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لدعــم إعــداد التقاريــر الوطنيــة وتنفيــذ إطــار ســنداي للحــد مــن مخاطــر الكــوارث: 2015- 2030 بنــاء علــى األساســيات العشــر لتمكيــن المــدن 
مــن القــدرة علــى الصمــود

مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )UNDRR ) تم وضعھ 
AECOMو ،IBMوالمفوضیة األوروبیة، و ،USAID بدعم من
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تقــدم بطاقــة قيــاس القــدرة هــذه مجموعــة مــن التقييمــات التــي ستســاعد الحكومــات المحليــة علــى مراقبــة ومراجعــة مــدى التقــدم والتحديــات فــي تنفيــذ إطــار 
ســنداي للحــد مــن مخاطــر الكــوارث: 2015-2030, وتقييــم قدرتهــا علــى الصمــود، وقــد تــم تصميمهــا بنــاء علــى األساســيات العشــر لتمكيــن المــدن مــن 

القــدرة علــى الصمــود.

ماذا تعني القدرة على الصمود؟
نطاق بطاقة قياس القدرة على الصمود

في المدن

تعني القدرة على الصمود كما عرفها إطار سنداي
قدرة النظام أو الجماعة أو المجتمع المعرض

لألخطار على مقاومة آثار األخطار وامتصاصها واستيعابها 
والتكيف معها وتحويلها والتعافي

منها في الوقت المناسب وبطريقة فعالة، بسبل
منها حفظ هياكلها األساسية الضرورية ووظائفها وإصالحها 

من خالل إدارة المخاطر.

يتركز معنى القدرة على الصمود في سياق المدن حول 
القدرة على التحمل واالرتداد من كل من الصدمات الحادة 

)سواء طبيعية أو من صنع اإلنسان( كالفيضانات والزالزل 
واألعاصير والحرائق البرية وتسرب المواد الكيميائية 

وانقطاع التيار الكهربائي، والضغوط المزمنة التي تحدث 
على مدى فترات زمنية أطول مثل نضوب المياه الجوفية أو إزالة 
الغابات أو القضايا االجتماعية واالقتصادية مثل التشرد و البطالة.

تغطي القدرة على الصمود، وبالطبع بطاقة قياس القدرة هذه، قدرة 
المدينة على فهم مخاطر الكوارث التي يمكن أن تواجهها، والتخفيف 
من هذه المخاطر، واالستجابة للكوارث التي يمكن أن تحدث بحيث 
يتم تقليص الخسائر المباشرة وطويلة األمد في الوفيات، واألضرار 
في سبل المعيشة والممتلكات والبنية التحتية والنشاطات االقتصادية 

والبيئة. 

ومع ذلك، يتطلب هذا أخذ الممارسين باالعتبار أن الضغوط 
المزمنة يمكن أن تؤثر على احتمال حدوث الصدمات الحادة أو 

شدتها، فضالً عن تقويض قدرة المدينة على االستجابة والتكيف، 
فعلى سبيل المثال، يمكن إلزالة الغابات أن يزيد من إمكانية حصول 
الفيضانات الخاطفة، وقد تكون المجتمعات المحرومة )غير المؤمنة 

على األرجح( غير قادرة على إعادة بناء بيوتها واستعادة أعمالها 
بعد حصول زلزال ضخم. يظهر الشكل 1 نطاق بطاقة قياس القدرة 
بالنسبة لمجال الصدمات والضغوط التي يمكن أن تواجهها المدينة.

نطاق بطاقة األداء

الضغوط المزمنةالصدمات الحادة

التفاعالت المتكررة
تغیر المناخ

ارتفاع منسوب سطح البحر

تدھور البیئة

الضغوط االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة

الكوارث الطبیعیة

الكوارث من صنع اإلنسان

الشكل ۱: نطاق بطاقة أداء المدن للقدرة على الصمود
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تم تصميم بطاقة قياس القدرة حسب »األساسيات 
العشر لتمكين المدن من القدرة على الصمود« التي 

تم وضعها في البداية لتكون جزءاً من إطار عمل 
هيوغو عام 2005، وتم تحديثها لتدعم تنفيذ إطار 
سنداي للحد من مخاطر الكوارث: 2015- 2030.
يظهر الشكل 2 أن األساسيات العشر لتمكين المدن 
من القدرة على الصمود تقدم تغطية واسعة للعديد 

من القضايا التي تحتاج المدن للتعامل معها لتصبح 
أكثر قدرة على الصمود:

    تغطي األساسيات 1- 3 الحوكمة
    والقدرة المالية؛

    تغطي األساسيات 4- 8 األبعاد العديدة
    للتخطيط والتأهب للكوارث؛

    تغطي األساسيات 9- 10 االستجابة للكوارث 
    والتعافي ما بعد الحدث.

حوكمة الشركة / المدینة

التخطیط المتكامل

التخطیط الالستجابة

الشكل ۲: األساسیات العشر لتمكین المدن من الصمود

لى
 ع

رة
لقد

ة ا
جی

اتی
تر

اس
 / 

ینة
مد

 ال
طة

خ
مل

الع
طة 

 خ
د /

مو
ص

ال

تحدید وفھم واستخدام سیناریوھات المخاطر
الحالیة والمستقبلیة

اإلعداد من أجل القدرة على الصمود

تعزیز القدرة المالیة من أجل القدرة على الصمود

تطبیق تصامیم وتنمیة حضریة قادرة على الصمود

حمایة الحواجز الطبیعیة لتعزیز المھام الوقائیة
للنظم البیئیة الطبیعیة

تعزیز القدرات المؤسسیة من أجل القدرة على الصمود

فھم وتعزیز القدرات المجتمعیة على الصمود

زیادة قدرة البنیة التحتیة على الصمود

ضمان االستجابة الفعالة للكوارث

اإلسراع في عملیة التعافي وإعادة البناء بشكل أفضل
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الغرض األساسي من بطاقة قياس القدرة على الصمود في المدن

• مساعدة الدول والحكومات المحلية على رصد ومراجعة التقدم   
  المحرز والتحديات التي تواجهها في تنفيذ إطار سنداي للحد من 

  مخاطر الكوارث.
• المساعدة في تطوير االستراتيجية المحلية للحد من مخاطر الكوارث 

  )خطط عمل القدرة على الصمود(.

فوائد استخدام بطاقة قياس القدرة على الصمود في المدن

أبلغ المستخدمون األوائل لبطاقة قياس القدرة عن عدد من الفوائد، إذ 
يمكن لبطاقة قياس القدرة أن تدعم المدن فيما يلي:

• إرساء قياس أساس للمستوى الحالي للقدرة على الصمود؛
  رفع التوعية وفهم تحديات القدرة على الصمود؛

• تمكين الحوار وتوافق اآلراء بين أصحاب المصلحة الرئيسين في 
  المدينة الذين قد ال يتعاونون بانتظام خالف ذلك؛

• تمكين مناقشة أولويات االستثمار والعمل بناء على الفهم المشترك 
  للوضع الحالي؛

• تؤدي في النهاية إلى إجراءات ومشروعات قابلة للتنفيد ستعمل على 
  زيادة قدرة المدينة على الصمود مع الوقت.

من يجب أن يستخدم بطاقة قياس القدرة على الصمود في المدن؟

تعتبر المدينة نظام النظم، وكل من هذه النظم )مثل االتصاالت والمياه 
والصرف الصحي والطاقة والعناية الصحية والتأمين والقانون والنظام 

والتعليم والشركات والمنظومات االجتماعية واألحياء( قد يكون لها 
مالكون وأصحاب مصلحة مختلفون، والقدرة على الصمود يتوجب 

أخذها في االعتبار ضمن كل من هذه النظم وعبرها، وبالتالي ال يمكن 
أن يتم ذلك إال من خالل التعاون الفعال.

يمتلك عدد من الجهات الفاعلة، سواء كانت الحكومة أو الشركات 
الخاصة أو فئات المجتمع أو المؤسسات األكاديمية أو المنظمات 
األخرى أو األفراد، أدواراً يلعبونها في الحفاظ على قدرة المدينة 

على الصمود وتحسينها، ومن الطبيعي أن تتولى السلطات الحكومية 
المحلية، لما لها من قدرات تنظيمية، زمام المبادرة لعملية التقييمات 

في بطاقة قياس القدرة، وسيكون الحوار متعدد األطراف والنهج بين 
أصحاب المصلحة الرئيسين في المدينة ضرورياً الستكمال بطاقة 

قياس القدرة، وهو أساس في دفع المدن لتصبح أكثر قدرة على 
الصمود.

كيف تتعامل بطاقة قياس القدرة على الصمود في المدن مع 
المخاطر؟

في الوقت الذي يمكن فيه استخدام بطاقة قياس القدرة كأداة مستقلة، 
إال أنها تتطلب أن يتم أخذ أخطار المدينة ومخاطرها بعين االعتبار. 

تحث بطاقة قياس القدرة خصوصاً على تحديد سيناريوهات المخاطر 
»األكثر احتماالً في الحدوث« و«األكثر حدة« لكل من األخطار 

التي تم تعريفها بالنسبة للمدينة أو لألحداث متعددة األخطار المحتملة 
الحدوث. لبعض المدن أخطار حرجة واضحة، لكن بالنسبة لبعضها 
اآلخر قد يكون األمر أقل وضوحاً، والمخاطر الكبرى قد تكمن في 

تركيبة من األحداث األقل حرجاً في األحوال العادية، وعند أخذ 
 )QRE(  المخاطر باالعتبار، قد تجد أن أداة تقدير المخاطر السريع

التي طورها كل من UNISDR وDeloitte مفيدة، وهي أداة 
على شكل جدول بسيط يهدف إلى تحسين الوعي بالمخاطر ومصمم 

لالستعمال مع بطاقة قياس القدرة هذه. يمكن تحميل أداة التقدير 
السريع  للمخاطر من

http://www.unisdr.org/campaign/ resilientcities/home/toolkit 

كيف يعمل سجل النقاط في بطاقة قياس القدرة على الصمود في 
المدن؟

وجدت الحكومات المحلية التي استخدمت بطاقة قياس القدرة حتى اآلن 
أنها قد تكون مفيدة في عدد من المستويات على الشكل التالي:

• كمسح عالي المستوى يكون عادة خالل ورشة عمل لمدة يوم أو  
  يومين، ويمكن تزويده باستبيان يملؤه المشاركون مسبقاً، في بعض 
  األحيان يتم تطبيق نتيجة متوسطة أو باإلجماع على مستوى كل من 

  »األساسيات العشر«، بدالً من أن تكون لكل من التقييمات أو 
  المعايير الفردية؛

• كتمرين محدود يركز على بعض األساسيات الفردية للقيام بمراجعة 
  معمقة لبعض الجوانب المحددة للقدرة على الصمود، مثل مستوى 

  تأهب المجتمع؛

• كمراجعة تفصيلية للوضع الكامل لقدرة المدينة على الصمود، وقد 
  يحتاج إلى مدة تتراوح بين الشهر وعدة أشهر ليكتمل.

• توفر بطاقة قياس القدرة اآلن، في ضوء ردود فعل المستخدمين، 
  إمكانية تسجيل النقاط على مستويين:

-   المستوى 1: المستوى األولي الذي يستجيب لغايات ومؤشرات 
      إطار سنداي الرئيسة، مع بعض المسائل الفرعية الحرجة، ومن 

      المفضل استخدام هذا النهج ضمن ورشة عمل ألصحاب 
      المصلحة تمتد على يوم أو يومين. هناك 47 سؤاالً/ مؤشراً، لكل 

      منها نقاط 0- 3؛

-   المستوى 2: التقييم المفصل. هذا النهج عبارة عن تمرين 
      ألصحاب المصلحة المتعددين يمكن أن يستغرق 1- 4 أشهر، 

      وأن يكون قاعدة لخطة عمل مفصلة لقدرة المدينة على الصمود.  
      يتضمن التقييم المفصل 117 معياراً مؤشراً لكل منها نقاط

0- 5. الحظ أن المعيار في التقييم المفصل قد يكون مفيداً في
      نقاش يؤدي إلى ورشة عمل على مستوى أولي.
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بالنسبة للتقييم األولي، يجب أن يتم وضع نقاط لكل األسئلة ولهذا 
جعلت عملية وضع النقاط بسيطة وواضحة. تعامل مع األسئلة كما 

هو مطلوب، فكر، ما الذي يمكن القيام به بشكل أفضل؟ يمكن تطوير 
هذه النقاط إذا ما تم رصدها ضمن إجراءات أو مشروعات في 

استراتيجية/ خطة عمل قدرة المدينة على الصمود، وعند استكمال 
التقييم األولي، يمكن أن تكون المناقشة أو الحوار بأهمية تسجيل النقاط 

نفسها.

بالنسبة للتقييم المفصل، يمكن عدم إكمال بعض معايير التقييم إذا لم 
تكن ذات صلة مع مدينتك )مثل وجود تقييم خاص بالموانئ، في حين 

أن مدينتك قد اليوجد بها ميناء(، وعندها تستبعد من نسبتك المئوية 
النهائية للتقييم أي معايير تجدها غير ذات صلة.

هناك بعض التداخل المقصود بين التقييمين األولي والمفصل، 
فالحكومات المحلية التي تستكمل التقييم المفصل ستجده أسهل لو سبق 
لها استكمال التقييم األولي، وقد تم تصميم التقييم المفصل ليعتمد على 
التقييم األولي، لكنه يحث على األفكار والمراجعة واالستشارة المعمقة.
تحتوي هذه الوثيقة )الجزء 2( معايير التقييم لتقييم المستوى األولي. 

يمكن تحميل التقييم المفصل من:
http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/home/toolkit

تم تصميم بطاقة قياس القدرة لتكون مرنة في االستخدام بطريقة 
تناسب حاجة كل مدينة على الشكل األمثل، وبالتالي فإن الحكومات 

المحلية حرة في تطبيق عوامل الترجيح الخاصة بها في تسجيل النقاط 
عبر »األساسيات العشر« وأن تقرر أي من دالئلها يدعم التقييم. وقد 
وفرت UNISDR بعض االقتراحات فيما يخص أنواع الدالئل التي 
تفي عادة بمتطلبات التقييم. وقد تمتلك المدن دالئل أخرى أو مشابهة 

توفر الضمانة بأن معايير التقييم قد تم تحقيقها.

