انخفاض كب ر في الوف ات واإلصابات الخط رة؛

 المشاركة الفعالة للمواطن ن، ومنظومة للتنم ة المحل ة؛ 

          حماية األصو  المجتمع وة والتوراث الثقوافي، مو  توم وه ألول لمووار  المدينوة

 .لموامهة الكوارث والتعافي

 

 النمو االقتصادي وولق فر  العمل

      الضمان المعب  للمعتثمرين بقلة الخعائر عند حودوث الكووارث، مموا يوؤ ي

الستثمارات الخاصة في المناز  والمباني وغ رذا من الممتلكوات  إل  زيا ة ا

 التي تتواف  م  معاي ر العالمة؛

      زيوووا ة االسوووتثمارات الرأسووومال ة فوووي البن وووة التحت وووة، بموووا فوووي  لوووك إ خوووا

 التعديالت والتحديا والتجديد؛

  زيوووا ة القاعووودة الضوووريب ة، وفووورص األعموووا  التجاريوووة والنموووو االلتصوووا ي

، ح ا أن المودن األكثور أمانوا، واألفضول حكموا تجو ب المزيود        وفرص العمل

 .من االستثمارات
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  الماااداول القائماااة علاااى المشااااركة

الحقيقااة تمثاال فرصااة لتوساايع نطاااب     

المبااااادرات المحليااااة المبتكاااارة لبناااااء  

وأحاد العوامال   .  القدرة على المجابهاة 

الهامة هو العالقة بين حكومة المديناة  

وبااااين أولئااااض الااااذين ضاااامن نطاقهااااا  

اإلداري وأكثاار عرضااة للمخاااور  مااع  

اسااتجابة واضااحة ومباشاارة مولويااات 

 .مجتمعال

 مجتمعات أكثر مالءمة للعي  
 

    نظووم ب ئ ووة متوازنووة تعووزز الخوودمات مثوول الم وواه الع بووة والترف ووه، وتقلوول موون

 التلوث؛

 تحع ن التعل م في مدارس أكثر أمنا وتحع ن الصحة والرفاذة. 

 

 مدن مترابطة مع وبرات وموارد وونية ودولية
     الملتوزم ن بمجابهوة    سهولة الوصو  إل  شبكة متنام وة مون المودن وشوركائها

الكوووارث موون خووال  الحملووة، والتشووارك فووي الممارسووات الج وودة واأل وات       

 والخبرة؛

 لاعدة معرف ة موسعة ومواطنون لديهم معلومات أفضل. 

 

 

 

 

 

 أمثلة
 

 حماية التراث الثقافي للمدينة ":فينيسيا"

 

اةطل  بدوره بشكل مدي كخا م لواحدة من أعظم مناط  الجو ب الثقوافي فوي العوالم، وموا      " ف ن ع ا"عمدة " مورم و أورسوني"

مل وون سوائح يتجولوون عبور      11فهنواك موا يقودر بحووالي     .  يترتب عل   لك من خل  للعديد من فورص العمول واألعموا  التجاريوة    

وتقو  المدينوة عنود معوتوى سوطح البحور، وأي تر  ور فوي منعووب          .  ها المائ ة كل عام، ويبحرون في لنوات"ف ن ع ا"شوارع مدينة 

عووام  2111معوتوى سوطح البحوور يجعول المدينووة عرةوة للف ضووانات، مموا يعوورض ذو ا التووراث الفنوي والثقووافي الو ي يبلوو  عموره          

وحودذا، إال أنوه مون    "  ف ن عو ا "كلة  وفوي حو ن أن ذو ا لود يبودو مشو      .  للخطر، وذ ا التراث تضعه ال ونعكو ةمن التراث العالمي

مودير  " ب ربواولو كامبوسوت ريني  "ويقو  .  موانب كث رة يعتبر مشكلة تتعل  بتر ر المناخ، وارتفاع معتوى سطح البحر بشكل عام

، RDSINU الكاوارث مجابهاة  ، والو ي يمثول نقطوة االتصوا  مو  حملوة تمكو ن المودن مون          " ف ن ع ا"في " كوريال"مركز أبحاث 

 RDSINUولهو ا توم االعتوراف بنوا مون لبول      .  يمكن القو  أننا اةوطررنا لتطووير رعايوة خاصوة لحمايوة التوراث الثقوافي       : " يقو

، والتوي طالموا كانوت    "ف ن عو ا "بتنع   أنشطة البحا العلمي بشأن بح ورة  " كوريال"ويقوم مركز ".  كمدينة نمو ج للمدن األخرى

إن الحملوة وسوعت ذو ا الحووار بو ن      " كامبوسوت ريني / "ويقوو  العو د  .  الع اسوة العاموة  موةوعا للنقا  ب ن المجتمعوات العلم وة و  

وسوف يكون ذناك نظام حوامز نقالة س كون ماذزا للعمل .  ذ ين المجتمع ن، ووفرت إطارا لنقل نتائج البحوث إل  مدن أخرى

يمكون    .ة معوتدامة مون الف ضوانات فوي ف ن عو ا     ، وذو نت جة لجهو  عد  من المنظمات التي تعمل معوا لتحق و  ولايو   1124في عام 

 http://www.corila.it/ENCorila.asp:  ياالطالع عل  المزيد ف

 

http://www.corila.it/ENCorila.asp
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 عجلة القدرة على المجابهة  :كاليفورنيا  "سان فرانسيسكو"

 

كهودف مثوالي علو  المعوتوى الفور ي والتنظ موي       " القودرة علو  المجابهوة   "تبدو األمور ظاذريا عل  أن ذناك تأي دا عالم وا لهودف   

تأط ر فرصوة  إال أنه نظرا للشبكة المتنوعة من أصحاب المصالح في ك ان معقد مثل المدينة، فقد يكون من الصعب .  والمجتمعي

" سوان فرانع عوكو  "مدينوة   .  القدرة عل  المجابهوة بطريقوة تتو ح لجم و  الجهوات الفاعلوة مواءمتهوا مو  مهوامهم وأذودافهم الراذنوة           

، التوي تضوم ثمواني منواط  وظ ف وة، إلظهوار الشوركاء، سوواء  اخول الحكوموة           "عجلة القدرة علو  المجابهوة  "تعتخدم ( كال فورن ا)

ف أن مهمة منظمتهم تورتبط مو  المعن و ن اآلخورين الو ين لود يعملوون فوي لطاعوات ينظور إل هوا علو  أنهوا              وخارمها، كما تظهر ك 

أي الوكاالت التي تعمل من أمل تطوير االسوتقال  الموالي فوي المجتمعوات الفق ورة، والعوامل ن علو  الطووارج         )مختلفة تماما عنهم 

 http://resilientSF.org:  في انظر للمزيد  .(ال ين يقومون بالتوع ة للتأذب للكوارث

 

 

 :0شكل 
 

 عجلة القدرة على المجابهة

 

 
 

 

 المجتمع

 المنظمات

 األفراد

 اقتصادية بيئية

 بيئية ثقافية/ اجتماعية

البنية التحتية 
سبل / اإلسكان)

 (النقل/ الحياة

 التعليم

 الكوارث الصحة

http://resilientsf.org/
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 االستثمار في القدرة على المجابهة هو فرصة
 

إن خطر عدم إيالء االذتمام بالحد من مخاطر الكوارث يمكون أن يوؤ ي إلو  تودذور خط ور فوي االلتصوا  والونظم الب ئ وة، وفقودان           

وتكرار الكوارث  ات التأث ر الصر ر والمتوسط، وكارثوة واحودة كب ورة لود يوؤ ي إلو  إعالوة        .  لبل العكان والمعتثمرين الثقة من

األنظموة التوي تووفر توزيو  المووا  الر ائ وة، وإمودا ات الم واه، والرعايوة الصوح ة، والنقول، والوتخلص مون               -سبل الح اة بالمجتم  

ولد يتملص المعتثمرون والقطاع الخاص من تلك المدن لعدم اكتراثها بالعمل عل  الحود  .  ول ةالنفايات، واالتصاالت المحل ة والد

 .من مخاطر الكوارث

من أمل الترلب عل  االعتقا  العائد بأن م زان ة إ ارة مخاطر الكوارث تتنوافس مو  األولويوات األخورى علو  المووار  الشوح حة،        

كموا أن اإل ارة الشواملة لمخواطر الكووارث تكوون أكثور       .  يتجزأ من التنم وة المحل وة   فإن الحد من المخاطر يجب أن يكون مزءا ال

وبشكل عوام، عنودما تعوهم    .  ما ب ة عندما تتعامل في ولت واحد م  احت امات العديد من أصحاب المصلحة واألولويات المتنافعة

 .ع ة، فإنها تمثل حافزا أكبرإ ارة مخاطر الكوارث بشكل واةح في تحع ن الرفاذ ة االلتصا ية واالمتما

 

 :عل  سب ل المثا 

         الطرق المصممة تصم ما م دا وال تتعبب في انه ارات أرة ة أو ف ضوانات، سووف تتو ح النقول العولس للبضوائ  والنواس

 في مم   األولات؛

 المدارس والمعتشف ات اآلمنة تضمن أمن األطفا ، والمرة ، والمعلم ن والعامل ن في مجا  الصحة. 

 

الحااد ماان مخاااور الكااوارث والقاادرة علااى المجابهااة هااي جاامء ال يتجاامأ ماان التنميااة المسااتدامة فااي المجاااالت البيئيااة   : 3كل شاا

 .وهذا الشكل يوضح بع  العالقات التي نوردها في هذا الكتي .  واالقتصادية واالجتماعية والسياسية
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 توجهات السياسات
 

إن البناء عل  فوائد االستثمار في الحد من مخاطر الكوارث، لد يجعل رؤساء البلديات ومجالس المدن ينظورون فوي اتبواع مودخل     

علو  الطورق،   مثول العوالمة   )تصاعدي نحو وة  الحد مون مخواطر الكووارث كأولويوة لودعم أمنودات العوالمة والولايوة األخورى          

وتعتبوور الولايووة والحوود موون المخوواطر فووي عوورف      (.  وسووالمة المووواطن ن، وإ ارة الموووار  المائ ووة، أو التك ووف موو  تر وور المنوواخ      

المصطلحات الع اس ة المحدو ة، أنها من االستثمارات طويلة األمل وغ ر المرئ ة، علو  الورغم مون أن االخت وار لو س بو ن الحود        

 .بة، بل ذو مزيج من االثن نمن المخاطر وب ن االستجا

 

 :ف ما يلي بعض مما لد يعاعد عل  تطوير الع اسات التي تعزز الحد من المخاطر والقدرة عل  المجابهة

  وااللتوزام بالحود مون مخواطر الكووارث، بموا فوي  لوك مخواطر          "مدينة لا رة علو  المجابهوة  "تبني لرار يجعل من مدينتك ،

 تر ر المناخ؛

 المخاطر، و مج النتائج في خطط الحد من مخاطر الكوارث، وفي خطط وتصم م التنم ة الحضرية؛ إمراء عمل ات تق  م 

                 زيا ة الووعي واسوتخدام المعرفوة العلم وة والمحل وة علو  حود سوواء، فوي ممارسوات الحود مون مخواطر الكووارث، وةومان

 تعزيز وتقدير ل مة القدرات المحل ة؛

    مجابهووة الكوووارث اإللل م ووة والدول ووة، وتبووا   الخبوورات لتمكوو ن الموودن موون     المشوواركة الفعالووة فووي الشووبكات الوطن ووة و   ،

 !".مدينتي تعتعد -  مجابهة الكوارثتمك ن المدن من "واالنضمام إل  حملة 

 

 مثال
 

 مدول للسياسة المتكاملة من أجل السالمة :كيتو

 

الجيولوجيااة والمائيااة المناويااة  ومااع ذلااض    باااإلكوادور  يتعرضااون لمجموعااة متنوعااة ماان المخاااور   " كيتااو"سااكان مدينااة   

ولمعالجاة هاذا الواقاع     .  فاالفتقار العاا في التوعية باموطار المحتملة قاد تارك المديناة تنماو بطريقاة ريار منساقة وريار آمناة         

عارض  وضعه كيتو سياسات تتبع مدوال متكاامال لأمان والتعامال ماع مخااور المواقاف المختلفاة  والساالمة علاى الطارب  والت          

 :وفيما يتعلق بالحد من المخاور  شمله هذ  السياسات ما يلي.  لأوطار الطبيعية والتكنولوجية

 جعل الحد من مخاور الكوارث قضية تتداول مع جميع تخطيطات المدينة وعمليات التنمية؛ 

 ان لحماية السكان؛تعميم ثقافة الوقاية من الكوارث واالستعداد لمواجهة الكوارث الطبيعية والتي من صنع اإلنس 

 إنشاء نظاا إلدارة المخاور تابع للبلدية وتوفير الموارد البشرية والتقنية والمالية والقدرات المناسبة. 

ومن والل تنفيذ السياسات بطريقة متكاملة  والعمل من والل اللجان المشتركة بين المالسساات وعبار اإلدارات  سايتم تحساين     

 .سكان كويتوكافة الجوان  المتعلقة بسالمة 

 (باإلسبان ة فقط) http://www.quito.gov.ec:  مزيد من المعلومات عل  العنوان التالي

 

http://www.quito.gov.ec/
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 فرصة لتعميم المشاركة
 

    المشاركة المجتمعياة تاوفر

معلوماااااااات محلياااااااة أفضااااااال   

لمخططاااااي المااااادن  وتضااااامن  

االلتااااماا الواضااااح والمباشاااار   

ومان أجال   .  بأولويات المجتمع

نجااا  هااذ  المشاااركة  ينبوااي    

علاااى قاااادة الحكوماااة المحلياااة   

تقااديم شاايء يحتاجااخ المجتمااع  

أوال  إلثبات حسن النياة  ومان   

ثاام متابعااة االلتمامااات العمليااة   

لتكلفااة  ولكاان التااي  منخفضااة ا

 .لها أهميتها في دعم جهودها

وذوي كجهود ممواعي تووفر فرصوة فريودة       .  الحد من مخاطر الكووارث ذوي مهموة كول فور       

 .لتعزيز المشاركة

 

في المدينة، يجب عل  الحكومة المحل ة أن تقوم به ا الجهد، ح ا أن  ورذا اإل اري يقدم 

وكو لك سووف يعواعد تق و م المعن و ن      .  المحلوي أفضل نظرة لما ذو مطلوب عل  المعتوى 

ةوومن أنشووطتها اإلنمائ ووة وآل ووات   )علوو  تحديوود الخوودمات العامووة أل وارذووا ومعووؤول اتها    

 .، وتحديد العوامل التي تعهم في الخطر، واعتما  التداب ر المناسبة لمعالجة  لك(المرالبة

 

المعتوطنات العشووائ ة،   مجموعات المواطن ن في المناط  المعرةة للخطر، بما في  لك

واألعما  التجارية المحل ة والمجموعات األخرى، عل هم أن يشاركوا في تق و م المخواطر،   

ويجوب علو  المودن أن تعمول مو  معاذود البحووث        .  ويجب أن يتشواركوا النتوائج ف موا ب ونهم    

الوطن ة والمحل ة، ومراكز رصود األخطوار، وتشوج عها علو  المعواذمة فوي توث و  وتق و م         

وينبرووي علوو  ذوو ه المؤسعووات أن   .  المخوواطر العووابقة والمحتملووة، وسوو ناريوذات الخطوور  

 .تكون مزءا من آل ة التنع   التي أنشئت للتعامل م  الحد من مخاطر الكوارث

 

يجب عل  الحكومات المحل ة أيضا أن تنع  م  العلطات الوطن ة، والعكس بالعكس، مون  

وكو لك لتمك نهوا   .  عات الوطن وة للظوروف المحل وة   أمل تطب   ومواءمة الع اسات والتشري

من الق ام بدور ل ا ي، من ح ا المعؤول ة عن األنشطة، ومن ح وا تخصو ص واسوتخدام    

وفوي غ ور ذو ه الحواالت، فمون المفضول اتخوا  مودخل         .  الموار  المركزيوا علو  حود سوواء    

 .ؤول ةويجب أن تكون إ ارة المدينة ذي الخط األو  لالستجابة والمع.  تدرمي

 

 



 الفصل امول

 لماذا االستثمار في الحد من مخاور الكوارث؟
00 
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ثالث بلديات تعمل بالتعاون 

م  منظمة غ ر حكوم ة في 

، "ت ل كا:  "ن كاراموا

 -الريناما "، "كويزالجواك"

 "مالبايع لو

 

 

 جهد جماعيالحد من مخاور الكوارث هو 

 يتول  زمام الق ا ة، ويدعو الجهات الفاعلة األخرى، ويقوم بالتنظ م والمرالبة؛ :الحكم المحلي 

 موج الحود مون المخواطر كجوزء مون الخطوط والمعوؤول ات، وتعواذم          (: الخ. . التعل م، الصحة، والنقل، والب ئة ) القطاعات 

 بالمعلومات، وفي تنف   األنشطة؛

  توفر البحوث وتحل ل الب انات، وتشارك في ذ ا الجهد؛  :ومراكم البحوثاموساص امكاديمية 

   بمووا فووي  لووك مجتمعووات العووكان األصوول  ن وغ وورذم موون العووكان القووابل ن للتضوورر       المواونااون والجماعااات المحليااة ، :

 يشاركون ويتم تبل رهم بالمعلومات ويتولون معؤول ات فر ية؛

  ا  للوائح العالمة؛ والمعاذمة بتقديم الخبرة للمجتم ، واستمرارية العمل؛االمتث  :مجتمع امعمال/ القطاع الخا 

 تووف ر الخبورة التقن وة حوو      : ، بما في  لك المعاح ن القانون  ن والمهندس ن والمعماري ن والمخطط نالمجموعات المهنية

وعي، وممو  الب انوات، وإطوالع    تنظو م ورفو  معوتوى الو    : الب ئة المبن ة، واألخصائ ون االمتماع ون والمدرسون وغ ورذم 

 الخ؛. . . وسائل اإلعالم

 المشوواركة وتنظوو م المجتمعووات، (: الووخ. . . الجمع ووات الدين ووة والتطوع ووة  ) المجتمااع الماادني والمنظمااات رياار الحكوميااة

 والتنع  ، والمعاعدة، واإلشراف، والمرالبة؛

 ية بالموار  والع اسات والتشريعات التمك ن ة؛ عم لدرات الالمركز :السلطات الحكومية الوونية والبرلمانيون 

 توف ر التعاون التقني، وتنم ة القدرات والموار ، وأماكن للقاءات :المنظمات الدولية. 
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 الفصل الثاني

 

 

 مجابهة الكوارث؟ على امساسيات العشر لتمكين المدن ما هي
 

 

 . لتل الناس، ولكن انه ار المباني عل همالزلزا  ذو ال ي ل س  : 1121تي،  ، ذاي"بورت أوبرنس"
 



 ثانيالفصل ال

 الكوارث؟ جابهةم  علىالمدن هي امساسيات العشر لتمكين  ما
02 

 

 

الحكومات التي يمكن أن تتخ ذا مترابطة الوالهامة خطوات البما في  لك  ،"عشرالساس ات األ"يقدم ذ ا الفصل لمحة مومزة عن 

 م  اإلشارة إلو  ، اتاألساس من ذ ه لكل  ةالمنطق خلف ة الكما يقدم الفصل  . الكوارثلدرة عل  مجابهة أكثر  االمحل ة لجعل مدنه

موزءا   "أساسو ة "حد ة في إطار كل إلمراءات المجب أن تكون اوي . وتحديد اإلمراءات الرئ ع ة ،سترات ج ة للتدخلاالمجاالت ال

 .ةالتنم ة الحضريتخط ط وتصم م عل   ذاثرلها أو ،من مخاطر الكوارثمن عمل ة التخط ط الشاملة للحد 

 

 مخاور الكوارث علىمة امساسيات العشر لتمكين المدن قائ

 
تحالفاات  الو والمجتماع المادني  مشااركة الماواونين    ساعلى أسا والحد منها على مخاور الفهم ل تنسيقالوتنظيم  وجود 0

 ؛فهم دورها في الحد من مخاور الكوارث واالستعداد لهاتتأن جميع اإلدارات ضمان و . محليةال

 
ذات الادول المانخف      امسار للحد من مخااور الكاوارث وتقاديم حاوافم مصاحاب المناا ل و      مخصصة  ميمانيةوجود  0

 ؛العاا لالستثمار في الحد من المخاور التي يواجهونها المحلية والقطاع الخا لمجتمعات لو

 
كأسااس   هاواساتخدام  المخااور  اتإعاداد تقييما  و . بلياة التضارر  المخااور وقا المتعلقة ببيانات وجود تحديث مستمر لل 3

 متاحاة لكال الساكان    المديناة لمجابهاة الكاوارث   المعلومات ووطاط  هذ  التنمية الحضرية  وضمان أن وقرارات لخطط 

 ؛وأنخ قد تم مناقشتها بأكملها

 
وتعاديلها عناد الحاجاة    مخارات السايول   مثال  والحفاا  عليهاا للحاد مان المخااور      البنياة التحتياة   إلقامة استثمار وجود  1

 ؛للتكيف مع توير المنا 

 
 دعه الحاجة إلى ذلض؛رفع مستويات لهذ  المرافق كلما و الصحية والمرافقالمدارس تقييم سالمة جميع  2

 
تحدياد  وكاذلض   . امراضي اتستخدامالتخطيط السليم ال مبادئو  وراخلمالمقاومة لبناء لللوائح اواقعي وتنفيذ تطبيق  7

 ؛كان ذلض ممكنا كلماالعشوائية  امحياءوتطوير   ذوي الدول المنخف من آمنة للمواونين  يضاأر

 
 ؛الحد من مخاور الكوارث في المدارس والمجتمعات المحلية على لتعليم والتدري لبرامج وجود  ضمان 0

 
الفيضانات والعواصف وريرهاا مان اموطاار التاي      للتخفيف من آثار الطبيعية والحواجم حماية النظم البيئية الطبيعية 5

 ؛المخاوربناء على الممارسات الجيدة للحد من من والل ال التكيف مع توير المنا .  هامدينتض عرضة لتكون 

 
بشااكل  االسااتعداد للجمهااور تاادريبات جااراءإو  وتااوفير قاادرات إدارة الطااوارئ فااي المدينااة نظاام اإلنااذار المبكااروضااع  9

 منتظم؛

 
  الادعم لهام  تقديم وأن ذلض أساسي في عملية إعادة اإلعمار مع  الناجين بعد أي كارثةحتياجات لتلبية اوجود ضمانات  02

إعاادة بنااء   بما فاي ذلاض   المالئمة   ةستجابالمتطلبات والمساعدات لالتنفيذ وتصميم المن أجل ية المجتمع هممنظماتلو

 .العي كس  المنا ل وسبل 

 

 
  لالوالع على قائمة من امسائلة الرئيساية الساتخدامها فاي قيااس ورصاد       ( 0)الرجوع إلى الملحق يمكن

 .التقدا المحر  في كل من امساسيات العشر
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 إوار مالسسي وإداري:  0امساسية 

 

 . محلياة التحالفاات  وال مشااركة الماواونين والمجتماع المادني     ساعلى أسوالحد منها على مخاور الفهم لتنسيق الوتنظيم  وجود

 " الحد من مخاور الكوارث واالستعداد لهافهم دورها في تتأن جميع اإلدارات وضمان 

 

 

 إل ارة مخاطر الكوارث" كويزون"منظمة مدينة 

 هيئااة التنساايق  / مكتاا مهاااا ن إ

تشااااامل إعاااااداد حماااااالت التوعياااااة  

  وتنسااايق عملياااات تقيااايم المخااااور

ووطااط الحااد ماان مخاااور الكااوارث   

هااو للمجابهااة وضاامان أن التخطاايط 

 لمديناة لجمء من ممارساات التنمياة   

 اتهاعوومشاااااااار هاواسااااااااتراتيجيات

التقااادا  ةبعااااتثااام ملتعبئاااة الماااوارد  

 .المحر 

 

 لماذا؟

 
 تتطلوب المعقودة،  إ ارة مخاطر الكوارث وفهم التهديدات المحتملة مون األحوداث   إن 

، ويجوب أن  تهالمدينوة وسوالم  اتنم ة مدخال شامال لكي تكون فعالة، ولكي تعهم في 

المعوووؤول ن فوووي المدينوووة   و، المحل وووة بالحكوموووةع القووورار اتتضووومن إشوووراك صووون  

 . األعموووا  التجاريوووة، ومماعوووات الموووواطن نو ، ارات، واألوسووواط األكا يم وووةواإل

أن الع اسووات  ،"ومووذ و"قوود أظهوورت الخبوورة المكتعووبة موون خووال  إطووار عموول     لو

 ،مؤسعوووي ذوووي شوووروط معوووبقة التخوووا  القووورارات     الطوووار كووو لك اإلو ،المناسوووبة

ويجووب أن يرافوو   لووك سوولطة   . لحوود موون مخوواطر الكوووارث ل العوول مةولإلمووراءات 

كوول المجموعووات الرئ عوو ة والجهووات للموووار ، ومشوواركة لوتخصوو ص  ،مركزيووةال

عوهم فوي تحق و     يذو ا اإلطوار   مثول  ، متابعوة الفاعلة فوي آل وات التخطو ط والتنف و  وال    

 .أذداف التنم ة في المدينةواستدامة 

 

 ماذا؟

 
 .على مستوى المدينةالمالسسية والتنسيق إنشاء أو تعميم القدرات 

   مدينووة لق وا ة آل ووة  ال ارة إفوي  خصوص  إنشواء مكتووب م ذ ئوة ل ا يووة أو  تع و ن

 ؛الجهات الفاعلة األخرىب ن لتنع   ب ن الدوائر وا

   أ وار ومعووؤول ات اإل ارات فووي  - منووتظمبشووكل  - تحديوود وإعووا ة النظوور

 ؛سلطة كل منها و توة ح حد، ووالخدمات المعن ة

 والمنظمات غ ر الحكوم وة  ،إشراك مختلف الجهات الفاعلة، والمتطوع ن، 

منظموووات المشووواركة  وتشوووج   ،ومجتمووو  األعموووا  ،واألوسووواط األكا يم وووة

 .ه ه العمل ةمن  البداية المبكرة ل ةالمحل   ةالمجتمع

 



 ثانيالفصل ال

 ؟مجابهة الكوارث  علىامساسيات العشر لتمكين المدن هي  ما
00 

 

 

 

   التخطاايط للحااد ماان يجا  أن يااتم

جعل عمليات جميع بحيث يور اخالم

أكثاار سااير بشااكل  الجهااات الفاعلااة ت 

سالساااااة فاااااي مراحااااال الطاااااوارئ   

 .فيعاتوال

 
 والحد من مخاور الكوارثجابهة وضع إوار تشريعي للم

      التخطوو ط الحضووري  يفرةووها تحديوود االلتزامووات والق ووو  والفوورص التووي

إ ارة المدينوة،  في  واألمهزة التنظ م ة ،والقوان ن واللوائح الوطن ة ،الحالي

 .جابهةمعاي ر الملتتواف  م  وتحع ن اللوائح المحل ة 

  األنظمووة البلديووة التووي توودعم الحوود موون مخوواطر الكوووارث فووي مم وو       إنشوواء

 .(ةوالخاص ةالعام)القطاعات 

   لودعم الحوود مون المخوواطر    والتخطو ط البنوواء المعواي ر الب ئ ووة ولووائح   تحوديا

 .حديثةوترس خها في عمل ات تق  م المخاطر ال

  المنواط  منخفضوة الودخل،    اللوائح الخاصوة ب ةمان  رمة من المرونة في

 .عالمةمعاي ر ال ون المعاس ب

 المدينة في كافة ودمات الطوارئ بين تنسيق ال

 ائموة المعوؤولة    موج مم و  الوحودات الق   تنعو   و وة  استرات ج ة تعاون ة ل

لعولطات  نطواق إ اري  تحوت   ت، حتو  لوو كانو   تعافيعن إغاثة الطوارج وال

 .متعد ة

 المنظموات الفر يوة   رفوة بشوأن   عبالمفوا   تحاستخدام بروتوكوالت رسم ة لال

 ،مكافحة الحرائ ، خدمات اإلسوعاف، الخودمات الصوح ة   ة  ارإ)والخدمات 

إمكان وووة األ اء  ، وزيوووا ة(المنظموووات غ ووور الحكوم وووة وغ رذوووا   ،الشووورطة

وةووو  ، و(اللروووة، األ وات، االتصووواالت )المشوووترك بووو ن ذووو ه الوحووودات    

 .منعقةالس ناريوذات للتدريبات 

 إنشاء تحالفات وشبكات وارج المدينة 

 بو ن البلوديات   بموا يخلو  مودخال مماع وا     وتعزيوز التحالفوات،   ععي لتكووين  ال

ك موون أموول  و لووماثلووة أو مترابطووة،  تمخوواطر مالتووي تتعوورض ل جوواورة تالم

لموامهوووة   طخطووووالتتعزيوووز الشوووراكات، وتحعووو ن العمووول الالمركوووزي،    

 .المخاطر اإللل م ة المشتركة ومضاعفة الموار 

    تطوير الشراكات م  الجامعات المحل ة أو الوطن ة أو الدول وة، والمنظموات

أو اله ئووات العلم ووة والفن ووة التووي يمكوون أن توووفر الب انووات     ،غ وور الحكوم ووة

 .والخبرات والبحوث

  برنامج للتبا   مو  المودن فوي البلودان األخورى التوي تواموه        النظر في إلامة

 .المماثلة تحدياتأو الطر اخالمأنماط 

  تمكوو ن "وفووي الحملووة العالم ووة  ،اإللل م ووة والدول ووةالمنتووديات المشوواركة فووي

، لتشج   المبا رات وتبا   الخبرات، وزيوا ة  "  جابهة الكوارثممن المدن 

 .الوطني والدوليوالمحلي التعاون 
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 أمثلة
 

 ةودائم ةلحد من المخاور أولوية رسمياجعل تالحكومة المحلية  :"لبايأ"مقاوعة 

الكب ورة  مخواطر  اللتعامل م  ل قوم با ،2115مخاطر الكوارث في عام مكتبا  ائما إل ارة في الفلب ن  "لبايأ"المحل ة لمقاطعة حكومة الأنشأت 

له بشكل يتموويتم إةفاء الطاب  المؤسعي عل  الحد من مخاطر الكوارث، كما تم  . رة ة والزالز االنه ارات األوالف ضانات وعاص ر لأل

 ةالحكومة المحل ة، مما معل من الواةح أن الحد من الكوارث يمثول أولويوة رسوم    وبرامج  اتفي تخط طبشكل أساسي  هعم مم تصح ح، وت

لولايووة موون الكوووارث أصووبح ذنوواك تنعوو   م وود لنت جووة لوو لك، و . بوورامج الحكومووة المحل ووةفووي و ،الحكوومفووي ومنووتظم، فووي التخطوو ط ال ةو ائموو

 .الماة ة 27 ـمن العنوات ال 25ق  إصابات في لم ت، 1122و 1116وباستثناء عامي لها، ة واالستجابستعدا  واال

 http://www.unisdr.org/we/inform/publications/13627  http://tinyurl.com/ck6btnb (page 48):  يمكن االطالع عل  المزيد

 

 عشرالأساسيات لمتضافر الالعمل  :بيروت

، أيووار/ موايو )الثالووا للحود مون مخوواطر الكووارث    فووي المنتودى العوالمي    ،لبنوان ب" ب وروت "مجلوس مدينووة  مون   "موتانودى يوو " ةمعتشوار لالوت ال 

تشورين  / الحملة في أكتووبر لمنا بالتعج ل ةمن مدن بالحد من مخاطر الكوارث، ول ا مهتمون نحن مجلس منتخب حديثا، ونحن " (: 1122

بنواء لاعودة ب انوات    وتق و م المخواطر،   : المجلس في تخص ص م زان ة للبدء فوي أنشوطة الحود مون المخواطر     نظر كخطوة أول ، و . 1121 أو 

 . موا ذوو متوا ، وإموراء تحل ول الفجووة      بجور   و لمنوا بتحل ول احت اماتنوا   و.  الوخ . . .  طر الكوارثاخمد من لحللمخاطر، ووة  خطة رئ ع ة ل

 : ذوي عناصور  وسووف نمضوي لودما باسوتخدام أربعوة      .  والحفوا  علو  طابعهوا   تها حمايمن المهم لدينا العديد من الموال  التراث ة في ب روت، و

فعووف  خصص الموار  المناسبة، لم نإ ا و . قطاع الخاص والمجتم  المدني، و عم الحكومة الوطن ةالدعم التقني، والدعم المالي، وإشراك ال

ويجوب اتخوا     . ل عوت معوؤول ة رئو س البلديوة وحوده     مجابهوة  بنواء القودرة علو  ال   إن .  يكون ذناك خطر أال تحظ  ذ ه المشروعات باألولوية

 ."وإ ارة البلدية ،منتخب نسواء المع ن ن أو ال المحل ة، والع اس  نالحكومات الوطن ة و: تداب ر عل  المعتويات التال ة

لالنضومام  لتول و   من أمل ا ،لحكومات المحل ة الصر رة والمتوسطة الحجملمعاعدة الللحد من مخاطر الكوارث  ةلبنان الوطن وتقدم منظومة 

تشورين  / نوفمبر)إمراءات الحد من مخاطر الكوارث البدء في و ،، وإمراء الدراسات األساس ة"  مجابهة الكوارثتمك ن المدن من "لحملة 

 .(1122ثاني 

 

 االبتكار ومشاركة المجتمع  :شمال فانكوفر

مهموتهم ذوي رفو     وكانوت  .  المقاطعوة المق مو ن فوي   المتطووع ن  مون ثمان وة مون    لجنوة خاصوة باألخطوار مؤلفوة     كنودا  ب" شوما  فوانكوفر  "شكلت 

الخبراء  إل بعد االستماع و . الطب ع ةخطار األال ي يمكن أن يتحمله المجتم  من المخاطر الناممة عن معتوى بشأن الالمجلس إل  توص ة ال

يوتم التودل     و . تحمول المخواطر  فوي  س اسة المقاطعة الحال ة ناممة التوص ات الشكلت مدخالته، تقديم والتشاور م  الجمهور ل ،في الموةوع

إلو    خفوض يتم مزيود مون ال  و ،ل المخاطرحُمتم  معاي ر الخطر مقارنة يتم و . منح تصاريح البناء والتنم ةاألخطار والمخاطر عند في بعناية 

 اتحكومووموون الوأصووحاب األراةووي  ،الشووركات الخاصووةموو  موو  العووكان، ومجلووس المقاطعووة ويعموول  . معقووو أن تصوول إلوو  ألوول معووتوى  

 ،من خال  اتخا  إمراءات لتحع ن الصرف فوي المنحودرات   ،رائ  الراباترة ة وحخطر االنه ارات األمن للحد بشكل مماعي المجاورة، 

 .ب ن المناط  الحضرية والبريةوامهة عل  طو  المعاحات يمكن حمايتها وخل  

 

http://www.unisdr.org/we/inform/publications/13627
http://www.unisdr.org/we/inform/publications/13627
http://tinyurl.com/ck6btnb