عند استخدام بطاقة قياس القدرة هذه، فكر دائماً بأن:

• بالرغم من أن البطاقة تهدف إلى أن تكون منهجية، إال أن النقاط  
  الفردية قد تكون غير موضوعية بشكل ال يمكن تجنبه- استخدم 

  تقديرك لتقرر أي من النقاط تطبق بشكل أقرب إلى مستوى القدرة 
  على الصمود لديك، علماً بأن تسجيل  المبررات التي تضعها لكل 

  نقطة من نقاط التقييم سوف تًمكن من إثبات صحتها، فضالً عن 
  المراجعة المستقبلية ومتابعة التقدم المحرز؛

• تحتاج عملية الحد من مخاطر الكوارث وبناء القدرة على 
  الصمود إلى تضافر الجهود حيث أن بعض جوانب القدرة 
  على الصمود قد ال تكون تحت سيطرة الحكومات المحلية 

  )فعلى سبيل المثال قد تكون شبكة كهرباء المدينة أو الهاتف 
  تحت إدارة جهة منفصلة أو مرفق خاص، أو قد يكون هناك 

  حكومة جهوية أو مجاورة يجب أن تنخرط في الموضوع هي 
  األخرى(، كما يتوجب استكمال بطاقة قياس القدرة بالتشاور 
  مع هذه الجهات األخرى، حيث أن عملية التشاور من شأنها 

  خلق حالة من التفاهم والمشاركة والملكية واالنسجام
  مع تلك الجهات؛

• تحسن استشارة مجموعات السكان عند استكمال بطاقة قياس 
  القدرة من صحة نتائجك؛

• يساعد العمل بدقة وبواقعية قدر اإلمكان في تحديد المجاالت 
  القابلة للتضرر، وتمكين جعلها من األولويات من أجل االهتمام 

  بها وتمويلها؛

• قد ال تشمل بطاقة قياس القدرة كل القضايا المتعلقة بالقدرة 
  على الصمود التي تواجه مدينتك. فإذا خالجك الشك،  

  احصل على نصيحة خبير في إدارة المخاطر أو اختصاص
  آخر ذي صلة.

اعتماد عقلية النمو!

توفر بطاقة قياس القدرة تعريفاً طموحاً للقدرة على الصمود، ومن غير 
المحتمل أن تسجل أي مدينة الحد األعلى من النقاط، وأغلبها لن يسجل 
أكثر من 50%. الهدف من بطاقة التقييم هذه هو إرشاد المدن لتحسين 

الحد من مخاطر الكوارث وتحفيز الرضا عن الذات.  

النتائج ليست معيارية، وبالتالي غير قابلة للمقارنة بين المدن. 
لم يتم تصميم بطاقة قياس القدرة لتسهيل المنافسة بين المدن، 

بل لتحديد المشاركة في المعرفة والترويج لها، وقد ترغب 
الحكومات المحلية التي تستخدم بطاقة قياس القدرة في تشجيع 
المشاركين على تبني »االنفتاح الفكري«- وهو يعني قبولهم 
تحديد نقاط الضعف في قدرة المدينة على الصمود، لكن ذلك 

سيلهمهم بتطوير اإلجراءات التي يمكن أن تعزز وتحسن قدرة 
المدينة على الصمود عند العمل بها.

المواءمة  مع األطر العالمية األخرى

تمت هيكلة بطاقة قياس القدرة حسب »األساسيات العشر لتمكين 
المدن من القدرة على الصمود« التي تم وضعها في البداية لتكون 

جزءاً من إطار عمل هيوغو عام 2005، وتمت ومراجعتها 
وتحديثها لتكون جزءاً من إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث 
عام 2015، فإطار سنداي يحوي عدداً من المعايير األساس التي 

وضعت لتدعم رفع التقارير على المستوى العالمي والوطني، 
ويتضمن الملحق د بعض األشكال التي تظهر- على المستوى 

المفاهيمي- العالقات بين غايات سنداي وأهداف التنمية المستدامة 
األوسع، واألهداف المناخية الرئيسة التي تم االتفاق عليها من 

.)21 COP( خالل اتفاق باريس
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األدوات المساندة

هناك أداة على شكل جدول إكسل تسهل عملية وضع النقاط على 
مستويين، وقد تمت اإلشارة إليها سابقاً، تصاحب هذه النسخة من 

بطاقة قياس القدرة على الصمود في المدن، كما تتيح هذه األداة أيضاً 
تسجيل التعليقات أو اإلجراءات المقترحة التي يمكن أن تطرح خالل 

مناقشات ورشة العمل بسهولة ويسر، ويمكن أن تبدأ في تشكيل قاعدة 
لخطة عمل بسيطة لقدرة المدينة على الصمود. هذا ويمكن تحميل أداة 

اإلكسل المساندة من 
http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/

home/toolkit

سيتم تأمين أداة على اإلنترنيت قريباً للحكومات المحلية كجزء من 
رصد إطار سنداي للمساعدة في جمع البيانات وتحليلها. وسيتم 

العمل على تطوير هذه المنظومة أوالً الستخدام الحكومات المحلية 
وشركائها، حيث أن قيادات الحكومات المحلية هم أصحاب الوضع 

األفضل الستخدام نتائج بطاقة قياس القدرة والبناء عليها في قرارات 
السياسة العامة والتخطيط، ولمتابعة مدى تقدم المدينة عبر الزمن.

المصطلحات 

تم إدراج مسرد للمصطلحات في نهاية هذه الوثيقة.

شكر وتقدير

• تشاركت كل من IBM وAECOM، وهما عضوان من أعضاء 
  المجموعة االستشارية من القطاع الخاص لمكتب األمم المتحدة 
  للحد من مخاطر الكوارث، في تصميم بطاقة قياس القدرة على 

  الصمود في المدن التي أطلقت عام 2014، وتعاونتا مجدداً إلنتاج 
  النسخة الثانية من بطاقة قياس القدرة التي أطلقت في أبريل/ نيسان 

  2015 بعد سنداي.

• دعم عدد من المدن التجريب الرسمي لبطاقة قياس القدرة، وقد 
  ساهمت ردود الفعل والتعليقات في تلك المدن على إخراج هذه 

  النسخة من بطاقة قياس القدرة بهذا الشكل. وشكرنا يمتد إلى أبطال 
  القدرة على الصمود في المدن التالية: مانشستر الكبرى وستوك 

  أون ترنت، المملكة المتحدة؛ أمادورا ولشبونة، البرتغال؛ يونكوبينج 
  وأرفيكا، السويد؛ بوجابا، بنما؛ كيزومو، كينيا؛ العقبة، األردن؛ 

  يوجياكارتا، أندونيسيا، ماكاتي، الفيليبين، إسالم أباد، باكستان. وقد 
  استكمل العديد من الدول األخرى تقييمات بطاقة قياس القدرة 

  ووضعوا خططاً للعمل، وقد تم أخذ ردود الفعل هذه أيضاً كجزء 
  من بطاقة قياس القدرة المحدثة.

• نفذ مركز حلول المناخ والطاقة )C2ES( مع IBM و
  AECOM  سلسلة من ورشات العمل مع المدن األمريكية 

  )أنكوراج، أالسكا؛ بروفيدانس، رود أيلند؛ ميامي بيتش، 
  فلوريدا، كنساس سيتي، ميزوري، فونيكس، أريزونا(. 

  ساعدت المعارف من هذه الورشات في تحديث بطاقة قياس 
  القدرة هذه.

• جمع مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث مجموعة عمل 
  كبيرة لوضع مؤشرات شكلت الجزء الجوهري من بطاقة قياس 

  القدرة هذه، والشكر موصول أيضاً إلى كامل مجموعة العمل التي 
 Katy بنك التنمية اآلسيوي؛ ،Arghya Sinha Roy :ضمت  

 ،Sarah Hendel-Blackford  ؛Cities C40 من ،Vines  
 Mark ؛AECOM من ،Ben Smith ؛Ecofys من  

  Harvey، من Resurgence؛  Esteban Leon، برنامج 
 ،Stefan Kohler األمم المتحدة للمستوطنات البشرية؛  

 Hugh Macleman مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاریع ؛
 Cassidy Johnston منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة ؛

 االتحاد ، Mostafa Mohaghegh كلیة لندن الجامعیة ؛
 Ebru الدولي الجمعیات الصلیب األحمر والھالل األحمر ؛

Gencer من Jair Torres CUDRR و Margherita 
Fanchiotti الیونسكو ؛ Margaret Arnold ، البنك 

 نموذج الزالزل ، Christopher . G . Burton الدولي ؛
العالمي

 تمت الترجمة الى اللغة العربیة من قبل إدارة األزمات والكوارث  
 في شرطة دبي  - اإلمارات العربیة المتحدة وتمت مراجعتھا من قبل

 .السید فادي الجنّان والسیدة علیاء حامد السید

اإلستفسارات ؟

.اتصل بطاقم عملنا وشركائنا في المنطقة األقرب إلیك
https://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/

home/about
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تحتوي الصفحات التالية من هذه الوثيقة على الخطوط العريضة لكل من األساسيات العشر 
لتمكين المدن من القدرة على الصمود، مع معايير تقييم بطاقة قياس القدرة على الصمود في 

المدن المرافقة لها.
تحتوي هذه الوثيقة )الجزء 2( على معايير تقييم المستوى المفصل.
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األساسية 1

اإلعداد من أجل القدرة على الصمود
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األساسية 1:
اإلعداد من أجل القدرة على الصمود

تجهيز بنية تنظيمية وتعريف العمليات الضرورية لفهم الحد من مخاطر الكوارث والعمل عليه.

االعتراف بأن النموذج أو البنية سيختلفان باختالف الدول وضمنها، 
وسيتضمن ذلك العديد من األمور من بينها:

• إرساء مركز تنسيق واحد في المدينة يقبل به جميع أصحاب 
  المصلحة.

• تطبيق قيادة والتزام شديدين في أعلى مستوى منتخب ضمن سلطة 
  المدينة مثل العمدة.

• التأكد من أن كل الدوائر تتفهم أهمية الحد من مخاطر الكوارث 
  لتحقيق أهداف سياساتها وبرامجها، وأن لديها إطار عمل يمكن أن 

  تتعاون ضمنه حيثما لزم ذلك.

• التأكد من أن جميع المناقشات ضمن حكومة المدينة تسجل نتائج   
  القدرة على الصمود روتينياً، وأنه يتم تقييم نتائج القدرة على 

  الصمود في السياسات والمعايير، وأن العمل يتم على ذلك حسب 
  المقتضى.

• إشراك جميع مجموعات أصحاب المصلحة ذوي الصلة بما فيها 
  الحكومة على جميع المستويات )الوطني، الدولة، المدينة، البلد، 

  اإلقليم أو أي تقسيم آخر، أحياء المدن أو البلدات حسب الوضع(، 
  والمجتمع المدني، ومنظمات المجتمع والقطاع الخاص، وخلق 

  تحالفات معها.

• إشراك شبكات المدينة ومبادراتها األخرى والتعلم منها )برامج التعلم 
بين المدن، تغير المناخ، مبادرات القدرة على الصمود، ... إلخ(.

• وضع االستراتيجيات واإلجراءات والقوانين والمقاييس الالزمة أو 
  إدماج مزايا القدرة على الصمود ضمن السياسات القائمة التي تهدف 

  إلى الوقاية من تشكل المخاطر والحد من المخاطر الحالية.

• وضع سياسات لجمع البيانات وإدارتها لمشاركتها مع جميع أصحاب 
  المصلحة والسكان.

• وضع آليات لرفع التقارير لجميع المواطنين تسجل المعلومات 
  الرئيسة حول القدرة على الصمود وتعزز الشفافية والمساءلة 

  وتسجيل البيانات بشكل أفضل مع الوقت )األخذ باالعتبار استعمال 
  أدوات مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث مثل بطاقة 

  قياس القدرة هذه( وتمكين تشارك المعلومات مع المنظمات األخرى 
  ومع الجمهور.

تتضمن البيانات التي ستحتاجها لإلجابة على هذا القسم من بطاقة قياس القدرة: المخططات التنظيمية، قوائم المنظمات حسب المناطق، المعايير ذات الصلة وغيرها، وحسب المقتضى مذكرات التفاهم وتوصيف األدوار 
األخرى لكل منظمة ذات صلة، أسماء األشخاص الرئيسين المشاركين، محاضر االجتماعات واإلجراءات من المنظمات ذات الصلة، قائمة بالمعلومات والبيانات المتوافرة للوصول إلى أصحاب المصلحة.

مالحظة: يمكن أن تكون مشاركة البيانات هامة في المساعدة على التنظيم من أجل القدرة على الصمود، ومعايير التقييم التي تغطي تشارك البيانات موجودة تحت األساسية 6.
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تعليقاتنطاق القياس اإلرشاديالسؤال/ مجال التقييم الموضوع/ القضية المرجع

وضع الخطط 1.1

ي  1.1.1
إعتبار المخاطر ف 
وضع الخطط

إىل أي مدى يتم اعتبار عوامل 
الخطر ضمن رؤية المدينة / 

اتيجية الخطة اإلستر

النمو  تتضمن الخطة مجموعة من اإلجراءات / األولويات )مثل  -5
ة للمخاطر  ي تستجيب مباشر

ي ومشاري    ع البنية التحتية( التر الحض 
ي المستقبل

 .الحالية والمتوقعة ف 
تتضمن الخطة مجموعة من اإلجراءات / األولويات )مثل النمو   -4

ة للمخاطر  ي تستجيب مباشر
ي ومشاري    ع البنية التحتية( التر الحض 

 المحددة حاليا. 
رض واضح لعوامل مخاطر يتم وضع سياق الخطة حول ع  -3

.المدينة
هنالك منهجية قوية لتقييم المخاطر كجزء ال يتجزأ من خطة -2

 .المدينة
إحتمالية  X األخطار توجد أدلة ضمن الخطة عىل أن المخاطر ) -1

.تخطيط المدينة الحدوث( معروفة عىل نطاق واسع من قبل فريق
ي الخطة -0

.لم تؤخذ المخاطر باالعتبار ف 

عملية تحديد المخاطر باالعتبار و تصنيفها ضمن سيناريوهات تم اخذ 
ي االساسية 

 .2-ف 

ي التخطيط 1.1.1يستهدف معيار التقييم )
( فرق المدينة المشاركة ف 

ي / وضع  اتيج  .الخططاالستر
هل تستخدم عملية وضع الخطط أفضل العلوم المتاحة وعملية تقييم 

ي الجديد  أو حجمه أوموقعه أو ترتيبه،  المخاطر إلبالغ نظام النمو الحض 
ي البنية التحتية؟ بمعت  أن الرؤية المكانية 

ة ف  أو استثمارات كبتر
 .المستقبلية للمدينة مطلعة من خالل عمليات تقييم مخاطر واضحة

ي وضع  1.1.2
التشاور ف 
الخطط

اتيجية هل تم تطوير هذه اإلستر
خالل التشاور الشامل من 

والتشاركي ألصحاب المصلحة 
 لمتعددين؟ا

مجموعات اصحاب المصلحة المعنيير  تم دعوة جميع  -نعم  -5
وحضورها. تم إطالع أصحاب المصلحة بشكل كامل عىل العملية 

ي الخطة
ات منتظمة حول التقدم المحرز ف  ي نشر

 .وتلقر
اكها سار )ي مدرجة محموعات  10  أصل األقل منعىل  8 -4 ( تم إشر
.استشارتها / 
اكها / مجموعات مدرجة تم  10أصل األقل  من عىل  6 -3 إشر

 .استشارتها
اكها /  10أصل عىل األقلمن  4 -2 مجموعات مدرجة تم إشر

 .استشارتها
.من المجموعات المدرجة 2تمت دعوة ما ال يقل عن  -1
.بعير  االعتبار أصحاب المصلحة لم تؤخذ مشاركة  -0

ي المدينة •
خدمات الطوارئ ف 

ى )األشغال العامة والنقل(خدمات وإدارات المدينة األخر  •
القطاع الصجي المحىلي  •
ي ذلك االتصاالت السلكية والالسلكية •

مقدمي الخدمات بما ف 
األعمال محلية •
المنظمات غتر الحكومية •
ي ذلك تمثيل األقليات •

ي بما ف 
منظمات المجتمع المدن 

قطاع البيئة •
ي جميع األحياء، سواء المجموعات  •

سكان المدينة عىل نطاق أوسع ف 
لمجتمعية الرسمية وغتر الرسميةا
الجامعات المحلية •
المؤسسات العلمية •
ورة لمرونة المدينةالجهات  • الحكومية األخرى أو المدن المجاورة، الض 
جمعيات الصناعة •

مراجعة الخطط  1.1.3
اتيجية اإلستر

هل تتم مراجعة الخطة 
اتيجية للمدينة بشكل اإلستر

 منتظم؟

ام  تمت مراجعة الخطة بالفعل -5 لمراجعة الخطة معلنوهناك التر 
ي  3كل 

سنوات عىل األقل. يتم تفصيل عملية تحديث الخطة )بما ف 
ي الخطة  تسجيلذلك 

أصحاب جميع و الدروس المستفادة( ف 
ي يمكنهم يعرفون بوضوح الطرق المصلحة 

إبالغ من خاللها  التر
 .عملية تحديث الخطة
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ام  -4 لمراجعة الخطة  علنمتمت مراجعة الخطة بالفعل وهناك التر 
 تسجيللعمليات واضحة  تشجيعسنوات عىل األقل. تم  3كل 

 .الدروس المستفادة ولضمان أن هذه الدروس تبلغ تحديثات الخطة
ام  -3 بالمراجعة  معلنتم بالفعل مراجعة الخطة وتحديثها وهناك التر 

 .سنوات( 3المستمرة / المنتظمة )عىل األقل كل 
ام بإجراء مراجعة كل لم تتم المراجعة ولك -2  .سنوات 5ن هناك التر 
اض المراجعة. لم يتم  -1 لم يتم إجراء أي مراجعة بعد، ولكن يتم افتر

ام بالمراجعة . لم يتم نشر االلتر  ي
 .تحديد جدول زمت 

 .للقيام بهالم يتم إجراء مراجعة وال توجد خطط  -0

 التنظيم، التنسيق والمشاركة 1.2

التخطيط قبل  1.2.1
والتأهب ث الحد
 له

يوجد تنسيق لجميع أنشطة 
التخطيط واإلعداد لوقاية منطقة 

المدينة، مع وضوح األدوار 
ي جميع المنظمات 

والمساءلة ف 
 .ذات الصلة

هناك تنسيق واضح لجميع أنشطة التخطيط واإلعداد المناسبة  -5
قبل الحدث. جميع األدوار والمساءلة محددة بوضوح بير  المنظمات 

 .ذات الصلة
ي  -4

هناك بعض التنسيق بير  التخطيط قبل الحدث واإلعداد له ف 
المدينة. ومع ذلك، توجد أدوار متداخلة وال يتم تعريف المساءلة 

 بوضوح. 
تعمل المدينة )أو جهة التنسيق / المؤسسة( حالًيا عىل تنسيق  -3

ي ستحدد بوضوح األدوار 
أنشطة ما قبل الحدث والتخطيط ، والتر

 .منظمات ذات الصلةوالمساءلة بير  ال
تنسيق أنشطة التخطيط واإلعداد قبل الحدث غتر كافية. ال يوجد  -2

 تحديد واضح لألدوار والمساءلة بير  المنظمات ذات الصلة. 
تناقش المدينة حالًيا بدء عملية تنسيق جميع األنشطة والتخطيط  -1

 .لما قبل الحدث
حدث ال توجد حالًيا أي خطط لتنسيق أنشطة ما قبل ال -0

 .والتخطيط

قد تكون نقطة التنسيق الوحيدة هي شخص أو مجموعة أو لجنة )مع 
مجموعات فرعية أو لجان حسب االقتضاء(. سيقوم بتنسيق األنشطة 

 :ذات الصلة )انظر أدناه( من
 
طة،  • حكومة المدينة، وإذا كانت منفصلة، الطرق الشيعة، الشر

، المياه، الطا ي
قة، أو أي منظمات القوات المسلحة/الدفاع المدن 
ي المدينة ذات صلة(

 اخرى ف 
المستويات الحكومية األخرى )عىل سبيل المثال، مستوى الوالية  •

 (أو البلديات المجاورة
عىل سبيل  -مؤسسات القطاع الخاص ذات األدوار ذات الصلة  •

كات  كات الهاتف والرعاية الصحية وشر المثال، المرافق وشر
كات العقارات الخدمات اللوجستية ومستودعات  الوقود وشر
ها من المنظمات ذات الصلة  وغتر

 
قد يكون لدى بعض المدن ترتيبات تنظيمية مختلفة ألنواع مختلفة من 
الكوارث. ومع ذلك، فهذه تحتاج عىل األقل إىل العمل من خالل نقطة 

ي ترتيبات 
التنسيق نفسها )الشخص أو اللجنة( لضمان االتساق ف 

ي وقت واحد حسب االستجابة؛ وكذلك لتمكير  
 إدارة الكوارث ف 

االقتضاء. اختبار المالءمة )وثاقة الصلة بالموضوع( هو ما إذا كان يجب 
ي التحضتر لسيناريوهات 

عىل المنظمة أو النشاط المساهمة بأي طريقة ف 
ي األساسية

. تنسيق البيانات واألنظمة 2-األحداث، فإنها موضحة أدناه ف 

ي األساسية
 .6-يتم تناوله ف 

تنسيق استجابة  1.2.2
 الحدث

تنسيق جميع أنشطة االستجابة 
ي منطقة 

ذات الصلة بالحدث ف 
المدينة، مع وضوح األدوار 

هناك تنسيق واضح لجميع أنشطة االستجابة ذات الصلة. جميع  -5
 .األدوار والمساءلة محددة بوضوح بير  المنظمات ذات الصلة

 .انظر التوجيه أعاله
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ي جميع المنظمات 
والمساءلة ف 
 .ذات الصلة

ي المدينة. ومع ذلك، -4
هناك بعض التنسيق ألنشطة االستجابة ف 

.توجد أدوار متداخلة وال يتم تعريف المساءلة بوضوح
تنسيق أنشطة االستجابة غتر كاف. ال يوجد حاليا تحديد واضح -3

ي المدينة. 
لألدوار والمساءلة بير  المنظمات ذات الصلة ف 

ة( حاليا بتنسيق أنشطةتقوم المدينة )أو جهة التنسيق / المؤسس -2
ي ستحدد بوضوح األدوار والمساءلة بير  المنظمات 

االستجابة، والتر
 .ذات الصلة

تناقش المدينة حالًيا البدء بعملية التنسيق لجميع أنشطة -1
.االستجابة

ال توجد حالًيا أي خطط لتنسيق أنشطة االستجابة -0

الستجابة للحدث بانتظام، إن لم يكن عن يجب اختبار ترتيبات تنسيق ا
ي تمارين المحاكاة 

-انظر األساسية -طريق أحداث حقيقية، عىل األقل ف 
9. 

ي 
6-األساسية  يتم تغطية تنسيق البيانات واألنظمة ف 

موارد المدينة إلدارة  1.2.3
التنظيم والتنسيق 

 والمشاركة

القيام قدرة حكومة المدينة عىل 
ي التخب

طيط ووضع دور حاسم ف 
الخطط للحد من مخاطر 

الكوارث. هل تتمتع المدينة و / 
الرائدة األخرى  الجهاتأو 

بالسلطة والموارد الالزمة للوفاء 
امات الحد من مخاطر  بالتر 

 الكوارث؟

ي معايتر التقييم 
يجب النظر ف 

هذه المتعلقة بالموارد والتمويل 
للتخطيط لما قبل الحدث 

ث ( ، واالستجابة للحد1.2.1)
 1.2.6( وحدث ما بعد )1.2.2)

 .مًعا(

ولديهاالرائدة راسخة الموارد/التمويل  الجهاتجميع فرق  -نعم  -5
ي جميع مراحل الحد من مخاطر الكوارث 

ما قبل،  -سلطة التضف ف 
 .واالستجابة وما بعد الكوارث

جميع فرق الوكاالت الرائدة راسخة الموارد/التمويل بشكل -نعم  -4
ي توفتر الموارد عت  صحيح ولديه

ا سلطة التضف، ولكن هناك تباين ف 
 .مراحل الحد من مخاطر الكوارث الرئيسية

تتمتع فرق المدينة بالسلطة، وتجمع السلطة والموارد/التمويل، -3
.الجهاتلكن ليس لديها دعم مناسب بير  

ي من نقص الجهاتتتمتع المدينة /  -2
الرائدة بالسلطة ولكنها تعان 

ي  الدعم مع بعض النجاحوالمدينة تسىع للحصول عىل . الموارد 
ف 

 .ذلك
ي من نقصالجهات تتمتع المدينة /  -1

الرائدة بالسلطة ولكنها تعان 
.الموارد

.والمواردالرائدة تفتقر إىل السلطة المناسبة الجهات ال،  -0

ض أن معايتر التقييم هذه  ي حكومة المدينة بشكل اساسي تُيفتر
، ولكن عت 

األخرى إذا تولت دور التنظيم / الدعوة  جهاتالطبيقها عىل يمكن ت
ي الحد من مخاطر الكوارث. يمكن اختيار الدعم )

( من 1.2.5الريادية ف 
يتعلق هذا السؤال بالتحديد بالموارد والسلطة  -القطاعير  العام والخاص 

 .لتخطيط وتنسيق األنشطة

تحديد المساهمات  1.2.4
المادية

ك للمسا همات الماديةخيار مشتر
 .من القطاعير  العام والخاص

تحديد المساهمات المادية لكل 
 .منظمة رئيسية

جميع المساهمات الرئيسية محددة بالكامل قبل الحدث وبعده، -5
ي تم التعهد بها بموجب مذكرات التفاهم

.والتر
الثغرات بعض الفجوات -معظم المساهمات الرئيسية محددة  -4

ي التغطية. 
.مذكرات التفاهم قد ال تكون موجودة الطفيفة ف 

لم تتحقق مشاركة القطاعبعض المساهمات محددة رسميا ولكن  -3
. الخاص بشكل كامل

تم تحديدها لبعض المجاالتواحد أو اثنير  من المساهمات  -2
.عن طريق اتفاقات غتر رسميةو قد تكون  - المخصصة

.تم تطوير خطط للبحث عن مساهماتي -1
.قطاع خاص ال يوجد  -0

ي 
تشتر المساهمات المادية إىل المصنع والمعدات واألفراد والمبان 

والبيانات وأنظمة الكمبيوتر وما إىل ذلك. هذه  االمداداتو والسكن 
ي من 

أخرى أو من  جهاتستدعم األمور المقدمة من المدينة، وقد تأنر
 .مؤسسات القطاع الخاص مثل تلك المحددة أعاله

كمال إلعما سيتم احتياجه عىل رؤية واضحة  المقصود هو الحصول
ي األساسية

ي مذكرات تفاهم9-موارد المدينة )المحددة ف 
 (، ثم للدخول ف 

ي ست واضحة
 .ؤمن هذه البنودمع المنظمات التر
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ا مساهمات لدعم وضع الخطط والحد 
ً
الحظ أن المدينة قد تتلقر أيض

 .أعاله 1.1انظر  -من المخاطر 

 االدماج 1.3

دمج مقاومة  1.3.1
الكوارث مع 

 المبادرات األخرى

 أيالذي يتم فيه تقييم مدى 
ح ي الحكومة  مقتر
 حسب المزايا ف 

ي يقدمها للقدرة عىل الصمود 
التر

ار الذي يمكن ان يتسبب  و االض 
  بها 
 

ي عملية محددة مرحلة وجود 
ف 

انية  الموافقة عىل السياسة والمتر 
ار حيث يتم تحديد   مزايا و اض 

ن حكومة المدينة أي مبادرة م
العائد عىل  حسبوتحسب 
 .حمقتر اللهذا  (ROI) االستثمار

ي اتخاذ القرار خطوة  -5
حات محددةف  ، تطبق عىل جميع مقتر

ي جميع المجاالت الوظيفية ذات الصلة
انية ف   .السياسة والمتر 

ي اتخاذ القرار خطوة  -4
ي معظم  محددة او شبه محددة ف 

، تطبق ف 
ي معظم المجاال 

 .ت الوظيفيةالحاالت وف 
مزايا ال توجد عملية رسمية، ولكن من المفهوم عموًما أن  -3

ي لتكون القدرةعىل الصمود 
"مفيدة"  مفهومة بشكل عام بما يكق 

حات، ي معظم المجاالت الوظيفية للمقتر
 .ف 

ي بعض األحيان، ولكن من المرجح أن  اتخاذ  تطبق خطوة -2
القرار ف 

ي معظم المجاالت 
ي عنها ف 

حالالوظيفية إذا كان  يتم التغاض   مقتر
 .القدرة عىل الصمودسيضعف 

 .بشكل خاصتطبق احيانا، او  -1
 غتر مطبق -0

 :مثال
 
ي اإلخالء، مما يؤدي إىل زيادة  •

قد تساعد أنظمة إدارة المرور أيًضا ف 
 القدرة عىل الصمود

ي طريق  •
رالموافقة عىل التنمية قد تضع األشخاص ف   الض 

ي استخدام حد يقد  •
ي  التغتر ف 

ي  من مزايا األراض 
ي الرطبة ف 

الوقاية األراض 
 .الفيضانات من

 
، عىل سبيل المثال ال المجاالت الوظيفية لكل من الجهات التالية  يشمل

ي وتقسيم المناطق، التطوير، الماء والطاقة
 ،الحض،  استخدام األراض 

 . الطعام، الرعاية الصحية إمداداتالسالمة العامة، وسائل النقل، 

ها ومشاركتهاا 1.4  لحصول عىل البيانات، نشر

مدى مشاركة  1.4.1
البيانات حول 
موقع مرونة 
المدينة مع 

المنظمات األخرى 
ي مرونة 

المشاركة ف 
 المدينة

 -توفر "نسخة موثوقة" واحدة 
مجموعة متكاملة واحدة من 

 القدرة الصمودبيانات 
 .للممارسير  

ي الق مدرجةلمعلومات الالكامل لوافر الت -5
( اليسارائمة )عىل ف 

بالكامل مع  تها مشاركبخصوص االستعداد والمخاطر بشكل كامل، و 
 .المنظمات األخرى

ي أكتر من  -4
بعض الثغرات الطفيفة، أو أن المعلومات موجودة ف 

ولكن يتم مشاركتها وهي عىل األقل يمكن تصفحها  -مكان واحد 
 .والوصول اليها

الستعداد، قد تضطر بعض الفجوات األكتر أهمية، مثل ا -3
 .المنظمات األخرى إىل "البحث" إلنشاء صورة كاملة عن نفسها

تم حجب بعض المعلومات المهمة عن االستعداد والمخاطر من  -2
ئ عت  مواقع  منظمات أخرى أو أنها مفقودة و / أو مجزأة بشكل ستر

 .متعددة
توفتر المعلومات للمنظمات األخرى عن االستعداد والمخاطر  -1
ي أحسن األحوال. ال يمكن لتلك المنظمات أن تستخلص بد

ي ف 
انئ

 .هالاستنتاجات محددة 
 .ال توجد معلومات -0

ي يجب مراعاتها بأن تكون متاحة للجميع قد تتضمن
 :المعلومات التر

 
 ملخص االستعداد •
 هذه قياس القدرةنتائج بطاقة  •
ح  • ي يعتقد شر

 تماالت أن المدينة ستواجهها، واالح للمخاطر واألخطار التر
المعرضة للمناطق ( 2-ملخص قائم عىل خريطة الخطر )انظر األساسية •

 للخطر
ي ستحميها وأين تم تطبيقها •

 وصف لقوانير  البناء التر
 مجموعة كاملة من خطط االستجابة للكوارث والقضايا المعروفة •
 اءلةاألدوار والمس •
ي ستؤثر عىل  •

عىل المدينة  وضع قدرةاالستثمارات المخطط لها التر
 صمودال
 .بيانات االتصالواالضافية الموارد   •

 
 
 

 



16

بطاقة قياس القدرة على الصمود في المدن مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث

مالحظات
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األساسية 2

تعريف وفهم واستخدام سيناريوهات المخاطر 
الحالية والمستقبلية
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األساسية 2:
تعريف وفهم واستخدام سيناريوهات المخاطر الحالية والمستقبلية

يجب أن تعرف الحكومات المحلية سيناريوهات المخاطر لديها وتتفهمها وتستخدم هذه المعرفة لتقديم البينة المعرفية لعملية اتخاذ القرار

يجب أن تعرف سيناريوهات المخاطر األخطار والتعرض وقابلية 
التضرر في السيناريو »األكثر احتماالً في الحدوث« و«األكثر حدة« 

)األسوأ( مع االنتباه خصوصاً لما يلي: 

• الكيفية التي يمكن أن تتغير فيها األخطار عبر الزمن مع مالحظة 
  تأثير العوامل مثل التحضر وتغير المناخ.