 ثانيالفصل ال

 ؟مجابهة الكوارث  علىما هي امساسيات العشر لتمكين المدن 
09 

 

 

 

 

 

 

للمجتمعووات فووي مم وو  أنحوواء كنوودا،  لوودمت مثوواال متقوودما  شووما  فووانكوفر "الوووزير الكنوودي للعووالمة العامووة إن  " ف ووك توواوز"ولووا  

لحوود موون مخوواطر  موودخل اوأصووبحت نمو مووا يحتوو ى فووي إشووراك الحكومووة المحل ووة واالتحا يووة والقطوواع الخوواص فووي التوورويج ل      

متحدة، للحود مون مخواطر الكووارث فوي      مم الألا -اساكاوا عل  مائزة س "شما  فانكوفر"مقاطعة ولد تم  لك بحصو  .  "الكوارث

معواي ر   "شما  فانكوفر"ولد أ رمت  (. األرمنت نب الفلب ن، وسانتافيس بو ب - كو عجائزة م  سان فرانعتم التعام ال) 1122عام 

نظوم اإلنو ار   أنشأت م ة، وريح التناتصمنح الرسم ة، والتخط ط االسترات جي، وعمل ات   ةطها المجتمعطالحد من المخاطر في خ

أظهورت  "ة اطعو قمن الأالمتحودة   األموم  -لجنة التحك م لجوائزة ساسواكاوا   و كرت  . الحطامانجراف و ،رة ةألالمبكر لالنه ارات ا

 ."القدرة عل  التحدي، واست عاب وإنتاج التكنولوم ا والمعارف التقل دية والمعارف والمنتجات الجديدة، والممارسات المبتكرة

ن والموظفو ال ي لام به ذ ا االعتراف الدولي ذو  ل ل عل  العمل :  "عمدة مقاطعة شما  فانكوفر "ريتشار  والتون/ "ولا  الع د

الشومالي  عواحل  مكتوب ال بالعديود مون المتطووع ن    و ،قوا ة كو لك ال شما  فانكوفر، ومقاطعة ن ال ين يعملون في خدمة مواطني والفن 

.  "مجتمعنووا كلووه يفخوور بووه  ذووو شوويء  و . االعووالمة العامووة لمجتمعهوو التووي تضووطل  بمتطلبووات  الت وكوواالإل ارة الطوووارج، ومم وو  

ونحن نواصل البحا عن أفضل الممارسات والتعلم من تجربة المجتمعات فوي مم و     يا،مارال يزا  إن العمل :  "واستطر  لائال

،  /www.nsemo.org/  ،www.getprepared.gc.ca  :المزيووووود علووووو  العنووووووان التوووووالي يمكووووون االطوووووالع علووووو    ".أنحووووواء العوووووالم
http://tinyurl.com/d4m85ry 

 

 

 
 

http://www.nsemo.org/
http://www.getprepared.gc.ca/
http://tinyurl.com/d4m85ry
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 التمويل والموارد : 0 ساسيةام

 

وجااود ميمانيااة مخصصااة للحااد ماان مخاااور الكااوارث وتقااديم حااوافم مصااحاب المنااا ل وامساار ذات الاادول الماانخف               "

 "وللمجتمعات المحلية والقطاع الخا  العاا لالستثمار في الحد من المخاور التي يواجهونها

 

 لماذا؟

 . سو تم تنف و ذا  األساسو ات العشور   ب ةتعلقو المموراءات  اإلمووار  لضومان أن   م تخصو ص ال تيو ما لوم  خطة عمل تبق  مجر  الخطة إن 

لحود مون مخواطر الكووارث، و لوك      ال ات للوصو  إل  الموار  وإ ارتها، بما في  لوك  اآلقدرات وحتاج إل  الالحكومات المحل ة تو

 ة،يمكون أن توأتي المووار  مون عائودات المدينوة، والمودفوعات الوطن و        و . ترات ج ةاالس هاكجزء من رؤية المدينة ورسالتها وخطط

والتعواون التقنوي، والمجتمو  المودني والمنظموات       ،إل ارات القطاع وة، والشوراكات بو ن القطواع ن العوام والخواص      لمخصصات الو

 .طر الكوارثاخمعل  معلومات إةاف ة حو  ك ف ة تمويل الحد من الثالا الفصل ويحتوي  . الخارم ة

 ماذا؟

 االستثمار في تدابير الحد من المخاور وتنظيم حمالت توعية

    كو لك لودرة   و لودرة التصوا  المدينوة علو  المجابهوة،     لزيوا ة   ،إ راج تداب ر الحد من المخاطر في م زان وة الحكوموة المحل وة

وإ ارة  ،والصورف الصوحي   ،وإمودا ات الم واه  ، مرافو  الحعاسوة  المدارس، والمعتشف ات، وال)لنظم الب ئ ة والبن ة التحت ة ا

 ؛(النفايات الصلبة

  توي تقووم   وبرامج لدعم اإلمراءات ال ،وطني وإلل ميتمويل إةافي الععي للوصو  إل  يجب الخاص، تمويلك إل  مانب

 ؛(واألشرا  العامة ،البن ة التحت ة الحضرية، إ ارة الب ئة)بها 

     لوودرات التوي توروج إلموراءات     ،ركة فوي تطووير حموالت التوع وة واإلعوالم     مشوا والخواص علو  ال  تشوج   القطواع ن العوام

 .وغ رذا اتالعقارلطاع و ،والصناعة ،التعل م والصحةالعامل ن بو ،عامة، وأصحاب المناز المجابهة لدى ال

 واالستجابة ستعداد ضمان وجود ميمانية لال

  واالتصواالت، ونظوم   لخودمات الطووارج واإلنقوا ،    ج ود  الوالتجه ز تدريب الاعتما ات في الم زان ة للحفا  عل  تخص ص

 ؛ولدرات تق  م المخاطر ،اإلن ار المبكر

  والحصو  عل  التمويل؛الكوارث، م  القدرة عل  صن  القرار وإمراءات إةفاء الطاب  المؤسعي عل  إ ارة 

  ؛الكوارثبعد لمرحلة التعافي احترازي النظر في إنشاء صندوق 

  ت، ومعووداثووةاغاإل اتمخزونووات موون معوواعدوإيجووا   ،عقوواب الكوووارثفووي أحت امووات االلتلب ووة ي احتوورازصووندوق إنشوواء 

العري ، وتخص ص مووار  لتطووير أ وات وإموراءات    والتعافي كارثة لتدخل في أعقاب الل اتواحت اط ومركبات اإلنقا ، 

 تعافي؛ما بعد الكوارث والنشطة التشر ل الق اس ة أل
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   من المصا ر الوطن ة والدول ة، والقطاع الخاص أو األفرا  لودعم المونح النقديوة،    التمويل وة  استرات ج ة للحصو  عل

مون  ة ضورر أكثور اسوتدامة فوي المجتمعوات المت    بشوكل  بنواء  الالبودء فوي إعوا ة    سوبل العو ش، و  والقروض الم عورة السوتئناف   

 .الكوارث

 مخاورالللحد من وجماءات وضع حوافم 

         الكووارث  قودرة علو  مجابهوة    توف ر الحوافز لبناء المعاكن اآلمنوة والبن وة التحت وة، وللشوركات المحل وة التوي تعوتثمر فوي ال

 ةأو مونح موزء مون التكلفو    / و، الودعم منح عل  سب ل المثا ، تطب   خفض الضرائب المحل ة، وتقديم  . والحد من المخاطر

 ؛المعاكن المعرةة للخطرتحص ن وقوية الالزمة لتق  م وت

  كموا   . المدعومة في المنواط  المعرةوة للخطور   مراءات واإل ،مان من خال  توف ر خ ارات التصم مزيا ة األ عم معاي ر

ستدامة، و عوم المجتمعوات   األكثر اتكلفة موا  البناء خفض الشركات المحل ة، والمصارف وشركات التأم ن لتشج   يجب 

 ؛واال خار والقروض اتلتأم نمت ازات خاصة بهم من اابالمنخفضة الدخل 

  ؛من خطر التدذور الب ئي ونزيديأولئك ال ين عل  عقوبات ومزاءات تول   النظر في 

 مدينةسالمة التي تزيد من الج دة أو توزي  الجوائز عل  الممارسات / والعام بداء التقدير إ. 

 تحسين امداء االقتصادي

  أو متانوة مبان هوا   مع نة ل امثل موالمناط  المحتمل تضررذا اذتمامات وأولويات القطاع االلتصا ي، بما في  لك تحديد، 

 ؛استدامة الموار  التي تعتمد عل هامدى و

 مناسوبة  اللمخواطر، علو  سوب ل المثوا ، مون خوال  تحديود المنواط  الصوالحة أو غ ور           تعوتج ب ل المدينة تأكد من أن خطط ال

 .للمعتوطنات البشرية والتنم ة االلتصا ية
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 أمثلة
 

 للكوارثاعتيادية  لالستعداد واالستجابة ميمانية  :"كيرنم"

سوونوية لترط ووة وحوودة إ ارة الكوووارث، ومركووز التنعوو  ، وخوودمات الطوووارج   ماريووة م زان ووة  اأسووترال ا لووديهفووي " ك رنووز"مدينووة 

 ،بواني ال وة العونوية المخصصوات لتشو  د الم    مم زان تهوا ال وفوي العونوات األخ ورة، غطوت      . وبرامج التوع وة المجتمع وة  ة، التطوع 

 ،لف ضووواناتوالصووورف لجديووودة لتق ووو م المخووواطر، وتطووووير شوووبكة اإلنووو ار  ال  ووواتبرمجالالطووووارج، وومعووودات إنقوووا  ومركبوووات 

مو   مول  اكتوي . لحد من مخواطر الكووارث  با ل ال واةحا عل  التزام المدينة وكل  لك يمثل  -تخف ف آثار الف ضانات استثمارات و

فوي عوام    "ياسي"لوان ن البناء بعد إعصار مرامعة االستثمار والشراكة عل  المعتوى الوطني، عل  سب ل المثا ، من خال   لك 

 .والمؤسعات األكا يم ة ،، والقطاع الخاصتخصصون في مناط  البناءأيضا المف ها ي شارك  ، وال1122

 http://tinyurl.com/7qm2vgg:  يمكن االطالع عل  المزيد عل  العنوان

 تدابير مالية مبتكرة لتعميم الحد من مخاور الكوارث   :مانيماليس

تخفوو ض : خطوووات مال ووة مبتكوورة لتعزيووز الحوود موون مخوواطر الكوووارث، بمووا فووي  لووك  لامووت ب ،كولومب ووافووي " مووان زال س"حكومووة 

موون عال ووة المخوواطر لالمنوواط  المعرةووة لالمقامووة فووي كن اعووالمخوواطر فووي الملحوود موون اتووداب ر ينفوو ون الضوورائب ألولئووك الوو ين  

 ،علو  البن وة التحت وة   يوتم إنفالهوا   الريف وة والحضورية،   الممتلكوات  ةوريبة ب ئ وة علو     فورض  و.  ف ضوانات الرةو ة و ألالنه ارات اا

نظوام  كو لك  و.  ونقل المجتمعات المعرةة للمخاطرالمجتم ،  ةع ووالولاية من الكوارث والتخف ف من آثارذا، وت ،وحماية الب ئة

إحودى شوركات   وحكومة المدينة وذناك اتفاق ب ن  . معاكنهمعل  لتأم ن اللفئات  ات الدخل المنخفض يت ح طوعي مماعي تأم ن 

تقريور التق و م   عون  لمزيود مون المعلوموات     . مون خوال  ةورائب البلديوة    عمل ترط ة تأم ن ة المدينة بألي شخص مق م يت ح التأم ن، 

GAR-:  ثووم الضوورط علوو ،  www.preventionweb.net/gar:  يمكوون زيووارة المولوو : 1111 لحوود موون مخوواطر الكوووارث لالعووالمي 

2009, Chapter 6.2. 

 

 دعم االستثمار في الحد من مخاور الكوارث  :الفلبين والصين وسريالنكا

 (. CRF) النكبوات  الحكوموة المحل وة إلو  صوندوق إغاثوة     ة مون م زان و  % 5المدن في الفلبو ن تخصو ص   كان عل  ، 1112من  عام 

ألغووراض ن ذوو ه المخصصووات موو% 71، فإنهووا يمكوون أن تنفوو  1121عووام لموون مخوواطر الكوووارث  ارة والحوود إظوول لووانون فووي و

 .نقا اإل/ اإلغاثةمعدات ومخزونات وشراء االستعدا  

لعو طرة علو  الف ضوانات    البرنوامج   روب وة بل ون  8تخص ص ن ع 1122سريالنكا في عام إ ارة الكوارث في علنت وزارة ولد أ

مودن  تمكو ن ال "كجوزء مون حملوة     ،للحد مون الكووارث   ةمناآلتخط ط المدن نفس الولت إطالق برنامج في وفي العاصمة كولومبو، 

وغ رذا من التداب ر لمن   ،، وإعا ة بناء نظام الصرفالمائ ة القنواتتنظ ف ل األموا وسوف تعتخدم ذ ه ".  مجابهة الكوارث  من 

 .كوارثخال ة من الدن كم ةنيمد 25، تم اخت ار "المدن اآلمنة"وةمن برنامج  . الف ضانات

وى "ولوا    . ارثموار  إةاف ة للحد من الكوالتزموا بتخص ص حكام المقاطعات المعرةة للكوارث في الص ن ذناك اثنان من 

ولايوة مون الكووارث    النظوام المحلوي لل  يووان لتحعو ن   إمل وار   1اسوتثمار  أنه س تم " س تشوان"نائب الحاكم التنف  ي لمقاطعة " جذون

بأنه سو تم  كوارث الج ولوم ة، معرةة بشكل كب ر لل يي ذت، وال"ينان"نائب حاكم مقاطعة " كعيو تشاوم"وتعهد .  الج ولوم ة

عوون تقريوور ال  .الولايووة موون الكوووارث المحل ووة نظووم التق وو م وسوونوات فووي  21يوووان علوو  موودى إمل ووار  21يقوول عوون  اسووتثمار مووا ال

 .http://tinyurl.com/858rfyo:  ، والتقرير عن الص ن متا  عل  http://tinyurl.com/7t23osr:  عل  المول سريالنكا متا  

 

http://tinyurl.com/7qm2vgg
http://www.preventionweb.net/gar
http://tinyurl.com/7t23osr
http://tinyurl.com/858rfyo
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 اعرف أوطارك -تقييم المخاور متعددة اموطار  : 3 ةساسيام

 

كأسااس لخطاط    هاالمخااور واساتخدام   اتإعاداد تقييما  و . بلياة التضارر  المخااور وقا المتعلقاة ب بياناات  وجود تحديث مستمر لل "

متاحااة لكاال السااكان وأنااخ قااد تاام   المدينااة لمجابهااة الكااوارثالمعلومااات ووطااط هااذ  التنميااة الحضاارية  وضاامان أن وقاارارات 

 ".مناقشتها بأكملها

 

 "ف ن ع ا"مدينة لصور األلمار الصناع ة 

 

  ياااااااوفر  تقيااااااايم المخااااااااور   إن

لساااالطات المحليااااة والمسااااتثمرين ل

بياناااااات   والمجتماااااع بوجاااااخ عااااااا

  تحااديثوواارائط قابلااة للتاادقيق وال 

مااان المعلوماااات عااان   ذلاااض  وريااار

اموطاااااااااار وقابلياااااااااة التضااااااااارر   

ماان أجاال اتخاااذ   وذلااض   والمخاااور

قرارات التدول في الوقه المناسا   

 .قبل وأثناء وبعد وقوع الكارثة

 لماذا؟  

نحوو  تخطو ط  فوإن ال لمدن فهوم واةوح للمخواطر التوي يوامهونهوا،      لم يكن لدى ا إ ا 

المخواطر ذوي شوروط    وتق و م  تحل ول  و . كون فعواال لن يحد من مخاطر الكوارث ال

تحديووود أولويوووات  ل، ومبن وووة علووو  المعلوموووات  التخوووا  لووورارات  معوووبقة أساسووو ة 

  متوسووطة أو وتحديوود المنوواط ،المشوواري ، والتخطوو ط لتووداب ر الحوود موون المخوواطر 

إن  . دخالت المحتملوة قابل وة التضورر ومودى مودوى التو     منخفضة المخاطر، وفقا ل

كو لك  و ،ن الخعوائر النامموة عون الكووارث    تحوديا عو  م ودة ال ب انوات  لاعدة ومو  

وتعوورض بل ووة التضوورر، ولاائط األخطووار خووروةوو  نظووم المعلومووات الجرراف ووة ل

 .فر األساس لتق  م المخاطركل  لك سوف يو والقدرات، ألشخاص والممتلكاتا

 ماذا؟ 

 تحديد وبيعة ومدى مخاور الكوارث  

  خورائط  و ،لمخاطرلشامل تق  م إعدا  يتم لمدينة، مناسبة لل ا ة إ ارة تحت

ر، بما فوي  لوك أثور تر ور المنواخ، و لوك       ئالمخاطر م  س ناريوذات الخعا

مدينوة أو المؤسعوات   ذ ئوات ال باستخدام الخبرات التقن ة المتاحة من خال  

 ؛الفن ة المحل ة

  مووون الخبوووراء الووووطن  ن  -كلموووا اسوووتدعت الحاموووة  -الووودعم التقنوووي طلوووب

 . المحل وو نالمعن وو ن تأكوود موون استشووارة وإشووراك    .   نواإللل م ووة والوودول  

 ؛معل المعلومات متاحة للجمهورا

 ن الخعوائر النامموة عون    عو لاعدة ب انوات   إعدا  : ب انات الخعائر الماة ة

المخوواطر كوو لك ، ووالحفووا  علوو  تحووديثها الكوووارث موون أحووداث الماةووي

 ؛المحتملة في المدينةالحال ة 

 شودتها  والمخواطر وموالعهوا    ورسوم خريطوة لطب عوة   عدا  إ: راخطتق  م األ

بموووا فوووي  لوووك األحوووداث الطب ع وووة والتكنولوم وووة   )ر اخطووواأل تواحتمووواال

 ؛(ر التي من صن  اإلنعاناخطوغ رذا من األ
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المكونااات امساسااية لتقياايم المخااااور    

 : تشمل ما يلي

 بيانااااااات الخسااااااائر الماضااااااية : 

ن عااااااقاعاااااادة بيانااااااات  إعااااااداد

الخسااائر الناجمااة عاان الكااوارث  

والحفاااا   مااان أحاااداث الماضاااي 

المخاااور كااذلض   وعلااى تحااديثها

 ؛المحتملة في المدينةالحالية 

 ورسااام عاااداد إ: راوطاااتقيااايم ام

المخااااااااور  وريطاااااااة لطبيعاااااااة 

 تواحتمااااالشااادتها وومواقعهاااا 

بمااا فااي ذلااض امحااداث )ر اوطااام

الطبيعية والتكنولوجياة وريرهاا   

ر التاااي مااان صااانع   اوطااامااان ام

 ؛(اإلنسان

 تحدياااد  : قابلياااة التضااارر تقيااايم

والتعارض  قابلية التضارر  درجة 

 ماااااان السااااااكانلكاااااال   للخطاااااار

وقطاعااااااات التنميااااااة والبنيااااااة   

سااواء التحتياة ومشاااريع الماادن  

أو المخطاط  تنفياذها   جاري التي ي

ط والعمال  ائخار قم ب عداد ال . لها

مااااااع السااااااكان فااااااي المناااااااوق 

 ؛المعرضة للخطر

 تحديااد القاادرات : تقياايم القاادرات

علاى  والموارد المتاحة مالسسيا 

 ؛منطقةالحي أو مستوى ال

  التصاااحيحية تحدياااد اإلجاااراءات

 .لحد من المخاوراووطط 

  لكول   ،والتعرض للخطرلابل ة التضرر تحديد  رمة  : لابل ة التضرر تق  م

سوواء التوي   ولطاعات التنم وة والبن وة التحت وة ومشواري  المودن       من العكان

ط والعمل مو  العوكان فوي    ائخرلم بإعدا  ال . أو المخطط لهاتنف  ذا  جريي

 ؛المناط  المعرةة للخطر

 علوو  معووتوى تحديوود القوودرات والموووار  المتاحووة مؤسعوو ا  : تق وو م القوودرات

 ؛منطقةالحي أو ال

  لحد من المخاطراتحديد اإلمراءات التصح ح ة وخطط. 

  .قرارات التنميةذلض على نشر المعلومات عن المخاور  وتطبيق 

   تقعوو مات ، عمران وة لخطوة ال اعلو  تحل وول  مووراءات بنواء   تحديود أولويوات اإل

لخطووط  وأسوووأ سوو ناريوذات    ،اسووتخدام األراةووي، ولوورارات االسووتثمار    

 ؛لحاالت الطوارجستعدا  والتدريبات اال

 ؛إتاحة النتائج من خال  الموال  اإللكترون ة وغ رذا من وسائل اإلعالم 

 ؛تحديا تق  م المخاطر، ويفضل أن يكون  لك سنويا 

   بأكمله؛نة نطاق المديالجرراف ة للمعلومات نظام للترصد واوة 

  نمووا ج رصوود الوو ي يتضوومن  تالمعلومووات الجرراف ووة وال نظووم إنشوواء بحووا

تووا  لجم وو  الجهووات الفاعلووة، بمووا فووي  لووك المجتموو        يو، إ خووا  الب انووات 

 ،والتجارة ،والتعدين ،عل  سب ل المثا ، الزراعة)المدني، ولطاع اإلنتاج 

 ؛، والمجتم  العلمي والتقني(والع احة

  م المعلومات الجرراف ة نظفي مخرمات الحفظ(GIS) الخاصة بالمدينة. 
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 أمثلة
 

 تأثير مراجعة مخاور الكوارث على مشاريع التنمية الجديدة :بيرو  كي  تاون

وتقريور   . البن وة األساسو ة اإلنتام وة   علو   كا الالت ن ة، لديها أنظموة لتق و م أثور مخواطر الكووارث      يأمرالعديد من البلدان، الس ما في 

رائودة بح وا يوتم علو  أساسوها      لانون ة  اطوشروةعت ي تيعلط الضوء عل  ب رو، ال، 1122ألمانة االسترات ج ة  التق  م العالمي

وكوان لود توم    .  ناو  المشروع المخاطر، فوال يوتم تمويلوه   إ ا لم يتو . لمخاطر الكوارثتبعا تق  م مم   المشاري  االستثمارية العامة 

 . يوتم تنف و ذا مون لبول الحكوموات المحل وة       هاموا يقورب مون نصوف    و، 1118فوي عوام   كاسوتثمارات  مل وار  والر أمريكوي    21اعتما  

فوي  بوأن يشوارك    البلديوة كوز إ ارة المخواطر ب  مر "ك وب تواون  "لكوارث، كلفت مدينة امخاطر إ ارة بمومب إطار واثل، شكل مموب

 .مرامعة لجم   المشاري  التنموية الجديدةالعمل ة 

:  علوووووو  العنوووووووان مخوووووواطر الكوووووووارث  الحوووووود موووووون  الفوووووورص والحوووووووافز إل ارة  بشووووووأن المزيوووووود يمكوووووون االطووووووالع علوووووو   

http://tinyurl.com/7sganme  ، عل  العنوان" ك ب تاون"كز إ ارة المخاطر في وعن إطار مر  :http://tinyurl.com/cw9n22x  

 جمع البيانات ورسم ورائط المخاور لتخطيط التنمية الحضرية  :كوتاك

" كوتواك "عمل وة رسوم الخورائط فوي      تتمو .  العشووائ ة دور ل ا ي فوي المعوتوطنات   تضطل  بمجموعة نعائ ة ذي  "ماذ ال م الن"

مون خوال  شوراكة بو ن     و لوك  ، األخورى  المنواط  العشووائ ة و تألف مون سوكان المعوتوطنات    التي تالهند من لبل منظمات المجتم  ب

الخورائط  في إعودا   تم ممعها يم الب انات التي استخدويتم ا . اتحا ات سكان األح اء الفق رةوب ن  ،المحل ة "ماذ ال م الن"مماعات 

يوتم تطب و  ذو ه     . أو نقل المنواز ، وبالتوالي تقل ول مخواطر الكووارث     ترم م والتفاوض بشأن تقديم الدعم ل ،الرلم ة لعلطات المدينة

لابل وة التضورر   لاعودة ب انوات  ل قوة وتفصو ل ة ومصونفة عون المخواطر و       العشووائ ة، وذوو موا ينوتج     العمل ة في مم و  المعوتوطنات   

 .عشوائ ةحدو  مم   المعتوطنات التوة ح  م للمدينة بأكملها، 

 http://tinyurl.com/7wg3ktd:  يمكن االطالع عل  المزيد

 تقييم المخاور الحضريةإوار 

تق  م المخاطر فوي  بتطوير إطار ل ،وتحالف المدن ،األمم المتحدة للب ئة، وبرنامج م  موئل األمم المتحدةبالتعاون  البنك الدوليلام 

ويووفر ذو ا اإلطوار مودخال مرنوا، يمكون أن يعوتخدمه         . العديود مون المودن   مون  عل  أسواس الخبورات المكتعوبة    ، المناط  الحضرية

مو  بعضوها   منهج ة عل  ثوالث ركوائز تعواعد    وتركز ال . لمدينةالتق  م مخاطر جدية لتحديد التداب ر الم مدنمديرو المشروعات وال

 . ر، والتق و م المؤسعوي، والتق و م االمتمواعي وااللتصوا ي     اخطو تق و م أثور األ   : علو  فهوم المخواطر فوي المنواط  الحضورية      بعض ال

، والب انووات تاريخ ووا ألخطووارمعوود  حوودوث ا : أساسوو ة لتحعوو ن فهووم المخوواطر الحضوورية عناصوور بنوواء لوو  أربوو  إيعووتند التق وو م و

والقدرات  ،لموار  المتاحةتبعا لك ف ة تطب قه، وذو إطار مرن في  . لمشاركة المجتمع ةوا ،لخرائط المؤسع ةإعدا  االجرراف ة، و

 .المؤسع ة في مدينة مع نة

 http://go.worldbank.org/VW5ZBJBHA0:  يمكن االطالع عل  المزيد

 

http://tinyurl.com/7sganme
http://tinyurl.com/cw9n22x
http://tinyurl.com/7wg3ktd
http://go.worldbank.org/VW5ZBJBHA0
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 البنية التحتيةوتطوير وتقوية حماية : 1 ساسيةام

 

وتعديلها عناد الحاجاة للتكياف ماع     مخرات السيول مثل والحفا  عليها للحد من المخاور البنية التحتية إلقامة استثمار وجود  "

 ".توير المنا 

 هامااة لخطاار  المجاااالت تشاامل ال

ات ومناااااااع االنهياااااااار الفيضاااااااانات

 الصااارفنظااام وشااابكات : امرضاااية

  فاااي المنااااوق الحضااارية  الصاااحي

تخلص جمااع النفايااات الصاالبة والاا و

" دارة الخضاااااااااراءاإل"  ومنهاااااااااا

لتجمياااع للمديناااة ماااع  ياااادة البااارك 

مفتوحااة المساااحات والالفيضااانات؛ 

امشجار التي تسمح بنفااذ المياا     و

تثبيه المنحدرات والسايطرة علاى   و

جساااور الوة  والسااادود تآكااال التربااا

 . وحماية السواحل

 

 ضااااااد دفاعات الاااااا اإلدراك بااااااأن

الفيضاااااانات تمياااااد مااااان المخااااااور 

بالنساااابة مولئااااض وااااارج المنطقااااة  

الساااكان فاااي أن إفاااراص المحمياااة  و

دفاعات يمكان  هاذ  الا  االعتماد علاى  

 .أن يالدي إلى شعور  ائف باممان

 لماذا؟ 

ولائ وة  التوداب ر  فال . كووارث ال فوي تعبب تكل المخاطر ل س من المفترض أن  

وذوو  أو تدم ر الشوبكات والبنو  التحت وة،    إعالة   أو اعطأتعاعد عل  تجنب 

 . امتماع ووة وصووح ة والتصووا ية فووي عوالووب وخ مووة  تعووبب يي يمكوون أن  الوو

الطرق سو ئة  كما أن  . أكبر سبب للوف ات خال  الزالز  والمباني ذوانه ار 

 . رة ةاألنه ارات ذي العبب في كثرة االالتخط ط أو عدم كفاية المصارف 

الكهربووواء أنظموووة شوووراي ن الح ووواة مثووول الطووورق والجعوووور والمطوووارات و   و

 ،االتصوواالت، وخوودمات المعتشووف ات والطوووارج، وإموودا ات الطالووة والم وواه  

 .ةرورية للمدينة خال  االستجابة للكوارثذي أش اء 

 ماذا؟ 

 واقيةتحتية تعميم بنية  

لألخطار خطط الو ،س اسات المدينة، واسترات ج ات إ ارة المخاطراعتما  • 

تطرفات الطقس، وكل  لك بموا يجمو    والتكنولوم ة، و  ةالمناخوالج ولوم ة 

 وال ة؛لتعزيز بن ة تحت ة مراءات اله كل ة وغ ر اله كل ة ب ن اإل

ومرامعووة أ ائووه وفاعل تووه   تق وو م المخوواطر التووي يتعوورض لهووا كوول نظووام،      • 

تعوواني موون التووي الوونظم بوورامج إلعووا ة تصووم م أو تعزيووز فووه، وتطوووير ووظائ

 ؛(الخدمات بشكل عامعل  تحع ن يضا عمل أت اإلمراءاتذ ه )القصور 

تووؤ ي إلوو   كوون أن موون الممالتعوورف علوو  التر  وورات الب ئ ووة الما يووة التووي    • 

ة خ  في االعتبار التأث رات المعوتقبل  األو ،تر  ر في أنماط الف ضاناتإحداث 

، األمطوار العواصف وزيا ة ولتر ر المناخ، مثل ارتفاع معتوى سطح البحر 

أنظمة الترصد التي تقدم التنب وه لوكواالت إ ارة   و ،وإنشاء نظم اإلن ار المبكر

 من مرحلة الموامهة؛التي تقترب األزمات بشأن المخاطر 

فووي حوواالت  يعووهل الوصووو  إل هووا  تأكوود موون أن تصووم م الطوورق والموالوو    • 

أن تكووون التأكوود موون  . أو الووزالز حوواالت الحرائوو  وارج، بمووا فووي  لووك الطوو

بعوووا للمنطقوووة الزلوووزا  ت" كوووو "معووواي ر البنووواء مم ووو  المبووواني العاموووة تتبووو   

العووامل ن فووي موون لبوول مم وو  معواي ر  وتعزيووز االمتثووا  لهوو ه الالموموو ة بهووا،  

 .التنم ة والبناء
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  لحيوياااة البنياااة التحتياااة اتشااامل

الطاااااااااارب والجسااااااااااور )لنقاااااااااال ل

والمطااااااارات ومحطااااااات السااااااكض   

  (الحديدياااااة ومحطاااااات الحاااااافالت

بماااا فاااي ذلاااض )والمرافاااق الحيوياااة 

والماادارس التااي قااد     المستشاافيات

ماااأوى كأيضاااا أهميتهاااا تتضااااعف 

  وشاااااابكة الكهرباااااااء   (لالجئااااااين

االتصاااااااالت  وامماااااان وواااااادمات   

الطااااااااوارئ  وإماااااااادادات الميااااااااا  

جميع امصاول  ووالصرف الصحي  

الال مااة لمواصاالة امداء  الرئيسااية 

  وكاااذلض مديناااةالجياااد والصاااحي بال

سااااتجابة ضااااروريتها ماااان أجاااال اال

 .تعافي السريعللكوارث والالفعالة 

  لحيويةالتحتية احماية البنية  

  ألخطوار الطب ع وة،   موموو ة مون ا  لبن وة التحت وة ال  لابل وة التضورر ل  تق  م

وتطوير استثمارات مال ة طويلة  ،ةراراألتداب ر لمن  ولوع الاتخا  و

فوي حواالت   األكثر أذم ة أو استبدا  شراي ن الح اة / وتحص ن األمل ل

 ؛الطوارج

  ؛الح اةخدمات وسبل استعا ة سرعة خطة الستمرارية العمل لضمان 

 وة  برامج خاصة لحماية المباني التاريخ ة والتراث الثقافي للمدينة. 

 تطوير بنية تحتية جديدة مجابهة للكوارث

   واألمووانللقوودرة علوو  المجابهووة  لحوود األ نوو  لوةوو  معوواي ر ومقوواي س 

 ؛(6 انظر األساس ة)كجزء من التصم م الحضري 

 في موالو  مناسوبة  ومعتدامة مديدة  تحت ة تصم م وبناء بن ةو استثمار، 

بح ووا تصوومد أمووام  ،ر والمنوواخاخطوواأللمجابهووة  يلاوعلوو  معووتوى عوو

 ؛الطوارج تفي حاالائفها بفعال ة ظتؤ ي وو ،األحداث المدمرة

  وبورامج اإلصوال ، وإ ا    ،ص انةالإمراء تق  م لتحديد أولويات تحع ن

هودم أو اسوتبدا    إعا ة تصم م القودرات، أو ال  والتحص ن، ألزم األمر، 

 التي أصبحت غ ر صالحة؛التالفة أو مباني ال

  ،يتم اسوتخدامها بح ا ال اتخا  تداب ر ولائ ة في المباني التي تضررت 

ويجوب  .  إ ا كانت حالتهوا ال تعومح باإلصوال  أو عوا ت غ ور صوالحة      

 غل ن لها؛شاعالمة الالمخاطرة بذ ه المباني لتجنب حظر استعما  

  ،النظر في ذدم البن ة التحت ة المعرةوة  من الممكن إ ا كان  لك ممكنا

للخطوور إ ا كووان المبنوو  لوو س لووه ل مووة ثقاف ووة أو تاريخ ووة أو ال يمكوون      

 إصالحه 

 

نفووو  )تشووور ل لثالثوووة أنمووواط  : 4شوووكل 

 (الع ارات وإ ارة م اه األمطار

 

 

 . 1111" موت ماكدونالدمجموعة " : مصدرال.  نف  مز وج االستعما ؛ للصرف والع ارات : كواال لمبور
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 والسياراتلصرف لاستخداا ممدوج نفق ذو  :كواال لمبور

وعندما  . امديد اخطرتشكل طرق لضمان أن البن ة التحت ة الجديدة ال الحد أذو معار الضرر بع دا عن  البن ة التحت ةتحديد مول  

إ ارة م وواه نفوو  العوو ارات وهنوواك طريقووة أخوورى لتنف وو  مشوواري  البن ووة التحت ووة متعوود ة األغووراض، مثوول  فممكوون،  لووك غ وور يكووون 

ك لوومتر   1.7 طو وتم إنشاء نف  ب، كب را الرزيرة تشكل خطرامطار الف ضانات الناممة عن األكانت .  لمبور األمطار في كواال

والمعوتويان   ،لم واه مخصوص لتصوريف ا   نو   المعوتوى األ النفو  مون ثالثوة معوتويات،     ويتكوون  .  مل وون  والر  524بلرت تكلفتوه  

 تخوزين معوتو ع  ينوة إلو    تحويل كم ات كب رة من م اه الف ضان من حوي الموا  فوي المد   ويت ح ذ ا النف   . لحركة المرورالعلويان 

البن وة التحت وة   "أن ذو ه  ةومان   : م زتوان تصوريف الم واه ونفو  المورور لوه      الجمو  بو ن   وكوان  .  وبركة لتجم   الم اه ونفو  فرعوي  

، علوو  1121فووي عووام  (. بنوواءالإةوواف ة فووي تصووام م  عووم لوووة وةوو  المهندسووون )تتمتوو  بمعوواي ر سووالمة فوووق عا يووة "  لح ويووةا

ولوا    . ةوخما  ااسوتثمار كانوت  نفو   الها الحكوموة لبنواء   تالتوي لودم  " رينج وت موال زي  "مل وار   1ن بوأ محل وون  معؤولون حكوم ون 

فووي عووام بوودء تشوور له فووي العوونوات الووثالث الماةوو ة منوو  وموو   لووك  : ، الموودير العووام لمجلووس المدينووة"يوسوووبصووالح  اتوووك بوون "

" الرينج وت الموال زي  "مون  وأنقو  مئوات الماليو ن     ،ة ف ضوانات ال يقول عون سوبع   نجح النف  في تجن وب المدينوة أةورار موا     ، 1117

اسوتر ا  التكلفوة   أصوبحنا علو  وشوك    ، المورور منبا إل  منب مو  إيورا ات رسووم    وذ ه الخعائر التي تم تفا يها  . خعائر محتملةك

لتحويول   ةمور  224 هماسوتخد توم ا ، 1117فوي عوام   من  بدء تشر ل النف   هأن 1121وأفا ت صح فة محل ة في عام .  "االستثمارية

وال ي كوان مقودرا لوه مرتوان      ،الهدف األصلي لتحويل م اه الف ضانذو ما يتجاوز ومن  سبعة ف ضانات كارث ة، و ،الم اه الفائضة

 .أو ثالث مرات في العنة

الف ضوانات  جم و   تأحوواض  أخورى لصو انة    " وت موال زي  جرين"مل وون   241الع ارات وإ ارة الم اه، تم إنفواق   باإلةافة إل  نف 

 011ص  خصو توم ت نهار والمصارف الرئ ع ة، ولص انة وتطه ر األ " ت مال زيجرين"مل ون  41ك لك والمصارف الرئ ع ة، و

، سوواء موون الحكومووة  ضووخمةذوو ه االسوتثمارات ال ": ألمانووة االسوترات ج ة أن : ولوا  عموودة المدينوة   . النهووروتجم ول  تطه وور لمل وون  

ج الجهو  المب ولة لتعم م الحد من مخاطر الكوارث في مم   الع اسات والخطط اإلنمائ ة ادينة، ذي نتمجلس الممن  وأاالتحا ية 

 (".الف ضان آثارخطة تخف ف )و( 1111خطة بناء كواال المبور )مثل 

 :Natural Hazards, Unnatural Disasters: 7 - 6الع ارات وإ ارة م اه األمطار؛ انظر صوفحتي  لمزيد من المعلومات حو  نف  

http://tinyurl.com/7aalwljUnited Nations, GFDRR, 2010).  -The Economics of Effective Prevention (World Bank 

 الحد من المخاورإجراءات االستثمار في  :ونيب

معود   أن تر ور المنواخ لود يزيود مون      ات بو تولعو ومو  ال  . الشوديدة لعقوو  مون الزموان    الدوريوة  ف ضوانات  الالهنود، ب فوي  " ب وون " تتأثر

بأكملهوا   ةنو يوتنف و  خطوة عمول علو  نطواق المد      لابل وة التضورر،  ر واخطمدينة برامج لبناء القدرات، وتق  م األال، وةعت تكرارذا

وتطب و  منهج وات    جعوور المد و، الصرف ذ كل ة الستعا ة الصرف الطب عي، وتوس   مجاريبح ا تشمل إمراءات تخط ط ة و

وبنوواء العوودو  زراعووة الرابووات ، مثوول فووي منطقووة الووتال  تقن ووات المحافظووة علوو  معووتجمعات الم وواه تووم تطب وو  و . لتربووةرتشووا  اا

أو لتخوزين   ،إعوا ة تودوير م واه الصورف الصوحي     عل  لتشج   األسر ائب الممتلكات ةرمن م حوافز يقدتم تو.  الصر رة التراب ة

 ،ونظوم اإلنو ار   ،رصود الف ضوانات  علو  نظوم   إ خوا  تحعو نات   بذ ه الجهوو   تم إكما  و . لالستخدام المنزليالجارية اه األمطار م 

، حكوموة البلديوة المنتخبوة، ومفووض البلديوة     ذ ه المبا رة كان وراءذا مهد مشترك بو ن  و . حماية االمتماع ة لألسر المتضررةالو

 .مختلفةالمدينة الكث ر من  وائر ك لك ال، و(ةمماعة أذل ة ناشط)وذي " ألرت"و

 Adaptation to climate change by reducing disaster risks: Country practices : 11تلخ صو ة  المو كرة  يمكون الرمووع إلو  ال   

http://tinyurl.com/6nmww8tand lessons (UNISDR 2010) at   
 

http://tinyurl.com/7aalwlj
http://tinyurl.com/6nmww8t
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 التعليم والصحة: حماية المنشآت الحيوية : 2 ساسيةام

 "رفع مستويات لهذ  المرافق كلما دعه الحاجة إلى ذلضالصحية ووالمرافق تقييم سالمة جميع المدارس  "

    ن أصااااحيح فاااي حاااين أنااااخ مااان ال

انهيااااار مدرسااااة أو مستشاااافى يولااااد   

مشااااااكل وطيااااارة بالنسااااابة للمديناااااة   

كثاار شاايوعا  إال أنااخ ماان ام المنكوبااة  

هااذ  ل" وظيفيالاا"االنهيااار رؤيااة هااو 

  بنياة قائماة  امقاد تظال   المرافق  حيث 

سااااباب م هاماساااتخد اولكااان ال يمكاااان  

ولكااي  . متنوعااة يمكاان الوقايااة منهااا   

يجاا  بناااء المستشاافيات  تجناا  هااذا  ن

والمادارس علااى مسااتويات عاليااة ماان  

اإلبقااء    ويجا   قدرة علاى المجابهاة  ال

إمادادات  علاى  و  طارب مفتوحاة  على ال

  والطاقاااااااااة الكهربائياااااااااة   المياااااااااا 

تقديم الخدمات   الستمرار واالتصاالت

 .اهللمرافق لضمان استمرارية عمل

 لماذا؟ 

ولوو لك  . الموودارس والمرافوو  الصووح ة تقوودم الخوودمات االمتماع ووة األساسوو ة   

يجووب أن  طراخووالمومهووو  الحوود موون   ا،اذتمووام خوواص لعووالمته يجووب إيووالء 

تكوون فوي   االسوتمرار فوي تقوديم الخودمات عنودما       وة  ناكإمتركز علو  ةومان   

 لابل وة الفئوات األكثور   مقورات موموو ة بو ن    نهوا  ألل س فقط  . لها حامةأمس ال

أمواكن  ذوي  المودارس والمعتشوف ات أيضوا    للتضرر فوي المجتمو ، ولكون ألن    

مهووام أساسوو ة أثنوواء وبعوود ولوووع    تقوووم ب يوذوو . ةللرعايووة والتنم ووة والرفاذوو  

يجووب و . وعووالج النووام ن أن تعووتخدم إليووواء  الكارثووة، ح ووا موون الموورمح    

 لألطفووا  فووي ألوورب ولووت ممكوون لتفووا ياسوتعا ة األنشووطة التعل م ووة المعتووا ة  

 .االنعكاسات االمتماع ة والنفع ة

 ماذا؟  

 المدارس والمرافق الصحيةأداء وعمل الحفا  على  

     ،لوودرة المجابهووة  حفووا  علوو   للوةوو  وتنف وو  خطووط العموول والبوورامج

 ؛والما ية ومتانة ذ ه المراف البنائ ة 

  حواالت  الالزموة ل قودرات  المتطلبوات  بحوا  و ، راسة المول  الجررافوي

 في؛والتعاالطوارج 

      تحصو ن  / تق  م مخاطر الكووارث فوي المودارس والمعتشوف ات وتعزيوز

 رذا لابل ة للتضرر؛أكث

   اتلمدارس والمراف  الصح ة فوي تق  مو  لابل ة التضرر لب انات إ خا 

وةوومان االمتثووا  لمعوواي ر العووالمة عنوود البووت فووي تصووم م    ،المخوواطر

 ؛ومول  وبناء مم   البن  التحت ة الجديدة

 فووي ولابل ووة التضوورر  لتق وو م والحوود موون المخوواطر  لعموول  وةوو  خطووة

حصووو ن مووون خوووال  تحديووود وت ،المووودارس القائموووة والمرافووو  الصوووح ة

موو  تضووم ن بوورامج   ،(أكثوور لابل ووة للتضوورر و)األكثوور أذم ووة المرافوو  

 ما ة للص انة واإلصال ؛

   المعواح ن  موار  أكثر، من خال  تشوج    إمراءات أوس  نطالا وخل

العموووران، والقطووواع مجوووا  والمهندسووو ن وغ ووورذم مووون العوووامل ن فوووي  

للمشاركة في العمل للحد من المخواطر   ،والمجتمعات المحل ة ،الخاص

 .الحرمة
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  ةمليااااااااون مدرساااااااا "حملااااااااة 

 مبااااادرةهااااي " ى آمنااااةومستشااااف

عالمية للادعوة إلاى جعال المادارس     

والمستشااااافيات أكثااااار أماناااااا مااااان  

تعهااااد بشاااايء وانقااااذ "  .الكاااوارث 

 !.حياة

hospitals.net/-schools-www.safe 

 ذات امولوية بعد وقوع الكارثةوالعمليات الخدمات تحديد  

  لهوا  ور  يكون التي العامة، التعل م ة وة  الصحالمراف  تحع ن سالمة

 ؛لحاالت الطوارجوالتعافي في االستجابة  اعم مكمل و

   التوووي يمكووون أن تعووهم فوووي مهوووو    ةمنشوووآت الخاصوو التعزيووز وتحف وووز

 مرحلة التعافي؛ وأكملة في الطوارج متقديم خدمات  وأ ،اإلغاثة

 ل صبحوا شركاء ةمؤذلالحوافز لمؤسعات القطاع الخاص قديم ت. 

 

 أمثلة
 

 جعل مرافق الرعاية الصحية أكثر أمانا :جمر كايمان

فوي   - إعصوار إيفوان  ةورب  ، 1114وفوي عوام     .رةوة ألعاصو ر المحو ط األطلعوي    األمواكن ع كثر أمزر كايمان ذي واحدة من 

والم وواه  وتعطلووت الكهربوواء   . موون المبوواني % 11أ ى إلوو  تضوورر  ، وفووي كايمووان  أكبوور الجووزر  - عامووا 86أسوووأ عاصووفة فووي   

االسوترات ج ة الوطن وة للحود    "وةمن إطار .  وبدأت الجزيرة عمل ة إعا ة بناء كبرى . لعدة أشهر واالتصاالت في بعض المناط 

علو    . وغ ور اله كل وة والوظ ف وة والقووى العاملوة      ةاله كل و بمعالجة القضوايا  ذ ئة الخدمات الصح ة لامت ، "من مخاطر الكوارث

، والو ي كوان لود توم     (بالمقاطعوة لرعايوة الصوح ة   رئ عوي ل مرفو  ال ال)سوريرا   214التوي تضوم   سب ل المثا ، معتشف  مزر كايمان 

 2،111ألكثوور موون التلقوائي  مووأوى الفور  ا ومووكوبعود إعصووار إيفوان،   مون األعاصوو ر، ظول يعموول أثنوواء    5الفئووة معواي ر  طبقووا ل هبنواء 

بروتوكووالت مرافو    مو   و ،المحل وة والدول وة  إل  التطوير لتتواف  م  معواي ر البنواء الجديودة    تحتاج المراف  القديمة لكن  . شخص

 .عناصر الحد من مخاطر الزالز  في تصم م المنشآت الجديدةكما تم أيضا إ خا   . الرعاية الصح ة

 anprepared.gov.kyhttp://www.caym:  لمزيد من المعلومات

 

 العمل في الكوارث؟ الذي يخدمنيمستشفى يستطيع ال هل  :ستشفىالشر سالمة المم

منخفضوة التكلفوة تعواعد المرافو      ذو أ اة ذناك عد  متزايد من البلدان في مم   أنحاء العالم تعتخدم مؤشر سالمة المعتشف ات، و

إمكان ووة اسووتمرار ن ات عوولقطووقوودم معتشووف  يالمؤشوور سووالمة  . للكوووارث اياضووحكوتجنووب الولوووع ا، تق وو م سووالمتهعلوو  الصووح ة 

ه كل ة وغ ر اله كل وة والوظ ف وة، بموا فوي  لوك      العوامل المرف  صحي في العمل في حاالت الطوارج، استنا ا إل  المعتشف  أو ال

ع القورار  امعتشوف ، فوإن البلودان وصون    ال أو نقاط سالمةمن خال  تحديد مؤشر و . الب ئة وشبكة الخدمات الصح ة التي تنتمي إل ها

 س بوديال  معتشوف  لو  المؤشور سوالمة   و . عل  االسوتجابة لحواالت الطووارج الكبورى والكووارث      افكرة عامة عن لدرته ملديهيكون 

إعطواء  نحوو  ذاموة  خطووة أولو    فإنوه  نعوب ا وسوهل التطب و ،     ةكلفو لل ول الت ألنوه  لكن و.  للدراسات التفص ل ة المكلفة لقابل ة التضرر

معتشوف  باللروات اإلنجل زيوة واألسوبان ة والعرب وة      المؤشور سوالمة   ويتووفر   .  اتاألولوية لالستثمارات في مجوا  سوالمة المعتشوف   

 .والروس ة والفرنع ة

 http://tinyurl.com/c53gdvw:  نما جتحم ل المعلومات األساس ة والل

 

http://www.safe-schools-hospitals.net/
http://www.caymanprepared.gov.ky/
http://tinyurl.com/c53gdvw
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 البناء وتخطيط استخداا امراضيلوائح  : 7امساسية 

 يضا اتحديد أروكذلض  . امراضيومبادئ التخطيط السليم الستخدامات   وراخالمقاومة للمبناء وتنفيذ واقعي للوائح التطبيق  "

 ". كان ذلض ممكنا العشوائية كلما امحياءوتطوير   ذوي الدول المنخف من آمنة للمواونين 

 

    دولوفقاااا لمنظماااة الصاااحة للااا 

 ينامباااااالتكلفااااة  فاااا ن  اممريكيااااة   

لتحماال مخاااور ة مبنيااوال ةالمصاامم

مثاااال الاااامال ل تميااااد ماااان التكلفااااة  

لااى  إ% 0جماليااة للبناااء بنساابة   اإل

عناصاااار بيتعلااااق أمااااا فيمااااا %.  2

فاي   ريوفف ن الترير هيكلية  معينة 

علااى ساابيل  . يكااون ضااخما ةالتكلفاا

مولااد كهرباااائي  إذا تضااارر المثااال   

انقطاع الطاقة  إلى  يبما يالدبشدة 

فااااا ن تكلفاااااة إحاللاااااخ تصااااال إلاااااى  

ويمكاان .  دوالر أمريكااي 222 22

عاااان وريااااق رر تجناااا  هااااذا الضاااا

دعامااات و  تركياا  عااوا ل  لماليااة

كلفااة مولااد ماان التحاارك  وبتاللمنااع 

دوالر  022منخفضااااة تصاااال إلااااى 

 .أمريكي

 لماذا؟ 

ولووائح  معواي ر  تنف و    أكثور أمانوا عنود   بن ة تحت ة لبلدان والمدن سوف يصبح ل 

تطب وو  لوووان ن البنوواء واآلل ووات الالزمووة لتخطوو ط ورصوود اسووتخدام   و . البنوواء

من و ،لكوارثلابل ة التضرر من اللحد من ذامة ذو وس لة  ،أراةي المدينة

تعورب  مخاطر الظواذر المتطرفة، مثل الوزالز  والف ضوانات والحرائو ، و   

العوولطات المحل ووة  موون معووؤول ة  و . الموووا  الخطوورة وغ رذووا موون الظووواذر  

القوا رة  تصم م الاستخدام معاي ر إن .  تهامرالبة تطب قها وااللتزام بها ومتابع

ن ذووي طوورق أكثوور موودوى موو ،وتخطوو ط اسووتخدام األراةوويعلوو  المجابهووة، 

منوة  اآل ور  حصو ن المبواني غ  تأو / ومبواني  تهوا بنقول ال  ارنح ا التكلفة عنود مق 

 (.2 /4فائدة تعا   ال/ نعبة التكلفة)

 ماذا؟  

 المراعية للمخاورالبناء معايير ولوائح اإلنفاذ واالمتثال ل 

   تضوو  البنوواء التووي  معوواي ر ولوووان ن البلديووة تشوومل  لوووائح تأكوود موون أن

وةومان   ،لتصم م والبناء للحد مون مخواطر الكووارث   المول  وامعاي ر 

التنف وو  موون خووال  االسووتثمار فووي بنوواء لوودرات المعووؤول ن المحل وو ن،       

 ؛واستخدام وسائل تحف زية لزيا ة االمتثا  ،وزيا ة وعي الجمهور

  بوو ن تلووك البنوواء لوووائح الختالفووات فووي لافي كوووةووو  ومووو  تأكوود موون

المصوووممة المبووواني بووو ن ، و لح ويوووةلبن وووة التحت وووة العاموووة االخاصوووة با

للمنوواز  األصوورر األكثوور سوهولة  بعوو طة وات التوم هو بوو ن الو ،ذندسو ا 

 .ةذندس التي ال تبن  عل  تصم مات 
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 تطوير المدينة وتخطيط استخداا امراضي القائم على تقييم المخاور 

                اللوووائح، فوي  إ مواج الحود مون مخواطر الكووارث وآثوار تر ور المنواخ فوي خطوة اسوتخدام األراةوي فوي المنواط  الحضورية و

توسووعات و  الاألراةووي الهامشوو ة حوويجووب أن يشومل  والتخطوو ط السووتخدام األراةووي  . للمدينوة إلوو  تق وو م المخوواطر اسوتنا ا  

 .األوس الريف ة الب ئة ك لك و ،ضريةالح

  توسوعات  والتخف وف مون المخواطر فوي ال     ة،طر الشوديد اخو مالتحكم في التنم ة في المنواط  المعرةوة لل  / خطط لمن الاستخدام

 . يدةالشود  طراخو م، واالسوتخدام، وكثافوة اإلشورا  فوي المنواط  المعرةوة لل      ينابو نوع وة الم علو   ل وو   فرض ويجب الحال ة؛ 

وتنف و    ،تعرض لهوا لد تتق  م المخاطر التي يجب ، ل لك قائمة وتتركها لابلة للتضررلمباني اللد ال تتطرق لجديدة اللوائح وال

 ؛وسائل بديلة للحد من المخاطرلتحص نها أو خطط 

  تحديود طورق   و . وشراي ن الح واة  ،وخدمات الطوارجالمئ اإلخالء، مو،  لح ويةل  البن ة التحت ة اامويجب التعريف ونشر

 ؛وطرق إيصا  إمدا ات اإلغاثة ،الهروب

    لمنوواط  الحضوورية لولاعوودة ب انووات مكان ووة  لابل ووة التضوورر،  و ،اسووتخدام األراةووي  اتلتصوون فحووديا  سووجلالحفووا  علوو 

 .في المناط  المعرةة للخطر من المدينة لك من أمل مرالبة التوسعات ، ووالمباني

 سةهنَدرير الُمللمباني   وتعميم البناء اآلمن العشوائيةت المستووناالنهوض ب

      خوو  فووي االعتبووار احت امووات العووكان    موو  األ، قابلووة للتضوورر وةوو  آل ووة تشووارك ة للحوود موون المخوواطر فووي المعووتوطنات ال

إلو  أمواكن   العشووائ ة  نقول المعوتوطنات   يمكن ممكنا، وإ ا كان  لك  . ات في ممارسات البناء التي سريعا ما تتر رصعوبالو

المع شو ة، والبحوا عون طورق مبتكورة لتمويول تحعو ن        واألنمواط  أكثر أمانوا، مو  تحعو ن نوع وة الح واة، وتلب وة االحت اموات        

 .جديدةالموال  الالخدمات في 

  و لووك باسووتخدام تقن ووات ةسووهنَدالُمغ وور بوواني وتعزيووز الم ،كثوور أمنوواالقووا رة علوو  المجابهووة، والبنوواء األ اتتصووم مالتعزيووز ،

 .التكلفة وموا  متوفرة محل انخفضة م

 كثر أماناالبناء األتقن ات عروض و ،خال  الحمالت العامة التشارك في خبرات الك ف ة من. 

 .بناء القدرات المحلية وتعميم المشاركة في التخطيط الحضري واستخداا امراضي

  والمهن  ن الممارس ن لتعزيوز االمتثوا  لخطوط     ،والحرف  ن، والبنائ ن،  نالمحل التنف   التقن ة لموظفي والكفاءة بناء القدرات

 .المبتكرةالمباني والخطط والتقن ات المحل ة تطوير / البناء، وتعزيزلوائح ولوان ن و

  للوائح غ ر المأمونة، لتحع ن االمتثا واإلنشاءات لرصد واإلبالغ عن الممارسات لبناء وعي المواطن المحلي. 

  ورية معتقلةإلمراء عمل ات تفت ش خاصة لجنة فن ة إنشاء . 
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لحد من مخاور ا تسهلالبناء والتخطيط التي لوائح 

 محليا الكوارث

لحد من مخاور ا تعوبالبناء والتخطيط التي لوائح 

 محليا الكوارث

  عطووووي الحكومووووات المحل ووووة  يي  الوووووطني الووووالتفووووويض

نفوس الولوت   في و)المعؤول ة عن ممارسات البناء اآلمنة 

وتنف وو  الخطووط  وةوو  الخبرة التقن ووة والموووار  ل بووتعوواذم 

 .(وتطب   أنظمة البناء

  الحكومووة المحل ووة الحت امووات الفقووراء والمعوواءلة    إ راك

 .همأمام

   تطويرذووا يجووب أن الخطووط والقوووان ن والمعوواي ر التووي تووم

تتضمن ومهات نظر المواطن ن والشركات والمجتمعوات  

 .المختلفة

    ،أطووور تنظ م وووة مرنوووة تعوووتوعب االلتصوووا ات المتر ووورة

 .والب ئات وكثافة البناء

  وتشوج   ممارسوات    ،بناء غ ور الرسوم ة  العمل ات معرفة

 .لها والدعوةوع ة من من خال  التاآلبناء ال

  أو ال  ،راةووي ال يمكوون تحملووهاألامووتالك البنوواء اآلموون أو

 .الحصو  عل هللفقراء يمكن 

    أو  يةوواعوودم المعوواواة فووي فوورص الحصووو  علوو  األر

 .العكن

     يتعلو   ف موا  مون  انخفواض األ عمل وات اإلخوالء القعوري أو

 .العشوائ ةلمعتوطنات للعكان اح ازة ب

 فووي االعتبووار الحقووائ  علوو  أرض  ضوو  اللوووائح التووي ال ت

ثافوووة الموموووو ة فوووي المنووواط  الوالووو ، ح وووا تتجاذووول الك

أو  ،صوور رةأو ور  حظوور بنوواء معوواكن أو تالحضوورية، 

 . ات األسعار المعقولة بديلةالاستخدام موا  البناء تحظر 

 www.preventionweb.net/gar:  1122 لحد من مخاطر الكوارثلالمزيد في تقرير التق  م العالمي يمكن االطالع عل  

 6.5انقر عل  الفصل 

 

 أمثلة
 

 العشوائيةرفع مستوى المستوونات  :تايالند

( بوان موانكونج  " )العوكن اآلمون  "ويقووم برنوامج   .  مبا رة طموحة لالرتقاء باألح اء الفق ورة والعشووائ ة  ت الحكومة التايالندية طلقأ

منخفض في  ة للعكان من  وي الدخل المنظمات المجتمعالإل   إسكان مباشرةلبن ة التحت ة ولروض  عم لفي شكل بتقديم التمويل 

الحكوموة الوطن وة   مجموعوة مون المعواذمات مون      -التمويول يوأتي بالكامول تقريبوا مون مووار  محل وة        وذ ا .  العشوائ ةالمعتوطنات 

انون وة  قانون وة أن تحصول علو  ح وازة ل    يمكن للمعتوطنات غ ور ال  في إطار ذ ا البرنامج الوطني،و . والحكومة المحل ة والمجتم 

 وأ، (يبودعم مون لورض حكووم    )مثول الشوراء المباشور مون صواحب األرض       ،لألراةي من خال  مجموعوة متنوعوة مون الوسوائل    

األرض لالنتقوا    أو االتفواق مو  مالوك    ،ه الحكومةروفتاالتفاق عل  االنتقا  إل  مكان آخر  وأ، يالتفاوض عل  عقد إيجار مجتمع

  (. األراةيقاسم ت)مقابل ح ازة ذ ا المول  ال ي يشرلونه مول  ال من محد  إل  مزء 

 http://tinyurl.com/72p7375:  انظرلمزيد من المعلومات 

 

http://www.preventionweb.net/gar
http://tinyurl.com/72p7375
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 لمخاوروطة تطوير للمدينة مراعية ل :سانتا تكال

زلوزال ن فوي   مون   "سوانتا تكوال  "سوكان  عوان   ولقد .  لعلفا ورالكبرى لالعاصمة " سان سلفا ور"مزء من منطقة  يذ "سانتا تكال"

مون  % 11وتشوريد   شوخص،  711أكثور مون   فوي مصورع    ةط ن ال اتنه اراال ت، تعببفقط في غضون خمس ثوانو . 1112عام 

أسوعار  لقود تهواوت   : "رئ س البلديوة " أوسكار أورت ز"ولا   . من البن ة التحت ة% 08بنحو لحاق أةرار مع مة إوسكان المدينة، 

كوان يجوب   ، ولوا رة علو  مجابهوة الكووارث    ومعلهوا  لتر  ور مودينتنا    كان عل نا أن نفكر بعم  حو  موا يمكننوا الق وام بوه    و ،العقارات

تتعووم نا بطريقووة  ةوواإ ارة أروكووان عل نووا  . والبوودء فووي التخطوو ط للمعووتقبل ،نتولووف عوون االرتجووا  عنوود ولوووع الكوووارثعل نووا أن 

السوتدامة حتو    ا خطوة طويلوة األمول ل   نواآلن لودي  ،وةعنا خطة لمدة عشر سنوات إلعا ة تطووير المدينوة   . ستدامةاالة و معؤولبال

نحون نحواو  الق وام    و.  إال لوم يكون ل حودث إال القل ول مون التر  ور      أذم ة ما نقووم بوه و   وافهمأن ين  اطنالمووكان عل   . 1111عام 

فوي  واسعة من التنظ موات المعن وة، يلتقوون معوا      شريحة تضم ي تال، "مجموعات المواطن ن"ب لك عن طري  تشج   المشاركة في 

 ".ومدارسهم وإنتام تهم همذ ه القضايا والقرارات تهم مع شتهم وأطفالأن وسريعا ما تفهموا  . اتخا  القرارفي منالشات  ورية و

 (RDSINU،1122شباط / مقابلة م  رئ س البلدية أوسكار أورت ز، فبراير : المصدر)

 (.باإلسبان ة فقط)،  http://www.santatecladigital.gob.sv:  رانظلمزيد من المعلومات 

 

 

 

لبول   : كابو ، أفرانعوتان بلدية 

ن فووووي  التحعووووأعمووووا  وبعوووود 

المنوووووووووووووواط  الحضووووووووووووووورية  

لمصوووووووووووارف والصووووووووووورف  ل

 .الصحي

 

http://www.santatecladigital.gob.sv/
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 العامةالتعليم والتدري  والتوعية : 0امساسية 

 "الحد من مخاور الكوارث في المدارس والمجتمعات المحلية علىلتعليم والتدري  لبرامج وجود  ضمان "

 

 

 لح اة في المدارسمن أمل االتعلم 

 

 

  النااس  على االتصال مان  التركيم

إشااااااراك اموفااااااال الناااااااس  وإلاااااى  

  ةالعمليا أنشاطة الاتعلم   والشباب فاي  

وي ذمااااااان واساااااااتخداا متحااااااادثين 

والتاااأثير ليكوناااوا دعااااة  مصاااداقية ال

لحااد ماان مخاااور الكااوارث  والااتعلم  ل

مان  ة وثقا الممن الممارساات الجيادة   

 .أورىبرامج / مدن

 لماذا؟ 

فووي المعووؤول ة الجماع ووة لخلوو  موودن    وان يشوواركأن  المووواطنعلوو  إ ا كووان  

أمور  والتوع ة العامة ذي عل م التدريب والتفإن هة الكوارث، ابلا رة عل  مج

يجوب علو    و (. األساسو ات العشور  إ مامه فوي  ويجب أيضا )ةروري ل لك 

إ ا  ،األخطار والمخاطر التي يتعورض لهوا  كون عل  وعي بين المجتم  أكل 

 . الكوارث المحتملةالتعامل م  تخ  تداب ر يو ،كون أفضل استعدا اين أ ناأر 

وتووداب ر  طر الكوووارثاخووحووو  م اتبنوواء القوودر التعلوو م والتوع ووة و بوورامج و

األمور األساس ة لحشد مشواركة الموواطن ن فوي    آثارذا، ذي من التخف ف من 

إلو  تحعو ن   يوؤ ي   لوك  و . لحود مون مخواطر الكووارث    لاسترات ج ات المدينة 

المحل وة  تحو يرات  نو ارات ال عاعد المواطن ن عل  االسوتجابة إل يو ،االستعدا 

 .ي ولت مبكرف

 ماذا؟  

 في المدينةرفع مستوى الوعي العاا  

 سوالمة الموواطن ن والحود    حوو   التوع ة العامة  تإمراء وتشج   حمال

، المحل وة والمخواطر  ر اخطو من مخواطر الكووارث، مو  رسوائل عون األ     

، بموا فوي   تهوا وإ ار الكووارث  تخف وف لمدينوة  ال ذاوالخطوات التوي تتخو   

 ؛ لك اآلثار المحتملة لتر ر المناخ

    ،والمودارس، وسوائل اإلعوالم   تشج   مجموعات الموواطن ن المحل و ن، 

الحملة العالم ة من خال  نشر أو  عم  النضمامعل  اوالقطاع الخاص 

 .ه ه الرسائلبالوعي 

 دمج الحد من مخاور الكوارث في برامج التعليم الرسمي 

   تضووم ن دعاة لالووالعموول موو  العوولطات التعل م ووة واألسووات ة والطووالب و

عل  مم   المعتويات في المناذج التعل م ة طر الكوارث اخمالحد من 

 .وفي مم   المؤسعات العامة والخاصة ،الدراس ة

 الودعم التقنوي الوالزم لتطووير المنواذج الدراسو ة       ععي للحصو  علو   ال

والوتعلم  الماةي مم  خبرات  . من المؤسعات والوكاالت  ات الصلة

 .هامن
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 ور على مستوى المدينةاخالتدري  وبناء قدرات الحد من الموضع 

  مجموعة متنوعة مون  م  راكة م  المجتم ، وو لك بالشفي المدينة، الرئ ع  ن لعامل ن التدريب  ائم ومعتدام وة  برنامج

العمول مو  المووار  المحل وة،     و . المهن  ن من القطاع االمتماعي وااللتصا ي، والمؤسعوات المتخصصوة المحل وة والوطن وة    

 .مثل الصل ب األحمر والجامعات والمنظمات غ ر الحكوم ة والمدرس ن وغ رذم

   إ ارة الطوووارج، وخوودمات اإلطفوواء  ذ ئووات و ،ديووةإ ارات البل: الترك ووز علوو  توودريب الفئووات المعووتهدفة  ات األولويووة مثوول

الصورف الصوحي،   الم واه و ن فوي الهندسوة و  والمتخصصو ، ن في مجا  إنفا  القوانون والعامل ،الطوارج الطب ةأطقم واإلنقا ، 

وسووائل اإلعووالم، والقطوواع الخوواص، ولووا ة    ،واالتصوواالت ،والصووحة ،والب ئووة ،لعمرانوويقعوو م اوالت ،والتخطوو ط ، ووالمعوو

 .  ورات لص رة وفرص التدريب المعتمروتوف ر توزي  ذ ا الدل ل وغ ره من الموا  اإلرشا ية،  . نوم ، والمربالمجت

 والب مبادرات السالمة من الكوارث لكامل نطاب المدينةإ

  بول ف وه   يتق، وذوو الولوت الو ي    "ارثوالكو العوالمة مون   يوم "ب وم مثل ال تنع  التي  ةمحل الإح اء ال كرى العنوية للكوارث

 .عالمةالرسائل تماما الناس 

 آثار الكوارث الماة ةيات لكوارث للحفا  عل   كرلصر ر متحف / أو تنظ م معرض/ إلامة نصب ت كاري في المدينة و. 