• الكيفية التي يمكن فيها لمجموعة من األخطار أن تتجمع وكيف يمكن 
  للكوارث المحدودة المتكررة )إذا ما كانت هناك مخاطرة ذات صلة 

  بها( أن تتراكم في تأثيرها عبر الزمن.

• المناطق الجغرافية المعرضة واألثر اإلقليمي. 

• الشرائح السكانية والمجموعات والمساكن المعرضة.

• األصول االقتصادية والفعاليات المعرضة.

• أصول البنية التحتية الحيوية المعرضة، وما يترتب على ذلك من 
  مخاطر األعطال المتتابعة من منظومة أصول إلى أخرى )عندما 

  يؤدي فقدان الطاقة على سبيل المثال إلى منع ضخ المياه أو يضعف 
  منظومة المستشفى(.

• الجداول الزمنية التي يحدث خاللها األثر واالستجابة المطلوبة.

• وضع خرائط التعرض التي تفصل ما ذكر أعاله ونشرها.

يجب أن تكون السيناريوهات:

• مستعملة في مساعدة قرارات االستثمار القائمة والمستقبليية.

• مبنية على عمليات تشاركية تسعى إلى الحصول على المدخالت من 
  المجموعة الكاملة ألصحاب المصلحة )بمن فيهم المجموعات العرقية 

  واالجتماعية(.

• محدثة بانتظام.

• معممة بشكل واسع ومستعملة في مقترحات اتخاذ القرار، ولتحديث 
  خطط االستجابة والتعافي.

الحظ أن اإلجراءات للتعامل مع األخطار في كل سيناريو مغطاة في 
أجزاء أخرى من بطاقة قياس القدرة.

تتضمن البيانات التي ستحتاجها الستكمال هذا الجزء من بطاقة قياس القدرة على الصمود توثيقاً لألخطار والتعرض وقابلية التضرر، وتحديداً لألصول الحيوية ومدى اعتماد كل منها على اآلخر.
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 تعليقات نطاق القياس اإلرشادي السؤال/ مجال التقييم الموضوع/ القضية المرجع

 تقيم األخطار 2.1

 األخطار معرفة  2.1.1
)وتسىم أيًضا 
المخاطر، أو 
الصدمات 

ي 
والضغوطات( التر
تواجهها المدينة، 

مدى احتمالية و 
 حدوثها

ي وجود الت
قديرات الحديثة التر

اء الحتمال وجود  استعرضها الخت 
مخاطر أو مخاطر معروفة 

 .ونطاقها

ي آخر  -5
سنوات ومراجعتها  3توجد تقديرات شاملة، تم تحديثها ف 

" و "األكتر كتر حدةاأل من قبل طرف ثالث. يتم قبول المخاطر "
 ااحتم
ً
ي الحدوث ل
 ." بشكل عام عىل هذا النحوف 

بسيطة فيما يتعلق  قصور ولكن يوجد بها  توجد تقديرات -4
 .بالتحديث أو مستوى المراجعة أو مستوى القبول

توجد تقديرات ولكن مع وجود أوجه قصور أكتر أهمية من حيث  -3
 .عند التحديث ومستوى المراجعة أو القبول

توجد بعض التقديرات ولكنها ليست شاملة، أو تكون شاملة  -2
 .أو ال تتم مراجعتها من قبل طرف ثالثسنوات،  3من  أقدم ها ولكن
فقط فكرة عامة عن المخاطر، دون محاولة منهجية لتحديد  -1

 حدوثها .احتمالية
 .ال توجد تقديرات -0
 

 UNDRR مالحظة: استخدام أداة تقدير المخاطر الشيعة ل 
(QRE) يمكن أن تدعم التقييم مقابل هذه المعايتر. 

ي تواجهها تحتاج المدن إىل اإلطالع عىل ال
ما هي األخطار  -مخاطر التر

، إعصار، زالزل، فيضان، حريق وما إىل ذلك( وما  المحددة )تسونامي
 :مدى قوتها؟ لكل خطر يجب تحديده، كحد أدن  

 
•  

ً
ي  الحادث "األكتر احتمال
 " الحدوثف 

 "ألكتر حدةاالحادث " •
 

ي يتم إجراؤ يةيمكن التعرف عىل األخطار من توزيعات االحتمال
ها ، والتر

عىل مواجهة  قدرة عىل الصمود العىل وجه التحديد لغرض تقييم 
ي منتصف نطاق ، و يالحظ ان الكوارث

" ستكون ف 
ً
"األكتر احتمال
ي يجب معالجتها و"األكتر 

٪ من 10" ستكون من أعىل حدةاألخطار التر
 من ذلك، يمكن تقريبها من مصادر مثل

ً
 :نطاق االحتمالية. بدل

 
 امة للمنطقةتقييمات األخطار الع •
ي تم  •

اضات التر عند تقسيم المناطق و  وضعها كمدخالتاالفتر
 التضي    حإعطاء  و أمناقشات التخطيط 

 تقييمات المخاطر لصناعة التأمير   •
اء فيما يتعلق باألخطار  •  النموذجية رأي الخت 
ي المنطقة •

ة سابقة أو سجالت تاريخية للكوارث ف   .خت 
 

ي حالة عدم توفر مستويات ال
ي أن تحاول ومع ذلك، ف 

معرفة هذه، ينبىع 
المدن تجميع صورة من تجارب سابقة و / أو تقدير المستوى العام 

ي تواجهها
 لألخطار التر

 
قد تحاول المدن المتطورة أيًضا تقدير تأثتر العديد من األخطار األصغر 

المتتالية )المتعاقبة(، أو توليفة من األخطار )اإلعصار والعاصفة 
 .ل المثال(المصاحبة له، عىل سبي

 
من المهم مالحظة أن األخطار قد تتغتر بمرور الوقت نتيجة للتوسع 

ي )عىل سبيل المثال عندما تزيد إزالة الغابات 
ي واستخدام األراض  الحض 

من حدوث الفيضانات المفاجئة(، أو تغتر المناخ )عىل سبيل المثال، 
 سبيل تغيتر أنماط هطول األمطار أو العواصف(، أو معرفة أفضل )عىل
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المثال فهم التهديدات الزلزالية أو مسارات العواصف المحتملة(. 
، يجب تحديث تقديرات األخطار بانتظام )انظر   .(2.5وبالتاىلي

 معرفة التعرض والتعاقب 2.2

معرفة التعرض  2.2.1
 وقابلية اإلصابة

وجود سيناريوهات تحدد 
ر الالتعرض وقابلية  عىل  تض 

وى مستوى المدينة من كل مست
من مستويات الخطر )انظر 

 .أعاله(

توجد سيناريوهات شاملة عىل مستوى المدينة، للحدث "األكتر  -5
 
ً
ي الحدوث احتمال
ي ال   ا " لكل خطر، تم تحديثهألكتر حدةا" و"ف 

 18ف 
، ومراجعته ي

 .بواسطة طرف ثالث ا شهر الماض 
للسيناريوهات أوجه قصور بسيطة من حيث التغطية، التحديث،  -4

 .ستوى ودقة المراجعةأو م
سيناريوهات لها أوجه قصور أكتر أهمية من حيث التغطية،  -3

 .التحديث، ومستوى المراجعة والشمولية
السيناريوهات الجزئية موجودة ولكنها ليست شاملة أو كاملة،  -2

شهر، ولم تتم مراجعتها من قبل طرف  18قديمة عمرها أكتر من 
 .ثالث

ر الرض وقابلية فقط فكرة عامة عن التع -1 ، مع عدم وجود تض 
 .محاولة منهجية لتحديد اآلثار

 .ال يوجد تقييم للمخاطر -0
 

 UNDRR (QRE) مالحظة: استخدام أداة تقدير المخاطر الشيعة ل 
 .يمكن أن تدعم التقييم مقابل هذه المعايتر 

ي والنظم اإليكولوجية 
قد ُيعتت  التعرض هو )األشخاص واألراض 

صول والبنية التحتية والنشاط االقتصادي( المحتمل أن والمحاصيل واأل 
ر نتيجة لخطر ما. قد ُينظر إىل قابلية  ي طريق الض 

ر اليكون ف  عىل  تض 
ي األرواح أو الممتلكات أو 

أنها العواقب المحتملة لهذا التعرض )الخسائر ف 
، التأثتر االقتصادي، التأثتر الب ار المادية، التأثتر الصجي ي الخدمة، األض 

يتئ
عىل  التعرض،وما إىل ذلك(. قد تتحد التعرضات المختلفة و/أو قابلية 

ي اليابان 
سبيل المثال، عندما حدث التسونامي الناتج عن زلزال توهوكو ف 

ي عام 
ق اليابان العظيم( والذي  2011ف  )المعروف أيًضا باسم زلزال شر

د مما أدى إىل تولي -أض  بشدة بمحطة فوكوشيما للطاقة النووية 
ر المجموعة إضافية كاملة من التعرض وقابلية   . تض 

 
يمكن تقييم التعرض وقابلية اإلصابة من مصادر مثل خرائط الفيضانات 

اء اتاإلقليمية أو خرائط أخطار الزالزل أو من تقدير   .الخت 
 

ر اليمكن تجميع المخاطر والتعرض وقابلية  ي "سيناريوهات".  تض 
ف 

ي السيناريوهات هي صور شاملة لل
تأثتر الكىلي لألخطار )إن وجدت( ف 

 :جميع األحياء وجميع جوانب المدينة، وسوف تشمل
 
ر الالتعرض وقابلية  •  لألحياء وللمناطق االقتصادية تض 
ر الالتعرض وقابلية  • لعناض البنية التحتية الحساسة وهشاشتها،  تض 

 مع أو بدون بدائل )انظر أدناه(
، عند االقتضاءاالستفادة من وحالة خدمات النظام اإل  • ي  يكولوج 
، بالنظر إىل  • ي

المقدرة لتدابتر التخفيف، إن  فوائد التقديرات وقت التعاف 
 وجدت

 
من األفضل مراجعة السيناريوهات للتأكد من دقتها وإمكانية تصديقها 

ي آخر 
و هي اكتر تواترا من  شهر  18من قبل طرف ثالث وسيتم تحديثها ف 

ي و التنمية اللذين قد مراجعة المخاطر أعاله، حيث ان استخ
دام االراض 

ي اشع
ر يحصالن عىل نطاق زمت   . يؤثران عىل التعرض و قابلية التض 

ار  اتتقدير  2.2.2 األض 
 والخسائر

هل تحدد تقييمات المخاطر 
مخرجات العمل والعمالة 
المعرضة للخطر، والسكان 

ي ذلك األصول  -5
تحدد تقييمات المخاطر عدة نقاط للمخاطر بما ف 

االجتماعية واالقتصادية والمكانية والمادية والبيئية المعرضة للخطر 
 
ً
ي  من السيناريو "األكتر احتمال
ي التطور الحاىلي والنمو  الحدوثف 

" ف 
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وح، والسكن  المعرضير  لخطر الت  
ي 

المعرض للخطر، واألراض 
النظم اإليكولوجية الزراعية و 

ي 
اث الثقاف  المعرضة للخطر، والتر

المعرض للخطر بالنسبة 
للسيناريوهات الرئيسية 

 المحددة؟

ي المعرفة 
، يتم تلخيص أي فجوات ف  ي المستقبىلي

ي والسكان  الحض 
 .وعدم اليقير  وجعلها واضحة

ا  -4
ً
 نميةللتتحدد تقييمات المخاطر نقاط الخطر المتعددة وفق

يةال  الحالية حض 
ي الغالب عىل األصول المادية والمكانية  -3

تركز تقييمات المخاطر ف 
ي مجاالت القطاع / الموضوعمعرضة للخطر. البيانات ال

 .محدودة ف 
ي الغالب عىل األصول  -2

ي الوقت الحاىلي ف 
تركز تقييمات المخاطر ف 

المادية والمكانية المعرضة للخطر. هناك خطط لتحديث تقييمات 
 .المخاطر بمجرد توفر بيانات أخرى

قطاعات هناك خطط لتطوير تقييمات المخاطر لتحديد جميع ال -1
 .الموضوعات المعرضة للخطر / 
ال تحدد تقييمات المخاطر جميع مجاالت المخاطر وال توجد  -0

 .خطط لتحديثها عىل هذا النحو

ابطة 2.3  اآلثار المتتالية أو المتر

فهم األصول الهامة  2.3.1
 والروابط بينها

يتم تحديد جميع األصول الهامة 
( ويتم تحديد 8-)انظر األساسية

سالسل  قات بينهما بشكل "العال
" يستخدم هذا لوضع االعطال

أطر لخطط الكوارث والفرز 
( وكذلك 9-)أنظر األساسية

التعديل والتحديث لتحسير  
قدرة البنية التحتية عىل تحمل 

 .الكوارث

يتم تحديد األصول الهامة عىل مستوى المدينة وترتبط بشكل  -5
ي بسالسل  كاء  حسب االقتضاء. لدى االعطال منهج  المدينة والشر

ي تتيح لها تحديد أولويات 
اتيجية التحديث والفرز التر المناسبون إستر

 .واإلصالحات حديثاتالت
بشكل عام مع  االعطال يتم تحديد األصول الحرجة وسالسل  -4

اتيجية التحديث  بعض الفجوات البسيطة واإلغفاالت. توجد إستر
 .والفرز ولكن قد يكون لها أيضا فجوات