              أكتووبر  20البحا عن طرق مديدة وخاللة للمشاركة فوي ال ووم الودولي للحود مون الكووارث، الو ي يحتفول بوه كول عوام فوي /

مثوول ال ووم العووالمي لألرصوا  الجويووة، يووم الصووحة العوالمي، يوووم      ،صولة الخوورى  ات األحوداث  األفووي كو لك  ، وتشورين أو  

 .كبرىالوطن ة الكوارث ال كرى في واألحداث  ،العالميالموئل 

 :يمكن االطالع عل  المزيد عل 

www.unisdr.org/2011/iddr/  

 

 

 

http://www.unisdr.org/2011/iddr/
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 أمثلة
 

 الحضريةالجبلية والمخاور تدرس اموفال والمجتمعات  : شاهد وتعلم  :سايجو مدينة

تحديود حواالت الطووارج ور  الفعول     األطفوا  حوو  ك ف وة    بتوع ة في ال ابان  س، تقوم المداررياض األطفا ل ةمبكرمن  المراحل ال

ح واة الكث ورين فوي     -ال شوك  بو  -أنقو   األمود لود    ذو ا االسوتثمار طويول   و".  ارثوكو مشاذدات ال"وإمراء تدريبات منتظمة وتجاذها، 

 .تعوناميوما تبعه من  1122 آ ار/ مارسالمدمر في شرق ال ابان في زلزا  ال

رةو ة  أالمناط  الحضرية وانه ارات بر ل اسي تعبب في ف ضانات اعصإل  إال ابان ب" سايجو" ، تعرةت مدينة1114في عام 

نظم بما لهم من بن ة معدية لوية لهم أذم ة كب ورة فوي الو   الشباب ف . اتحديا خاصالمعن ن يشكلون " سايجو"وسكان مدينة   .الجبا ب

إلو  المودن الكبورى، فوإن سوكان المودن       وح وا أن الشوباب ينتقلوون     . المعاعدة المتبا لوة واالسوتعدا  للطووارج   ح ا من   ةالمجتمع

المودن الصور رة   و.  ز ا  ب نهم معد  العن عن معد  المتوسط القومي بال ابان، ال ي ذو غ ر متوازن أصوال  الصر رة في ال ابان ي

ل ة حضرية، ومناط  شبه ريف ة، و يان سه -مزيج من التضاريس الجرراف ة عبر في كث ر من األح ان تمتد " سايجو" مثل مدينة

برنامج التوع وة  " سايجو" لموامهة ذ ه التحديات، بدأت حكومة مدينةو . في التال  والجبا  أو عل  طو  العاحلولرى معزولة 

" شواذد المدينوة  "و" شواذد الجبول  "تقووم مشوروعات   لمدينوة،  الطب ع ة لالترك ز عل  الب ئة وب . عتهدف أطفا  المدارسيبالمخاطر، 

مو  كبوار   صورار  سكان المناط  الحضرية الويلتقي .  م دان ة للتوع ة بالمخاطرعاما في رحالت  21باصطحاب األطفا  في سن 

وتم تطوير   .1114الدروس المعتفا ة من أعاص ر عام  وا كرويت" سايجو" المخاطر التي توامه مدينة تعلموا سويا بشأن العن ل

 ".الولاية من الكوارث"، ونا ي أطفا  "وع ة بالكوارثلمعلم ن للتا"ممع ة ما تم إلامة ك ،"بلدةالالجبل و مشاذدة"كت ب عن 

 (.11صفحة )  http://www.unisdr.org/we/inform/publications/13627:  لمزيد من المعلومات

 

 الماضيةأحداث سنوية لذكرى الإلحياء اللسالمة لأياا 

يقووم  ، " كاتمانودو "في و . 2104عام الكب ر ال ي ول  في ال كرى العنوية لزلزا  ن با  كانون ثان / يناير 25يصا ف  في ن با ،

، المناةوودذووز عووروض أنشووطة مثوول معوو رات الشوووارع،   بذوو ا الحوودث  بتخل وود  كوورى  ن والشخصوو ات البووارزة  والقووا ة الع اسوو  

 . وعروض لألطفوا    ةفنمعابقات في الشوارع، وحلقات  راس ة تفاعل ة، وملصقات، و  ة رامعروض البناء اآلمن، وومعارض 

 ة المدينوة والحكوموة  حكومو . واسعة ترط ة إعالم ةم  العامة ف ها  شاركويتدريبات محاكاة الزالز  ذي أبرز ما في االحتفا ، و

 .ا الحدثملك ة ول ا ة ذ بالوطن ة لديهم شعور لوي 

الو كرى العونوية لزلوزا  كوانتو الكب ور عوام       وذوو  ، أيلوو  مون كول عوام    / سوبتمبر  2فوي  الكووارث   ووم العوالمة مون    بال ابان وتحتفل 

الخبورة   أسواس  مبنوي علو   وذوو  زلوزا  فوي كووبي،    التو كاري لل متحوف  الالعديود مون الطوالب بزيوارة     يقووم  في كل عوام،  و . 2110

 .2115كانون ثان / يناير 28ر في  الكب "اميوايأ -ذانش ن "المكتعبة من زلزا  

 . 1118عوام   "ونتشووان "زلوزا   أيار ك وم وطني للعالمة مون الكووارث، وذوو يصوا ف  كورى ولووع       / مايو 21الص ن حد ت و

ال كرى العونوية  باالحتفا  ب وم العالمة من الكوارث في الفلب ن في "  اموبان"و ،سريالنكافي " راتنابورا"كما تقوم أيضا مدينتا 

 .ألحداث تاريخ ة محل ة

 www.unisdr.org/iddr:  بال وم الدولي للحد من الكوارث، انظراحتفا  المدن وغ رذا لمزيد من المعلومات حو  ك ف ة 

 

http://www.unisdr.org/we/inform/publications/13627
http://www.unisdr.org/iddr
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 حماية البيئة وتعميم النظم البيئية : 5امساسية 

تكاون  الفيضاانات والعواصاف وريرهاا مان اموطاار التاي        والحواجم الطبيعية للتخفيف مان آثاار   حماية النظم البيئية الطبيعية"

 "المخاوربناء على الممارسات الجيدة للحد من من والل ال التكيف مع توير المنا .  هامدينتض عرضة ل

     اإلدارة القائماااااة علاااااى الااااانظم

النظاااا البيئيااة تضااع فااي اعتبارهااا   

البشاار بيئااي بأكملااخ  بمااا فااي ذلااض ال

 اتتركاام علااى وحاادوهااي  . والبيئااة

  البيئة الطبيعية مثال مسااقط المياا    

أو الااااانظم   امراضاااااي الروباااااة  وأ

والمجتمعاااااات )البيئياااااة السااااااحلية 

عتماد  تالبشرية التاي تعاي  فيهاا أو    

كماااا تضاااع فاااي    (. مواردهااااعلاااى 

 الناتجاااةالضاااووص الحسااابان أيضاااا  

والتجاااااااو ات حتياجااااااات عاااااان اال

سااااعى إلااااى تعمياااام تويااااة  المجتمع

أنماص اساتخداا امراضاي والماوارد    

ووااادمات التاااي ال تقاااوض وظاااائف 

عتماد  يامساساية التاي    البيئياة النظم 

 .سكان المدنيها عل

 لماذا؟ 

تزيد مون  وذي  . ر الطب ع ةاخطةد األ ولائيحامز النظم الب ئ ة تقوم بدور  

ر  موون خووال  تعزيووز سووبل العوو ش، وتوووف    علوو  المجابهووة  لوودرة المجتمعووات  

خوال   و . م اه الشرب، والموا  الر ائ ة وغ رذا من الموار  الطب ع ةمو ة و

المح طوة بهوا، وكث ورا موا     ة ب ئو ر  ور ال تبالمدن تقوم عمل ة التوس  الحضري، 

علو    تعمول لمعوتجمعات الم واه   حضرنة التوي تحودث   فال . تولد مخاطر مديدة

موون  زيوود بمووا ي المنحوودرات، ثبووات  وزعزعووة  ،م اله وودرولومي االنظووتر  وور 

المحافظووة علوو  ولوو لك ف . ر مثوول الف ضووانات واالنه ووارات األرةوو ة اخطوواأل

 وة ذوو اسوترات ج ة ممتوازة لتقل ول      ئ بالتوازن ب ن األنشوطة البشورية والونظم ال   

 .واالستدامةمجابهة في القدرة عل  ال والمعاذمة ،المخاطر

 ماذا؟ 

علاى  تاأثير التويارات البيئياة  وتادهور الانظم البيئياة       برفاع مساتوى الاوعي     

 مخاور الكوارث 

 التووي متعوود ة والخوودمات الوظووائف حووو  الوالتواصوول تعوورف علوو ، لا

ر الطب ع وة  اخطمدينة، بما في  لك الحماية من األللنظم الب ئ ة لتقدمها ا

 .التخف ف من حدتها أو

 وتر وور رار الكوووني العوالووب العوولب ة لظوواذرة االحتوو بالجمهووور وع ووة ت

 .المناخ
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 المستدامةوالتنمية في التخطيط لسبل العي   ةوضر وحماية النظم البيئيتعميم النمو ام

 في عمل وات التخطو ط   ب ئ ة  مج اعتبارات النظم الو؛ المومو ة إعا ة النظر في العوالب الب ئ ة للخطط والع اسات والبرامج

 .التدذورمعببات للمعتقبل، ومعالجة 

     اإلمووراءات خضوور، واالسووتثمار فوي الحوود موون المخوواطر و األلتصووا  االخفوض انبعوواث غووازات الدف ئووة وتعزيووز التحوو  إلوو

 . للتك ف م  تر ر المناخب ئ ة لنظم المراع ة لال

 البيئة والقطاع الخا القائمين على شالون إقامة تحالفات مع 

   والتق  موات الب ئ وة والرصود العلموي، وتوسو        تق  مات لابل وة التضورر،   و ،المخاطر اتشركاء لتنف   تق  مالبناء القدرات م

متعود ة التخصصوات،   ومتعد ة القطاعات منظومات إل ارة مخاطر الكوارث من خال   ئ ة بلنظم المراع ة للدرات الحكم ال

 .المحل  ن في عمل ة صن  القرارم  إشراك المعن  ن 

         االسوتثمارات الخاصوة تتبو  المعواي ر     أن بناء شراكات م  القطاع الخواص لالسوتفا ة مون المووار  التقن وة والمال وة، وةومان

 .رالب ئ ة والحد من المخاط

 .وضع أدوات جديدة إن لم تكن موجودةأو بيئية الموجودة تعميم أدوات إدارة النظم ال

   تجم وو  االحت امووات المائ ووة، وحمايووة القوودرة علوو  فووي وةوو  برنووامج إل ارة معووتجمعات الم وواه المعووتدامة لتحق وو  التوووازن

لتلب ة االحت امات الب ئ ة والتخف وف   ات،المصبتجاه  هاالحفا  عل  تدفقتصريفها، التحكم في م اه األمطار ووتخزين الم اه و

 .بالم اه علقةمن المخاطر المت

  لدعم حماية المناط  العواحل ة، وإعوا ة   ، البن ة التحت ةذندس ات في ب ئ ة للنظم التداب ر الحد من الف ضانات المراع ة إ راج

لتحق   أذداف التنم وة    ةالف ضالعهو  نهار، وتنظ م األةفاف األراةي الرطبة و عم وص انة ، وب انمو الرابات عند المن

 .الحضرية

 

 

فوووووي " كو عوووووسوووووان فرانع"بلديوووووة 

 : الفلب نبووووووو" كووووووواموتس"مزيووووووورة 

وذووو " مل ووون شووجرة  1"مشووروع 

مشروع طمو  يعمل علو  إشوراك   

المجتمعوووووات المحل وووووة، وتحعووووو ن   

ل انبعاث غوازات   قلتو ةالنظم الب ئ 

 .دف ئةال
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 أمثلة
 

 بيئيةالقائمة على النظم الإدارة مخاور الكوارث   :"نيويورك"و "هوبى"مقاوعة 

 وإعوا ة تأذ ول   "يتعو جيان"إلو  نهور   بإعا ة ربط البح رات استعا ة األراةي الرطبة لام برنامج الص ن، في " ذوب "في مقاطعة 

وف موا  .  ن م واه الف ضوان  مل ون متر مكعب مو  085إل  عل  تخزين ما يصل ، لها لدرة من األراةي الرطبةك لومتر مرب   448

يوتم  وبوابوات العود فوي منطقوة البح ورات      .  ك لوومتر مربو    051بح ورات أخورى ترطوي     8بإعا ة ربط الحكومة المحل ة بعد لامت 

البح وورة منوواط   ارة المحل ووة اإلحوود ت ولوود  . تعووديلهاغ وور القانون ووة أو ترب ووة األح وواء المائ ووة مرافوو  وتووم إزالووة  ،موسووم افتحهووا 

البح وورات فووإن اسووتعا ة فووي الولايووة موون الف ضووانات، ذوو ه اإلمووراءات باإلةووافة إلوو  معوواذمة و . محم ووات طب ع ووةكوالمعووتنقعات 

إلوو  معووتوى وتحعو ن نوع ووة الم واه   ، %01 - 11المصووايد بنعووبة مون  ح ووي، وزا  الوودخل  التنوووع اللود عووزز  والعوهو  الف ضوو ة  

 .6.4التق  م العالمي ألمانة االسترات ج ة؛ الفصل المزيد في تقرير يمكن االطالع عل  .  للشربالصالح ة 

ي نظام الصورف الصوح  ألن تررق الشوارع بانتظام غ ر المعالجة م اه األمطار وم اه الصرف الصحي أصبحت ، "ن ويورك"في 

تتودف  مباشورة إلو  األنهوار والجوداو  بودال مون        ود ذطو  أمطار غزيرة، تفو ض الم واه   نعو . اعد كاف يلم  ي أصابته الش خوخة ال

 6.8قل ديوة بنحوو   الت اتخزانو الاألناب وب و تحعو نات  ، تقودر  وحودذا " ن ويوورك "فوي مدينوة   و . الوصو  إل  محطات معالجوة الم واه  

أسطح عل  مل ار  والر في البن ة التحت ة الخضراء  5.0باستثمار  "ن ويورك"مدينة لامت بدال من  لك، و .  والر أمريكيمل ار 

 ،مزيود مون م واه األمطوار    العب وعوت سووف ت جديودة  الخضراء المعاحات فال . فوائد متعد ةو لك له  . األرصفةالشوارع والمباني و

، ولد تنخفض تكلفة نوع ة الهواءالمرمح أن يؤ ي  لك إل  تحع ن من وتخف ف العبء عل  نظام الصرف الصحي في المدينة، و

 .الم اه، والطالة

 6.4، الفصل http://www.preventionweb.net/gar:  المبا راتلالطالع عل  المزيد عن ذ ه 

 

 المتمايدة التصدي لمخاور الجفاف :"أوفرستراند" لديةب

لم واه فوي   متولو  ل نقوص  ا، مو   وموسوم   اسوريع تواموه نمووا سوكان ا    فوي منووب أفريق وا    " ذ رموانوس "بمقاطعة " أوفرستراند" بلدية

أنمواط سوقوط   فوي  تر ور  المزيود مون   بحدوث يهد  تر ر المناخ و . 2117ذطو  األمطار من  عام انخفض معد  ذ رمانوس، ح ا 

م واه، وذو ا   النم وة مووار    وتبرنامجوا شوامال إل ارة   بلديوة  ال لك، اعتمودت  وفي موامهة  . كثر تطرفااألاألمطار و رمات الحرارة 

 . منووب أفريق وا الوطن وة لشوؤون الم واه والرابوات      إ ارة ة التشريع ة التي وةوعتها  ظوممنالو ،وطن ةالع اسة العل  البرنامج مبني 

: وةو  اسوترات ج ت ن  توم  مخواطر الجفواف،   بتزايود  وللععي نحو برنوامج طويول ومتعود  األطوراف المعن وة، ومو  اإل راك العوام الم       

للم واه  حفور  البعود تحل ول  ل و  لمختلوف الخ وارات، بودأ        . معوتدامة إةواف ة  وإيجوا  مصوا ر م واه     ،تحع ن إ ارة الطلب علو  الم واه  

البرنوامج طويول   ذو ا  تنف   في  ةح ويله أذم ة دائم للحكومة المحل ة التنع قي الدور الوكان  . حل ةالجوف ة لتحديد مصا ر الم اه الم

ومجموعوة  ح وي، للحفا  عل  التنوع الوالمحل ة، والمعهد اإللل مي وطن ة ومتعد  األطراف، وال ي يشمل وكاالت الم اه المدى ال

سوتخراج الم واه الجوف وة مون خوال  إنشواء       المعن و ن حوو  ا  بو ن   كشكت ق ن والتم الترلب عل  عدم الولد  . ةمنظمات المجتمع المن 

 .ة وإعدا  الب انات األساس ة شاركتلجنة متابعة 

 (. 51صفحة )، http://www.unisdr.org/we/inform/publications/13627:  رانظلمزيد من المعلومات 

 

http://www.preventionweb.net/gar
http://www.unisdr.org/we/inform/publications/13627
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 واإلنذار المبكر واالستجابةفاعلية االستعداد : 9امساسية 

 ". بشكل منتظم االستعداد للجمهور إجراء تدريباتو وتوفير قدرات إدارة الطوارئ في المدينة  نظم اإلنذار المبكروضع  "

 

 

  المخاااور والكااوارث ساايناريوهات : 

التفكير في اآلثاار المحتملاة لحادث    بابدأ 

تعاااارض لااااخ كبياااار ماااان النااااوع الااااذي  

مثااال شاااركتض  /  تضمالسسااا/ مجتمعاااض

 . الااامال ل أو الفيضاااانات  وأعاصاااير ام

التضاارر ماان هااذا النااوع  درجااة مااا هااي 

من الخطر التي قد تحدث للبنية التحتياة  

الساااااااااكنية والتجارياااااااااة والصاااااااااحية  

البنيااة ؟  أياان تقااع  والتعليميااة وريرهااا 

قابلاة   هصابح أوكيف أو لمااذا  ؟ التحتية

قابليااة يمكاان الوقايااة ماان هاال ؟ للتضاارر

 التضرر؟

 

 لماذا؟ 

إن االسووتعدا  للطوووارج وخطووط االسووتجابة التووي يووتم اسووت عابها م وودا، ال تنقوو         

عووواذم أيضوووا فوووي القووودرة علووو  تغالبوووا موووا لكنهوووا ، وفقوووط األروا  والممتلكوووات

مهوووو  و . تقل ووول أثووور الكارثوووةمووون خوووال   ،بعووود الكووووارثالتعوووافي ومجابهوووة ال

مجتمعووات عوواعد علوو  ةوومان أن الموودن وال  تونظووم اإلنوو ار المبكوور  سووتعدا  اال

يمكون أن تعمول فوي ولوت      ،ار الطب ع ة أو غ رذوا طخاأل متهد ذال ين تواألفرا  

واألةورار   ،الشخصو ة، وخعوائر األروا    اتكاف ومناسوب للحود مون اإلصواب    

ويمكن تحق   االستدامة إ ا كان المجتمو    . القريبةبالممتلكات أو الب ئات الهشة 

المحلوووي ورة االسوووتعدا  أذم وووة وةووور بنفعوووه والعووولطات المحل وووة علووو  فهوووم   

 .للطوارج واالستجابة لها

 ماذا؟  

 ستعدادتعميم وتحسين اال 

   يشووكل لطوووارج أن االسووتعدا  لإنشواء آل ووات مؤسعوو ة وتشووريع ة لضوومان

س اسوات وإموراءات مم و  القطاعوات والمؤسعوات فوي مم و         مزءا من 

 .أنحاء المدينة

  خطط االستعدا  واالسوتجابة المؤسعو ة موا بو ن     إعدا  ومرامعة وتحع ن

و لووك باسووتخدام سوو ناريوذات  أكملهووا، معووتوى المدينووة بالوكوواالت علوو  

 .وثولةم

  تحل وووول المخوووواطر علوووو  المعووووتوى المحلووووي فووووي تصووووم م  نتووووائج  مووووج

 .التصا ستعدا  للكوارث وااسترات ج ات اال

     م اإلغاثووة نظووم فعالووة لتقوودي  لووديها السووتعدا  لتأكوود موون أن خطووة المدينووة

المواطن ن المحل وة، والتوي   منظمات م  راكة بالشالفورية و عم النام ن، 

 .اقمعبتم تحديدذا ي
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 عاا لأوطار المتعددةإنذار مبكر نظاا إنشاء أو تحسين 

  و لووك كجووزء موون خطووة   ةخووالء واةووح إولائ ووة وطوورق  اإلمووراءات التضوومن ينظووام لإلنوو ار المبكوور واالتصووا    تأسوو س ،

 .ستعدا اال

 وتشج   المشاركة وتبا   المعرفة ،تعزيز القدرات المحل ة لتجنب االعتما  عل  الموار  الخارم ة. 

 معلومات المخاطر وتفع ل نظم اإلن ار ا تحديا من ح  ،المعؤول ة المؤسع ة وصن  القرارمن تق  عل ه واةح لالتحديد ال

المخواطر وإ ارة  معلوموات والووعي العوام حوو      محاكاة حاالت الطوارج الختبوار فعال وة االسوتجابات المقترحوة وال     . المبكر

 .المخاطر

 

 االستجابة للطوارئ بالمدينةرفع مستوى ودمات 

  المدينوة،  لابل ة التضرر واألخطار التي لد توامهها للتعامل م  مة التي لد تكون الز والموار التدريب نوع المعدات وتحديد

 .حعب الحامةالتحديا أو / ووة  أولويات للشراء و

  أسوال ب مديودة للتعامول مو      علو   معدات ولكن أيضا الاستخدام عل  توف ر التدريب المتخصص ألو  المعتج ب ن، ل س فقط

 .يوامهونهامن المحتمل أن الطوارج التي  ة نوع

 

 دوريةحاكاة ممارين مكثفة وإجراء تدريبات تطوير ت

   وكالوة علو  االسووتجابة  المؤسعوة أو  كثفوة يقووم ف هوا الفواعلون المحل وون بتق و م لودرة المجتمو  أو ال        محاكواة م تموارين  إموراء، 

 .للطوارجستعدا  أمزاء خطة االمن أو أكثر مزء وتنف   

 ذو ا سووف يعواعد فوي     و . وتق  م الخطة والع اسات واإلموراءات  ،معقدةالاالستجابات منتظم الختبار ن بشكل ريماإمراء الت

 .الكشف عن أي نقاط ةعف وتحديد الثررات في الموار 

 وكواالت أخورى    -إ ا لزم األمور  و - وإنفا  القانون وإ ارة الطوارج فاءطاإلبما في  لك ه ئات إشراك مجموعة واسعة من ال

 .العامة، والصل ب األحمر وغ رذامثل الصحة العامة المحل ة، والعالمة 

 

 كارثةحدوث القبل للتعافي وطة 

  ،تخصصو ن  بعود الكووارث، و لوك بالتعواون مو  الم     للتعوافي  تخطو ط وتنف و  بورامج نامحوة     للتحديات تناو  البل ولوع كارثة

أذوداف  حو  في اآلراء بناء تواف  من مكن حكومة المدينة لتعافي يالتخط ط لو . وك لك القطاع الخاص  ن والعام ن،المحل 

وتحديووود األ وار التعوووافي المبن وووة علووو  المعرفوووة،   التخوووا  لووورارات  الهاموووة معلوموووات الوممووو  واسوووترات ج ات التعوووافي،  

 .تعافي بكفاءةوتطوير القدرات الالزمة إل ارة عمل ات ال ،والمعؤول ات
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 أمثلة
 

 المتكامل مبكرالنذار واحد لإل  ونظاا متعددون شركاء  :جاكرتا

حووالي  و . لخطور الف ضوانات  وذوي معرةوة بشودة    نهورا،   20لوـ  نقطوة الخوروج   تشوكل  مدينوة سواحل ة و   ذوي ندون ع ا، ماكرتا في إ

خطوار الطقعو ة   تعوببت األ ولود   . الجوزر مون   221تتكوون إ اريوا مون    و ،سوطح البحور   ماكرتا تق  تحت معوتوى معاحة من % 41

الف ضوانات العونوية   وخوال    . المنواط  العوكن ة القريبوة مون ةوفاف النهور      فوي  و ،فوي المنواط  العواحل ة   المائ ة فوي خعوائر كب ورة    

إ خووا  وكووان  . اني والبنوو  التحت ووةفووي المبوو اتماكرتووا مل ووارات الوودوالرات موون االسووتثمار خعوورت خمووس سوونوات، وف ضووانات ال

موعوة  من الف ضانات بمثابة عمل ة حق ق ة إلشراك المعن  ن المتعد ين، وشمل  لك مجنظام المدينة لإلن ار المبكر عل  التحع نات 

اإلنو ار  تحع ن نظوام  تم وتحع ن التنع  ،  الجم  خال  التعامل م  مصالح وأ وار من و . واسعة من العلطات المحل ة والشركاء

.  لبل فترة أطو  من حدوثهتح يرات من الف ضانات تعني أنه يمكن اآلن إصدار التحع نات التقن ة و . القمة إل  القاعدةالمبكر من 

وإموراءات تشور ل   رئ عو ة  ولود أنشوئت مراكوز تنعو       .  ستعدا  ومعلهوا اتجاذوا عاموا   بناء القدرة عل  االذو لكن األذم من  لك، و

 .ن اراتاإلذ ه المؤسعات والمجتمعات اآلن أكثر استعدا ا للعمل عل  أصبحت تدريبات شاملة، بح ا في اختبارذا تم و ،موحدة

 (12صفحة ) http://www.unisdr.org/we/inform/publications/13627:  لمزيد من المعلومات

 

 ارئومركم عمليات الط :"يماكات"مدينة 

الملوويء نووابض بالح وواة والالتجوواري فهووي مقوور للحووي تقوو  فووي للووب منطقووة العاصوومة الوطن ووة للفلبوو ن،  " ماكوواتي"نظوورا  ألن مدينووة 

الودينام كي  االمتماعي وااللتصا ي وذ ا النمو  . جعلها العاصمة المال ة للفلب نمما ي ،الشركات في البال كما يضم أكبر بالحركة، 

" م جوموار بنواي  "لوام  ، 1116فوي عوام    . أرمائهوا لضمان سالمة وأمن المدينة تحع نات كب رة عل  الخدمات التي تقدمها يتطلب 

ل كوون بمثابوة مركوز    ، لق وا ة والوتحكم واالتصوا    بإنشواء مركوز ماكواتي ل    -اآلن نائب رئ س الفلبو ن   -ال ي كان ولتها رئ عا للبلدية 

 . مرالبة والتنع   والتكامل ب ن الخدمات والموار  خال  الكوارث وحاالت الطوارجبال هف كلتم تولد  . بالمدينة ارجوعمل ات الط

الو ي سووع   و - اآلن عمودة المدينووة  -ا معتشوار الو ي كوان ولتهووا   ( االبوون" )م جومووار إرويون ب نواي  "ل وا ة  المركووز تحوت   ةو  توم  و

الطوووارج، و تحووديا ت حوواالل 268تخصوو ص رلووم ذوواتفي موون خووال  ، الخوودماتتقووديم كفوواءة وتول ووت بصووورة معووتمرة لتحعوو ن 

ومعواي ر األ اء للعوامل ن   لدرات ذ ا المركز  عززولد  . بالف ديوترصد المعدات التقن ة، بما في  لك نظام المعلومات الجرراف ة وال

المجموعووة " )INSARAG"و ،(رابطووة  و  منوووب شوورق آسوو ا   " )آسوو ان"موون خووال  االنخووراط موو  منظمووات  ول ووة مثوول       ف ووه 

كموا أسوس المركوز روابوط     (.  مكتب األمم المتحدة للتق و م والتنعو   للكووارث   " )UNDAC"، و(االستشارية الدول ة للبحا واإلنقا 

 .وك لك م  القطاع الخاص ولطاع األعما  ،الوطن ة واإللل م ة والمحل ة، والمنظمات غ ر الحكوم ةالمنظمات لوية م  

يقوووم المركووز بوودور فعووا  فووي تخطوو ط األراةووي المراعووي لألخطووار، والحوود موون مخوواطر الكوووارث علوو  أسوواس     ،  اخوول المدينووة

اآلخرين، و لوك كجوزء مون مهمتوه المتمثلوة فوي خلو  مجتمعوات أكثور          المعن  ن والصر رة بلدات للناء القدرات مجتمعي، وبرامج ب

األخورى  العديود مون المودن والبلوديات     ف قووم بودعم    التزامه   نطاق كما يعمل المركز عل  توس . هة الكوارثابولدرة عل  مج أمنا

 .يهدف إل  إنشاء مركز تدريب وطنيكما من خال  الخدمات التي تقدمها، 

 http://tinyurl.com/7su6wtw:  المزيد فييمكن االطالع عل  
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 إعادة بناء المجتمعاتفي والتعا: 02امساسية 

  الاادعم لهاام وأن ذلااض أساسااي فااي عمليااة إعااادة اإلعمااار مااع تقااديم      الناااجين بعااد أي كارثااة حتياجااات جااود ضاامانات لتلبيااة ا "

المناا ل  إعاادة بنااء   بماا فاي ذلاض    المالئماة    ةساتجاب والمساعدات لالالمتطلبات تنفيذ وتصميم المن أجل ية المجتمع هممنظماتلو

 ".العي كس  وسبل 

 

 

    بعاد  برامج التعافي وإعاادة اإلعماار

الكااوارث تتاايح الفرصااة إلعااادة البناااء     

وتحقيااق   علااى نحااو أفضاال وأكثاار أمنااا 

أساساية   اتديا وتجد  تحسينات منهجياة 

 .تضررةمنظمة المدينة الم

 

   تناولها القضايا الرئيسية التي يج

إ الة امنقاض  مل شفي توطط التعافي 

وأراضااي للمواقااع      مالقااه اإلسااكان ال

ي ذبناء الا الوسياسات بشأن ما إذا كان 

يمكن إعاادة  تفق مع التقسيم الحالي يال 

 .في نفس الموقعبنائخ 

 

 لماذا؟ 

أو لورون، وبالتوالي مون    يتم بناء المدن من لبل ك انوات كث ورة علو  مودى عقوو        

ذنواك توووتر معووتمر بوو ن  و . فووي فتورة لصوو رة موون الووزمن ئهووا الصوعب إعووا ة بنا 

مون  ألصو  موا يمكون مون أ    بنواء ب الإعوا ة  وبو ن   ،بناء بعرعةالالحامة إل  إعا ة 

ول لك فوإن وموو  عمل وة تعوافي وإعوا ة إعموار تشوارك ة ومخططوة          . ةستداماو

ط نفعووها، واسووتعا ة وإعووا ة بنوواء بن تهووا  تنشوو إعووا ة علوو  المدينووة عوواعد م وودا، ت

التصووا ذا، وتمكوو ن المووواطن ن موون إعووا ة بنوواء      وإنعووا التحت ووة المتضووررة،  

ألورب ولوت   في إعا ة اإلعمار يجب أن تبدأ و . هموسبل ع ش همكناعمح اتهم و

 ،يمكوون للموودن تولوو  االحت امووات، ووةوو  آل ووات تنف  يووة   - فووي الوالوو  - ممكوون

الق وا ة والتنعو   والحصوو     وحعن  .   لبل ولوع الكارثةموارتحديد معب  للو

 .ل لك عل  الما  ذي المفتا 

 ماذا؟  

 لحد من الكوارث والسياسات العامةاجمءا من وطط في يج  أن يكون التعا 

 اإلموراءات الروت ن وة   وإعا ة اإلعمار مزء ا ال يتجزأ مون  عتبار التعافي ا

 التنم ة؛للمدينة للحد من المخاطر وعمل ات 

  توأم ن  الموار  التي سو كون ذنواك احت واج لهوا والتخطو ط المعوب  ل      تحديد

 .الموار  ذ ه

 حتياجاتاالتحديد ضمن السكان المتضررين إدراج 

   ،ترك ووز االذتمووام علوو  يجووب منوو  البدايووة وطوووا  عمل ووة إعووا ة اإلعمووار

احت امات النام ن والعوكان المتضوررين، وتعزيوز مشواركتهم فوي اتخوا        

القدرة القرارات بشأن تصم م وتنف   اإلمراءات التي تعاعد عل  ةمان 

 ؛ستدامةاالوعل  المجابهة 
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              تنف   األنشطة التي تمكن المدينة من العو ة إل  معوتويات الح واة الطب ع وة فوي أسورع ولوت ممكون، بموا فوي  لوك إعوا ة فوتح

 ؛المدارس

  برامج تشمل تقديم المشورة لدعم الوة  االلتصا ي في أعقاب الكوارثالعمل وأن التأكد من. 

 

 على نحو أفضل وتحسين التنميةهو فرصة إلعادة البناء في التعا

  ،وتطب   معواي ر الحود مون    ضررا كأولوية وأكثر احت اما للتنم ةالمناط  األكثر توتحديد تق  م الخطة االسترات ج ة للمدينة ،

 ب ن القطاعات المختلفة؛ مخاطر الكوارث كإمراء شامل

 وتحديود آل وات ولووان ن    القدرة عل  المجابهوة ص اغة البرامج والمشاري  حعب الحامة، وتعزيز تلك التي تؤ ي إل   ةعا إ ،

 ؛للمدينةلوي وإطار مؤسعي وس اسي 

       إنشوواء وتعزيووز القوودرات، موو  الترك ووز علوو  القوودرات المحل ووة، وتعزيووز التنم ووة موون الووداخل، واسووتخدام المعرفووة والموووار

 ؛المحل ة

 ؛الموار  الطب ع ة والثقاف ةالق م وحماية يجب عدم إغفا  ، تعافيعمل ة ال أثناء 

  المحل وة، وأنهوا ال   لووائح  ومتوافقوة مو  ال  لهوا القودرة علو  المجابهوة     إيالء اذتمام خاص للمالمئ االنتقال ة، وةمان أن تكون

 ة؛ ائمعشوائ ة تصبح أح اء 

 

 مةستدااالالبحث عن موارد وتعميم التحالفات وضمان 

   ةوالدول وو ةوطن وواالتفوواق موو  وكوواالت التعوواون ال   . موووار  للشووروع فووي عمل ووة إعووا ة اإلعمووار    الإعوودا  اسووترات ج ة إل ارة 

 ؛والشركات وغ رذا من الشركاء المحتمل ن

  بحوا عون سوبل لخلو      المديودة للمعواذمة فوي إعوا ة اإلعموار، و     وشوبكات  أو البحوا عون شوراكات     ةالقائمو الشوراكات  تعزيز

 .مجابهةمديدة واالستفا ة من االبتكارات التقن ة والعلم ة للحد من المخاطر في المعتقبل، وزيا ة القدرة عل  اللدرات 

 أمثلة
 

 عادة اإلعمارمدول إدارة المالض إل  :سريالنكا

 44،111نحووو  وتضوورر ،معووكنا فووي سووريالنكاألووف  211 تعووونامي تمامووا مووا يقوورب موون موور ال 1114كووانون أو  / فووي  يعوومبر

تقوديم مونح   مون خوال    عموار،  عوا ة اإل يعوتخدم المالوك إل ارة إ  مبتكور  ولامت اللجنة الخاصوة مون الدولوة باسوتخدام مودخل      .  شخصا

علقووة معظووم األنشووطة المتو . التبرعووات األخوورىموون   ذوو ه المنحووة اسووتكمويقوووم المووالكون بابنوواء؛ العووا ة المووالك ن إلمباشوورة إلوو  

ما يعومح لمجموعوات   ب عم من الموظف ن التقن  ن، م  ن، ون المحل ولمعتف د قوم بها التركت والتصم م والبناء والشكل التخط ط ب

اتبو   ات الو ي  معواعد البمودعوم  برنوامج ال ال، فوإن  وعلو  الجانوب اآلخور    . لتفاوض عل  خفض التكال ف الخاصوة بهوم  باالمعتف دين 

فإعوا ة اإلعموار التوي    .  كانت معدالت موا حققوه ألول مون  لوك بكث ور      ة المجتم ،  ون مشاركمدخال مختلفا باالعتما  عل  المقاو ، 

بشوكل  أفضول  معواحات  وكانوت معواي ر ال   . وبتكلفوة ألول  مناز  أكثر، وبعرعة أكبر، وبنوع ة بناء أفضول،   تأنتجأ ارذا المالكون 

ومؤسعو ة  البرنوامج لود عوزز نعو ج     ةوح أن  وكوان مون الوا   . لمعوتف دين مون ا كثور لبووال   ولو  أ تخطو ط والم التصم م وكان ال، وعام

 http://tinyurl.com/chjv6ps:  التقرير فييمكن االطالع عل    .متماعي المحليالتعاون اال

 

http://tinyurl.com/chjv6ps
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 "المجتمعات هي التي تبني اممم.  ابدأ بشكل صوير -فكر بشكل كبير "

وكانوت بلديتوه لود تقاسومت الفووز بجوائزة األموم المتحودة         .  بوالفلب ن " سو بو "، "سوان فرانع عوكو  "نائب رئ س بلدية  " أ  أرك النو"

 .للحد من مخاطر الكوارث 1122لعام ( ساساكاوا)

 

 االستراتيجيالمراحل البار ة للتخطيط 
إن عمل ة التخط ط االسترات جي للمدينة يجب أن تكون تشارك ة بأكبر لدر ممكن، وتت ح لرئ س البلدية ومم   المعن  ن النظر فوي  

وإ ا لوم يكون للمدينوة خطوة للتنم وة، فقود تكوون ذو ه ذوي          .  أفضل العبل لدمج األساس ات العشر في خطط وأنشوطة التنم وة بالمدينوة   

وإ ا كانت ذناك خطة تنم ة مومو ة، فه ا ذو الولت المناسب لمرامعة الخطة، والتأكد مون أنهوا   .  في إعدا  واحدةفرصة للتفك ر 

 .تحتوي عل  مم   العناصر الالزمة للحد من مخاطر الكوارث

مخوواطر  وعمل ووة التخطوو ط االسووترات جي سوووف تتوو ح للعوولطات المحل ووة التحديوود والترك ووز علوو  األولويووات الرئ عوو ة للحوود موون        

وخوال  عمل وة التخطو ط، يمكون     .  المتووفرة محل وا  ( البشرية وااللتصا ية والتكنولوم وة والطب ع وة  )الكوارث، واستكشاف الموار  

للمدينة أن تعمل عل  تق  م نقاط لوتها وةوعفها، وتأخو  فوي االعتبوار أي عوامول خارم وة يتعو ن معالجتهوا مون أمول تحق و  نتوائج             

 .ملموسة وعمل ة

 

 :التخطيط تشمل المراحل البار ة والخطوات التاليةعملية 

 الخطوات المراحل البار ة 

التنظ م واإلعدا  لتطب   األساسو ات   المرحلة األول 

 العشر

 إعدا  اإلطار المؤسعي، وزيا ة الوعي .2

االتفاق م  األطراف الفاعلة، إةوفاء الطواب  الرسومي علو  العمل وة       .1

 التشارك ة

 تخط ط وتنف   العمل ة .0

 التعرف عل  مخاطر المدينة .4 تشخ ص وتق  م مخاطر المدينة المرحلة الثان ة

 إمراء تق  م للمخاطر .5

 تحل ل الب ئة المحل ة والجهات الفاعلة .6

 إعدا  تقرير التق  م .7

وة  خطة عمل لمدينة آمنة ولا رة  المرحلة الثالثة

 عل  المجابهة

 تحديد الرؤية واألذداف واإلمراءات الرئ ع ة .8

 البرامج والمشاري تحديد  .1

 إةفاء الطاب  المؤسعي واستدامة خطة الحد من مخاطر الكوارث .21

 التنف   وتعبئة الموار  .22 تنف   الخطة المرحلة الرابعة

 ةمان المشاركة الواسعة وتملك الخطة .21

 مرالبة ومتابعة وتق  م الخطة .20 المرالبة والمتابعة المرحلة الخامعة

 نشر وتعزيز الخطة .24
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 فوائد عملية التخطيط االستراتيجي للقدرة على المجابهة

 :عملية التخطيط تتيح للمدن

   اسووتخدام الفوورص والقوودرات المتوووفرة لصووالحها؛ البحووا عوون سووبل للحوود موون اآلثووار المحتملووة لألخطووار؛ تعزيووز نقوواط القوووة

 عل  نقاط الضعف؛ والترلب

 امتالك رؤية شاملة للمدينة حو  مولفها من ح ا المخاطر والتنم ة؛ 

 إحداث تر  ر وتحع نات موذرية، والتقدم في الحد من مخاطر الكوارث؛ 

 تشج   المشاركة، وتعزيز الديمقراط ة وتقوية التواف  واالتفالات والتحالفات وغ رذا من أومه التآزر؛ 

  واةووحة ووالع ووة ألذووداف القوودرة علوو  مجابهووة الكوووارث واإلمووراءات التووي تمثوول مصووالح مم وو    تحديوود ووةوو  أولويووات

 لطاعات المدينة؛

            الب ئ وة  )الترت ب االسوترات جي ألولويوات العمول لالسوتجابة الحت اموات القطاعوات والجماعوات الضوع فة أو القابلوة للتضورر

 ؛(الخ. . . واالمتماع ة وااللتصا ية والع اس ة، 

 وإ ارة الموار  وفقا للحقائ  واالحت امات القائمة؛ تخص ص 

 تخط ط استرات ج ات لص رة ومتوسطة وطويلة األمل للحد من المخاطر، من منظور التنم ة واالستدامة؛ 

 مم  وتوث   الفرص واألعما  المحل ة المبتكرة؛ 

  ات المدينوة، وتحعو ن القودرات ح ثموا تودعو      تعزيز ل ا ة العلطات المحل ة، وتشج   الشعور بق مة ال ات ما ب ن مم   لطاعو

 .الحامة

 

 مبادئ التخطيط

من المهم التفك ر في تنف   تداب ر ملموسة للحد من مخاطر الكووارث فوي مم و  مراحول عمل وة التخطو ط بأكملهوا، ولو س االنتظوار          

موار ذوا ولودراتها المحل وة موموو ة     ويجب أن تكوون األولويوة للترك وز علو  األعموا  التوي تكوون        .  حت  االنتهاء من تنف   الخطة

ذ ا سوف يحفز مم   المعن و ن، ويخلو  الووعي بأذم وة     .  بالفعل، وك لك عل  األعما  التي يمكن أن تظهر نتائج ملموسة بعرعة

وعندما يتم است عاب  لك ةمن التواف  الجماعي، فعوف تكون الفرص أكبور لالةوطالع   .  الحد من مخاطر الكوارث في المدينة

 .ه اإلمراءات واستدامتهابه 

وإ ا تموت العمل وة بعجلوة، فقود تفقود      .  يجب مالحظة أن إعدا  خطة ذو عمل ة تعتررق ولتوا أطوو  بكث ور مموا يتولو  معظوم النواس       

 .الفرصة لتحق   المشاركة والشعور بالملك ة

 :ثر فعال ةإن تطب   المبا ج التال ة في مم   المراحل، سوف يجعل عمل ة التخط ط االسترات جي أك

 تشج   الحكومات المحل ة عل  االةطالع بدور ريا ي في تطوير القدرات المحل ة لخل  القدرة عل  المجابهة؛ 

         اسووتخدام المووداخل التشووارك ة وتعزيووز المشوواركة الكاملووة للمحووروم ن تاريخ ووا، بمووا فووي  لووك األطفووا  والعووكان األصوول  ن

 االمتماعي للمدينة؛والمعول ن وكبار العن، من أمل تعزيز النع ج 

 تطب   مبا ج اإلشراك والمعاواة ب ن الجنع ن؛ 

 االلتزام بالمرونة والشفاف ة والمعاءلة؛ 
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  والع ة؛تحديد معؤول ات واةحة وتحديد أذداف وإمراءات 

  والقدرة عل  المجابهة؛(في المجاالت االلتصا ية والب ئ ة واالمتماع ة)البناء عل  مبا ج االستدامة ، 

 زيا ة الوعي وتنم ة الشعور بملك ة الخطة، وال ي يشترك ف ها المجتم  بأكمله. 

 

 المراحل البار ة والخطوات

 التنظيم واإلعداد لدمج امساسيات العشر: المرحلة امولى

 إعداد اإلوار المالسسي  و يادة الوعي:  االستعداد .0 

 تق  م اإلرا ة الع اس ة لمجلس المدينة والعلطات المحل ة بشأن  مج الحد من مخاطر الكوارث في عمل ة التنم ة؛ 

 تعزيز الوعي العام به ه القضايا؛ 

  س اسة للقدرة عل  مجابهة الكوارث؛ وة  إطار لانوني عل  المعتوى المحلي للدف  بالعمل ة؛ تمرير لرار العتما 

 تع  ن ك ان أو فري  تقني في البلدية، يتحمل معؤول ة ل ا ة العمل وتنف   اإلمراءات. 

 

 االتفاب مع اموراف الفاعلة  وإضفاء الطابع الرسمي على العملية التشاركية .0 

 التحديد واالتفاق م  مم   الجهات الفاعلة وخل  تحالفات استرات ج ة؛ 

 لجنة عمل خاصة من المعن  ن المتعد ين لتنف   العمل ة؛( أو تعزيز)ع  ن ت 

 إنشاء لطاع أو فرق عمل موةوع ة؛ 

 تحديد االحت امات، وموار  المدينة واألولويات، ووة  خط األساس للبدء في العمل؛ 

 إنشاء آل ات لتوس   نطاق المشاركة والرلابة ونشر المعلومات. 

 

 يةتخطيط وتنفيذ العمل .3 

 تحديد المنهج ة التي س تم استخدامها، والتحالفات والموار  والقدرات المطلوبة؛ 

 وة  خطة عمل؛ 

 بناء القدرات التقن ة لتنف   العمل ة؛ 

 طلب الدعم التقني من الجهات  ات الصلة للدف  بالعمل ة إل  األمام؛ 

 تعبئة الموار  الالزمة للتنف  ؛ 

  القرارات وخطط العملتكث ف مهو  االتصا  من خال  نشر. 
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 تشخيص وتقدير مخاور المدينة: المرحلة الثانية

 كماا يمكان أيضاا أن دعام    .    لوضاع واط امسااس   (0انظار الملحاق   )يمكن استخداا أداة التقييم الذاتي للحكم المحلي واالستبيان 

 .متابعة امنشطة  على النحو المبين في المرحلة الخامسة

 االوالع بشكل أفضل على مخاور المدينة .1 

           ممو  ومنهجوة معلومووات مخواطر الكووارث، واألطوور القانون وة الوطن وة والمحل ووة، وخطوط التنم وة فووي المدينوة، والبوورامج

 واالسترات ج ات؛

 بالتفص ل؛  سة البرامج والمشاريإعا ة النظر في خطة التنم ة اإللل م ة، و را 

 تحديد مكانة المدينة من ح ا مولفها من كل من األساس ات العشر، وتحل ل الب انات التاريخ ة عن الكوارث. 

 

 إجراء تقييم للمخاور .2 

              إمراء  راسة عامة أو تشخ ص للمدينة، وذو موا سووف يخودم وةو  خوط لألسواس مون المعرفوة التوي يقووم عل هوا إموراء

 تحل ل المخاطر؛

 تق  م األخطار ولابل ة التضرر في ما يتعل  ببرامج المدينة وأنشطتها وأولوياتها؛ 

 ترت ب أولويات العمل االسترات ج ة للحد من المخاطر عل  المدى القص ر والمتوسط والطويل، وفقا لألساس ات العشر؛ 

  اآلراء بشأن األولويات؛تعزيز الحوار ب ن مم   األطراف الفاعلة للوصو  إل  تواف  في 

  األصو  المجتمع ة القابلة للتضرر، مثل المدارس والمراكز " تحديد"تمك ن المجتمعات المحل ة لوة  تق  م للمخاطر أو

 .الصح ة والمراف  العامة

 

 تحليل البيئة المحلية والجهات الفاعلة .7 

 حديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات؛إمراء تحل ل  اخلي وخارمي للوة  عل  نطاق المدينة بأكملها، وت 

 تحل ل الموار  والقدرات والجهات الفاعلة الرئ ع ة والمعن  ن في المدينة، ف ما يتعل  بالحد من مخاطر الكوارث. 

 

 إعداد تقرير تقدير الموقف .0 

  •يم النتائج والتحق  منها؛إعدا  معو ة تقرير تقدير المولف، واالتفاق م  مم   المشارك ن في العمل ة عل  تقد 

  •إعدا  الص رة النهائ ة للتقرير، والتي تتضمن التعل قات والتوص ات المنبثقة عن المرامعة؛ 

  •نشر تقرير تقدير المولف والتق  م. 
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 وضع وطة عمل لمدينة آمنة وقادرة على المجابهة:  المرحلة الثالثة

 لخطة العمل تحديد الرؤية وامهداف واإلجراءات .5 

 تحديد الرؤية لخطة عمل الحد من مخاطر الكوارث ورسالتها؛ 

 وة  المبا ج التي تعترشد بها الخطة؛ 

 االتفاق عل  خطوط وأذداف الخطة اإلسترات ج ة؛. 

 

 والمشاريع البرامج .9 

 تحديد البرامج التي س تم وةعها وتنف  ذا من خال  ذ ه الخطة؛ 

          ،اخت ار المشاري  التي  اخل كل برنامج، والتي سوف يتم تنف و ذا، اسوتنا ا إلو  األولويوات المحود ة علو  المودى القصو ر

 .والمتوسط والطويل

 

 إضفاء الطابع المالسسي واستدامة وطة الحد من مخاور الكوارث .02 

 إعدا  معو ة خطة الحد من مخاطر الكوارث؛ التواف  م  المعن  ن عل  صالح تها و مج مالحظاتهم؛ 

 إعدا  الخطة النهائ ة في لرة سهلة الفهم؛ 

 إعطاء شرع ة لانون ة للخطة لتأك د أنها بمثابة س اسة توم ه ة للمدينة للحد من مخاطر الكوارث؛ 

 ارث في خطة التنم ة في المدينة؛ مج مم   عناصر خطة الحد من مخاطر الكو 

 نشر وتوزي  الخطة عل  نطاق واس  للتأكد من أن المجتم  كله يعي مضمونها تماما. 

 

 تنفيذ الخطة: المرحلة الرابعة

 التنفيذ وتعبئة الموارد .00 

 وة  استرات ج ة لتنف   ذ ه الخطة من خال  أنشطة وأولويات لص رة، ومتوسطة وطويلة األمل؛ 

  وتنظ م واةح لله كل، والمعؤول ات واأل وار لجم   وكاالت المدينة، والجهات الفاعلة، والمجتم ؛تحديد 

 وة  اآلل ات الالزمة وتعزيز اإل ارة وتعبئة الموار  والتمويل لتنف   مشاري  الخطة. 

 

 ضمان المشاركة الواسعة والملكية .00 

  • وغ ر الرسم ة، والتي من شأنها أن تت ح لجم   األطوراف الفاعلوة   تأس س وةمان صالح ة اآلل ات المؤسع ة الرسم ة

 ملك ة ذ ه الخطة؛

  •إلامة شراكات وتحالفات عل  المعتوى المحلي والوطني والدولي لتنف   الخطة؛ 

  •   وة  لائمة بالدعم من مم   القطاعات والجهات الفاعلة عل  نطاق المدينة في إعدا  المشاري  ةمن كل بورامج الحود

 .مخاطر الكوارث من
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 المراقبة والمتابعة: المرحلة الخامسة

 مراقبة ومتابعة وتقييم الخطة .03 

 وة  استرات ج ة لمرالبة وتق  م وتقدير تنف   الخطة؛ 

  االلتصا ي؛/ والمرالبة، بما في  لك  ور المجتم  المحلي والقطاع االمتماعيتحديد من ذو المعؤو  عن المتابعة 

 وة  مؤشرات لق اس مدى التقدم وتحق   أذداف الخطة؛ 

 إعدا  مدو  زمني واةح لتنف   وتقديم تقارير التق  م والتقدم، بما في  لك المعؤول ة عن ذ ه المهام؛ 

  م  المجتم  والعلطات المحل ة؛تضم ن آل ات التر ية المرتدة، وفرص التشاور 

 تحع ن المحتوى التقني من خال  العما  للعلطات المحل ة ومؤسعات المعن  ن بتوف ر مدخالت للخطة. 

 

 نشر وتعميم الخطة .01 

  لتعزيز وإطوالع العولطات المحل وة والمجتمو  ومختلوف الجهوات       (  اخل ة وخارم ة)وة  استرات ج ة لالتصا  واإلعالم

 الثررات والمشاكل واالنجازات؛الفاعلة حو  

 إيجا  آل ات اتصا  تت ح للقا ة المحل  ن والمجتم  تقديم المدخالت أو االلتراحات أو التعل قات. 

 

ل س من العهل عل  الحكومات المحل ة الوصو  إل  الموار  الوطن ة، بل إنهوا تجود صوعوبة فوي     "

والجهووات المانحووة الثنائ ووة واألمووم  .  محلوويالتووأث ر علوو  لوورارات االسووتثمار الوطن ووة علوو  المعووتوى ال  

المتحدة تعقد اتفالاتها مباشرة م  الحكومات الوطن ة والمنظمات غ ر الحكوم ة، ونا را ما يحودث  لوك   

وفي بعض األح ان تتخ  المدن مبا رات إلنفاق أموالها الخاصة، ولكن نحن .  م  المدن أو المحافظات

والتحودي الو ي نوامهوه لو س فوي حشوود      .  القوورار الووطني بحاموة إلو  صووت وإلو  مشواركة فوي صون         

نحون بحاموة إلو  شوراكات علو  معوتوى المدينوة ومو          .  االلتزام، فااللتزام الحالي له تأث ر كافي للنموو 

نحون بحاموة إلو  شوراكة     .  يجب أن نعمل عل  المعوتوى المتوسوط مو  المحافظوات    .  الحكومة الوطن ة

 ".للحد من مخاطر الكوارث مبتكرة ب ن القطاع ن العام والخاص

 "حكومات محل ة من أمل االستدامة"، رئ س 1122" فانكوفر" يف د كا مان، نائب عمدة مدينة 
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 كيفية تمويل الحد من مخاور الكوارث

خطة استرات ج ة لها رؤية واةحة ومهمة ومشروعات، ذي غالبا أفضول وسو لة اللتمواس المووار  مون م زان وة المدينوة         إن ومو 

وموون الممكوون الحصووو  علوو  تمويوول منووتظم موون إيوورا ات المدينووة،          .  المحل ووة، الوطن ووة أو الدول ووة   / وموون المصووا ر اإللل م ووة   

وعنوود حوودوث الكوووارث، لوود تتلقوو  الموودن أمووواال إةوواف ة لالسووتجابة       .  والموودفوعات الوطن ووة ومخصصووات اإل ارات القطاع ووة  

 .واإلغاثة، وف ما بعد من أمل التعافي وإعا ة اإلعمار، و لك لد يكون من المصا ر الوطن ة والدول ة معا 

 

 في المقام األو ، يجوب التمواس التمويول للحود مون مخواطر الكووارث مون           .االستفادة الكاملة من الموارد والقدرات المحلية

ومعظووم إ ارات المدينووة تجموو  عائوودات موون خووال  رسوووم الخوودمات والضوورائب، والحوووافز والررامووات   .  الحكومووة المحل ووة

علوو  النمووو وزيووا ة  وتعووتط   المدينووة أن تنعوو  بوو ن نفقاتهووا  .  والعووندات البلديووة، التووي تشووكل مووزءا موون الم زان ووة العوونوية  

 الح وية، وفي نفس الولت تتخ  خطوات للحد من مخاطر الكوارث وزيا ة القدرة عل  مجابهة الكوارث؛

 

   بوودءا موون  -يجووب تقاسووم ذوو ه المعووؤول ة بوو ن مم وو  المعن وو ن    .تموياال الحااد ماان مخاااور الكااوارث هااو مسااالولية مشااتركة

وموون .  الخوواص والصووناعة والمنظمووات غ وور الحكوم ووة والمووواطن ن الحكومووات المحل ووة والوطن ووة واإللل م ووة، إلوو  القطوواع

وومو  تفاذم متبا   ب ن ذو ه المؤسعوات والقطاعوات يوؤ ي     .  الممكن للمؤسعات أو وكاالت التعاون أن تقدم أيضا التمويل

القطواع ن العوام   ويمكن استكشاف تحالفات مبتكرة وتعواون بو ن   .  إل  إعدا  المدينة بشكل أفضل للتصدي لمخاطر الكوارث

 والخاص والجماعات المحل ة في مشروعات بع نها؛

 

 المعاعدة التقن ة العال وة الق موة، والمعلوموات، وفورص التعلو م والتودريب، يمكون أن توفرذوا األوسواط            .الموارد رير المالية

أو مون خوال  التبوا   مو  المودن       -األكا يم ة، ومتخصصو البناء، ومنظمات المجتم  المدني، والمنظمات اإللل م ة أو الفن ة 

 األخرى بتكلفة ةئ لة أو مجان ة بالنعبة للمدينة؛

 

    إن الوصوو  إلو  المووار ، يتطلوب مون المدينوة أن يكوون لوديها           .بدون استراتيجية ووطة واضحة  لن يكاون هنااك ماوارد

ووموو  خطوة اسوترات ج ة سووف يضومن أن المشواري  ستعوهم فوي تحق و           .  استرات ج ات وس اسوات وخطوط وآل وات للتنف و     

 أذداف محد ة، ويمكن أن تعتخدم أيضا لتخص ص م زان ات لمشاري  محد ة للحد من المخاطر؛

 

    فوي حواالت الكووارث، لود يكوون للمودن فورص الحصوو  علو  أمووا  اإلغاثوة              .ة ماا بعاد الكارثاة   فر  التمويال فاي مرحلا

وبعوض الودو    .  الوطن ة أو الدول ة، بما في  لك من المنظمات غ ور الحكوم وة، والحكوموات الوطن وة أو المنظموات الدول وة      

ولوو س كوول .  لموووار  فووي المدينووة نفعووها لووديها مخصصووات خاصووة بالم زان ووة لوودعم مهووو  إعووا ة اإلعمووار، باإلةووافة إلوو  ا  

الحكومات المحل ة عل   راية به ه الخ ارات، وبالتالي يجوب أن تعتكشوف موا ذوي الخ وارات والمووار  والعاللوات المتاحوة         

 لبل ولوع الكارثة، ووة  ترت بات معبقة؛

 

  عض المشاري  الحضرية التي تجم  ب ن وتم لبو  ب.  يتوفر اآلن تمويل  ولي ووطني للتك ف م  تر ر المناخ  .توير المنا

 .الحد من المخاطر، وب ن تحعبات التك ف م  تر ر المناخ
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ملخص الخيارات 

 والفر  المالية

 

 المستوى المحلي 

 م زان ة الحكومة المحل ة؛ 

  الخدمات والضرائب والرسوم، والحوافز والررامات والعندات البلدية؛الدخل من رسوم 

      الموووار  التووي يووتم التشووارك ف هووا موون خووال  تحالفووات موو  المنظمووات غ وور الحكوم ووة المحل ووة

 ؛(الشراكات ب ن القطاع ن العام والخاص)أو القطاع الخاص ( المجتمع ة تحديدا)

  والمنظمات العلم ة للتدريب والبحوث؛المنح المقدمة من لبل المؤسعات األكا يم ة 

       الموار  التي حد تها اتفال ات التعاون المشترك، والتحالفوات اإللل م وة مو  البلوديات المجواورة

 لتقاسم تكال ف االستثمارات؛

 حمالت محل ة لجم  التبرعات. 

 

 اإلقليمي -المستوى الووني 

 مثووول التخف وووف مووون آثوووار  القطاع وووة المخصصوووة ألغوووراض / الوزاريوووة/ الصووونا ي  الوطن وووة

الكوووارث، واإلغاثووة، وإعووا ة البنوواء، والتك ووف موو  تر وور المنوواخ، وحمايووة النظووام الب ئووي، أو      

 النهوض بالمناط  الحضرية والبن ة التحت ة؛

 التمويل العنوي للبلديات من الحكومة الوطن ة؛ 

      ا مووا يمكوون  غالبوو)الموووار  التووي تحووتفظ بهووا المنظمووات غ وور الحكوم ووة الوطن ووة والمؤسعووات

 ؛(الوصو  إل ها من خال  المنظمات غ ر الحكوم ة المحل ة

       الموووار  التابعووة للبوورامج البحث ووة واألكا يم ووة والشووبكات العلم ووة، بمووا فووي  لووك نظووم اإلنوو ار

 المبكر، ورصد األخطار والموةوعات  ات الصلة؛

 التحالفات اإللل م ة والوطن ة ف ما ب ن المدن. 

 

 المستوى الدولي

       حكوموات محل وة مون أمول     "المشاركة في ممع ات حكوموات المودن والجمع وات المحل وة مثول

تمكو ن  " RDSINU، وحملوة  "سو تي نوت  "، "اتحا  المدن والحكوموات المحل وة  "، "االستدامة

، و لوك مون أمول بنواء شوراكات وتووف ر فورص الوتعلم مون خووال           "مجابهوة الكووارث    المودن مون   

 وتعاون المدن الشق قة؛تعاون مدينة م  مدينة، 

       األموووا  التووي يمكوون الحصووو  عل هووا موون خووال  التعوواون الثنووائي موو  المنظمووات الوطن ووة أو

الدول ة، ويمكن الوصو  إل ها في كث ر من األح ان من خال  منظمة غ ر حكوم وة تعمول فوي    

 المجتم  ولها روابط م  تلك الك انات؛

 ال  صنا ي  األمم المتحدة وبرامجها الموموو ة  التعاون المتعد  األطراف، و لك أساسا من خ

علوو  سووب ل المثووا  برنووامج األمووم المتحوودة اإلنمووائي وال ون عووف وبرنووامج األغ يووة    )فووي البلوود 

ومعظووم التعوواون الثنووائي ومتعوود  (.  العووالمي، والمرفوو  العووالمي للحوود موون الكوووارث والتعووافي 

 األطراف، يتطلب االتفاق م  الحكومة الوطن ة؛

 أو العندات من بنوك التنم ة الوطن ة واإللل م ة أو البنك الدولي؛ القروض 

 المنظمات اإللل م ة العاملة في مجا  الحد من مخاطر الكوارث؛ 

 صنا ي  التك ف م  تر ر المناخ. 

 

  صاااااندوب التكياااااف التاااااابع

التفاقية اممم المتحدة اإلوارية 

بشأن توير المنا   وافاق علاى   

ساان  "تمويل منطقة العاصامة  

لتعميام  ( السلفادور" )سلفادور

البنياااة التحتياااة لتكاااون قاااادرة   

.   علااااى مجابهااااة توياااار المنااااا

وهنااااك مشاااروع آوااار بقيماااة    

مليون دوالر أمريكاي فاي    2.0

هندوراس  يتناول أوطار تويار  

المنااا  علااى المااوارد المائيااة    

ويتطلاااع لمياااادة القااادرة علاااى    

المجابهة الممنهجة  والحد من 

ين فقااااراء قابليااااة التضاااارر باااا 

  :انظااااااااااااااااااار.  الحضااااااااااااااااااار
www.adaptationfund.org  ؛

www.climatefundsupdate.or

g 
 

 

 

 

http://www.adaptationfund.org/
http://www.climatefundsupdate.org/
http://www.climatefundsupdate.org/
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 أمثلة
 

 !فكر بشكل كبير  وابدأ بشكل صوير -أثر القيادة المحلية   ":سيبو"-" سان فرانسيسكو"

" سو بو "فوي مقاطعوة   " كواموتس "ألف نعمة ذي واحدة من أرب  بلديات تشكل موزر   45يبل  عد  سكانها  يالت" سان فرانع عكو"

" ب وروكس " 211، والتوي تنقعوم بودورذا إلو      (أصورر تقعو م إ اري فوي الفلبو ن    " )بوارانج ز " 25وتنقعم البلديوة إلو    .  في الفلب ن

" الب وروكس "نظوام  " سوان فرانع عوكو  "، عوززت  1114ام فوي عو  (.  أصرر فرع مون البلودات، وخصوصوا فوي المنواط  الريف وة      )

فكور بشوكل كب ور، وابودأ     "وبودأت مبوا رة   .  كأساس للحكم المجتمعي، وتمك ن المجتم  من المشاركة في أنشطة الحد مون المخواطر  

النفايوات   التوي أبودت اذتمامهوا بواألمر، وسورعان موا تحققوت نتوائج م ودة فوي إ ارة          " الب وروكس "مو  عود  لل ول مون     " بشكل صر ر

وعل  مدى سب  سنوات، اةطلعت ذ ه الجماعات المجتمع ة في البلديوة بالمعوؤول ة عون الكث ور مون      .  الصلبة وتنم ة سبل الع ش

واآلن (.  بموا فوي  لوك العو احة    )عل  سب ل المثا  إصال  الطرق، ح ا أنه مطلوب أساسوي لتحق و  التنم وة االلتصوا ية      .  األعما 

أيضوا  " سوان فرانع عوكو  "ولد ألهمت .  وأصحاب المناز " الب روكس"ات الصرف تق  عل  عات  أصبحت ص انة الطرق وشبك

عد ا من رؤساء البلديات من مناط  أخرى من الفلب ن ومن بلدان آس وية، وال ين زاروا البلدية من خال  تدريبات تعلم مدينة مون  

وينعب الكث ر من نجا  ذو ا  .  ن مخاطر الكوارث في بلدياتهملتحع ن الحد م" الب روكس"مدينة، ل روا ك ف يمكن تطب   نمو ج 

( بموا فوي  لوك العمودة    )النمو ج إل  التزام العلطات العل ا في البلدية، ال ين يمكن أن يصل إل هم ممثلو المجتمو  المنتخبو ن مباشورة    

سووان " –لحوود موون مخوواطر الكوووارث   خطووة البلديووة الخمعوو ة إل ارة وا "لمزيوود موون المعلومووات انظوور     .لتقووديم التقووارير الشووهرية 

 http://tinyurl.com/cf49nb6":  ، والفلب ن"فرانع عكو

 

 مبادرة المال ل والمدن الكبرى -التخطيط الرئيسي للحد من مخاور الكوارث   ":مومباي"  "ماكاتى"  "عمان"

بوةو  خطوط   (   الهناد "مومبااي " -  الفلباين  "ماكااتي " -عماان  امردن  )زالز  لامت عدة مدن كبرى من المعرةة لخطر الو 

وذ ه الخطط تووفر نمو موا تحل ل وا لتوم وه العولطات      .  رئ ع ة إل ارة مخاطر الكوارث، بدعم من مبا رة الزالز  والمدن الكبرى

خطوار الطب ع وة، وتحل ول اآلثوار الما يوة      نحو تفهم تعرةوهم لأل  -وخصوصا المدن الكبرى وحكومات العواصم الكبرى  -المحل ة 

 .واالمتماع ة وااللتصا ية المحتملة، ووة  مدخل محكم للحد من المخاطر، م  اإللمام باألولويات وعمل ات التنف  

.  مل وون نعومة، ذوي أكبور مركوز حضوري فوي الهنود والعاصومة المال وة للوبال             24التي يقدر عد  سكانها بحووالي  " مومباي"تعتبر 

وفي الولت .  األعاص ر، وتآكل العواحل، واالنه ارات األرة ة، والزالز  واألوبئة: تتعرض لمخاطر من مصا ر متعد ة وذي

مل ون نعمة من سكان األح اء العشوائ ة، ويتطلب بناء القدرة عل  المجابهة لدى ذؤالء عقوو ا   6.5نفعه، فإن المدينة بها حوالي 

مون المؤسعوات والمنظموات     211الكبرى، لامت المدينة بإشراك أكثور مون   " مومباي"ة بلدية وتحت ل ا ة شرك.  كث رة من الزمن

م  مبا رة الزالز  والمدن الكبرى لمعالجة لضايا الحد من المخاطر، وإعدا  " مومباي"وعملت .  لفهم مخاطرذا وتحديد الحلو 

وتوم وةو  خطوة رئ عو ة مديودة إل ارة والحود مون          . راسة أول وة وخارطوة طريو  لتحعو ن لودرة المدينوة علو  مجابهوة الكووارث         

مخواطر الكوووارث، بح ووا ترطووي موانووب إ ارة لوودرات نظووم الم وواه والصوورف الصووحي، وإ موواج مؤشوورات المخوواطر فووي تخطوو ط   

ومون خوال  إشوراك مجموعوة واسوعة مون الجهوات        .  استخدام األراةي، ووة  معاي ر ولوائح للبناء، والموأوى ومعواكن للفقوراء   

، و ورذوم فوي مودو     "مومباي"في وة  الخطة الرئ ع ة، أصبح المعن ون عل  فهم أفضل لعاللتهم بالمخاطر التي تهد   الفاعلة

كما ساعدت عمل ة المشاركة أيضوا علو  توح ود وتنعو   عمل وة إ ارة مخواطر الكووارث مو  تلوك          .  أعما  الخطة الرئ ع ة للمدينة

المرافوو ، )قطوواع ن العووام والخوواص، والسوو ما تلووك التووي تقوودم الخوودمات الح ويووة  المؤسعووات الوطن ووة، وموو  الدولووة وغ رذووا موون ال

 .، لضمان التواصل العل م لبل وأثناء وبعد ولوع الكارثة(والصحة، والتعل م، والعالمة العامة

 

http://tinyurl.com/cf49nb6
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بواألر ن، وذوي منطقوة  ات سولطة     " العقبة"تشارك ة مماثلة إللامة وحدة إل ارة الحد من مخاطر الكوارث في ولد أمريت  راسة 

التصا ية خاصة، وشوملت الدراسوة الخطوة والم زان وة وتحديود الوظوائف، ومتطلبوات المووار  البشورية، وتودف  المعلوموات  اخول             

 -خرى، تعتبر  ات صلة من ح ا الترت بات التقن ة واألنشوطة األساسو ة   وتم  لك استنا ا إل  نما ج نامحة من مدن أ.  المؤسعات

 (.كاتماندو، ن با  -بوموتا، كولومب ا  -كويتو، إكوا ور )

، 4الكبرى من خوال  الوصوالت فوي الملحو      " مومباي"يمكن االطالع عل  التقارير بشأن الترت بات القانون ة والمؤسع ة، و ل ل 

 .2في األساس ة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لقد اتخذنا مادوال شاامال إلدارة الكاوارث وتعميام القادرة علاى المجابهاة لادى         "

 ".الرحلة اآلمنة هي وجهتنا.  مليون من سكان امحياء الفقيرة 7.2

في الهند، المنتدى العالمي للحد من مخاطر " مومباي"، الرئ عة العابقة لبلدية مدينة "شرا ذا ما ذاف"

 .1122أيار / ، مايو"من ف"الكوارث، 
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 0229: 30222أيمو  -العمل على تحقيق معيار دولي إلوار إدارة مخاور الكوارث 

، وذو ل س شها ة، ولكنه يحد  مجموعة من المبا ج، واإلطار وعمل ة إ ارة المخاطر التوي يمكون تطب قهوا    1111: 02111أيزو 

، بول يؤكود علو  حق قوة     "مقاس واحد يناسب الجم و  "وذو ال يفرض مدخل .  عل  أي نوع من التنظ م في القطاع العام أو الخاص

 www.iso.org:  يمكون معرفوة المزيود فوي    .  حت امات واله كل الخواص بكول تنظو م بع نوه    أن إ ارة المخاطر يجب تصم مها تبعا لال

 (ISO 31000ابحا عن )

 

 :2شكل 

 30222لمحة عامة عن معيار أيمو 

 عمليات إدارة المخاور إوار إدارة المخاور مبادئ إدارة المخاور

 خل  ل مة. أ

 من العمل ات التنظ م ةمزء ال يتجزأ . ب

 عنصر في صن  القرار. ج

 يعالج بوةو  الشكوك.  