إىل حد ما ولكن بعض  االعطالديد األصول الحرجة وسالسل تح -3
 .اإلغفاالت المعروفة الهامة

ليست  االعطال يتم تحديد األصول الحرجة ولكن سالسل  -2
اتيجية ممكنة أو إعطاء  ، ال يوجد أي فرز أو استر كذلك. وبالتاىلي

األولوية لعمليات التحديث، إن حدثت عىل اإلطالق، بواسطة أقسام 
 .نة الفرديةالمدي

ي أحسن األحوال  -1
توجد  -تحديد األصول الهامة غتر مكتمل ف 

ة حسب المنطقة أو عن طريق نظام البنية التحتية. ال  فجوات كبتر
اتيجية توجد   لألولوياتاستر

 .عدم تحديد لألصول الهامة -0

ي المعدات أو المرافق أو 
كما تم تحديده أعاله، تتمثل األصول المهمة ف 

ورية لتشغيل البنية ال ي تعتت  ض 
تحتية أو أنظمة / بيانات الكمبيوتر التر

ي حير  أن 
المدينة أو صيانة السالمة العامة أو االستجابة للكوارث. ف 

العديد من المدن تحدد هذه عىل األقل إىل حد ما، من النادر للغاية 
ي قد تكون موجودة االعطالتحديد كيفية ارتباطها و "سالسل 

 ." التر
 

ي تغطي  عطالاال سلسلة 
هي مجموعة من اإلخفاقات المرتبطة التر

ي المدينة. كمثال 
ي أنظمة البنية التحتية المتعددة ف 

فقد  -األصول الهامة ف 
يؤدي توقف محطة الكهرباء إىل إيقاف تشغيل محطة معالجة المياه، 
ي أن الكثتر من 

هذا قد يمنع المستشق  من العمل، وهذا بدوره قد يعت 
ي المدينة )مثال( ضائعة. هذه سلسلة قدرة غسيل الكىل
تمتد   اعطال ف 

 .عت  أنظمة الطاقة والمياه والرعاية الصحية
 

ات  عندما يتم تعيينها  ISO 37120 يمكن أن تساعد مؤشر
ً
التالية، خاصة

ات المحتملة المتتالية ي فهم خط األساس للمدينة والتأثتر
 :مكانيا، ف 

 
•  ISO 37120  ي . التوصيل الكهرب7.2مؤشر

 انئ
•  ISO 37120  ب21.1مؤشر  . إمدادات مياه الشر
•  ISO 37120  الضف الصجي 21.3مؤشر . 
•  ISO 37120  ي . 15.1مؤشر

 اإلسكان العشوانئ
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•  ISO 37120  يحدد مدى حماية البيئة الطبيعية 19.1مؤشر .

 وصيانتها
•  ISO 37120  األشجار المزروعة19.2مؤشر . 

 خرائط أألخطار 2.4

)عىل  االخطار وجود خرائط  ار خطخرائط اال  2.4.1
سبيل المثال، خرائط مخاطر 

 .الفيضانات أو الزالزل(

ية  االخطار يتم تطوير خرائط  -5 والنمو  ةالحاليللتنمية الحض 
ي ال

المستقبىلي بناًء عىل تقييمات المخاطر المتاحة. توجد مبادئ  عمران 
ي ذلك فوائد متعددة لمعالجة القضايا 

توجيهية ذات صلة، بما ف 
الشاملة بطريقة متكاملة )مثل فوائد معالجة التكيف، وفرص 

 .التخفيف داخل البيئة المبنية(
ية  الحاليةل االخطار توجد خرائط  -4 وتوجد مبادئ  لتنمية الحض 

 .توجيهية ذات صلة
ية  الحالية متاحة  االخطار  خرائط -3 ولكن ال توجد  للتنمية الحض 

ية مبادئ توجيهية لتوجيه التخطيط والتن ي تأخذ المية الحض 
  تر

 بعير  االعتبار .مخاطرال
والمبادئ التوجيهية ذات الصلة الخطار ا يجري حاليا تطوير خرائط -2

ي شديد الخطورة  .لتوجيه التخطيط الحض 
والمبادئ التوجيهية ذات  الخطار ا هناك خطط لتطوير خرائط  -1

ية  ي الصلة لتوجيه التخطيط والتنمية الحض 
بعير   تأخذ المخاطر التر

 االعتبار
و / أو المبادئ التوجيهية  االخطار ال توجد خطط لتطوير خرائط  -0

ي  تأخذ المخاطر بعير  ذات الصلة لتوجيه التخطيط والتطوير الحض 
 االعتبار

ر الوقابلية  الخطار المعرفة مدى توافر / الوصول إىل خرائط   تض 
ها للمنظمات األخرى والجمهور   ."1-اسيةراجع "األس -والمخاطر ونشر

 
 ". 6-التدريب عىل المخاطر وقابلية اإصابة والتعرض ، راجع "األساسية

 
ة التحديثات لخرائط  ي وتتر

ي التفكتر ف 
الحظ أن المدن قد ترغب ف 

ي كثتر من األحيان. 
ية تختلف ف  المخاطر. الظروف والمخاطر الحض 

كتر  نحو تحديث  يعمل االستشعار الذكي وأدوات التحكم عىل تحويل التر
 .أكتر ديناميكية لخرائط الخطورة

 تحديث السيناريوهات ومعلومات المخاطر وقابلية اإلصابة والتعرض 2.5

عملية ضمان التحديثات  عملية التحديث 2.5.1
 .المتكررة والكاملة للسيناريوهات

 
وجود عملية متفق عليها بير  

 :من أجل  جهات المعنيةالجميع 
 

 3تحديث تقديرات المخاطر كل 
 وات أو أقل،سن

تحديث تقييمات التعرض 
ر الوقابلية  وجرد األصول كل  تض 

 .شهر أو أقل 18

دد والدقة  -5 عمليات التحديث موجودة، وثبت أنها تعمل بالتر
، وتقبلها جميع   .جهات المعنيةالالمطلوبير 

ي التغطية، أو  -4
توجد عمليات مع وجود بعض العيوب الطفيفة ف 

اكها. التاري    خ أو عدد أقل من الم ي تم إشر
 ؤسسات التر

من  إغفال رئيسي واحد عىل األقلتوجد عمليات، ولكن مع وجود  -3
اك المؤسسات. قد يكون تحديد هوية  دد أو الدقة أو اشتر حيث التر

ي بعض المناطق
( ف  ي  .المخاطر تتم بتسوية )بشكل تقريت 

تنطوي العمليات عىل بعض العيوب الرئيسية لدرجة أن القيمة  -2
 .ة ضعيفة وتؤدي تقييمات المخاطر األصلية إىل اإلهمالاإلجمالي

ي أحسن األحوال. ال يزال يتعير  إجراء تقييم  -1
العمليات بدائية ف 

 حتر لو كان متاخر -كامل للمخاطر 
 .ال توجد عمليات -0

ورية ألن األخطار قد تتغتر بمرور الوقت )خاصة إذا كان  التحديثات ض 
، مرتبط بالطقس أو بمستوى سطح ا ي

لبحر(، وألن استخدام األراض 
السكان، وأنماط النشاط االقتصادي قد تتغتر مع نمو المدن. تحتاج 

 :التحديثات إىل معالجة
 
 أنماط األخطار •
 المساكن •
 األعمال •
ي المدينة )انظر األساسية •

ي ذلك 8-البنية التحتية والمرافق ف 
(، بما ف 

 عطالاال األصول الحيوية وسالسل 
 (8-حساسة والبيانات )انظر األساسيةأنظمة الكمبيوتر ال •
 (8-المدارس ومرافق الرعاية الصحية )انظر األساسية •
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ي )انظر األساسية •
 (5-خدمات النظام البيتئ

 
كتر  هنا عىل العملية نفسها وقدرتها عىل ضمان التحديث  ينصب التر

 .المستمر والكامل للسيناريوهات
 

تلتقط جميع  قد تكون التحديثات عن طريق عملية تحديث منتظمة
ة السابقة، أو عن طريق عملية تحديث تدريجية تلتقط  ات للفتر التغيتر

ات بشكل موثوق عند حدوثها  .التغيتر
 

تقوم العديد من الدول بتحديث بيانات المخاطر الخاصة بها عىل أساس 
ي لمواكبة  5دورة مدتها 

سنوات. من غتر المحتمل أن يكون هذا كاف 
ي الحدود الحض  

ات ف  ي التغتر
 .ية أو استخدامات األراض 
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مالحظات
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األساسية 3

تعزيز القدرة المالية من أجل القدرة على 
الصمود
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األساسية 3:
تعزيز القدرة المالية من أجل القدرة على الصمود

فهم التأثير االقتصادي للكوارث والحاجة لالستثمار في القدرة على الصمود. تحديد اآلليات المالية التي يمكن أن تدعم نشاطات القدرة على الصمود وتطويرها.

يمكن أن تتضمن اإلجراءات الرئيسة ما يلي:

• فهم وتقييم التكاليف المباشرة وغير المباشرة للكوارث )من خالل 
  الخبرة السابقة، وأخذ المخاطر المستقبلية باالعتبار(، والتأثير ذي 
  الصلة لالستثمار في الوقاية بدل تكبد تكاليف كبيرة خالل مرحلة 

  التعافي

• تخصيص ميزانية رأسمالية محمية ألي أعمال كبرى وجدت 
  ضرورية لتحسين القدرة على الصمود

• تضمين مخصصات إلدارة المخاطر في الميزانية التشغيلية حسب ما 
  هو مطلوب لصيانة الوضع المطلوب للقدرة على الصمود عبر 

  الزمن

• تقييم مستويات مخاطر الكوارث وآثارها في كل قرارات التخطيط 
  والترخيص وصرف التمويل، وتعديل هذه القرارات حسب الحاجة

• توفير حوافز لمالكي البيوت، والعائالت منخفضة الدخل، 
  والمجموعات، والشركات، والقطاع العام لالستثمار في الحد من 
  المخاطر التي يواجهونها )التخطيط الستمرارية األعمال، النمو، 

  تحديث المباني(.

• تطبيق التغطية التأمينية )وتوليدها حين الحاجة( على الحياة وسبل 
  المعيشة وأصول المدينة واألصول الخاصة

• استكشاف آليات تمويل مجددة حسب الحاجة مثل السندات 
  المتخصصة، والتأمين المتخصص، والتمويل ذي الضرائب الكفوءة، 

  وسندات تأثير التنمية، ... إلخ.

تتضمن البيانات التي ستحتاجها الستكمال هذا الجزء من بطاقة قياس القدرة: وثائق خطط الميزانية ورأس المال، وثائق أي حوافز أو خطط مالية )مثل قروض التحديث من أجل الزالزل( ذات أثر على القدرة على 
الصمود مع اإلحصائيات المسجلة في كل منطقة بالمدينة، إحصائيات تغطية التأمين.
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 تعليقات نطاق القياس اإلرشادي السؤال/ مجال التقييم الموضوع/ القضية المرجع

 معرفة أساليب جذب استثمارات جديدة إىل المدينة من أجل الحد من مخاطر الكوارث 3.1

الوعي والمعرفة  3.1.1
بجميع الطرق 

، الممكنة للتمويل
 حسب االقتضاء

 
تسىع المدينة 

بنشاط للتمويل، 
 كما هو مطلوب

 
ي حالة 

مالحظة: ف 
وجود أموال كافية، 
يمكن حذف معايتر 

 التقييم هذه

المدينة احتياجات تتطلب عندما 
ي  مرتفعةنفاق إ

القدرة عىل مجال  ف 
 -)اإليرادات أو رأس المال(  الصمود 

مدى بحثها وتفهمها لجميع الطرق / 
ي  سد ل المتاحة الخيارات 

أي نقص ف 
 .التمويل

 
إىل أي مدى تحاول المدينة بنشاط 
تلبية احتياجات التمويل وتتحمل 
مسؤولية واضحة عن ذلك. قد 

ي  يشمل ذلك استخدام تمويل خارج 
 .أو مستشارين إداريير  

 
ي ل   قد يشمل ذلك التحديد المنهج 

" حصص ارباح القدرة عىل الصمود"
يًضا باسم والمعروف أ - اليسار )راجع 

كة(  .الفوائد المشتر

سلطة المدينة للحصول عىل ضمن محددة نعم توجد مسؤولية  -5
ي 
 .التمويل المتاح عىل الصعيدين الدوىلي والوطت 

سلطة المدينة للوصول إىل  ضمننعم، هناك مسؤولية مخصصة  -4
مصادر التمويل المعروفة للمدينة، لكن الوعي بجميع التمويل المتاح 

يمكن أن يكون الوصول إىل هذه األموال كثيف  أو  كامل  غتر 
 .االستخدام للموارد

سلطة المدينة، ومع ذلك  ضمنال توجد مسؤولية مخصصة  -3
هناك خطط لمناقشة وتنفيذ ذلك لزيادة الوعي بالتمويل المتاح 

 وكيفية الوصول إليه. 
سلطة المدينة للوصول إىل ضمن ال توجد مسؤولية مخصصة -2

ي التمويل المتاح لالستجابة األموال، هناك و 
عي منخفض / جزنئ

ي 
 .والتعاف 

سلطة المدينة عن الوصول  ضمن  ال توجد مسؤولية مخصصة -1
إىل هذه األموال وال يوجد أي إدراك يكتشف الوصول / ال توجد 

 .خطط للقيام بذلك
ي ال يتم إعتباره عىل اإلطالق -0

 .تمويل االستجابة والتعاف 

 جات تمويل إضافية، فاحذف هذا التقييمإذا لم يتم تطبيق احتيا
 

ي العديد من المدن "أطلس" مطور بالكامل حيث يمكن أن 
ال يوجد ف 

تكمن جميع مصادر التمويل الممكنة. نتيجة لذلك، قد ال يتم إجراء 
 .صمودالعىل القدرة تحسير  عمليات 

 
قد تشمل طرق ومصادر التمويل البديلة، عىل سبيل المثال ال 

 :الحض
 
 أجتر التمويلالت •
ي ذلك المنح المطابقة •

 المنح الحكومية، بما ف 
)الدفع مقابل  قدرة عىل الصمود السندات التأثتر االجتماعي أو  •

 النتائج المحققة(
 بنوك التنمية ومنظمات اإلغاثة •
ي بعض  •

ة ف  ي قد يكون لها مصلحة مباشر
القدرة  أوجهالمؤسسات التر
م منظمة غتر عىل سبيل المثال حيث قد تدع - عىل الصمود 

، أو قد تدعم  ي
حكومية للحفظ استعادة خدمات النظام البيتئ
 منظمة غتر حكومية تعليمية الوعي والتدريب

ي جهاال •
ة ف  ي قد تكون لها مصلحة مباشر

ت الحكومية األخرى التر
عىل سبيل المثال عندما تقوم  - القدرة عىل الصمود  أوجهبعض 

أيًضا إىل تحسير  النقل بتمويل جش جديد قد يؤدي  جهة/هيئة
 قدرة اإلخالء

 حشد التمويل •
 رسوم التطوير •
اكه بير  القطاع العام والخاص •  شر
ائب والرسوم اإلضافية •  الض 
 

ا المنافع  -" القدرة عىل الصمود تنشأ "أرباح 
ً
ي تسىم أحيان

التر
كة   :بطريقتير   -المشتر

 
ي أماكن أخرى من الواردةتنشأ األرباح " •

" عندما يكون لالستثمارات ف 
عىل سبيل المثال،  - القدرة عىل الصمود لمدينة فوائد إضافية من ا
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حيث تجعل البت  التحتية المتقدمة لعدادات أنظمة المياه والطاقة 
ار الناجمة عن الفيضانات أو  أكتر قدرة عىل اإلبالغ عن األض 

الزالزل. تميل توزيعات األرباح الواردة إىل تقليل التكاليف الظاهرة 
 .للمرونة

 
ي المرونة أيًضا فائدة الصادرةرباح "األ •

"، حيث يوفر االستثمار ف 
عىل سبيل المثال عندما  - متعلقة بالقدرة عىل الصمود إضافية غتر 

ه أثناء الطقس المعتاد.  يكون لمنطقة الفيضان إستخدام آخر كمتت  
قدرة عىل زيادة الفوائد المرئية لل لصادرةاتعمل توزيعات األرباح 

 . عىل الصمود 

ي ذلك صناديق الطوارئ 3.2
ي الخطة المالية للمدينة بما ف 

انيات المرونة ف   متر 

كفاية التخطيط  3.2.1
الماىلي لجميع 

اإلجراءات الالزمة 
لقدرة عىل ل

 الصمود أمام
 الكوارث

وجود خطة )خطط( مالية )رأسمالية 
وتشغيلية( مع مجموعة من 

رة، استناًدا إىل تأثتر  األولويات المت 
ارث الذي تم تحقيقه، مقاومة الكو 

وترتبط بالسيناريوهات "األكتر 
 
ً
ي الحدوث احتمال
" كتر حدةاأل " و "ف 

ي األساسية
 . 2-ف 

 
ي مواجهة 

أولويات االستثمار ف 
الكوارث واضحة ويمكن الدفاع عنها، 

ا إىل رؤية التأثتر األكتر فائدة
ً
 .استناد

 
ي خطة مدتها 

يتم تجميع األولويات ف 
من جانب سنوات تدمج اإلنفاق  5

ي وتجميع المنظمات الرئيسية  لت 
ي األساسيةحاجة 

 . 2-السيناريوهات ف 

توجد مجموعة متماسكة من األولويات عىل مستوى المدينة  -5
تغطي جميع االحتياجات المحددة، ويتم مناقشتها بشكل متماسك 

ي مجموعة متسقة من خطط مالية مدتها 
سنوات )قد  5وتجميعها ف 

الوكاالت المسؤولة(. الخطط محمية من يكون هناك العديد من 
 السياسية ات التغتر 

 5توجد مجموعة واحدة من األولويات والخطط المالية لمدة  -4
. قد تكون والتناقض البسيطل اإلغفاسنوات ولكن مع بعض 

 .االستمرارية السياسية مشكلة
سنوات وقد تحتوي  5الخطط المالية موجودة ولكن أطول من  -3

 مشكلةرات والتناقضات. االستمرارية السياسية عىل بعض الثغ
 .معروفة

ا  -مختلفة  جهاتخطط مالية متعددة من  -2
ً
لم يتم تنسيقها أبد
ومن غتر الواضح ما إذا كانت متسقة أم ال أو ستوفر معا المستوى 

 .الصمودالمطلوب من القدرة عىل 
ة -1  .توجد خطط ولكن مع وجود فجوات كبتر
. ال ةعشوائيتكون ، تإن وجدو ، غتر محددة أولويات  اإلنفاق -0

 .خطةتوجد 

ي من عدة مصادر، فيجب أن 
إذا كان التمويل )كما هو محتمل( يأنر

 الحتياجات المدينة من القدرة عىل 
ً
ك مالئما يكون التمويل المشتر

ي 
ها بشكل متسق "كما لو" الصمود ف  مواجهة الكوارث، كما يتم نشر

. وبالتاىلي ، إذا كانت هناك كان هناك مصدر واحد وخطة واحدة

خطط فرعية منفصلة )عىل سبيل المثال ، خطط النقل أو 
االستدامة(، فهناك حاجة أيًضا إىل التنسيق واإلكمال والتوافق 

 .المتبادل
 

ها أو تحديثها، من  تحتاج الخطط أيًضا إىل االستمرار، حتر لو تم تغيتر
ي القيادة السياسية للمدينة

ات ف   .خالل التغيتر

التمويل الرأسماىلي  3.2.2
طويلة األجل 

لألعمال الهندسة 
ي تتناول 

ها التر وغتر
السيناريوهات 

واألصول الهامة 

النسبة المئوية لتمويل العناض 
الرأسمالية للخطة )الخطط( نسبة 

 .اىل التكلفة المقدرة
 

 أو من  قتطاعاتاالدرجة الحماية من 
 .خدامها ألغراض أخرىالست تحوبلها 

 .٪ ممولة ومحمية 100المشاري    ع  -5
 .٪ ممولة ومحمية 75- 100المشاري    ع -4
بعض ٪ ممولة، وقد تكون عرضة لتحويل  75-50المشاري    ع  -3

 .ألغراض أخرى التمويل 
بعض ٪ ممولة، وقد تكون عرضة لتحويل  50-25المشاري    ع  -2

 .ألغراض أخرىالتمويل 

إذا تم توزي    ع األموال الرأسمالية عت  مصادر و / أو منظمات منفصلة، 
ا مع اجماىلي  فيجب أن يكون توزي    ع 

ً
ا ومتسق

ً
ك منسق التمويل المشتر

 .الخطة المذكورة أعاله
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ي 
المحددة ف 

  8و 2األساسيتير  
ي التمويل  لة، ويتم تحويل٪ ممو  25-0المشاري    ع  -1

بشكل روتيت 
 .ألغراض أخرى

 .ال توجد مشاري    ع -0

التمويل التشغيىلي  3.2.3
لتغطية جميع 

تشغيل  تكاليف
القدرة عىل  أنشطة 
 الصمود

تمويل مضوفات التشغيل بالنسبة 
: وجود بند تقديرية للتكاليف ال

انية المحدد بشكل  )بنود( المتر 
 .منفصل

 
أو من  عاتاقتطاالدرجة الحماية من 

أخذها بعيدا الستخدامها ألغراض 
 .أخرى

انية موجودة،  -5  .٪ كافية ومحمية 100المتر 
انية موجو  -4  .٪ كافية، ومحمية 100-75دة، المتر 
انية موجودة،  -3 ٪ كافية ولكنها عرضة للتحويل  75-50المتر 

 .ألغراض أخرى
انية موجودة،  -2 ٪ كافية، ولكنها قابلة للتحويل  50-25المتر 

 .ألغراض أخرى
انية موجودة،  -1 ي  25-0المتر 

٪ كافية، ويتم تحويلها بشكل روتيت 
 .ألغراض أخرى

انتوجد  ال  -0  .يةمتر 

إذا كانت أموال التشغيل موزعة عت  مصادر و / أو منظمات منفصلة، 
انية، ف يجب ان يتم التمويل اجماىلي نشر  إن أو بنود منفصلة للمتر 

ا مع الخطة المالية أعالهجعله و تنسيقه 
ً
 .متسق

صندوق )صناديق(  3.2.4
الطوارئ من أجل 

ي من الكوارث 
 التعاف 

وجود صندوق )صناديق( قادر عىل 
ات المقدرة من  التعامل مع التأثتر
 .(2-سيناريو "األشد" )راجع األساسية

 
درجة الحماية لصندوق )صناديق( 

الطوارئ من االستيالء عليها 
 .الستخدامها ألغراض أخرى

صندوق الطوارئ )والتأمير  حسب االقتضاء( موجود لتصحيح  -5
 
ً
ي الحدوث اآلثار من السيناريو "األكتر احتمال
ي  100"، وهو ف 

٪ كاف 
 .  ومحىمي

ي ومحىمي  100-75الصندوق موجود،  -4
 ٪ كاف 

ي ولكن قد يكون عرضة  75-50الصندوق موجود، وهو  -3
٪ كاف 

 .لتحويل األموال ألغراض أخرى
ي ويكون عرضة لتحويل  50-25الصندوق موجود، وهو  -2

٪ كاف 
 .األموال ألغراض أخرى

،  25-0الصندوق موجود، وهو  -1 ي
ي تحويلهم توي٪ كاف 

ا بشكل روتيت 
 .ألغراض أخرى

 .ال يوجد صندوق -0

 يتضمنتأثتر التغطية التأمينية عند االقتضاء )انظر أدناه(.  يتضمن
ة يالحكوممستويات الخرى، و األ  الجهاتاألموال المتوفرة أيًضا من 

 .مختلفة ، إلخال

 التأمير   3.3

تغطية التأمير   3.3.1
 سكنيةال

 المنازل  السكنيةمدى تغطية 
 
ال يتم تقييم التغطية الشخصية أو )

 الحياة(عىل 

كتر األ من الخسائر السكنية المحتملة من السيناريو " 75-100% -5
ي جميع أنحاء المدينة. حدة

 " مغط عن طريق التأمير  ف 
من الخسائر السكنية المحتملة من السيناريو "األكتر  75-100% -4
ي الحدوثحتماال ا

ي  ف 
جميع أنحاء " مغط عن طريق التأمير  ف 

 المدينة. 
من الخسائر السكنية المحتملة من السيناريو " األكتر  50-75% -3
ي الحدوث حتماال ا

ي جميع أنحاء  ف 
" مغط عن طريق التأمير  ف 

 المدينة. 
من الخسائر السكنية المحتملة من السيناريو " األكتر  25-50% -2
ي الحدوثا

ي جميع أنحا حتماال ف 
ء " مغط عن طريق التأمير  ف 

 المدينة. 

يغطي هذا التقييم التأمير  عىل المساكن المحلية. التغطية الشخصية 
 الحكومي والصعىل أو 

ناعي والتجاري موضح الحياة مستثناة. التأمير 
 .أدناه

 
ي التأمير  من عدة جهات 

 .خاصالعام أو من القطاع القد يأنر
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من الخسائر السكنية المحتملة من السيناريو " األكتر  0-25% -1
ي الحدوثا

ي جميع أنحاء  حتماال ف 
" مغط عن طريق التأمير  ف 

 المدينة. 
 ال توجد تغطية -0

تأمير  غتر التغطية  3.3.2
 سكنيةال

مدى التغطية التأمينية للممتلكات 
والبنية التحتية السكنية غتر 

 .واألصول

ة حدةاأل من الخسائر المحتملة من السيناريو " 75-100% -5 " كتر
ي جميع أنحاء المدينة. مغط عن طريق ال

 تأمير  ف 
حتماال ااألكتر  من الخسائر المحتملة من السيناريو " 75-100% -4

ي الحدوث
ي جميع أنحاء المدينة.  ف 

 " مغط عن طريق التأمير  ف 
ي ااألكتر من الخسائر المحتملة من السيناريو "  50-75% -3

حتماال ف 
ي جميع أنحاء الم الحدوث

 دينة. " مغط عن طريق التأمير  ف 
ي ااألكتر من الخسائر المحتملة من السيناريو "  25-50% -2

حتماال ف 
ي جميع أنحاء المدينة.  الحدوث

 " مغط عن طريق التأمير  ف 
ي ااألكتر من الخسائر المحتملة من السيناريو "  0-25% -1

حتماال ف 
ي جميع أنحاء المدينة.  الحدوث

 " مغط عن طريق التأمير  ف 
 ال توجد تغطية -0

طي هذا السؤال التأمير  عىل الممتلكات التجارية والصناعية يغ
ي تملكها المنظمات غتر 

ي واألصول والبنية التحتية التر
والمبان 

ي الالحكومية أو الحكومية أو المدينة. يتم تغطية التأمير  
 .أعاله سكت 

 
ي من 

 . متعددينخدمات مقدمير  التأمير  قد يأنر
 

. و أ أو الجهات قد تقوم بعض الحكومات  ي
كات بالتأمير  الذانر الشر

وري تأكيد وجود أموال لتلبية االحتياجات المحتملة  سيكون من الض 

كات والمؤسسات المجتمعية والمواطنير   3.4  الحوافز والتمويل للشر

حوافز لمؤسسات  3.4.1
األعمال لتحسير  

 الصمود القدرة عىل 
خطط الكوارث  -

ي وما إىل 
والمبان 
 ذلك

صحاب وجود حوافز لمساعدة أ
األعمال عىل اتخاذ خطوات لتحسير  

ا لمعيار الصمود القدرة عىل 
ً
وفق
" كتر حدةاأل للتعامل مع السيناريو "

 .(2-)األساسية

تحقق الحوافز بوضوح )أو حققت( النتائج المطلوبة بالتساوي مع  -5
ي جميع أنحاء المدينة

كات ف   .الشر
الطفيفة  الحوافز فعالة بشكل عام ولكن مع بعض أوجه القصور  -4

ي بعض 
 .المجاالت ف 
ي تغطية القاعدة االقتصاديةها بالحوافز  -3

 .فجوات أكت  ف 
ي تغطية القضايا المطلوبةها بالحوافز  -2

 .فجوات أكت  ف 
ي تحقيق  -1

ة وفشلت حتر اآلن ف  الحوافز لديها نقاط ضعف كبتر
 .الغرض منها

 .حوافزتوجد ال   -0

ي الحوافز والتمويل من مصادر م
 .تعددةقد تأنر

حوافز للمنظمات  3.4.2
غتر الربحية 

لتحسير  القدرة 
 - الصمود عىل 

خطط الكوارث 
ها ي وغتر

 والمبان 

وجود حوافز لمساعدة المنظمات 
غتر الربحية عىل اتخاذ خطوات 

ا لمعيار 
ً
لتحسير  مقاومة الكوارث وفق

للتعامل مع السيناريو "األكتر حدة" 
 .(2-)األساسية

ح )أو حققت( النتائج المطلوبة بالتساوي مع تحقق الحوافز بوضو  -5
ي جميع أنحاء المدينة

 .المنظمات غتر الربحية ف 
الحوافز فعالة بشكل عام ولكن مع بعض أوجه القصور الطفيفة  -4

ي بعض 
 .المجاالت ربما ف 

ي تغطية قاعدة  ب  ها الحوافز  -3
 .غتر الربحيةالمنظمات فجوات أكت  ف 

ي بهاالحوافز  -3
 .تغطية القضايا المطلوبةفجوات أكت  ف 

ي تحقيق  -1
ة وفشلت حتر اآلن ف  الحوافز لديها نقاط ضعف كبتر

 .الغرض منها
 .حوافزتوجد ال  -0

ي الحوافز والتمويل من مصادر متعددة
 .قد تأنر

 
ة بقضايا القدرة عىل   الصمود قد تهتم المنظمات غتر الربحية مباشر

فرق  الطوارئ،  )عىل سبيل المثال، مجموعات االستجابة لحاالت 
، مطابخ الطعام(، أو بشكل غتر مباشر )عىل سبيل حياء األ مراقبة 

 .المثال، دور العبادة أو مجموعات المراقبة البيئية أو ما شابه(
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حوافز ألصحاب  3.4.3
المنازل لتحسير  

 الصمود القدرة عىل 
خطط الكوارث ،  -

ها ي وغتر
 المبان 

وجود حوافز لمساعدة مالكي المنازل 
اتخاذ خطوات لتحسير  القدرة  عىل
ا لمعيار للتعامل  الصمود عىل 

ً
وفق

مع السيناريو "األكتر حدة" 
(. من الناحية المثالية 2-)األساسية

 وصول، لضمان ها اختبار  يجب
ي أمس 

األموال إىل أولئك الذين هم ف 
 .الحاجة إليها

تحقق الحوافز بوضوح )أو حققت( النتائج المطلوبة بالتساوي مع  -5
ي جميع أنحاء المدينة حاب المنازل أص

 .ف 
الحوافز فعالة بشكل عام ولكن مع بعض أوجه القصور الطفيفة  -4

ي بعض المناطق
 .ربما ف 

ي تغطية ها بالحوافز  -3
 .أصحاب المنازلفجوات أكت  ف 

ي تغطية القضايا المطلوبة بها الحوافز  -2
 .فجوات أكت  ف 

ة وفشلت  -1 ي تحقيق الحوافز لديها نقاط ضعف كبتر
حتر اآلن ف 

 .الغرض منها
 .حوافزتوجد ال  -0
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األساسية 4

تطبيق تصاميم وتنمية حضرية قادرة على 
الصمود
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األساسية 4:
تطبيق تصاميم وتنمية حضرية قادرة على الصمود

تحتاج البيئة المبنية إلى التقييم وجعلها قادرة على الصمود حسب المقتضى.