منهجي ومنظم وفعا  في الولت . ذـ

 المناسب

 مدعوم بأفضل المعلومات المتاحة. و

 متك ف. ز

يض  في االعتبار العوامل البشرية .  

 والثقاف ة

 شفاف وتشاركي. ط

تفاعل م  لابل للتكرار وي ينام كي و. ي

 التر  ر

يعهل التحع ن المعتمر والتطوير . ك

 الدائم للك ان

 

 

 

 مم   الحقوق محفوظة - ISO © 2009، 02111نظرة عامة عل  مع ار أيزو 

  uk.org/pdf/Marsh%20Report_ISO31000.pdf-www.alarm:  تقرير إ ارة المخاطر العامة: المصدر

 

http://www.iso.org/
http://www.alarm-uk.org/pdf/Marsh%20Report_ISO31000.pdf
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 !مدينتي تستعد: شركاء الحملة العالمية لتمكين المدن من مجابهة الكوارث
القطاع الخاص يدعمون األنشطة والحكومات المحل ة في الحملة العالم وة  العديد من الشركاء الدول  ن واإللل م  ن والوطن  ن ومن 

، والتي تعع  أذدافها إل  تحع ن لدرات التعامل م  مخاطر الكوارث عل  معتوى المدن فوي  "  مجابهة الكوارث تمك ن المدن من"

حكوموات محل وة مون أمول     "، رابطوة  (UCLG" )اتحوا  المودن والحكوموات المحل وة    : "ومن ب ن أكثر الشركاء نشواطا نجود  .  كل بلد

، ومنظموات  ول وة مثول المفوةو ة     (EMI" )مبا رة الوزالز  والمودن الكبورى   "، (CITYNET" )س تي نت"، (ICLEI" )االستدامة

، والبنك الدولي، والمرف  العالمي للحد مون الكووارث والتعوافي، ووكواالت األموم المتحودة وبرامجهوا، وموئول         (ECHO)األوروب ة 

والتوي مقرذوا   " تحالف التنم وة العلم وة لمودن العوالم    "من أبرزذا )المتحدة في صدارتها، والمنظمات غ ر الحكوم ة وشبكاتها األمم 

مو   " )مروتس الدول وة "، و"بالن الدول ة"، والشبكة العالم ة لمنظمات المجتم  المدني للحد من الكوارث، و"(WCSDA"الص ن 

التابعوة ألمانوة   " المجموعة االستشارية للقطاع الخاص"شركات القطاع الخاص، ومن خال  ، األوساط األكا يم ة و(لجنة ذوايرو

 .االسترات ج ة، االتحا ات الوطن ة للحكومات المحل ة، والعلطات الوطن ة، والمنظومات الوطن ة للحد من الكوارث

 

 :يتضمن الشركاء الرئيسيون الذين دعموا تطوير هذا الدليل ما يلي

 

 

 

 (UNISDR) اممم المتحدة للحد من مخاور الكوارثمكت  

www.unisdr.org 

المركوز المحوووري لألموم المتحوودة لتنعو   أنشووطة الحود موون      ذووو ،(UNISDR) مكتوب األمووم المتحودة للحوود مون مخوواطر الكووارث    

مخوواطر الكوووارث، كمووا أنهووا تقووو  شووبكة نابضووة بالح وواة تضووم الوودو  األعضوواء بوواألمم المتحوودة، والمنظمووات الحكوم ووة الدول ووة         

وتقوووو  .  موودني والمنظمووات غ وور الحكوم ووة، والمؤسعووات المال ووة، والقطوواع الخوواص، والك انووات العلم ووة والتقن ووة والمجتموو  ال           

"UNISDR "          الحملة الحال ة لخل  وعي عالمي بفوائد الحد من مخواطر الكووارث، وتمكو ن النواس للحود مون لوابل تهم للتضورر مون

موون الموودن  2111موون حشوود أكثوور موون   1122بنهايووة عووام "   مجابهووة الكوووارث تمكوو ن الموودن موون"ولوود تمكنووت حملووة .  األخطووار

-1115" ذ وموو "بجعل مدنها أكثر أمانا وأكثر لدرة عل  مجابهة الكوارث، و عم إطار عمول  والحكومات المحل ة التي التزمت 

الراع ة له ا اإلطوار، والو ي يوتم تطب قوه مون لبول الحكوموات والمعن و ن          ذو" UNISDR"و.  بناء لدرة األمم والمجتمعات: 1125

ل تر ر المناخ والتعلو م والمعواواة بو ن الجنعو ن فوي مبوا رات       كما تقوم األمانة بالدعوة إل  تضم ن القضايا المتشعبة مث.  اآلخرين

الحد من المخاطر، وتعمل األمانة عل  إعدا  تقرير كل سنت ن عن التق  م العوالمي للحود مون مخواطر الكووارث، وتحل ول المخواطر        

 .الطب ع ة التي تؤثر عل  اإلنعان ة

 

http://www.unisdr.org/
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 (GFDRR)المرفق العالمي للحد من الكوارث والتعافي 
www.gfdrr.org 

 

 ول ووة،  ولووة وسووب  منظمووات   08، ذووو شووراكة موون  1116المرفوو  العووالمي للحوود موون الكوووارث والتعووافي، الوو ي تووم إنشوواؤه فووي    

ويعتض فه البنك الدولي، وذو يلتزم بمعاعدة البلدان النام ة عل  الحود مون لابل وة تضوررذا مون األخطوار الطب ع وة، والتك وف مو           

الشوراكات العالم وة واإللل م وة، تعمو م الحود مون مخواطر الكووارث فوي التنم وة، والمرفو             :  تر ر المنواخ مون خوال  ثالثوة معوارات     

ومهمة الشراكة ذي تعم م الحد من مخاطر الكووارث والتك وف مو  تر ور المنواخ      .  افي العري  بعد الكوارثاالحت اطي لتمويل التع

 .في استرات ج ات التنم ة القطرية، من خال   عم تنف   إطار عمل ذ ومو تحت ل ا ة وإ ارة ذ ه األلطار

 

 

 

 

 
 

 (ICLEI)حكومات محلية من أجل االستدامة 
www.iclei.org 

 

مدينة وممع اتها في مم   أنحواء العوالم، فضوال عون      2،111ذي ممع ة  ول ة من أكثر من " حكومات محل ة من أمل االستدامة"

لمي وذي تقو  التر  ر اإليجابي علو  الصوع د العوا   .  المنظمات الحكوم ة المحل ة والوطن ة واإللل م ة التي تلتزم بالتنم ة المعتدامة

وذووي أيضووا مركووز للموووار ، وتقووديم المعلومووات واأل وات، والشووبكات،    .  موون خووال  بوورامج وحمووالت حووو  االسووتدامة المحل ووة   

وتقوم الجمع ة بدور األمانة العامة للمجلس العالمي لرؤساء البلوديات بشوأن تر ور المنواخ، التوي      .  والتدريب والخدمات االستشارية

.  باعتباره منصة سنوية لتبا   ومنالشة الع اسات العامة للقدرة الحضرية عل  المجابهة" لبلدياتمنتدى التك ف لرؤساء ا"أطلقت 

، بالبودء فوي سلعولة مون الموؤتمرات العونوية       "بوون "ولامت الجمع ة منبا إل  منب م  المجلس العوالمي لرؤسواء البلوديات ومدينوة     

وسوف يعقد المنتدى العالمي الثالا عن القدرة الحضرية  -" المجابهة مدن لا رة عل " -العالم ة بشأن المدن والتك ف م  المناخ 

وباإلةافة إل  خفوض الكربوون ومودن المنواخ المتعوا   والبن وة التحت وة الخضوراء، فوإن أذوداف خطوة            .  1121عل  المجابهة في 

 ".مجتمعات لا رة عل  المجابهة"، تشمل اآلن 1125 - 1121الجمع ة االسترات ج ة 

 

http://www.gfdrr.org/
http://www.iclei.org/
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 (UCLG)اتحاد المدن والحكومات المحلية 
localgovernments.org-www.cities 

 

بلودا لتمث وول   241الحكوموات المحل وة واإللل م ووة، ويعمول فووي    ذووو أكبور تنظو م فووي العوالم موون    " اتحوا  المودن والحكومووات المحل وة   "

مصالحها، برض النظر عن حجم المجتمعات المحل ة التي يخدمها، ويقوم بالدعوة للحكم المحلي ال اتي الوديمقراطي، وتعزيوز لو م    

وفوي مجوا    .  األوسو   وأذداف ومصالح ذ ه الحكوموات، مون خوال  التعواون موا بو ن الحكوموات المحل وة و اخول المجتمو  الودولي           

بودور نشوط فوي حموالت التوع وة ونشور المعلوموات، ومعواعدة         " االتحوا  "القدرة عل  المجابهة والحد من مخاطر الكووارث، يقووم   

كما يعمل عل  ةمان أن اله اكول  .  أعضائه في وة  الحد من مخاطر الكوارث عل  مدو  األعما  الع اسي المحلي واإللل مي

كوموات المحل وة فوي الحود مون مخواطر الكووارث، وفوي وظوائف ومووار  الحود مون المخواطر، وأن العولطات               الوطن ة تعمل م  الح

 .المحل ة لها لدرة الوصو  إل  الموار  المال ة لألمم المتحدة واله ئات الدول ة للولاية من المخاطر

 

 

 

 
 

 "سيتي نه"

 (CITYNET) الشبكة اإلقليمية للسلطات المحلية إلدارة المستوونات البشرية
ap.org-www.citynet 

 

ذي شبكة إلل م ة مون المعن و ن بالمنواط  الحضورية لمنطقوة آسو ا والمحو ط الهوا ج، بموا فوي  لوك الحكوموات المحل وة              " س تي نت"

والتوودريب، وشووركات القطوواع الخوواص  وذ ئووات التنم ووة، والمنظمووات غ وور الحكوم ووة، والمنظمووات المجتمع ووة، ومعاذوود البحوووث    

المدن والحكوموات المحل وة   " الشبكة"وتعاعد .  الملتزمة بمعاعدة الحكومات المحل ة عل  تحع ن االستدامة للمعتوطنات البشرية

 .عل  تقديم خدمات أفضل للمواطن ن، م  االلتزام ببناء القدرات عل  المعتوى المحلي

 

http://www.cities-localgovernments.org/
http://www.citynet-ap.org/
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 (EMI)مبادرة المال ل والمدن الكبرى 
megacities.org-www.emi 

 

للحود مون مخواطر الكووارث فوي المودن       ذي منظموة علم وة  ول وة غ ور ربح وة، تكورس مهو ذوا        " مبا رة الزالز  والمدن الكبرى"

ومهمة ذ ه المنظمة ذي بناء القدرات في البلدان النام ة، من خوال  تمكو ن اكتعواب وتطب و  المعرفوة العلم وة       .  والعواصم الكبرى

ة وتعوتمد المبوا ر  .  في كل من الع اسات والممارسوات، لتعزيوز االسوتعدا  للزلوزا  فوي المنواط  الحضورية والتخف وف مون آثارذوا          

لوتها من شبكتها في المدن الشريكة، والمؤسعات البحث ة واألكا يم ة، والمنظموات المهن وة والحكوموات المحل وة فوي مم و  أنحواء        

ومن خال  عملها بالتعاون م  شركائها، طورت المبا رة الكفاءات في المداخل التحل ل وة، والتخطو ط االسوترات جي، وحول     .  العالم

مخاطر الكوارث، بما في  لك الخطة الرئ ع ة إل ارة مخاطر الكوارث، وذوي أ اة لتوم وه العولطات     المشكالت من أمل الحد من

المحل ووة والمؤسعووات الشووريكة فووي تعموو م الحوود موون مخوواطر الكوووارث فووي عمل ووات ووظووائف الحكووم موون خووال  عمل ووة التخطوو ط      

 .التشاركي

 

 

 

 
 

 موئل اممم المتحدة

 نحو مستقبل حضري أفضل

 (UN-HABITAT)مم المتحدة للمستوونات البشرية برنامج ام
www.unhabitat.org 

 

وذوو  .  ، ذوو وكالوة األموم المتحودة للتنم وة الحضورية المعوتدامة       (موئول األموم المتحودة   )برنامج األمم المتحدة للمعتوطنات البشورية  

برنووامج إ ارة "و.  والب ئ ووة للبلوودات والموودن، موو  ذوودف عووام بتوووف ر المووأوى المالئووم للجم وو  مكلووف بتعزيووز االسووتدامة االمتماع ووة 

ذو مركز التنع   لتقديم المعاعدة إل  الحكومات والعلطات المحل ة في البلدان التي تتعاف  من الحوروب  " الكوارث التاب  للموئل

.  ة عل  من  األزمات المعتقبل ة التوي لود تونجم عون األخطوار الطب ع وة      كما يوفر المعاعدات التقن ة للمعاعد.  أو الكوارث الطب ع ة

، والصل ب األحمور، والهوال  األحمور وغ ورذم، وكو لك مو  ممثل وات الموئول         RDSINUويعمل الموئل م  الشركاء، بما في  لك

المجابهة، وتتمت  بالتخط ط في الحكومة والمجتم  المدني والقطاع الخاص، نحو ذدف ةمان أن مدن المعتقبل تكون لا رة عل  

 .الج د والحد من آثارذا عل  الب ئة

 

http://www.emi-megacities.org/
http://www.unhabitat.org/
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 لحكم المحلي لمواجهة الكوارثأداة التقييم الذاتي ل: 0ق لحالم

 ؟لحكم المحلي لمواجهة الكوارثأداة التقييم الذاتي لستخدا نلماذا 

وف يعواعد علو  وةو  خطووط األسواس، وتحديود الثرورات،        سو  ،لحكوم المحلوي لموامهوة الكووارث    إن استخدام أ اة التق  م الو اتي ل 

ب انات لابلة للمقارنوة عبور الحكوموات المحل وة، و اخول البلود وعلو  الصوع د العوالمي، لق واس التقودم مو              ينتج و ،خطةالوإمراءات 

 ،ولويوواتن األأن تطالووب بووأن تكووون ةووم  لموودن والحكومووات المحل ووة  تعووتط   اباسووتخدام ذوو ه األ اة العالم ووة،  و . موورور الولووت 

 . الحكومة الوطن ة نمخصصات الم زان ة في مجلس المدينة ومبو

 :المحلي ذوللحكم الررض الرئ عي من أ اة التق  م ال اتي 

 وتحديات الحد مون  المومو ة، الفجوات وة  خريطة وفهم لمعن  ن م  مختلف الشتراك معاعدة الحكومات المحل ة عل  اال

 نطقتهم؛م مخاطر الكوارث في مدينتهم أو

   مجابهووة الكوووارثتمكوو ن الموودن موون "حملووة لتزمووت بتقووارير عوون حالووة الموودن والبلووديات التووي ا إعوودا  خووط األسوواس ووةوو  "

 وأساس اتها العشر؛

 خوال  تووف ر المعلوموات علو  المعوتوى       ، مون "ومو ذ و"طوار عمول   نظوام المتابعوة الووطني إل    هوا معلومات التي ممعإكما  ال

إعودا   زء من عمل ة ، كج"ذ ومو"طار عمل مراكز التنع   الوطن ة إللمدن نتائجها م  تتشارك ا أنكن ومن المم . المحلي

 .التقارير الوطن ة

 ؟مراجعةالذي يدير عملية المن 

 الجهوات وتشمل  . ل ا ة الحكومات المحل ةتحت ، للمعن  ن المتعد ينباعتباره عمل ة ه ، ينبري الق ام بفعاالالتق  م ال اتي كون يلكي 

 ،ومنظمات المجتم  المدني، واألوساط األكا يم ة المحل ة، ومجتم  األعما  ،العلطات الحكوم ة المحل ةكال  من الفاعلة الرئ ع ة 

منظموات  الو ،إشوراك منظموات المجتمو  المودني    ويعتبور   . لحاموة تبعوا  ل وطن وة  الك انوات  ال، و لوك بودعم مون    ةمنظمات المجتمع و الو

 .لنجا  ذ ه العمل ة اأساس  اأمر ةالمجتمع 

 عملية المراجعة؟تتم كيف 

 ون االتصوا   أيضوا   هماسوتخد ايمكون  ذوو  يتم تعج ل نتائج التق  م ال اتي في نظام عل  شبكة اإلنترنوت، و :  مؤشرات محد ة محل ا

، "أمانوة االسوترات ج ة  "والقوالب المعتخدمة ف ه بواسطة النظام ذ ا تطوير وتم .   لك  ا كانت الحكومة المحل ة تفضلباإلنترنت إ

ممثلي الحكومة المحل ة، وممثل ن عن ، و"حكومات محل ة من أمل االستدامة" لك و لك بالتشاور م  العديد من الشركاء، بما في 

 .الشبكة العالم ة لمنظمات المجتم  المدني للحد من الكوارث

 2، ويوتم تق و م كول منهوا علو  مق واس مون        "ةأساس أسئلة "معروةة في شكل محلي، الع اق التتضمن مؤشرات ت ترنننعخة اإلو

إطوار  ات ولويو تتووازى مو  أ  األسوئلة األساسو ة   و(.  2. أ مق اس التق  م في الجودو  ، وأ ناه 1. أ في مدو األسئلة األساس ة ) 5إل  

 و م الو اتي   وأ اة التق.  علو  مجابهوة الكووارث     عشور  الألساسو ات  ا، وكو لك  (0. أ انظور مودو   )والمؤشرات األساسو ة   "ذ ومو"عمل 

لحكومووات أيضووا التعريووف علوو  اإلنترنووت بالجوانووب العامووة لو ،طووار عموول ذ وموووالوطن ووة إلمرامعووة عمل ووة الإثووراء تعموول علوو  

وطن وة  المتابعوة ال    ورة مو التق و م الو اتي   أن يتوزامن  قتور   ومون الم مجابهوة الكووارث    مون  المودن  تمكو ن  المحل ة المشاركة في حملوة  

 .مرة كل سنت نبه الق ام أن يتم ذ ومو، وطار عمل إل

 



 !مدينتي تستعد  -الكوارث  مجابهة تمكين المدن من 05

 

 

 

 

:  مولوو العلوو  ، مومووو ة علوو  االنترنووت "وموووذ "نظووام متابعووة إطووار عموول  :  علوو  اإلنترنووتلحكووم المحلووي أ اة التق وو م الوو اتي ل

monitoring-www.preventionweb.net/english/hyogo/hfa  .    كمووووووا يمكوووووون الوصووووووو  إل هووووووا أيضووووووا موووووون مولوووووو  الحملووووووة  :

www.unisdr.org/campaign  .مكاتوب اإللل م وة  ها البتعوه ل التي يقوم اإلنترنت يتطلب عمل ة التعج ل، ول  ع إل  النظامدخو  الو 

" كلموة العور  "، و"اسوم المعوتخدم  "ب انوات  وسو تم تووف ر   .  ألمانة االسترات ج ة ومراكز التنع   التابعة لها عل  المعوتوى القطوري  

حكوم  أ اة التق و م الو اتي لل  مفصولة عون   التوم ه وة  المبوا ج  كموا تتووفر أيضوا ال    . نظوام الإلو   لتوتمكن مون الودخو     كل حكومة محل وة  ل

 .المحلي عل  شبكة اإلنترنت

 

 مستوى التقدا -مقياس النتيجة :  0. جدول أ

تقودير  رموة التقودم عبور     عواعد علو    ي، مموا  5إلو    2ومعتوى التقدم المحرز في التق  م ال اتي عل  مق اس مون  حالة يجب ل اس ال

 .عل  شبكة اإلنترنت اتمن التوم ه مزيدذناك  . ولتال ورمر

 

 مستوى التقدا
 وصف مستوى التقدا للترتي  العاا لكل سالال

 ( السياب والتحدياتحول  ية تفصيليةإضافة تعليقات سرديمكن )

 . الجهو  عل  مم   المعتوياتباستدامة تم تحق   إنجاز شامل، م  التزام ولدرات  2

 .االلتزام المالي أو القدرات التشر ل ة وأفي الموار  الملحو  ، ولكن م  بعض النقص رتم تحق   إنجاز كب  1

3 
طر الكوارث، ولكن التقدم لو س شوامال أو   اخمااللتزام المؤسعي والقدرات لتحق   الحد من من ذناك بعض 

 .اكب ر

0 
كانوت   االلتوزام والقودرات  ن إال أتحعو نات،  لالتخط ط لعل  الرغم من ولكن غ ر مكتمل، و، إنجازتم تحق   

 .محدو ة

 .األمام لتحع ن الوة نحو عمل اللتخط ط أو عل  اوذناك مؤشرات لل لة ةئ لة، إنجازات  0

 

 

http://www.preventionweb.net/english/hyogo/hfa-monitoring
http://www.unisdr.org/campaign
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 :0. أ جدول

 "على مجابهة الكوارث المدن تمكين امساسيات العشر ل"ستنادا إلى للتقييم الذاتي اامساسية سئلة ام

التوي تتبو  نهايوة كول     األرلوام  و . توافو  مو  كول أساسو ة    تي تو و المو إطوار عمول ذ و  ات أولويو أرلام "العشر ساس اتاأل"عمو  يشمل 

التي تقابلهوا مون إطوار عمول ذ وموو      " المؤشرات األساس ة"ش ر إل  ت( 2. 2: عل  سب ل المثا )في ذ ا الجدو  " سؤا  أساسي"

عل  شبكة اإلنترنت م  مبا ج مومو  ، "المؤشرات األساس ة"و" األسئلة األساس ة"وذ ا النظام بالكامل بما ف ه .  0. أ ي مدو ف

 .توم ه ة إةاف ة

 امساسيات العشر
 امسئلة امساسية لكل من امساسيات العشر

 (هيوجوامرقاا التي تتبع نهاية كل سالال تشير إلى المالشرات امساسية إلوار عمل )

 

 :0امساسية 

تنظيم والتنسيق إرساء ال

لتوضيح أدوار 

 ومسالوليات الجميع

إوار عمل هيوجو  )

 (0أولوية 

التفوويض  المعرفوة والخبورة و  )القودرات  ب( بما في  لك الحكومة المحل ة)المنظمات المحل ة ما مدى تجه ز  .2

 (2. 2)للحد من مخاطر الكوارث والتك ف م  تر ر المناخ؟ ( الرسمي

 ومو  شراكات ب ن المجتمعات المحل ة والقطاع الخاص والعولطات المحل وة للحود مون المخواطر؟     ما مدى  .1

(2 .2) 

العوامزين،  ، المعون ن  السو ما النعواء،  )قابلوة للتضورر   لمجتمعوات المحل وة ال  ل عم الحكومة المحل وة  ما مدى  .0

التخطو ط والتنف و ؟   عمل وات  لحد مون المخواطر، و  الع اسات ل اتعل ة في صن  لراراللمشاركة بف( األطفا 

(2 .0) 

 (4. 2)طر الكوارث؟ اخملحد من الوطني لالحكومة المحل ة في التخط ط ما مدى مشاركة  .4

 

 :0 ساسيةام

قديم ميمانية وتخصيص ت

الحوافم مصحاب المنا ل 

والعائالت ذات الدول 

لقطاع لو  المنخف 

الخا  لالستثمار في 

 المخاورالحد من 

  إوار عمل هيوجو)

 (1و 0أولوية 

. 2) ل  موار  مال ة كاف وة لتنف و  أنشوطة الحود مون المخواطر؟      إصو  والحكومة المحل ة في الما مدى لدرة  .5

1) 

طر الكووارث،  اخو مالحكومة المحل ة الموار  المال ة الكاف ة لتنف   أنشطة الحود مون   تخصص إل  أي  رمة  .6

 (1. 2) ؟فيالفعالة للكوارث والتعا بما في  لك االستجابة

المتاحوة لألسوور  ( الكلوي والجزئووي التووأم ن خطوط االئتموان،   ، مثول اال خووار )موا ذوو نطوواق الخودمات المال ووة     .7

 (1. 4)والمهمشة لمرحلة ما لبل الكارثة؟ قابلة للتضرر ال

.  وةمانات القروض ،م عرةالقروض التمويل المشاري  الصر رة، والمعاعدات النقدية، وما مدى إتاحة  .8

 (1. 4) ة سبل الع ش؟ ستعاالمتاحة لألسر المتضررة بعد ولوع الكوارث ال ،الخ. . 

مثوول )الحوووافز االلتصووا ية لالسووتثمار فووي الحوود موون مخوواطر الكوووارث لألسوور والشووركات موا موودى ومووو    .1

 (0. 4) ؟(ضريب ة للشركاتالعفاءات اإلخفض ألعاط التأم ن لألسر، و

لمشواري   السوتمرارية ا ، موا شوابهها  األعما  التجارية المحل ة، مثل غورف التجوارة و  تحا ات اما مدى  عم  .21

 (0. 4)العمل أثناء وبعد الكوارث؟ في الصر رة 

 

 :3 ساسيةام

تحديث بيانات المخاور 

  وإعداد بلية التضرروقا

 المخاور اتوتبادل تقييم

  "هيوجو"إوار عمل )

 (1و 3و 0أولوية 

لقطاعوات التنم وة الرئ عو ة    شواملة  مخاطر الكووارث  ل اتتق  مبإمراء الحكومة المحل ة تقوم إل  أي  رمة  .22

 (2. 1)المحل ة؟  تهاسلطنطاق في قابلة للتضرر ال

 (2. 1)كل سنت ن؟ لتق  مات المخاطر، عل  سب ل المثا  سنويا أو ما مدى انتظام التحديا  .21

 ،اتجاذوات المخواطر المحل وة   حوو   المعلوموات  بشوأن  لمجتم  م  اانتظام تواصل الحكومة المحل ة ما مدى  .20

، بموا فوي  لوك اإلنو ار المبكور مون توأث ر        (مثل استخدام خطوة اتصوا  المخواطر   )وتداب ر الحد من المخاطر 

 (2. 0) خطر محتمل؟

لعوولطات المحل ووة  لق  مووات المخوواطر  تالمحل ووة، موو   حكومووة للالمخوواطر  اتتق  موومووا موودى ارتبوواط و عووم    .24

 (4. 1)لمقاطعة؟ لخطط إ ارة المخاطر في الدولة أو أو لالمجاورة 

طر الكووارث فوي مم و  عمل وات التخطو ط للتنم وة المحل وة  ات الصولة علو           اخو متق  موات  إ مواج  مدى ما  .25

 (2. 1)؟ متناس أساس 
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 :1ة ساسيام

االستثمار في البنية التحتية 

 للحد من المخاور

  مثل تصريف وصيانتها

 ميا  اممطار 

  "هيوجو"إوار عمل )

 (1ة أولوي

لمخوواطر  -اإلنمائ ووة والبن ووة التحت ووة لوووائح اإلسووكان، و ،س اسووات اسووتخدام األراةووي -مووا موودى االذتمووام الوو ي تول ووه  .26

 (2. 4)؟ (بالمناخ علقةبما في  لك المخاطر المت)الحال ة والمتولعة الكوارث 

 اإلسكان • 

   اتصاال• 

 وسائل النقل • 

 الطالة • 

بوالنظر   ،طراخو مالتوي تقو  فوي المنواط  المعرةوة لل     عاسوة  المراف  العاموة والبن وة األساسو ة الح   ما مدى تق  م أوةاع  .27

 (4. 4)مخاطر والعالمة؟ تلك الإل  مم   

ضوورر أثنوواء ولوووع التعاسووة موون بن ووة التحت ووة الحاتخا ذووا لحمايووة المرافوو  العامووة والتم التووداب ر التووي يوومووا موودى كفايووة  .28

 (4. 4)الكوارث؟ 

 

 :2امساسية 

تقييم سالمة جميع المدارس 

والمرافق الصحية ورفع 

 اها إذا لما اممرمستو

  "هيوجو"إوار عمل )

 (2و 1و 0أولوية 

مم و   "مون ح وا تق و م مخواطر     اذتمام خاص المحل ة من المدارس والمعتشف ات والمراف  الصح ة ما مدى ما تتلقاه  .21

 (2. 1)العلطة المحل ة؟ نطاق في " األخطار

 مدارس : التق  م خانات

 مراف  الصح ة / معتشف ات

القودرة   ابح ا يكوون لوديه   ،من الكوارثالرئ ع ة مم   المدارس والمعتشف ات والمراف  الصح ة ما مدى األمان في  .11

 (2. 1)؟ عل  االستمرار في العمل في حاالت الطوارج

 مدارس : التق  م خانات

 مراف  الصح ة / معتشف ات

لمودارس  لنوتظم  لملتق و م ا لبورامج خاصوة    ،خورى مون الحكوموة   األمعتويات الأو  ،الحكومة المحل ةتض  إل  أي  رمة  .12

طقس ة بوال قو لعالبنواء، والعوالمة العاموة، والمخواطر المت    توافقها م  لووائح  و تها،والمعتشف ات والمراف  الصح ة لص ان

 (6. 4)وما إل   لك؟ 

 مدارس : التق  م خانات

 مراف  الصح ة / معتشف ات

المعتشف ات والمدارس والمراف  الصوح ة؟   فيلموامهة الكوارث عدا  تالستمارين منتظمة ل رمة يتم إمراء إل  أي  .11

(5 .1) 

 مدارس : التق  م خانات

 مراف  الصح ة / معتشف ات

 

 :7ة ساسيام

 المطابقبناء اللوائح إنفاذ 

وتخطيط استخداا للمعايير  

 يضاامراضي  وتحديد أر

آمنة للمواونين ذوي الدول 

 المنخف 

  "هيوجو"إوار عمل )

 (1أولوية 

الصووحة والعووالمة فووي مم وو   معوواي ر البنوواء، ولوووائح ومووا موودى إنفووا  لوووائح اسووتخدام األراةووي المراع ووة للمخوواطر،    .10

 (2. 4) مناط  التنم ة وأنواع البناء؟

لودعم الحود مون     ،(وغ رذوا  البنواء لووائح  علو  سوب ل المثوا  خطوط اسوتخدام األراةوي، و      )مودى لووة اللووائح القائموة     ما  .14

 (2. 4)؟ العلطة المحل ةنطاق مخاطر الكوارث في 

 

 :0امساسية 

برامج التعليم ضمان وجود  

والتدري  في مجال الحد من 

مخاور الكوارث في 

المدارس والمجتمعات 

 المحلية

  "وجهيو"إوار عمل )

 (2و 3و 0ة أولوي

طر الكوووارث اخوومالحوود موون ة بع ووورامج التبووأو بالبنوواء  ةوع ووتالرامج بووفووي إمووراء الحكومووة المحل ووة مووا موودى انتظووام  .15

 (0. 2) لمجتمعات المحل ة؟ستعدا  لها في اواال

 البرامج يجب أن تشمل برامج لضايا التنوع الثقافي المراع ة لمنظور النوع االمتماعي:  التق  م خانات

 في مجا  الحود مون المخواطر للمعوؤول ن المحل و ن ولوا ة المجتمو ؟         ةالتدريبللدورات الحكومة المحل ة إلامة مدى ما  .16

(2 .0) 

تعلوو م أو توودريب فووي مجووا  الحوود موون مخوواطر    راسوو ة أو الموودارس والكل ووات المحل ووة  ورات  يوموود بإلوو  أي  رمووة  .17

 (1. 0) كجزء من المناذج التعل م ة؟ ،(ة بالمناخقلعبما في  لك المخاطر المت)الكوارث 

 (1. 5) الء عند الضرورة؟خلعمل ات اإلمرينات خطط اإلخالء أو التب نمواطن ما مدى وعي ال .18
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 :5امساسية 

حماية النظم البيئية 

اصر الطبيعية التي نالعو

تخفف من حدة المخاور  

التكيف مع تساعد على و

 توير المنا 

  "هيوجو"إوار عمل )

 (1أولوية 

فوي  ، طر الكووارث اخو ملحود مون   واسوترات ج ات وخطوط الحكوموة المحل وة لتنف و  ا     ج س اسوات  ا مو ما مدى إ .11

 (2. 4) التنم ة الب ئ ة القائمة وإ ارة الموار  الطب ع ة؟خطط 

 (2. 4)؟ المعتدامة ةخدمات النظم الب ئ وحماية وإ ارة ص انة الحكومة المحل ة تدعم إل  أي  رمة  .01

 :المرب  المناسبفي ة  عالمة 

 الرابات • 

 المناط  العاحل ة • 

 األراةي الرطبة • 

 الموار  المائ ة• 

 أحواض األنهار • 

 مصايد األسماك • 

وحمايووة وإ ارة خوودمات الوونظم صوو انة منظمووات المجتموو  الموودني والمووواطن ن فووي  تشووارك إلوو  أي  رمووة  .02

 (2. 4)الب ئ ة المعتدامة؟ 

. 4)العولطة المحل وة؟   نطواق  والنظم الب ئ ة فوي  الب ئة القطاع الخاص في تنف   خطط يشارك إل  أي  رمة  .01

2) 

 

 :9ة ساسيام

نظم اإلنذار المبكر إنشاء 

 وقدرات إدارة الطوارئ

  "هيوجو"إوار عمل )

 (2و 0أولوية 

المؤسعوات المحل وة إلو  االحت اط وات المال وة لودعم فعال وة االسوتجابة للكووارث والتعوافي           ما مدى وصوو    .00

 (0. 5)مبكر؟ ال

موودى كفايووة ، و(موووظفي الطوووارجأو )وموودى تزويوودذا بالعمالووة   ،مراكووز اإلنوو ار المبكوور مووا موودى إنشوواء   .04

 (0. 1) األولات؟في كل ( المعدات وغ رذافرة ومصا ر الطالة االحت اط ة، )موار  ال

 (0. 1)ما ذو القدر ال ي تت حه أنظمة اإلن ار المبكر للمجتم  من ح ا المشاركة المالئمة؟  .05

 (1. 5)نظام اتصاالت الطوارج؟ أو / ، والحكومة المحل ة لمركز عمل ات الطوارجما مدى امتالك  .06

غ وور بمشوواركة المعن وو ن الحكوووم  ن، وى جوورتالتوودريب والبروفووات التووي تنف وو  تمرينووات انتظووام مووا موودى  .07

 (1. 5)والمتطوع ن؟ المحل  ن،  قا ةالحكوم  ن، وال

طورق  والموار  الرئ ع ة لالسوتجابة الفعالوة، مثول إمودا ات الطووارج، ومالموئ الطووارج،        ما مدى إتاحة  .08

 (1. 5)جم   األولات؟ حترازية لخطط االالوالمحد ة، اإلخالء 

 :التق  م خانات

 مخزونات إمدا ات اإلغاثة• 

 مالمئ الطوارج• 

 تم تحديدذا ةطرق إخالء آمن• 

 ر الرئ ع ةاخطالستعدا  للكوارث لجم   األلأو خطة المجتم  حترازية خطة ا• 

 