البناء على سيناريوهات المخاطر وخرائطها من األساسية 2، 
وسيتضمن:

• تقسيم المناطق وإدارة النمو الحضري لتجنب قضايا القدرة على 
  الصمود المتفاقمة- تحديد األراضي المالئمة للتنمية المستقبلية مع 

  األخذ باالعتبار كيفية تمكين المجموعات منخفضة الدخل من 
  الحصول على أرض مالئمة

• استخدام التقنيات الجديدة أو القائمة أو التقليدية في التخطيط الواعي 
  بالمخاطر، وتصميم وتنفيذ المباني والبنية التحتية الجديدة حسب 

  المقتضى

• التعامل مع حاجات السكن العشوائي بما فيها مشاكل البنية التحتية 
  كالمياه والتجفيف والصرف الصحي

• تطوير وتنفيذ قانون البناء المالئم واستخدامه لتقييم البنى القائمة   
  بالنسبة للقدرة على الصمود في مواجهة األخطار المحتملة، وإدراج  

  التجهيز التحسيني المناسب إلجراءات الوقاية

• زيادة استخدام حلول التصميم الحضري مثل السطوح غير النفوذة 
  للماء، والمناطق الخضراء، والتظليل، ومناطق تجميع المياه، 

  وممرات التهوية ... إلخ( التي يمكن أن تواجه المخاطر وتحد من 
  االعتماد على البنية التحتية الفنية كمنظومة الصرف الصحي 

  والسدود ... إلخ

• إشراك أصحاب المصلحة المتضررين في عمليات اتخاذ القرار 
  التشاركية المناسبة والجزئية عند أخذ قرارات التنمية الحضرية

• إدراج أسس التصميم المستدام النموذجي في أعمال التنمية الحديثة، 
 ،BREEAM( وربطها مع المعايير القائمة األخرى حين المقتضى  

  LEED،  Greenstar وغيرها(

• تحديث ضوابط ومعايير البناء بانتظام )أو دورياً( ألخذ البيانات 
  والدالئل المتغيرة حول المخاطر باالعتبار.

تتضمن البيانات التي ستحتاجها الستكمال هذا الجزء من بطاقة قياس القدرة: استخدام األراضي، السكان، مستويات الدخل والنشاطات االقتصادية حسب شرائح المدينة، وقوانين البناء ذات الصلة وتطبيقها على أساس
كل عقار على حده.
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 تعليقات نطاق القياس اإلرشادي السؤال/ مجال التقييم الموضوع/ القضية المرجع

ي تقسيم المناطق 4.1
 استخدام األراض 

ي  4.1.1
وح السكان  الت  

 المحتمل
النسبة المئوية للسكان 
وح  .المعرضير  لخطر الت  

 ن من السيناريو "األكتر حدة"عدم نزوح السكا -5
ي الحدوث عدم نزوح السكان من السيناريو "األكتر احتماال  -4

 "ف 
السيناريو "األكتر بسبب السكان من   %2.5أقل من نزوح  -3

 
ً
ي الحدوث "احتمال

 ف 
ي  السيناريو "األكتر احتماال بسبب السكان من %  5-2.5 نزوح  2-

ف 
 " الحدوث

ي  "السيناريو "األكتر احتماالبسبب  السكانمن %  7.5-5 نزوح -1
ف 

 الحدوث
 السيناريو "األكتر احتماال بسبب السكان من %  7.5أكتر من نزوح  -0

ي الحدوث
 "ف 

وحال أشهر أو أكتر نتيجة لتدمتر المساكن أو جعلها غتر صالحة  3لمدة  ت  
ي تقع فيها غتر صالحة للسكن

 .للسكن، أو المنطقة التر
 

ا إىل تغطية المستوطنات غتر الرسمية )المساكن يحتاج هذا التقييم أيًض 
 .العشوائية( وغتر المخطط لها

 
يجب أن يتم التحقق بشكل فعال من فعالية التقسيم بشكل مستقل 

 (2-)انظر أيضا األساسية

النشاط االقتصادي  4.1.2
 المعرض للخطر

 الوظائفالنسبة المئوية من 
 للخطر ةالمعرض

 "سيناريو "األكتر حدةمن ال وظائفالعدم فقدان  -5
ي الحدوث  من السيناريو "األكتر احتماال وظائفالعدم فقدان  -4

 "ف 
ي خطر من السيناريو "األكتر  وظائفال% من  2.5>أقل من  -3

ف 
ي الحدوث احتماال

 "ف 
ي خطر من السيناريو "األكتر احتماال  الوظائف% من  2.5-5 -2

ي   ف 
ف 

 "الحدوث
ي خطر  وظائفال% من  5-7.5 -1

ي  من السيناريو "األكتر احتماال ف 
ف 

 "الحدوث 
ي خطر من السيناريو "األكتر  وظائفال% من  7.5 أكتر من  -0

ف 
ي الحدوث احتماال

 "ف 

ي الزراعية والمصانع 
ي تلحق باألراض 

ار التر ي خطر من األض 
التوظيف ف 
هاوالمكاتب، و   .غتر

 
 .الخسارة لمدة شهر أو أكتر 

 
ي ن فعالية التقسيم بشكل مستقل يجب أن يتم التحقق بشكل فعال م

ف 
 (2-)انظر أيضا األساسيةالحالة المثىل

النسبة المئوية من الناتج   4.1.2.1
 .التجاري المعرض للخطر

 "من السيناريو "األكتر حدة ةالتجاري األعمالعدم فقدان  -5
4-  

ً
ي  عدم فقدان اإلنتاج التجاري من السيناريو "األكتر احتمال

ف 
 "الحدوث 

ي خطر من السيناريو  2.5>من  قل -3
% من اإلنتاج التجاري ف 

ي الحدوث  "األكتر احتماال
 "ف 

ي خطر من السيناريو "األكتر  2.5-5 -2
% من اإلنتاج التجاري ف 

ي الحدوث احتماال
 "ف 

ي خطر من السيناريو "األكتر  7.5 – 5 -1
% من اإلنتاج التجاري ف 

ي الحدوث  احتماال
 "ف 

ي خطر من السيناريو % من  7.5 أكتر من  -0
اإلنتاج التجاري ف 

ي الحدوث "األكتر احتماال
 "ف 

ا 
ً
اإلنتاج التجاري يقاس من الناحية المالية. يشمل هذا التقييم أيض

جت  عىل االنتقال إىل مكان آخر، حتر 
ُ
ي ت
الخسارة من خالل األعمال التر

أو العمل أو منشآت  مقرات خسائر ، بسبب بشكل مؤقتلو كان ذلك 
ي المدينة أو فقدان القوى العاملة فقدان 

األسواق أو فقدان الخدمات ف 
 .من خالل عدم القدرة عىل الوصول إىل مكان عملهم

 
 .الخسارة لمدة شهر أو أكتر 

 
يجب أن يتم التحقق بشكل فعال من فعالية التقسيم بشكل مستقل 

 (2-)انظر أيضا األساسية

ي الزراعية  4.1.3
األراض 

 المعرضة للخطر
ي الزراعية المعرضة ٪ من 

األراض 
 للخطر

ي الزراعية من السيناريو "األكتر حدة" -5
ي /  تقسيمملحوظة: بعض عناض  عدم فقدان األراض 

ي تم  األراض  اتيج  التخطيط االستر
ي األساسيةلها و تنا

 .. تم تضمير  مزيد من التفاصيل هنا1-ف 
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ي الزراعية من السيناريو "األكتر احتماال -4
ي  عدم فقدان األراض 

ف 
 "الحدوث 

ي خطر من سيناريو  2.5>أقل من  -3
ي الزراعية ف 

% من األراض 
ي الحدوث "األكتر احتماال

 "ف 
ي خطر من السيناريو "األكتر % من األ 2.5-5 -2

ي الزراعية ف 
راض 

ي الحدوث احتماال
 "ف 

ي خطر من سيناريو "األكتر  5-7.5 -1
ي الزراعية ف 

% من األراض 
ي الحدوث احتماال

 "ف 
ي خطر من السيناريو  7.5أكتر من   -0

ي الزراعية ف 
% من األراض 

ي الحدوث "األكتر احتماال
 "ف 

 
ي الزراعية الالزمة إلطعام 

كتر  عىل األراض 
يهدف هذا التقييم إىل التر

 .المدينة، باستثناء األغذية المستوردة من المناطق أو البلدان األخرى
 

 .أشهر أو أكتر  6الخسارة لمدة 
 

قق بشكل فعال من فعالية التقسيم بشكل مستقل يجب أن يتم التح
 (2-)انظر أيضا األساسية

ية جديدةالتنمية ال 4.2  حض 

حلول التصميم  4.2.1
ي تزيد 

ي التر الحض 
قدرة عىل المن 

 الصمود

استخدام حلول التصميم 
ي لتحسير   عىل  ةقدر الالحض 

، غالبا عن طريق زيادة الصمود 
ي  نطاق خدمات النظام اإليكولوج 

ستفادة منها داخل المدينة واال 
 (5-األساسية  )انظر أيضا

ي لحلول التصميم لتحسير   -5 القدرة عىل هناك إستخدام منهج 
ي جميع أنحاء المدينة مطبق من خالل  الصمود 
،  قوانير  البناءف 

ض أن يكون و   . ذلك الوضع الطبيىعي يفتر
ي ولكن هناك  -4 استخدام واسع النطاق لمالمح التصميم الحض 

حات الداعية بعض ا ي المقتر
لفرص الضائعة. من المحتمل أن يتم تلقر

ي ولكن بدون  ي بشكل إيجان 
إىل استخدام حلول التصميم الحض 

 اجبار / تكليف
ي  -3 ات التصميم الحض  ي بعض  -استخدام بعض متر 

ربما ف 
كتر  عىل واحد أو اثنير  من الحلول. استخدامها  المناطق، أو ربما التر

كل حسب  عىل  يتماستخدامها  ش بخصوصالنقاغتر مضمون ولكن 
 حالة
ي، ولكن هناك إهتمام  شتتماستخدام  -2 لحلول التصميم الحض 

 بتوسيعها
 قليل هتماماال و  محدود  ستخداماال  -1
 مام تها و أستخدام اال  -0

ي يمكنها تحسير  المرونة، عىل سبيل 
ي التر تشمل حلول التصميم الحض 

 :المثال ال الحض
 
بة و  • األرصفة المسامية المستخدمة للتعامل مع جريان امتصاص التر

ية وتجديد المياه الجوفية  مياه العواصف الحض 
سيارات تحت األرض تستخدم كخزانات لحفظ مياه مواقف  •
ي تعمل كمناطق للفيضانات العواصفا

 والحدائق التر
ي والحد من جريان ال األسقف •

يد المبان  ي تت 
اء للمساعدة ف  خض 

 العواصف
اء للحد من آثار ما يسىم بتأثتر األشجار والم • جزر الساحات الخض 

 ، أو تثبيت سفوح التاللحرارية ال
ة أو المولدات كاحتياطي إلمداد  • شبكات تزويد الكهرباء لألحياء الصغتر

 الطاقة الرئيسي 

 قوانير  البناء والمعايتر  4.3

قوانير   وجود  4.3.1
بناء مصممة لل
المخاطر  لتعاملل

ي 
المحددة ف 
 2-ةاألساسي

قابلة   بناءللقوانير  وجود 
للتطبيق عىل جميع األصول 

 .المادية

 :من شأنها أن تضمن بناءللقوانير  توجد 
 
ر. تبقر جميع الهياكل المادية واألصول قابلة  عدم حصول أي -5 ض 

ي السيناريو "األكتر احتماال 
ي الحدوث لالستخدام ف 

 "ف 
صول تبقر صالحة % من جميع الهياكل المادية واأل  75 أكتر من  -4

ي السيناريو "األكتر احتماال
ي الحدوث  لالستعمال ف 

 "ف 
% من جميع الهياكل المادية واألصول تبقر صالحة  50 أكتر من  -3

ي السيناريو "األكتر احتماال
ي الحدوث لالستعمال ف 

 "ف 

البناء عىل وجه التحديد من أجل القدرة عىل التعامل  وانير  قيجب تقييم 
 
ً
ي الحدوث  مع السيناريوهات "األكتر احتمال

ي ف 
" و "األكتر حدة" ف 

 2-األساسية
 

ي تقسيم المدينة حسب المنطقة أو الجي 
 قد يكون من المنطقر

 
بشكل مستقل  قوانير  البناءيجب أن يتم التحقق بشكل فعال من فعالية 

 (2-ا األساسية)انظر أيض
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% من جميع الهياكل المادية واألصول تبقر صالحة  20 أكتر من  -2
ي السينار 

ي الحدوث  يو "األكتر احتمااللالستعمال ف 
 "ف 

% من جميع الهياكل المادية واألصول تبقر صالحة  10 أكتر من  -1
ي السيناريو "األكتر احتماال

ي الحدوث لالستعمال ف 
 "ف 

صالحة  % من جميع الهياكل المادية واألصول تبقر  0-10 -0
ي السيناريو "األكتر احتماال تعماللالس

ي الحدوث  ف 
 "ف 

 قوانير  تحديثات  4.3.2
 البناء

من شأنها أن  قوانير  للبناءتوجد 
 :تضمن

للتأكد من مالءمتها  قوانير  للبناءت او سوف تتم مراجعة مت -5
ة اشع.  5للسيناريو "األكتر حدة" ويتم تحديثها كل  سنوات أو بوتتر
ي ممارسة البناء

 .وهي تمثل أحدث المعايتر ف 
للتأكد من مالءمتها  قوانير  للبناءيتم مراجعة أو سوف  متت -4

ي الحدوث للسيناريو "األكتر احتماال 
سنوات. قد ال تمثل  10" كل ف 

ي ممارسة البناء
 .أحدث المعايتر ف 

للتأكد من مالءمتها قواعد البناء او سوف يتم مراجعة  تمت-3
 
ً
ي الحدو  للسيناريو "األكتر احتمال
سنوات. قد ال تمثل  10" كل ثف 

ي ممارسة البناء
 .أحدث المعايتر ف 

للتأكد من مالءمتها  قواعد البناءاو سوف يتم مراجعة  متت -2
 
ً
ي الحدو ث  للسيناريو "األكتر احتمال

سنة. وهي عفا عليها  15" كل ف 
ة ي نواح كبتر

 الزمن ف 
تتم مراجعتها عىل اإلطالق، وال  ملموجودة، لكن  قواعد البناء -1

 .يها الزمن تماماتوجد خطط لذلك. عفا عل
 بناءللوجد قوانير  يال  -0

قد يتم تحديث الرموز مع تطور ممارسات البناء أو إمالء احتياجات 
 .جديدة )عىل سبيل المثال زيادة خطر العاصفة(

معايتر تصميم  4.3.3
ي المستدامة

 المبان 
ي 
استخدام معايتر تصميم المبان 

، و REDiالمستدامة مثل 
LEEDو ،Green Star و ،

BREEAM لتحسير  القدرة عىل ،
 الصمود

ي  -5
اء لجميع المبان  هناك مواصفات منهجية لمعايتر العمارة الخض 

، ويتم إنفاذها من خالل قوانير  البناء.  ي
الجديدة أو التجهتر  التحسيت 

 وهي تعتت  "الوصع الطبيىعي ". 
اء بشكل واسع لكن هناك  -4 يتم استخدام معايتر العمارة الخض 

حات استخدام هذه ضياغ ببعض ا لفرص، ومن المتوقع تقبل مقتر
 .
ً
ي لكنه ليس إجباريا  المعايتر بشكل إيجان 

ي مركز  -3
اء، ربما ف  هناك بعض االستخدام لمعايتر العمارة الخض 

المدينة، واستخدامها غتر مضمون، لكن النقاش بخصوص 
 استخدامها يمكن أن يتم حسب كل حالة. 