 :02امساسية 

أن االحتياجات ضمان 

والمشاركة للسكان 

المتضررين في مركم 

 إعادة اإلعمار

  "هيوجو"إوار عمل )

 (2و 1أولوية 

النفعو ة  )ضوحايا اآلثوار النفعو ة االمتماع وة     للمعواعدة  اوصو  الحكومة المحل ة لموار  وخبرات ما مدى  .01

 (0. 5)للكوارث؟ ( والعاطف ة

أي )الكووارث وإعوا ة التأذ ول    فوي إموراءات التعوافي بعود     الحد من مخاطر الكوارث ما مدى إ ماج تداب ر  .41

 (5. 4)؟ (إعا ة تأذ ل سبل الع ش، ،بطريقة أفضل إعا ة البناء

ا مو لالخطوط العريضة السترات ج ة التعافي عل  ( مشابهةال طخطالأو )االحترازية خطة ما مدى احتواء ال .42

 (1. 5)الكوارث وإعا ة اإلعمار، بما في  لك تق  م االحت امات وإعا ة تأذ ل سبل الع ش؟ بعد 
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 "هيوجو"إلوار عمل امساسية مالشرات ال:  3. جدول أ

الحكوموات  تعوتخدمه  أن والو ي يمكون    ،"ومو ذ و"طوار عمول   إليعرض المؤشرات األساس ة ألولويوات العمول الخموس     0. أ مدو 

ويظهوور العمووو   (.  monitoring-www.preventionweb.net/english/hyogo/hfa:  انظوورللمزيوود )التقوودم المحوورز لمتابعووة الوطن ووة 

بط تعمل تلقائ ا ذ ه الروا) "ذ ومو"طار عمل إلالمؤشرات األساس ة ، م  ما يقابلها من 0. ساس ة من الجدو  أاأل ةلئساأليعر األ

 (.اإلنترنتعل  

 

 تبعا مولويات العمل" هيوجو"الوونية إلوار عمل ( أ.ا)المالشرات امساسية 

امسئلة امساسية 

 المحلية

 (0. انظر جدول أ)

تأكد مون أن الحود مون مخواطر الكووارث ذوو أولويوة وطن وة ومحل وة لائموة            : "ذ ومو"إلطار عمل  2لعمل اأولوية 

 مؤسع ة صلبة للتنف  عل  لاعدة 

مركزيوة علو    ولودرات ال س اسة وطن ة وإطار لانوني للحد من مخاطر الكوارث م  وموو  معوؤول ات   .  2. 2. أ.م

 .مم   المعتويات

2 ،1 ،0 ،4 

الحوود موون مخوواطر الكوووارث علوو  مم وو     وأنشووطة لتنف وو  خطووط  متاحووة كاف ووة المخصصووة والموووار  ال.  1. 2. أ.م

 .المعتويات اإل ارية
5 ،6 

لمعووتويات لموون خووال  تفووويض العوولطة والموووار      ،مشوواركة المجتموو  المحلووي والالمركزيووة   ةوومان .  0. 2. أ. م

 . المحل ة
0 ،15 ،16 

 4 .القطاعات للحد من مخاطر الكوارث ةمتعد فاعلة  ةوطن منظومة . 4. 2. أ. م

 الكوارث وتعزيز اإلن ار المبكرتحديد وتق  م ورصد مخاطر  : "ذ ومو"إلطار عمل  1لعمل اأولوية 

عون لابل وة   المعلوموات  تووافر  و ،راخطو لمخاطر الوطن ة والمحل ة عل  أساس ب انوات األ لتق  مات ومو  .  2. 1. أ.م

 .مخاطرالتضرر وما تتضمنه من 

22 ،21 ،25 ،

21 ،11 

 .لابل ة التضرروونشر الب انات عن األخطار الرئ ع ة تصن ف وتابعة لمعاملة نظم ومو  .  1. 1. أ.م

 
 

 05 ،04 .لجم   األخطار الرئ ع ة، م  التواصل م  المجتمعاتساري العمل نظم إن ار مبكر ومو  .  0. 1. أ.م

مو  النظور فوي    أخ  في االعتبوار المخواطر اإللل م وة والعوابرة للحودو ،      يمحل ة الوطن ة والتق  م المخاطر .  4. 1. أ.م

 .من المخاطرالتعاون اإللل مي في مجا  الحد 
24 

قوودرة علوو  لعووالمة والااسووتخدام المعرفووة واالبتكووار والتعلوو م لبنوواء ثقافووة   : "ذ ومووو"إلطووار عموول  0لعموول اأولويووة 

 .عل  مم   المعتوياتالمجابهة 

موون خووال   )المعن وو ن علوو  مم وو  المعووتويات لجم وو     تهوواتاحإو ،بووالكوارثالمتعلقووة المعلومووات توووافر .  2. 0. أ.م

 (.تبا   المعلومات وغ رذاالشبكات، وتطوير نظم 

20 

الحوود موون  تضوومن مفوواذ م وممارسووات  ت ، ات الصوولة اتلمنوواذج المدرسوو ة والموووا  التعل م ووة والتوودريب  ا.  1. 0. أ.م

 .تعافيمخاطر الكوارث وال
17 

  .التكلفة والمنفعةتقديرات المخاطر المتعد ة، وتحل الت لوتعزيز طرق وأ وات بحث ة تطوير .  0. 0. أ.م

هوة الكووارث، موو    ابلتحف وز ثقافوة القودرة علوو  مج   عامووة لكافوة أنحواء البلوود،   توع وة ال للاسوترات ج ة  وموو   .  4. 0. أ.م

 .التواصل م  المجتمعات الحضرية والريف ة
 

 طراخملالمعببة لعوامل الالحد من  : "ذ ومو"إلطار عمل  4لعمل اأولوية 

ة بالب ئووة، بمووا فووي  لووك قوولعالمتوالخطووط الحود موون مخوواطر الكوووارث ذووو ذوودف ال يتجووزأ مون الع اسووات   .  2. 4. أ.م

 . والتك ف م  تر ر المناخ ،استخدام األراةي وإ ارة الموار  الطب ع ة

26 ،10 ،14 ،

11 ،01 ،02، 

01 

 8 ،7 .لعكان األكثر عرةة للخطرللابل ة التضرر التنم ة االمتماع ة للحد من وخطط جري تنف   س اسات ي.  1. 4. أ.م

http://www.preventionweb.net/english/hyogo/hfa-monitoring
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 ألنشووطة االلتصووا يةاااللتصووا ية واإلنتام ووة للحود موون تعورض    اتلقطاعو والخطووط لتوم تنف وو  الع اسوات   .  0. 4. أ.م

 .للتضرر
1، 21 

 لوائحشمل عناصر الحد من مخاطر الكوارث، بما في  لك تطب   يتخط ط وإ ارة المعتوطنات البشرية . 4. 4. أ.م

 .البناء

 

27 ،28 

 

السووتجابة الفعالووة علوو  مم وو     موون أموول ا للكوووارث سووتعدا  تعزيووز اال : "ذ ومووو"إلطووار عموول   5لعموول اأولويووة 

 المعتويات

الحود مون   ن منظوور  وآل وات إل ارة مخواطر الكووارث، مو     ،س اسة لوية، ولدرات تقن وة ومؤسعو ة  ومو  .  2. 5. أ.م

 .مخاطر الكوارث

 

2 

 

تمرينووات لوو  مم وو  المعووتويات اإل اريووة، و  حترازيووة عخطووط االالخطووط االسووتعدا  للكوووارث و ومووو  .  1. 5. أ.م

 .الختبار وتطوير برامج االستجابة للكوارثتجرى  ةالمنتظم التدريب

 

11 ،18 ،06 ،07 ،

08 ،42 

 

 .عافي إ ا ما  عت الحامةعل ة االستجابة والتالدعم فحترازية احت اط ات مال ة وآل ات اومو  .  0. 5. أ.م

 

00، 01 

 

لق ووام للتبووا   المعلومووات  ات الصوولة خووال  أحووداث األخطووار والكوووارث، و     سووارية إمووراءات ومووو  .  4. 5. أ.م

 .بعد الحدثبالمرامعات 
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 الحد من مخاور الكوارثمصطلحات :  0لحق مال
لتنف و    تشور ل ة، موات، والمهوارات والقودرات ال    نظتعمل ة منهج ة الستخدام التوم هوات اإل اريوة، وال  ذي   :إ ارة مخاطر الكوارث

تهودف  وذوي  .  هوا ولوعكو لك الحود مون    و ،للحد من اآلثوار العولب ة للمخواطر   مجابهة وتحع ن لدرات ال ،الع اسات واالسترات ج ات

أمانووة األمووم المتحوودة   )التخف ووف واالسووتعدا   ر موون خووال  أنشووطة وتووداب ر الولايووة و   اخطوولوو  تجنووب، أو تقل وول اآلثووار العوولب ة لأل   إ

 (.لالسترات ج ة الدول ة للحد من المخاطر

 

طر الكووارث مون خوال  مهوو  منهج وة لتحل ول وإ ارة العوامول        اخو موممارسوة الحود مون     ذوو مفهووم    :الحد من مخواطر الكووارث  

والممتلكووات، واإل ارة ألشوخاص  لتقل ول لابل ووة التضورر   ر، واخطو المعوببة للكووارث، بمووا فوي  لوك موون خوال  خفوض التعوورض لأل      

العالم وة المنصووص عل هوا فوي إطوار عمول       الع اسوة  ب ا استرشو ا)ألحوداث العولب ة   سوتعدا  ل والب ئة، وتحع ن اال يةاالحك مة لألر

 (.هة الكوارثاببناء لدرة األمم والمجتمعات عل  مج : 1125-1115و مذ و

 

ر اخطوالتعافي من آثار األالتجه ز مقاومة وعل  الأو المعرة ن لألخطار ، نظامال وأعني لدرة المجتم ، ت  :القدرة عل  المجابهة

أمانووة ) األساسوو ة الضووروريةوالوظووائف ه اكوول الفووي  لووك موون خووال  صوو انة وتوورم م    فووي الولووت المناسووب وبطريقووة فعالووة، بمووا  

القدرة الكل ة للمدينة بأكملها من أمل  عوم مجتمو  والتصوا     في  ركز عل  زيا ة االستثماروالقدرة عل  المجابهة ت(.  االسترات ج ة

 (.حكومات محل ة من أمل االستدامة)من الظروف صحي ح وي، في ظل طائفة 

 

بالمضوي   ،لفقوراء اومعواندة   ،راعي الفوارق بو ن الجنعو ن  يمتكامل مدخل اتباع عل  ذو العمل ة التي تشج    :ةالمعتدامنة الحضر

، واإل ارة التشوارك ة  وعمل وات صون  القورار   التخطو ط  قووم علو    وذوي ت  . الركائز االمتماع ة وااللتصا ية والب ئ ة لالستدامةنحو 

 :ما يلي ةالمعتدام نةمبا ج الحضروتشمل  (. موئل األمم المتحدة)الشاملة 

 إتاحة األراةي والبن ة التحت ة والخدمات والنقل واإلسكان المالئمة للفقراء؛ 

  نوع االمتماعي، وصح ة، وآمنة؛لومراع ة ل، اامتماع تنم ة شاملة 

 ؛الكربونت ب ئة بنائ ة تراعي العالمة الب ئ ة وانبعاثا 

 التخط ط وصن  القرار؛عمل ات مشاركة في ال 

 تعزز العمل الالئ  وسبل الع ش؛ و ،ولا رة عل  المنافعة ،التصا ات محل ة ح وية 

 ؛المدينةمعاواة في الحقوق في ةمان عدم التم  ز وال 

  ةات المجابهلدرتر  ر من أمل بناء الولألزمات، فعالة ال ارة اإلتخط ط ومن التمك ن المدن والمجتمعات. 

 

 http://www.unisdr.org/terminology:  للمزيد من مصطلحات الحد من مخاطر الكوارث عل  المول   RDSINUانظر
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 اتجاهات التعرض لمخاور الكوارث والمراجع:  3ق لحمال
لأمام  التقييم العالمي  وذ ا ما أور ه تقرير، للمخاطر لتعرضنت جة للزيا ة الخعائر الناممة عن الكوارث ان رئ ع معببان ذناك 

حركوة  زيا ة صاف ة في ، ذناك أوال . "إعا ة تعريف التنم ةوالمخاطر، كشف " :بشأن الحد من مخاور الكوارث 0200المتحدة 

الماةو ة،   41 ـفوي العونوات الو   و . صا ية إل  المناط  المعرةة للف ضانات واألعاص ر االسوتوائ ة واألنشطة االلتانتقا  العكان 

في المقابل، فإن نعوبة العوكان الو ين يع شوون فوي أحوواض األنهوار المعرةوة للف ضوانات          و . %87از ا  عد  سكان العالم بنعبة 

ولد ولعت معظوم ذو ه الزيوا ة    %.  111ما يقرب من وا باز ا العواحل التي تتعرض لألعاص ر سكان ، و%224ا ت بنعبة  از

 .الدخل أ ن  المتوسطفي البلدان  ات الدخل المنخفض و

العوبع نات  مل ار  والر فوي   611لألعاص ر المدارية من للمناط  المعرةة الق مة المطلقة للناتج المحلي اإلممالي ارتفعت ثان ا، 

الرئ عو ة لزيوا ة   معوببات  ما يجعل زيوا ة التعورض واحودا مون ال    في األلف ة الجديدة، بتريل ون  والر  2.6من القرن العشرين، إل  

علو    هتفولو يواصول  السوتثمار فوي المنواط  المعرةوة للخطور      اأن الحووافز االلتصوا ية الخت وار    و لك يوةح  . مخاطر الكوارث

 .المعروفةمخاطر الكوارث 

خطور الوف وات النامموة عون الف ضوانات واألعاصو ر       يترامو   العوالمي،  معوتوى  علو  ال ف . ذناك أيضوا بعوض األخبوار الج ودة    لكن و

ح وا أصوبح   كب رة في شورق آسو ا والمحو ط الهوا ج،     النجاحات الإل  حد كب ر بعبب إن كان يرم  وذ ا إنجاز كب ر، و.  المدارية

 ه البلودان  فقود اسوتطاعت ذو   ة، تحع ن ظروف التنم و  نباموإل   . في تلك البلدان يفوق الزيا ة في التعرضخفض لابل ة التضرر 

إلو  انخفواض   بموا أ ى   ،واالسوتجابة سوتعدا   واال ،إ ارة الكوارث، و لك بفضل تحع ن نظم اإلن ار المبكرتحع ن ( وبعض المدن)

 .تق  تلك األخطارنعبة الوف ات بشكل كب ر عندما 

منظووور اللقلوو  موون اث وور وممووا ي . لمنوواط فووي االز يووا  فووي مم وو  ا  ةآخوو  ةااللتصووا يالخعووائر طر اخووفووإن م، ولكوون علوو  العكووس 

فووي  ةن مخوواطر الخعووائر االلتصووا ية الناممووة عوون الف ضووانات فووي  و  منظمووة التعوواون االلتصووا ي آخوو     أعووالمي، اللتصووا ي اال

ة بوالطقس  قو لعاالرتفاع ال وم أسرع من الناتج المحلي اإلممالي للفر  الواحد، وذ ا يعني أن خطور فقودان الثوروة فوي الكووارث المت     

لكوون و.  إنهووا تقوووم بوو لك فعل ووا  -قلوول موون لابل ووة التضوورر  ذوو ا ال يعنووي أن البلوودان ال ت و . الثووروةتكوووين تتزايوود بشووكل أسوورع موون  

 .ذ ه النقاطوالشكالن التال ان يوةحان  . للتعويض عن زيا ة التعرض ن  فاكالعم  بالعرعة أو الب تمالتحع نات ال ت
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تكياف ماع   لإدارة مخاور امحداث المتطرفة والكاوارث ل حول " لهيئة الحكومات الدولية لتوير المنا "خا  التقرير ال

 . 0200لتوير المنا    ةالدولي اتالحكومهيئة  . توير المنا 

يوووفر يمكوون أن  ،علووم المنوواخ وإ ارة مخوواطر الكوووارث والتك ووف  اتخبووربوو ن دمج أن الوو تقريوور للموورة األولوو ، ك ووفذوو ا اليتنوواو  

تقريور بتق و م  ور   ويقووم ال  . متر ور منالشات حو  ك ف وة تقل ول وإ ارة مخواطر األحوداث المتطرفوة والكووارث فوي منواخ         المعرفة لل

مجموعوة واسوعة مون الخ وارات     كما يش ر إلو  ل موة الخبورات المعوتمدة مون       . خصائص األحداث المتطرفة تعديلتر ر المناخ في 

مجابهووة ، وتحعوو ن القوودرة علوو  لابل ووة التضووررالمعووتخدمة موون لبوول المؤسعووات والمنظمووات، والمجتمعووات للحوود موون التعوورض و  

البن وة التحت وة،   علو   تحعو نات  النظم اإلن ار المبكر، واالبتكارات في الترط ة التأم ن وة، و ا من ب نهو . مناخ ة المتطرفةالظواذر ال

محود ة، ومودى   متطرفوة  التوي توةوح أحوداث     تلحواال لذو ا التقريور أيضوا  راسوات     ويتضمن  . وتوس   شبكات األمان االمتماعي

 .ال عن مجموعة من األنشطة إل ارة المخاطرتأث رذا في أمزاء مختلفة من العالم، فض

 :أن كيفحول ويقدا التقرير معلومات 

 تر رات المناخ ة الناتجة عن النشاط البشوري، لود أثورت علو  الووت رة والشودة والنطواق        الك لك و ،التقلبات المناخ ة الطب ع ة

 المكاني والمدى الزمني لبعض أحداث الطقس والمناخ المتطرفة؛

  ولووع  ل تحتمواال االد  اآلثوار و بموا يحو  تفاعل م  ذ ه األحداث التضرر للنظم الب ئ ة والمجتمعات البشرية المعرةة، تلابل ة

 كوارث؛ 

  تطرفة؛جعل العكان في المعتقبل أكثر أو ألل عرةة لألحداث الملد تمعارات التنم ة المختلفة 

    يقودم  روسوا حوو  سوبل تحعو ن إ ارة المخواطر الحال وة         ،اخالتجربة م  الظواذر المناخ ة المتطرفة والتك ف مو  تر ور المنو

 باألحداث المتطرفة للطقس والمناخ؛والمعتقبل ة المتعلقة 

  لبل ولوع الكوارثالعكان يمكن أن يكونوا أكثر لدرة عل  المجابهة. 

 المواضيع الرئيسية

  ارتفوواع ذوو ه تولوو  موون المو.  المتطرفووةث الطقووس والمنوواخ ادالعووالم، لوحظووت زيووا ات فووي بعووض أحوومتفرلووة موون فووي أنحوواء

 ؛12الـ خال  القرن  ات االزي

 تر رات المناخ ة الناتجة عن النشواط البشوري، كلهوا توؤثر     التنم ة االلتصا ية واالمتماع ة، والتر رات المناخ ة الطب ع ة، وال

 ؛بالطقسومخاطر الكوارث المتعلقة  -تر ر المناخ عل  

 عدا  واالستجابة الستل ةفعالمداخل وفر لاعدة معرف ة لوة  ت ،رث والتك ف م  تر ر المناخالتجربة م  إ ارة مخاطر الكوا

 .والكوارثمتطرفة لألحداث ال

 www.preventionweb.net/go/srex:  يمكن االوالع على المميد

 

 . 0200البنض الدولي   . التكيف مع توير المنا  في المدندليل 

ن فوي  والمعوؤول  مذو عوتهدف  الجمهوور الرئ عوي الم  و . الستجابة لتحديات التك ف م  تر ر المناخ في المودن لعملي صدر ذ ا ذو م

يمكون أن تجود فوي ذو ا الودل ل      كموا  ن في البلدان النام ة ال ين بدأوا النظر في لضوايا التك وف مو  تر ور المنواخ،      ووالممارس ،المدينة

يووفر  و ،دل ل أمثلوة علو  الممارسوات الج ودة والتجوارب النامحوة      كموا يقودم الو   .  المتنوامي ونظورة شواملة عون ذو ا الموةووع      مقدمة 

  أولويوات  مو طرق ربوط تر ور المنواخ    م  توة ح ومهات النظر العمل ة، كما يعرض  . الشر  لبعض الموار  واأل وات األخرى

 ،مثل الحد من مخاطر الكووارث، والتنم وة االلتصوا ية، والصوحة العاموة، واالسوتدامة       للمدن، لقضايا الهامةاالمجتم  وغ رذا من 

 .وأولويات أخرى ،واألمن الر ائي
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عوهم فوي تطووير وتنف و  خطوط التك وف فوي المودن، وتعزيوز القودرات والمعواعدة علو  تحف وز              ين أ لك، يمكن من خال  " الدل ل"و

 ، بمشواركة يذو ا المنوتج المعرفو   لوام البنوك الودولي بإعودا      ولود   . التك ف ب ن مديري المدن والجهات المعن ة األخرىحو  الحوار 

توم إنتاموه مون خوال  برنوامج العمول المشوترك بو ن         و، "معهد ماساتشوسوتس للتكنولوم وا  "و، "حكومات محل ة من أمل االستدامة"

 ."تحالف المدن"عم من ، وبد"المدن وتر ر المناخ"البنك الدولي وموئل األمم المتحدة حو  

 http://go.worldbank.org/EEBXSYRPR0:  المميديمكن االوالع على 

 

المرفااق البنااض الاادولي   . 00لمخاااور الفيضااانات فااي القاارن  دارة الحضاارية المتكاملااة دلياال لااإل : الماادن والفيضااانات

 . 0200العالمي للحد من مخاور الكوارث والتعافي  

حوو  ك ف وة    ،البلودان النام وة  بمودن  الوالمتخصصو ن التقن و ن فوي     ،ع الع اسوات والقورارات  الصون األ اء وم هوات  قدم تذ ه الوث قة ت

يتم ف ه تق  م  ااسترات ج وذي تتخ  مدخال  . تر رلابل للمناخ التي تتر ر سريعا، وفي إ ارة مخاطر الف ضانات في الب ئة الحضرية 

 راسوة حالوة،    51وذوي موزو ة بوأكثر مون     .  توفر المعرفوة وتشومل كافوة المعن و ن    و مجها في عمل ة  ذاالتداب ر المناسبة، واخت ار

أحودث موا وصول إل وه مجوا       يجعود   "دل لالو "و.  لع اسوات لمجموعوة مون المبوا ج التوم ه وة     ، و"تفعول ك وف  "أموزاء  سلعولة مون   و

 .لمخاطر الف ضاناتاإل ارة الحضرية المتكاملة 

ذ ئووات متنوعووة قوو  تحووت معووؤول ة وي ،متعوود  التخصصووات ومتعوود  القطاعوواتذووي موودخل المتكاملووة للمخوواطر الحضوورية اإل ارة 

مم و   عبور  توداب ر إ ارة مخواطر الف ضوانات شواملة ومحود ة محل وا ومتكاملوة ومتوازنوة         ويجب أن تكون  . كوم ةة وغ ر ح حكوم

 :يعتند إل  المبا ج التال ة "دل لال"و . القطاعات المعن ة

  ؛ ارة الف ضاناتموحدة إلخطة ال تومد  : عن اآلخر مخاطر الف ضانات مختلفلكل س ناريو 

  ؛أن تكون لا رة عل  موامهة معتقبل متر ر وغ ر مؤكديجب تصام م إ ارة الف ضانات 

 المنتظم؛التخط ط الحكم وج إ ارة مخاطر الف ضانات في ا مإتطلب ت ةالعريع نةالحضر 

 الحصوو  علو    "ل مون أمو  التداب ر اله كل ة وغ ر اله كل وة والمقواي س الج ودة    من تطلب استخدام كل تمتكاملة السترات ج ة اال

 ؛"التوازن الصح ح

 ؛المصب وأالمنب  لد تنقل المخاطر نحو ة  الهندسالمفرطة في التداب ر ه كلة ال 

 ؛من المعتح ل القضاء تماما عل  خطر الف ضانات 

 ؛الف ضاناتأذم من  ورذا في إ ارة ومتعد ة أكثر مناف  مشتركة ها تداب ر إ ارة الف ضانات ل 

  ؛الف ضانات أمر بال  األذم ةوةو  المعؤول ة عن بناء وتشر ل برامج مخاطر 

  ؛المتعد ينالمعن  ن تنف   تداب ر إ ارة مخاطر الف ضانات يتطلب التعاون ب ن 

  ؛إ ارة الف ضاناتعل  األوس  نطالا لإلنفاق االمتماع ة والب ئ ة لنظر في العوالب امن المهم 

 ؛أمر ةروريستعدا  التواصل المعتمر لرف  معتوى الوعي وتعزيز اال 

  لبناء القدرات فيواستخدام التعا ،  بعد الف ضاناتيعراللتعافي اخطة. 

 www.gfdrr.org/urbanfloods  :المميديمكن االوالع على 
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 امدوات والموارد . 1ق لحمال
و لوك مون أمول     ،هو ه األ وات والمووار   للموالو  اإللكترون وة ل   ةن األصول  ويعنوا عديل اليرم  مالحظة أنه في بعض الحاالت، تم ت

مختصورة فوي متصوفحك، سو تم توم هوك تلقائ وا إلو  المووار  علو           العنواوين  العنود اسوتخدام ذو ه     . المعلومات تعه ل وصولك إل 

 .نترنتمتصفح اإللم بنعخ أو كتابة العنوان في كت ب، في الإ ا كنت تقرأ و . مول  كل منظمة

 

 الموارد العامة
 "!دينتي تستعدم -مجابهة الكوارث  من المدن تمكين "

www.unisdr.org/campaign   تعمل للحد من المخاطرمشاركة التي لمدن الواكل ما تحتاج معرفته حو  الحملة العالم ة. 

 

 على المجابهة بناء قدرة اممم والمجتمعات: 0202-0222 "وجهيو"إوار عمل 
www.unisdr.org/hfa   التوم ه ة  المبا جوذو يشمل لعمل، اعتمدته الدو  األعضاء في األمم المتحدة، من اإطار عمل لمدة عشر سنوات ذو

 .الوطنيمعتوى تقدم عل  الإيجا  نظام لمتابعة ال، م  مجابهةلبناء القدرة عل  ال

 

 UNISDR (0220) - "وجهيو"دليل تنفيذ إوار عمل :  أقوال إلى أفعال
www.unisdr.org/files/594_10382.pdf   (.وطن ةالترك ز عل  المعتويات ال) "ومذ و"تنف   إطار عمل   ةك فخطوات واسترات ج ات 

 

 (.0202)كيوتو    جامعةUNISDR -المحليين للمعنيين  "وجهيو"دليل تنفيذ إوار عمل 
www.preventionweb.net  علو  المعوتوى المحلوي علو  أسواس      "ذ ومو" عم تنف   إطار عمل حو    نعن مص ات للحكومات المحل ة والتو 

 ".ألوا  إل  أفعا "

 

 لألفية اإلنمائية اممم المتحدة أهداف 
www.undp.org/mdg/basics.shtml  يمكون أن توؤ ي   عل  أنها  - في العالم ةمؤسعات التنم ة الرائدعل ها مم   الدو  و تفقات - ثمان ة أذداف

 .إل  الحد من الفقر والجوع والمرض

 

 UNISDR (0229  0200) -الحد من مخاور الكوارثحول تقرير التقييم العالمي 
http://www.preventionweb.net/gar   اسوتنا ا إلو  تقوارير   )لتقدم المحرز في الحد من مخواطر الكووارث   يجرى كل سنت ن لتق  م اتق  م عالمي 

تقريور عوام   العنووان الفرعوي ل  و.  تهوا والتوصو ات لمعالج  ،ر الطب ع وة اخطو تحل ول اتجاذوات المخواطر، واأل   مرامعة و، و("ذ ومو"إطار عمل 

أنموواط المخوواطر واتجاذووات الفقوور علوو   ) 0الفصوول :  ات الصوولة الخاصووة ذووي  ووالفصوو".  المخوواطر والفقوور فووي منوواخ متر وور "ذووو  1111

كشوف المخواطر،   "ذوو   1122تقريور  العنووان الفرعوي ل  و . (والفقور والكووارث  الحكم المحلي والحضوري  ) 1. 4، والفصل (المعتوى المحلي

 .(الفرص والحوافز للحد من مخاطر الكوارث) 6الفصل : ذي خاصةالصلة والفصو   ات ال . "إعا ة تعريف التنم ة

 

المرفااق العااالمي للحااد ماان الكااوارث   -الكااوارث قابليااة التضاارر ماان فااي الحااد ماان تمهياادي ماادول : قااادرة علااى المجابهااةماادن 

 UNISDR (0225.)والتعافي  البنض الدولي  
http://tinyurl.com/ycuaqyn   بالمناخ، م   راسات حالة وأوراق العملالمتعلقة ث لكوارلابل ة التضرر من اكتاب تمه دي حو  الحد من. 

 

 

 ما هو دور المجتمعات المحلية المنخفضة الدول في المناوق الحضرية في الحد من مخاور الكوارث؟ 
 (0200)معهد التنمية الدولية  - UNISDR  "دي ساتيرويه"

http://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2011/en/bgdocs/Satterthwaite_2011.pdf  ث قووة عوون خلف ووات تقريوور التق وو م العووالمي   و

 .دخلومتوسطة المنخفضة الحضرية في الدو  مخاطر الكوارث الحد من الدخل المنخفض في  ات  اتحو   ور منظمات المجتمع، 1122

 

http://www.unisdr.org/campaign
http://www.unisdr.org/hfa
http://www.unisdr.org/files/594_10382.pdf
http://www.preventionweb.net/
http://www.undp.org/mdg/basics.shtml
http://www.preventionweb.net/gar
http://tinyurl.com/ycuaqyn
http://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2011/en/bgdocs/Satterthwaite_2011.pdf
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 .0202المنتدى العالمي وقائع   .المدن والتكيف مع توير المنا  : قادرة على المجابهة مدن
 (.Springer Science and Business Media B.V. 2011)، "2االستدامة المحل ة "

http://preventionweb.net/go/20257 
 

 إوار مالسسي وإداري  : 0 ةساسيام
 
تحالفوات  وال مشواركة الموواطن ن والمجتمو  المودني     ساعلو  أسو  والحود منهوا علو     مخاطر الفهم لتنع   الوتنظ م  ومو  "

 "فهم  ورذا في الحد من مخاطر الكوارث واالستعدا تتأن مم   اإل ارات وةمان  . محل ةال
 

 (.0229)الكوارث مخاور دارة كتي  الخطة الرئيسية إل : الكبرى" ومبايم"الحد من مخاور الكوارث في مشروع 
handbook.pdfmegacities.org/drmmp_-http://emi  ارة مخواطر الكووارث فوي    الخطوة الرئ عو ة إل  تنف و   عمل وة  خطوة بخطووة  عرض  ل ل ي 

 .، الهند"مومباي"

 

 "مومبااي "بلدياة  مالسساة   . دارة مخااور الكاوارث  الخطاة الرئيساية إل   -  الهناد  "مومبااي "القانونياة والمالسساية    الترتيبات 

 ( 0200) "مبادرة المال ل والمدن الكبرى" الكبرى 
http://tinyurl.com/c3mvxby   تهوا الرئ عو ة   وأساس خط ،"مومباي"الترت بات القانون ة والمؤسع ة إل ارة مخاطر الكوارث في حو   راسة

 .مخاطر الكوارثإل ارة 

 

   أستراليا "كوينمالند"  حكومة والية المحلية إلدارة الكوارثتوجيهات المرحلية ال
http://tinyurl.com/d7a9kqr   ارة الكوارثنظام مجتمعي إلخطة لمعاعدة الحكومات المحل ة عل  تطوير . 

 

 ( 0200)حكومة الفلبين بالفلبين   0202لسنة  مخاور الكوارثحد وإدارة القانون 
http://tinyurl.com/c2qqcmc   طر الكوارث في الفلب ناخملحد من التخط ط لعزز يوطني لانون . 

 

 ( 0225)ي  تاون ك -( أفريقياجنوب )مخاور الكوارث إلدارة  "كي  تاون"وطة بلدية 
http://www.capetown.gov.za/en/DRM/   للمدينة إل ارة مخاطر الكوارثمدخل شامل . 

 

 ( استراليا)" بريسبان"لمدينة إدارة الكوارث وطة سالمة المجتمع و
safety-http://www.brisbane.qld.gov.au/community/community/    ارثولكلوة  خطة إ ارة اسالمة المجتم ، حو  معلومات. 

 

 التمويل والموارد  : 0 ساسيةام
 
 ات الودخل المونخفض،    األسور للحد من مخاطر الكوارث وتقديم حوافز ألصوحاب المنواز  و  مخصصة  م زان ةومو   "

 "العام لالستثمار في الحد من المخاطر التي يوامهونها المحل ة والقطاع الخاصلمجتمعات لو
 

 ( 0200)سترالي االستراتيجية اممعهد السياسات  -الكوارث على مجابهة ستراليا تمويل قدرة أ : تقاسم المخاور
http://tinyurl.com/d2542rr 

 .ذم للتعافيو عم الضحايا في مهو  ،من مراء الكوارث الطب ع ة  ةللحد من الخعائر المعتقبلتع  توص ات 

 

http://preventionweb.net/go/20257
http://emi-megacities.org/drmmp_handbook.pdf
http://tinyurl.com/c3mvxby
http://tinyurl.com/d7a9kqr
http://tinyurl.com/c2qqcmc
http://www.capetown.gov.za/en/DRM/
http://www.brisbane.qld.gov.au/community/community-safety/
http://tinyurl.com/d2542rr
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والتكيف مع تويار المناا    الحد من مخاور الكوارث  -التنمية مدول يستند إلى الطل  على  : القادرة على المجابهةمدن التمويل 

 .(0200)" حكومات محلية من أجل االستدامة" -
http://tinyurl.com/7jylz9p   مبوال  كب ورة مون رأس الموا      حشد الالزمة لمتطلبات الترك ز عل  الب، القدرة عل  المجابهة مبتكر لتمويلمدخل

مو   جديودة للتك وف   الدول وة ال صونا ي   المون  يمكون حشوده   تتجواوز موا كوان    ولود تصول إلو  مبوال  أكبور و     من أمل الحد من المخاطر الحضورية،  

 . المناخ

 

 .ات المتحدةالوالي -وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية  -الكوارث لتخفيف من حدة قر  مضووص مداة تحليل التكلفة والمنفعة ل
http://www.fema.gov/government/grant/bca.shtm   برمج ات تحل ل التكلفة والمنفعة لوكالوة إ ارة الطووارج الف درال وة،     تضمناة ت األ هذ

 .التكلفة والمنفعةلتحل ل تدريب ة الدورة الثائ  وو والكت بات التقن ة،

 

 البنض الدولي  برنامج اممم المتحدة اإلنمائي  -ويارات تمويل المنا  
www.climatefinanceoptions.org  ام ةعل  شبكة اإلنترنت يوفر توم هات شاملة حو  الخ ارات المال ة المتاحة للبلدان النمول  ذ ا ال . 

 

 بشأن توير المنا اتفاقية اممم المتحدة اإلوارية  -صندوب التكيف 
fund.org/-http://www.adaptation   التفال ووة األمووم المتحوودة اإلطاريووة بشووأن تر وور المنوواخ   "ك وتووو"األطووراف فووي بروتوكووو   لووام بتأس عووه، 

 . البروتوكو ذ ا تمويل مشاري  وبرامج التك ف في البلدان النام ة األطراف في بررض 

 

 صناديق المنا تحديث 
www.climatefundsupdate.org/   إلو  معواعدة   تهودف   ،متزايود مون المبوا رات الدول وة لتمويول المنواخ      العود   المول  معتقل يقدم معلومات عن

 .تحديات تر ر المناخعل  موامهة البلدان النام ة 

 

 رف مخاوركاع -تقييم المخاور المتعددة  : 3 ةساسيام

كأسوواس  هاالمخوواطر واسووتخدام اتإعوودا  تق  مووو . بل ووة التضووررالمخوواطر ولاالمتعلقووة بب انووات ومووو  تحووديا معووتمر لل"

متاحوة لكول العوكان     المدينوة لمجابهوة الكووارث   المعلوموات وخطوط   ذو ه  التنم ة الحضورية، وةومان أن   ولرارات لخطط 

 "وأنه لد تم منالشتها بأكملها

 

 (0200)البنض الدولي  -مشترك دول نحو م : تقييم المخاور الحضرية
http://go.worldbank.org/VW5ZBJBHA0           حوو   إطار إلمراء تق  م للمخواطر الحضورية، يعوع  إلو  تعزيوز التماسوك والتوافو  فوي اآلراء

 . لمدن التخط ط لموامهة الكوارث الطب ع ة وتر ر المناخمكن لي ك ف

 

 موئل اممم المتحدة -التقنيات المستخدمة في تقييم مخاور الكوارث 
http://www.disasterassessment.org   ويمكون البحوا تحوت العنووان     .  تق  م الحود مون مخواطر الكووارث    و راسات الحالة لبوابة لتبا   أ وات

 "مخاطر الكوارثتق  م التقن ات المعتخدمة في "تحت عنوان ومزيد من البحا ؛ "مخاطر الكوارثلالشامل التق  م "الخاص بـ 

 

 (0225)اممم المتحدة للبيئة برنامج  -الكوارث ن المجتمعات المحلية مقابلية تضرر تقييم 
http://tinyurl.com/d4re8ew   إمراء تقدير تقريبي لمدى تعرةهم للمخاطرعل  لمخاطر لمعاعدة المجتمعات المحل ة للجوانب العامة لأ اة. 

 

 "المركم اآلسايوي لالساتعداد للكاوارث   " -بشأن تقييم المخاور في المدن على المجابهة  المجتمعقدرة اإلدارة الحضرية ودليل 

(0202 ) 
http://tinyurl.com/cxbgquh  الحكوموات المحل وة فوي     هوا توامهالتوي  تهدف إل  رف  معتوى الوعي بالتحديات رشا ية سلعلة من الكت بات اإل

 . الحد من مخاطر الكوارث

 

 (0200" )وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية" -لتقييم المخاور ونمذجة الكوارث برمجية ": ها وس"
http://www.fema.gov/plan/prevent/hazus    ات الجرراف وووة لتقووودير الخعوووائر المحتملوووة مووون الوووزالز   نظوووم المعلوموووبرمج وووات مبن وووة علووو

 .والف ضانات واألعاص ر

http://tinyurl.com/7jylz9p
http://www.fema.gov/government/grant/bca.shtm
http://www.climatefinanceoptions.org/
http://www.adaptation-fund.org/
http://www.climatefundsupdate.org/
http://go.worldbank.org/VW5ZBJBHA0
http://www.disasterassessment.org/
http://tinyurl.com/d4re8ew
http://tinyurl.com/cxbgquh
http://www.fema.gov/plan/prevent/hazus
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 (الواليات المتحدة)المال ل معهد بحوث هندسة  - ل مالأدوات تقييم مخاور ال
http://www.eeri.org/mitigation/    البحوا  يمكون   . لحود مون الخعوائر النامموة عون الوزالز       امعلومات عون سوبل   إلكتروني يحتوي عل  مول

 ( 2111) "ز الزالمن لعالمة كال فورن ا للجنة "إعدا  " مجموعة أ وات لصناع القرار" وانعنتحت 

 

المركاام اآلساايوي لالسااتعداد للكااوارث  مكتاا  المفوضااية اموروبيااة للمساااعدات       -دلياال الميساار   : تقياايم المخاااور الحضاارية 

 ( 0202) "الدوليةبالن "المنظمة الدولية للمعوقين  اإلراثة اإلسالمية  اإلنسانية  
http://tinyurl.com/d3cfb7j   كول الجماعوات   شوراك  إل، معتوى المجتم  إل مدينة معتوى الة من تق  م المخاطر الحضريالنزو  بعمل ة ك ف ة

 .ارثوللكستعدا  في اال

 

   المرفق العالمي للحد من الكوارث والتعافيالبنض الدولي -" ساونةالص انقال"اكتشاف 
http://tinyurl.com/cdsa2rk   وذو أحد مطبوعات المرف  العالمي للحد من " لا رة عل  المجابهةمدن "ة من مدالتق  م، معتتمرين ورلة عمل

 (.ةالعام اتالتوم هبانظر القعم الخاص )الكوارث والتعافي 

 

 سابل عاي  مساتدامة    مان أجال   تخفياف الكاوارث   برناامج   -العشاوائية  لمستوونات للمخاور ي لشاركتقييم ت: العاصفةروي  ت

 ( 0225)  جنوب أفريقيا "كي  تاون"
http://tinyurl.com/d8youoc   إل ارة المتكاملة لمخاطر الكوارث عل  التخط ط لالستخدامها في  ،للمخاطرطرق التق  م التشاركي  ل ل يبعط

 .معتوطناتمعتوى ال

 تمكينها من المجابهةو هاحماية البنية التحتية وتطوير : 1 ساسيةام

يقلل من المخاطر، مثل تصريف الف ضوانات، وتعوديلها عنود الحاموة     ص انتها بما ة وعاساالستثمار في البن ة التحت ة الح"

 ."للتك ف م  تر ر المناخ

 

 المعهد الووني إلدارة الكوارث -دراسة من دلهي حالة  : هاتالفيضانات الحضرية وإدار
http://tinyurl.com/cpdheeh   الهندظروف لمحة عامة عن ك ف ة إ ارة الف ضانات في. 

 

مبااادرات "  "جمعياة الميااا  الدوليااة "  "حكومااات محلياة ماان أجاال االسااتدامة " -تكياف أنظمااة الميااا  الحضارية لتوياار المنااا    

 ( 0200)اليونسكو   "الطاقة الشمسية والريا  تجا  توير المنا 
www.adaptationhandbook.org  الم واه الحضورية    قابل وة تضورر نظوم   ئ عو ة ل المجاالت الرحو   ،ع القرار عل  المعتوى المحلياكت ب لصن

 . تر ر المناخمن 

 

 RDSINU (0220.)برنامج اممم المتحدة اإلنمائي  -الجيد للمبانيتصميم والبناء الكتي  عن 
http://tinyurl.com/bttjvn2   التصم م الج د في المناط  المعرةة لألخطار الطب ع ةمبا ج البنائ ن حو  / نصائح ألصحاب المناز. 

 التعليم والصحة:  ةويالحينشآت المحماية : 2امساسية 

 "رف  معتويات له ه المراف  كلما  عت الحامة إل   لكالصح ة ووالمراف  تق  م سالمة مم   المدارس  "
 

 ( 0225)منظمة الصحة للبلدان اممريكية  - ياتمالشر سالمة المستشف
http://tinyurl.com/c53gdvw      ،ع القوورار فكوورة عامووة عوون لوودرة المعتشووف  علوو       اصوونتوووفر لأ اة منخفضووة التكلفووة يمكوون االعتمووا  عل هووا

 .عالمةال ل ل ونما ج لتق  م   .عمل في حاالت الطوارج والكوارثاستمرارذا في ال

 

http://www.eeri.org/mitigation/
http://tinyurl.com/d3cfb7j
http://tinyurl.com/cdsa2rk
http://tinyurl.com/d8youoc
http://tinyurl.com/cpdheeh
http://www.adaptationhandbook.org/
http://tinyurl.com/bttjvn2
http://tinyurl.com/c53gdvw
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 ( 0225)منظمة الصحة العالمية  البنض الدولي  - امعرفتهيج  حقائق أساسية  02  :لمستشفيات اآلمنةل RDSINUحملة
http://tinyurl.com/crva29l   حو  أذم ة المراف  الح وية مثل المعتشف ات في حاالت الكوارثاعتبارات تؤخ  في الحعبان عشرة. 

 

 .ئهاوشركا RDSINU-الكوارث تقييم وتخطيط التخفيف من مخاور :  آمنةومستشفى  ةمليون مدرس
hospitals.net/-schools-http://www.safe   جعول  تاتخوا  إموراءات   بلتوزام  علو  اال تشج   المجتمعات والمنظمات واألفورا   إل  لدعوة لمبا رة

 "(.موا  إعالم ة"عن األ وات تحت بحا يمكن ال)المدارس والمعتشف ات أكثر أمنا 

 

 .(0221)و ارة الصحة في نيبال  -ة هيكلية في المنشآت الصحيحول السالمة رير المبادئ توجيهية 
http://tinyurl.com/c7dr3yh     فوي العمول فوي حواالت      ارسوتمر مون ح وا لودرة المعتشوف  علو  اال     رلوا  اتداب ر التخف ف التوي يمكون أن تحودث ف

 .من عدمه الكوارث

 

" RiskRed" -الكاوارث  مخااور فاي مواجهاة    حاد مان ال  تعلايم ال  -في المادارس  ستعداد لحد من الكوارث واالقائمة التحقق من ا

(0225) 
http://tinyurl.com/bwulwrn  في المدارسلحد من الكوارث لائمة التحق  من ا 

 

  "شابكة الوكااالت المهتماة باالتعليم فاي الكاوارث      "  "أماناة االساتراتيجية  " -بناء مدرساة أكثار أمناا    حول مالحظات توجيهية 

 البنض الدولي
http://tinyurl.com/cx2a5vk  المدارستحص ن هة وابمجلمباني القا رة عل  الالمبا ج التوم ه ة والخطوات العامة لوة  خطة ل. 

 

نظماة الصاحة   م/ منظمة الصاحة للبلادان اممريكياة    -قياس عالمي للحد من الكوارث مجماعية  المسالولية ال  :آمنة مستشفيات

 .(0222)العالمية 
http://tinyurl.com/cl2o5c4   الكوارثلا رة عل  مجابهة لمراف  الصح ة يقدم الحاالت التي تبرر لما ا يجب أن تكون الدعوة لكت ب. 

 البناء وتخطيط استخداا امراضيلوائح  : 7امساسية 

 ”األراةيومبا ج التخط ط العل م الستخدامات  ،طراخالمقاومة للمبناء وتنف   والعي للوائح التطب    "

 

  معهاد التنميااة  "المالسسااة الهندساية للجباال الجليديااة  " -ساتخداا امراضاي وتخفيااف المخااور    الحكوماة المحليااة ال  اتتخطيطا 

 (.0227)الدولية 
http://tinyurl.com/bvz8ddc  لوودرة الحكومووات المحل ووة علوو  تطب وو  تخطوو ط اسووتخدام األراةووي وةوووابط  الضوووء علوو  ذوو ه الورلووة عوولط ت

 .التنم ة

 

 (باللوة اإلسبانية( )0229) بيرو  السالا وامملجمعية  - في المدارس والمجتمع مخاورإدارة ال لدمج منهجي دليل
http://tinyurl.com/cokpyp5  ل ل إل ارة المخاطر في المدارس والمجتمعات المحل ة . 

 

   كندا"فانكوفر"مقاوعة  المناوق المسمو  فيها بالتنمية لمراعاة اموطار الطبيعية 
http://tinyurl.com/bmcfkyv   فانكوفر"وةعته مقاطعة شما   ،ر الطب ع ةاخط ارة األمدخل مراعي للمخاطر إل". 

 

http://tinyurl.com/crva29l
http://www.safe-schools-hospitals.net/
http://tinyurl.com/c7dr3yh
http://tinyurl.com/bwulwrn
http://tinyurl.com/cx2a5vk
http://tinyurl.com/cl2o5c4
http://tinyurl.com/bvz8ddc
http://tinyurl.com/cokpyp5
http://tinyurl.com/bmcfkyv
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 التعليم والتدري  والتوعية العامة : 0امساسية 

 "الحد من مخاطر الكوارث في المدارس والمجتمعات المحل ة عل لتعل م والتدريب لبرامج ومو   ةمان "
 

 -أماناة االساتراتيجية   "  "كيوتاو "االتحااد اموروباي  جامعاة     -خبارة  المان  تعميم التعلم  : كوارثاللتعليم البلدة مشاهدة كتي  

 ( 0229)آسيا والمحيط الهادئ 
http://tinyurl.com/buvf3f7  إشراك أطفا  المدارس والمجتمعات في أنشطة الحد من المخاطرر   عكت ب لت. 

 

المركم  -للسلطات المحلية في آسيا دليل أسئلة وأجوبة  -لمخاور الكوارث  ةلإلدارة المجتمعي تعميم تطوير القدرات المالسسية

مكتا  المفوضاية اموروبياة     الهادئ يوي لالستعداد للكوارث  لجنة اممم المتحدة االجتماعية واالقتصادية آلسيا والمحيط اآلس

 للمعونات اإلنسانية
http://tinyurl.com/d3ymo4d  تخط ط استخدام األراةيفي لحد من مخاطر الكوارث األسئلة الشائعة ل . 

 

المركام اآلسايوي لالساتعداد للكاوارث       -في آسيا للسلطات المحلية الحد المجتمعي من مخاور الكوارث " أمانة االستراتيجية"

 ( 0227) مكت  المفوضية اموروبية للمعونات اإلنسانية الهادئ لجنة اممم المتحدة االجتماعية واالقتصادية آلسيا والمحيط 
http://tinyurl.com/cs4jkhc   اإل ارة المجتمع ة لمخاطر الكوارثلبناء لدرات كت ب عمل. 

 حماية البيئة وتعميم النظم البيئية : 5امساسية 

الف ضوانات والعواصوف وغ رذوا مون األخطوار التوي        والحوامز الطب ع ة للتخف ف من آثوار  حماية النظم الب ئ ة الطب ع ة"

 "بناء عل  الممارسات الج دة للحد من المخاطرمن خال  ال التك ف م  تر ر المناخ.  هامدينتك عرةة لتكون 
 

  منظماة امرذياة والمراعاة    المركم اآلسيوي لالساتعداد للكاوارث   - "الدي جبن"التكيف مع الجفاف في  : تقل  المنا  وتوير 

(0220 ) 
http://tinyurl.com/bo3bn26   ال يشجبن"ظروف للمعاعدة في فهم الجفاف في   ةتدريبوموار   ل ل". 

 

  لبااي أمقاوعاة  حكوماة  الحد مان مخااور الكاوارث والتكياف ماع تويار المناا           اتلتحدياالستجابة  :   الفلبين"لبايأ"مقاوعة  

 (.0202) منا لومركم المبادرات والبحوث في مجال التكيف مع توير ا
http://tinyurl.com/ck6btnb   المناخالقدرة عل  مجابهة تر ر ستخدام الحد من مخاطر الكوارث لتحق   ال راسة حالة . 

 

 ( جنوب أفريقيا) -الساحلية   استراتيجية إدارة المنطقة "كي  تاون"مدينة 
http://www.capetown.gov.za/en/EnvironmentalResourceManagement/   للمودن الواسعة يوفر ذ ا المول  لمحة عامة عن القضايا الب ئ ة . 

 . متكامل إل ارة المناط  العاحل ة في مدينة ك ب تاونلعثور عل  مدخل ل" منشورات" وانعنتحت البحا يمكن 

 

مديناة  حكوماات محلياة مان أجال االساتدامة        -المنااوي   كتيا  العمال  :  تفاقية رؤساء بلديات الوالياات المتحادة لحماياة المناا     ا

 ( 0227)مجلس رؤساء بلديات الواليات المتحدة لحماية المنا   البلديات مالتمر رؤساء  -  الواليات المتحدة "سياتل"
http://tinyurl.com/ce2ammu  وتنف و  التزاموات   غوازات الدف ئوة،   الحكومات المحل ة للحد مون انبعواث    ذاإلمراءات التي يمكن أن تتخ أمثلة ل

 .حماية المناخ

 

المركام   - "جالميكاون "الجمء امسفل من حاوض نهار   بلدان في بلدات وال قاوعاتالملسلطات للفيضانات ستعداد رنامج االدليل ب

 "جميكاون ال"لجنة نهر اآلسيوي لالستعداد للكوارث المعونة التقنية املمانية  مكت  المفوضية اموروبية للمعونات اإلنسانية  

 ( 0229)للتنمية المستدامة 
http://preventionweb.net/go/13076  الحت امات وأوةاع عديلها تبعا ويمكن ت ،للف ضاناتستعدا  يصف ترت بات التنف   الالزمة لتخط ط اال

 . البلدان األخرى في آس ا

 

http://tinyurl.com/buvf3f7
http://tinyurl.com/d3ymo4d
http://tinyurl.com/cs4jkhc
http://tinyurl.com/bo3bn26
http://tinyurl.com/ck6btnb
http://www.capetown.gov.za/en/EnvironmentalResourceManagement/
http://tinyurl.com/ce2ammu
http://preventionweb.net/go/13076
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 ( 0229)" فينيسيا"مجلس المدينة  - "فينيسيا"لمدينة  يةالفيضالسهول وطة إدارة 
http://tinyurl.com/d7tkbxx   1125-1121اإللل م ة إل ارة الف ضانات تكم لي لنظام اإل ارة المحل ة عل  معتوى الدولة، والخطة  ملح . 

 ونظم اإلنذار المبكر واالستجابة  فعالاالستعداد ال : 9امساسية 

بشوكل   تودريبات االسوتعدا  للجمهوور   وولدرات إ ارة الطوارج في المدينة، وعقود امتماعوات    ،نظم اإلن ار المبكرإنشاء "

 ."منتظم
 

 (0225)يرلندا أمحلي  حكم الالبيئة والتراث والإدارة  -إوارا إلدارة الطوارئ الكبرى 
http://tinyurl.com/bqxzg7q   منعقة لحاالت الطوارج الكبرىالستجابة االوتنف   إلعدا   ةستجابة الرئ ع االلتمك ن وكاالت مصمم. 

 

 كاليفورنيا  الواليات المتحدة اممريكية  ل  لمالتحالف دول ا -لمرافق الحكومية وادليل تمرينات الهمات امرضية للوكاالت 
http://tinyurl.com/d429rru  ز لزالأمثلة عل  أنشطة التمرينات واالستعدا  ل. 

 

 ( 0202)أستراليا   ل المالأمن   "فيكتوريا"مدينة  - ل مالالطوارئ لوطة الدولة 
http://tinyurl.com/caws86a  أسترال ا"ف كتوريا"مدينة  ،ز زالالأحداث في لطوارج الفعالة لإل ارة لالتوم ه االسترات جي قديم خطة لت ، . 

 

 مكت  إدارة الطوارئ  - "نيويورك"االستعداد للطوارئ في مدينة  : "نيويورك"استعداد 
http://tinyurl.com/bmxlbhu  للتحق   ل ل للمواطن ن حو  التخط ط لحاالت الطوارج م  لوائم. 

 

 ( 0200)  البنض الدولي المرفق العالمي للحد من الكوارث والتعافي - "شنوهاي"أوطار  لتطبيق نظاا اإلنذار المبكر 
http://tinyurl.com/7egjujr     اتألخطار المتعد ة عل  أساس أفضول الممارسوات فوي مجتمعو    نظام إن ار مبكر ليلخص ذ ا التقرير ك ف ة تنف 

 .المائي الجويأخطار الطقس 

 

 الواليات المتحدةوكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية  
http://www.fema.gov  للطووارج وتخف وف الخعوائر النامموة     سوتعدا   التخطو ط لال حو  والمبا ج التوم ه ة طبوعات مجموعة واسعة من الم

 - ن الموواطن سوتعدا    ل ول متعمو  ال   ذول أنوت معوتعد؟     : المولو  لتحديود العنواوين التال وة    علو   استخدم محرك البحا  . الطب ع ةخطار عن األ

 وكالة إ ارة الطوارج الف درال ة

 

وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالياة  البرناامج القاومي للتخفياف مان أوطاار الامال ل          -صحاب المنا ل م  لمالدليل السالمة من ال

 (.0222)الواليات المتحدة 
علو  تخطو ط   هودف إلو  معواعدة الودو  والمجتمعوات      ي -الوالية ي لتخف ف آثار األخطار، تخط ط التخف ف المحلي وعل  معتوى  ل ل إرشا 

 (.8، 7، 6، 4، 0، 1، 2 - 086وكالة إ ارة الطوارج الف درال ة، ) راخطاألمن تخف ف مجدية للعمل ة إمراءات تنف   و
resources.shtmwww.fema.gov/plan/mitplanning/ 

 

 الشمالية  كندا "فانكوفر"مدينة  -ي شمالمكت  إدارة الطوارئ للساحل ال
http://www.nsemo.org   تشمل"  لة ال ك ةاأل"بحا في المول  لتحديد مول  مجموعة متنوعة من الاستخدم محرك: 

 

 http://tinyurl.com/49nan7x  ، كندا"كولومب ا البريطان ة" -تعونامي الز  وزالالدل ل ال كي لل

 

 http://tinyurl.com/cmqoy6v الدل ل ال كي ألصحاب المناز  بشأن الحرائ  

 

http://tinyurl.com/d7tkbxx
http://tinyurl.com/bqxzg7q
http://tinyurl.com/d429rru
http://tinyurl.com/caws86a
http://tinyurl.com/bmxlbhu
http://tinyurl.com/7egjujr
http://www.fema.gov/
http://www.fema.gov/plan/mitplanning/resources.shtm
http://www.nsemo.org/
http://tinyurl.com/49nan7x
http://tinyurl.com/cmqoy6v
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 وإعادة بناء المجتمعاتفي التعا : 02امساسية 

  الودعم لهوم  وأن  لك أساسي في عمل ة إعوا ة اإلعموار مو  تقوديم      النام ن بعد أي كارثةحت امات ومو  ةمانات لتلب ة ا "

إعوا ة بنواء   بموا فوي  لوك    المالئموة،   ةسوتجاب المتطلبوات والمعواعدات لال  تنف و   وتصوم م  المون أمول    وة  المجتمع هممنظماتلو

  ”الع شكعب المناز  وسبل 
 

 منتدى التعافي الدولي

http://www.recoveryplatform.org/resources/  منتدى التعافي الدولي بما فوي  لوك  راسوات    العديد من الموار  عل  مول  نظر ا

 . التوم ه ةالحظات والتقارير والمفي، عات، وحاالت التاوم هالحالة، واأل وات، الت

 

 ( 0229)منظمة امرذية والمراعة   منظمة العمل الدولية -تقييم سبل العي   تاوأدمجموعة 
http://www.fao.org/  والقدرات والفرص المتاحة لتحق   ، ع شالتق  م أثر الكوارث عل  سبل في مجا  التعافي عل  عاعد الجهات الفاعلة ت

 .هاعنوانتحت ر  االمولوصو  إل  ذ ه المول  لباستخدام محرك البحا يمكن  . فيالتعا

 

المرفاق العاالمي للحاد مان الكاوارث والتعاافي        - ةقاو كثار  أكثر أمنا ومجتمعاات أ منا ل  . بناء بعد الكوارث الطبيعيةالدليل إعادة 

(0229.) 
http://www.housingreconstruction.org/housing/toc   بعوود الكوووارث ة لوووكثوور أالمجتمعووات أكثوور أمنووا ولتكووون منوواز  المووور  إلعووا ة بنوواء

 . الطب ع ة

 

 ( 0222)منظمة الدول اممريكية  -الكوارث بعد ارث للتعافي وبل الكقالتخطيط 
http://www.oas.org/pgdm/document/preplan.htm   القطاع وة   فيعوا تخطوط ال ل "ن فو س "و "سوانت ك وتس  "و "ربو ااب"و "واجأنت "أمثلة من

 .في منطقة البحر الكاريبي، والتي يمكن تك  فها لع ناريوذات أخرى
 
بناااء مناااوق  -( ندونيسااياإ)ارث وعمااار بعااد الكااعااادة اإلإتنساايق لدروس إلدارة الحكومااات المضاايفة  02 : "نياااس - أتشاايخ"

 (.0229)قادرة على المجابهة 
http://tinyurl.com/d4egskh   التنظو م والتنف و    : عوا ة اإلعموار  إلعبر ثالثة عناصر مختلفوة   "ن اس - أتش ه"ل مة من تجربة تعونامي  روس

 .والتمويل

 

 ( 0220)ر بعد الكوارث اعمإعادة اإل -لفوارب بين الجنسين لراعي المالمبادئ التوجيهية للتخطيط 
http://www.onlinewomeninpolitics.org/        ون فوي مجوا  الكووارث   ذ ه المبا ج التوم ه ة تعكس النتائج التوي توصول إل هوا البواحثون الودول ،

 .ثالم دان  ن، والحكايات التي سر ذا النامون من الكوارمباشرة من العامل ن الوالتقارير 
 

 الفصل الثالث
 
 (0223)لحكومة السلفادور االستراتيجية  خطةال :   السلفادور"سانتا تكال"

http://tinyurl.com/77h9pqt  1111عام حت  من أمل معتقبل معتدام  1112  المدمر في عام اخطة وةعت في أعقاب الزلز . 
 

 ( 0225)حكومة السلفادور  -مخاور الكوارث للإلدارة االستراتيجية  "تكال سانتا"سياسة مدينة 
http://tinyurl.com/7xn4h6b  سوانتا  "لمدينوة إل ارة المخواطر فوي نموو ج التنم وة المحل وة فوي        للمداخل االسوترات ج ة ل اللرة اإلنجل زية نعخة ب

ةومان اسوتدامة القطواع االمتمواعي والبن وة التحت وة وتخطو ط اسوتخدام األراةوي، والحفوا  علو  المووار  الطب ع وة              وذوو يعمول علو     ، "تكوال 

 . نتاميوالنشاط اإل
 
 .(0200)" 30222أيمو " وطوات أولى نحو إوار 02:  إلدارة المخاورالقطاع العاا  ادعدإ

 http://tinyurl.com/7qrkks4:  اإلسبان ة.  uk.org/pdf/Marsh%20Report_ISO31000.pdf-http://www.alarm : باإلنجل زية

 .من المدن األوروب ة اتخبرالمعتفا ة من والدروس إطار عمل لإل ارة العامة للمخاطر، 

 

http://www.recoveryplatform.org/resources/
http://www.fao.org/
http://www.housingreconstruction.org/housing/toc
http://www.oas.org/pgdm/document/preplan.htm
http://tinyurl.com/d4egskh
http://www.onlinewomeninpolitics.org/
http://tinyurl.com/77h9pqt
http://tinyurl.com/7xn4h6b
http://www.alarm-uk.org/pdf/Marsh%20Report_ISO31000.pdf
http://tinyurl.com/7qrkks4


 توضيح
 

والتعوم ات   . هوا مؤلف لكون عون آراء   و ،اآلراء الوار ة في ذ ا المنشور ال تعبر بالضرورة عون آراء األمانوة العاموة لألموم المتحودة     

 ف مووا يتعلوو  بالوةوو  ،المعووتخدمة وطريقووة عوورض الموووا  ال تعنووي التعب وور عوون أي رأي موون مانووب األمانووة العامووة لألمووم المتحوودة 

 .أو حدو ذاتخومها إلل م أو مدينة أو منطقة، أو سلطاتها، أو بشأن ترس م أو القانوني ألي بلد 

 

علو   " أمانوة االسوترات ج ة  "شوج   وت.  مصودر بالعتوراف  بشورط اال ذو ا المنشوور أو إعوا ة طبعوه، ولكون      من الممكن االلتباس مون  

بأمانوة  يرمو  االتصوا    )معوبقة  كتاب وة  وافقوة  لكن بشرط الحصو  علو  م ه ه الوث قة، ولترممة مزئ ا أو بالكامل، الستنعاخ أو اال

 (.وتقديم نعخة من الترممة، campaign@un.org-isdr:  عل االسترات ج ة 

 

 . لووا ة الحكومووات المحل ووة ل وول لرؤسوواء البلووديات و -مجابهووة الكوووارث  موون الموودن ، تمكوو ن RDSINU (1121):تنويووه بالمصوودرال

 .استرات ج ة األمم المتحدة الدول ة للحد من الكوارث: من ف، سويعرا
ISBN: 978-92-1-101496-9  

© United Nations, UNISDR  

 

 
 

 

 

 

UNISDR -  المكت  اإلقليمي

 العربية للدول
isdr-arabstates@un.org  

www.unisdr.org/arabstates  

UNISDR -  المكت  اإلقليمي

 آلسيا والمحيط الهادئ
isdr-bkk@un.org  

www.unisdr.org/asiapacific  

UNISDR secretariat  

Tel.: +41 22 917 8908/8907  

isdr@un.org www.unisdr.org  

   

   

www.unisdr.org/campaign UNISDR -  المكت  اإلقليمي

 لأمريكتين
eird@eird.org  

www.eird.org  

UNISDR -  مكت  االتصال- 

 نيويورك
palm@un.org  

   

   

 UNISDR -  المكت  اإلقليمي

 موروبا وآسيا الوسطى
isdr-europe@un.org  

www.unisdr.org/europe 

UNISDR -  المكت  اإلقليمي

 مفريقيا
isdr-africa@unep.org 

www.unisdr.org/africa 
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 مخاور الكوارث علىمة امساسيات العشر لتمكين المدن قائ

 
تحالفاات  الو مشااركة الماواونين والمجتماع المادني     ساعلى أسا والحد منها على مخاور الفهم ل تنسيقالوتنظيم  وجود 0

 ؛مخاور الكوارث واالستعداد لهافهم دورها في الحد من تتأن جميع اإلدارات ضمان و . محليةال

 
ذات الادول المانخف      امسار للحد من مخااور الكاوارث وتقاديم حاوافم مصاحاب المناا ل و      مخصصة  ميمانيةوجود  0

 ؛العاا لالستثمار في الحد من المخاور التي يواجهونها المحلية والقطاع الخا لمجتمعات لو

 
كأسااس   هاواساتخدام  المخااور  اتإعاداد تقييما  و . بلياة التضارر  المخااور وقا المتعلقة ببيانات وجود تحديث مستمر لل 3

متاحاة لكال الساكان     المديناة لمجابهاة الكاوارث   المعلومات ووطاط  هذ  التنمية الحضرية  وضمان أن وقرارات لخطط 

 ؛وأنخ قد تم مناقشتها بأكملها

 
وتعاديلها عناد الحاجاة    مخارات السايول   مثال  والحفاا  عليهاا للحاد مان المخااور      البنياة التحتياة   إلقامة استثمار وجود  1

 ؛للتكيف مع توير المنا 

 
 دعه الحاجة إلى ذلض؛رفع مستويات لهذ  المرافق كلما و الصحية والمرافقالمدارس تقييم سالمة جميع  2

 
تحدياد  وكاذلض   . امراضي اتستخدامالتخطيط السليم ال مبادئو  وراخلمالمقاومة لبناء لللوائح اواقعي وتنفيذ تطبيق  7

 ؛كان ذلض ممكنا كلماالعشوائية  امحياءوتطوير   ذوي الدول المنخف من آمنة للمواونين  يضاأر

 
 ؛الحد من مخاور الكوارث في المدارس والمجتمعات المحلية على لتعليم والتدري لبرامج وجود  ضمان 0

 
الفيضانات والعواصف وريرهاا مان اموطاار التاي      للتخفيف من آثار الطبيعية والحواجم الطبيعية حماية النظم البيئية 5

 ؛بناء على الممارسات الجيدة للحد من المخاورمن والل ال التكيف مع توير المنا .  هامدينتض عرضة لتكون 

 
بشااكل  االسااتعداد للجمهااور تاادريبات جااراءإو  وتااوفير قاادرات إدارة الطااوارئ فااي المدينااة نظاام اإلنااذار المبكااروضااع  9

 منتظم؛

 
  الادعم لهام  تقديم وأن ذلض أساسي في عملية إعادة اإلعمار مع  الناجين بعد أي كارثةحتياجات لتلبية اوجود ضمانات  02

إعاادة بنااء   بما فاي ذلاض   المالئمة   ةستجابالمتطلبات والمساعدات لالتنفيذ وتصميم المن أجل ية المجتمع هممنظماتلو

 .العي كس  المنا ل وسبل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المرف  العالمي للحد من الكوارث والتعافي

 اتاديدليل قعلى مجابهة الكوارث تجعل المدن أكثر قدرة كيف 

 الحكومات المحلية 
 

ال فقااط الناااس  . بشااكل ال رجعااة فيااخ  ماادانين الناااس ليسااوا  و . ينقاااتلا الفقاار والضااعف ليساا  "

واااض لقااد  . هاااونواجهيالمااوارد الداوليااة والخارجيااة المتاحااة لمعالجااة القضااايا التااي  يحشاادون 

وتعميام   ى هاذا التاراث   وتقع على عاتقنا مسالولية الحفا  علا   تراثاللنا  واتركالكفا  ليأسالفنا 

 ."للجيل القادا
 

المادن  تمكاين  ل حملاة  اطا بمان أ   السنوال  "سانه لويس"عمدة مدينة   "أبيبوالي دييخ مامادو"الشيخ 

 مجابهة الكوارثمن 

 

كماا  قادر  تضربها الكوارث بانفس ال البلدان المتقدمة أن لقد شهدنا في السنوات القليلة الماضية "

مفياد  هو شايء  " مجابهة الكوارث منمدن تمكين ال"صبح جمءا من حملة نأن و . لبلدان الناميةا

 ".الخبرات مع بعضنا البع نتقاسم و  ض إنجا اتنااعرأن نتبادل استمن أجل 
 

مان  المادن  تمكاين  "اإلواالب العاالمي لحملاة     .   ألمانياا "باون "عمدة مدينة " نيمبتشخ نجيور"

 0202 أيار/ في بون  مايو" مجابهة الكوارث
 

سوف نحتاج إلى تخصيص موارد كبيرة علاى  قادرة على المجابهة  لتحقيق أهداف بناء مدينة "

فعل ذلض في وضم التحديات االقتصادية وفي مواجهة ندرة الموارد  لن وأن ن . المستوى المحلي

 ."لكن ليس لدينا ويار  علينا أن نفعل ذلض . يكون سهال
 

جامايكا  في المنتدى العالمي للحد مان مخااور الكاوارث     في " بورتمور"عمدة   "كيث هيند "

  0200 أيار/ جنيف  مايو
 

 "!مدينتي تستعد - مجابهة الكوارثمن المدن تمكين "لمميد من المعلومات حول 
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