اء يتم حسب القائم  هناك استخدام مشتت لمعايتر  -2 العمارة الخض 
 عىل العمل ، لكن هناك اهتمام بتوسيعها. 

 االستخدام محدود واالهتمام قليل.  -1
 يوجد استخدام أو اهتمام. ال  -0

ي المستدامة أن تحسن القدرة عىل الصمود 
يمكن لمعايتر تصميم المبان 

 من خالل: 
 الحد من الطلب عىل الطاقة والمياه، 

 ل أفضل مع موجات الحر، التعامل بشك
ي تساعد عىل التحكم بجريان 

اء التر إدماج سمات مثل األسقف الخض 
 مياه العواصف. 

 تطبيق كودات تقسيم المناطق والمعايتر  4.4
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تطبيق تقسيم  4.4.1
بحسب المناطق 

ي إ
 إستخدام األراض 

مدى فرض تطبيق تقسيم 
ي 
 المناطق إلستخدام األراض 

٪ وكل النشاطات 100طق بنسبة يتم تنفيذ تقسيم المنا -5
 .معهااالستيطانية واالقتصادية متوافقة

 %  100-90 يتم تنفيذ تقسيم المناطق و فرضه بنسبة -4
 %  90-80فرضه بنسبة  و يتم تنفيذ تقسيم المناطق  -3
 %  80-70يتم تنفيذ تقسيم المناطق و فرضه بنسبة  -2
 %  70 - 50يتم تنفيذ تقسيم المناطق و فرضه بنسبة  -1
 .% 50قل من  يتم تنفيذ تقسيم المناطق و فرضه بنسبة -0

بحكم التعريف، سيكون من الصعب عىل المدن ذات المستوطنات غتر 
ي هذا  حرز الرسمية )المساكن العشوائية( أن ت

، المعيار عىل درجة عالية ف 
ي مكان آمن، وما لم يتم اتخاذ خطوات 

ما لم يحدث أن تكون موجودة ف 
 .قدرة عىل الصمودلها أكتر منفصلة لجع

 قوانير  تطبيق  4.4.2
 البناء

ي البناء عىل ال قوانير  تنفيذ 
 مبان 

 .المعنية
% عىل الهياكل القابلة  100بنسبة  قوانير  البناءيتم تطبيق  -5

 للتطبيق ومعتمدة من قبل طرف ثالث
% عىل الهياكل القابلة  100-90بنسبة  قوانير  البناءيتم تنفيذ  -4

 معتمدة من طرف ثالثللتطبيق و 
% عىل الهياكل القابلة  90-80بنسبة  قوانير  البناءيتم تنفيذ  -3

 للتطبيق. قد تكون أو ال تكون معتمدة من طرف ثالث
% عىل الهياكل القابلة  80-70بنسبة  قوانير  البناءيتم تنفيذ  -2

 للتطبيق. قد تكون أو ال تكون معتمدة من طرف ثالث
% عىل الهياكل القابلة  70-50بنسبة لبناء قوانير  ا يتم تنفيذ -1

 طرف ثالث ال تتم المصادقة عليها من قبلللتطبيق. 
% عىل الهياكل القابلة  50بنسبة أقل من  قوانير  البناءيتم تنفيذ  -0

 طرف ثالثقبل من  ال تتم المصادقة عليها للتطبيق. 

 مستقلبشكل  قوانير  البناءيجب أن يتم التحقق بشكل فعال من فعالية 
ي الحالة المثىل 

 (2-)انظر أيضا األساسية ف 
 

ي المستوطنات غتر المخطط  قضية هامةقوانير  البناء سيكون تطبيق 
ف 
 .لها )المناطق العشوائية( أو غتر الرسمية

 
والمعايتر تلك الخاصة بتوفتر خدمات البنية  قوانير  البناءستشمل 

ي 
بدونها ستتعرض قدرة التحتية األساسية للمستوطنات العشوائية، والتر

ي من الكوارث للخطر الشديد
 .هذه المستوطنات للتعاف 
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األساسية 5

حماية الحواجز الطبيعية لتعزيز المهام 
الوقائية للنظم البيئية الطبيعية
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األساسية 5:
حماية الحواجز الطبيعية لتعزيز المهام الوقائية للنظم البيئية الطبيعية.

إنقاذ الحواجز الطبيعية لتعزي المهام الوقائية للنظم البيئية. تحديد وحماية ومراقبة خدمات النظم البيئية الحيوية التي توفر مزايا للقدرة على الصمود.

قد تتضمن خدمات النظم البيئية ذات الصلة ما يلي دون الحصر: 
احتجاز المياه أو تسريبها، والتشجير. والنباتات الحضرية، والسهول 

الفيضية، والكثبان الرملية، وشجر  القرم وغيره من النباتات الساحلية، 
والتلقيح. ويمكن للكثير من خدمات النظم البيئية ذات الصلة بقدرة 

المدينة على الصمود أن تعمل بشكل جيد خارج منطقتها الجغرافية.

تتضمن هذه األساسية:

• التعرف على قيمة ومزايا خدمات النظم البيئية للوقاية من مخاطر 
  الكوارث والحماية و/أو تعزيزها كجزء من استراتيجيات الحد من 

  المخاطر للمدن.

• أخذ الحواجز الطبيعية باالعتبار في المناطق الريفية النائية من \
  المدن، ومستجمعات المياه والمنطقة األوسع منها، والتعاون مع 

  البلديات هناك إلرساء نهج جهوي لتخطيط استخدام األراضي لحماية 
  الحواجز.

• توقع التغييرات من خالل االتجاهات المناخية والتحضر، والتخطيط 
  لتمكين خدمات النظم البيئية من تحملها وتعزيزها على النحو 

  المطلوب من قبل البنية التحتية الخضراء والزرقاء.

يمكن أن تقع خدمات المنظومات البيئية التي تعود بالنفع على المدينة 
على بعد أميال كثيرة )حيث يمكن للغابات في أعلى النهر على سبيل 

المثال أن تتحكم في عمليات جريان مياه الفيضانات لصالح المدن 
في السهول الفيضية(. وقد ال يتم االعتراف بخدمات النظم البيئية أو 
حتى الوعي بوجودها، وقد يحتاج األمر إلى خبير خارجي لتحديدها. 
يتم استثناء خدمات النظم البيئية التي تقدم مزايا عامة للكرة األرضية 

)جبال الجليد القطبية على سبيل المثال(.

تتضمن البيانات التي ستحتاجها الستكمال هذا الجزء من بطاقة قياس القدرة: وثائق استخدام األراضي وتقسيم المناطق، أي بيانات إضافية حول مدى وصحة النظم البيئية ذات الصلة مقاسة حسب
المؤشرات النافذة.
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 تعليقات نطاق القياس اإلرشادي السؤال/ مجال التقييم الموضوع/ القضية المرجع

ئ  5.1  البيئة الطبيعية الحالية وصحة النظام البتر

الوعي بالدور الذي  5.1.1
قد تلعبه خدمات 

ي  ةالنظم البيئي
ف 

لمدينة عىل قدرة ا
ي وجه 

الصمود ف 
  الكوارث

 ةيتم تحديد خدمات النظم البيئي
عىل وجه التحديد، وإدارتها 

 .حيويةكأصول 

ومراقبتها سنوًيا بالنسبة  ةحرجال النظم البيئيةتحديد خدمات  تم-5
ات الصحة / األداء الرئيسية  اىل مجموعة محددة من مؤشر

مراقبتها سنويا، ولكن الحرجة و النظم البيئيةتحديد خدمات تم  -4
ي أقل للمقاييس  إستخدام منهج 

الحرجة ولكن لديها مراقبة غتر  النظم البيئيةتحديد خدمات  تم -3
 ال توجد محاولة حقيقية لتتبع الصحة مع مرور الوقت -منتظمة 

 .الرئيسية من المراقبة تماًماالنظم البيئيةبعض خدمات  اغفالتم  -2
، أو أنه أمر غتر جديومراقبتها  يةالنظم البيئتحديد خدمات  -1

ي من نقص خطتر 
 يعان 
 مراقبة توجد  ال  -0

ي 
 :قد تشمل خدمات النظام البيتئ

 
ي الرطبة الساحلية وأشجار المانغروف  •

الكثبان الرملية واألراض 
ي تحىمي من العواصف 

 و التسونامي والشعاب المرجانية التر
/ زراعة  • ي تحىمي من الفيضانات الالتشجتر

مفاجئة الغابات التر
 واالنهيارات األرضية

بة الرملية،  الفائض تضيفقنوات  • ، ومناطق التر الطبيىعي
ي يمكن أن تحىمي من فيضانات النهر وجريان مياه 

والمستنقعات التر
 األمطار

ي توفر المياه •
ات واألنهار والمياه الجوفية التر  البحتر

ي  •
ي قد تؤدي إىل انخفاض األراض 

انخفاض منسوب المياه الجوفية التر
 المنخفضة أو المستصلحة إىل ما دون مستوى سطح البحر

ي تقلل من آثار ما يسىم تأث •
اء التر  تر األشجار والمساحات الخض 

ية الدارة الفياضانات ة يحرار الالجزيرة   او تؤمن مناطق التشبع الحض 
 

ي أيًضا عىل تخفيف الضغوط 
تعمل العديد من خدمات النظام البيتئ

ي الرطبة عىل معالجة تلوث عىل سبيل المثال -المزمنة 
، تساعد األراض 

ي معالجة تلوث الهواء وما إىل ذلك. عندما 
المياه؛ تساعد الغابات ف 

ي المدينة عىل  قدرةتؤدي هذه الضغوط المزمنة إىل تدهور 
الصمود ف 

الكوارث )عىل سبيل المثال، حيث يقلل التلوث من المياه المتاحة  وجه
ي الجفاف أو حيث يؤدي نقص الح

ات الملقحة إىل تقليل اإلمداد ف  شر
ي المعنية

ي أيًضا مراقبة خدمات النظام البيتئ
(، عندها ينبىع  ي

 .الغذانئ

ي الصحة أو مدى أو فائدة  ةصحة النظم البيئي 5.1.2
التغتر ف 

ي  البيئيةكل خدمة من النظم 
ف 

ة  .السنوات الخمس األختر

ي جميع المجاالت لخدمات  -5
 مالنظالصحة واألداء محسنة ف 

 حيويةال ةالبيئي
ي جميع المجاالت، مع بعض  -4

عىل األقل وضع محايد ف 
ي بعض الحاالت 

 التحسينات ف 
ي المتوسط  -3

بعض التحسينات يقابلها بعض  -الوضع المحايد ف 
 تدهوراتال
ي  تدهور  -2

ي  اتخدم وضع عام ف 
 النظام البيتئ

ي وضع  -1
 معروف أو مشتبه بهخدمات النظم البيئية تدهور شديد ف 

ة البيئي مالنظلبعض أو العديد من خدمات  ةمحتملكارثية ر  لض  أ -0
 الرئيسية أو الكثتر من النظم

ستشمل التدابتر المدى والصحة )ربما يتم التقاطها كتنوع األنواع( 
ي وقد تحتاج الصمود قدرة عىل الو 

. ستكون التدابتر خاصة بكل نظام بيتئ

اء ال ي  تقنيير  الذين يمارسون إىل استنباطها من قبل العلماء أو الخت 
ف 

 .المعنيةالمجاالت 

وعات 5.2 ي سياسة المدينة والمشر
اء والزرقاء ف   دمج البنية التحتية الخض 
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استخدام  أثر  5.2.1
ي 

األراض 
والسياسات 
األخرى عىل 

خدمات النظم 
 ةالبيئي

غياب السياسات أو استخدامات 
ي تؤدي إلضعاف 

ي التر
األراض 

 بيئيةالم النظخدمات 

ي تدعم بقوة س -5
الحيوية  النظم البيئيةياسات استخدام األراض 

 وتنفذ بالكامل
ي تدعم بقوة خدمات  -4

 النظم البيئية سياسات استخدام األراض 
 الحرجة ويتم تنفيذها بشكل عام

ي داعمة -3
لنظم البيئية ل بشكل عام سياسات استخدام األراض 
 ولكنها غتر مطبقة بالكامل

ي )أو عدم توفرها( قد تؤدي أو أدت إىل سياسات استخدام األر  -2
اض 

 حيويةال ةإتالف واحد أو أكتر من خدمات النظم البيئي
ي )أو عدم توفرها( إىل حدوث  -1

تؤدي سياسات استخدام األراض 
ي خدمات 

 النظم البيئيةتدهور عام ف 
ي )أو عدم وجودها( أو أدت  -0

قد تؤدي سياسات استخدام األراض 
 حيويةال ةالنظم البيئي إىل تدمتر كامل لخدمات

ي تحديد 
ي ف 

يكمل هذا التقييم تقسيم المناطق إلستخدام األراض 
 4-األساسية

البنية  إدراجيتم  5.2.2
اء  التحتية الخض 
والزرقاء بشكل 

ي مشاري    ع 
ي ف 
روتيت 

 المدينة

يتم تضمير  البنية التحتية 
ي 
اء والزرقاء بشكل روتيت  الخض 
ي جميع أنحاء 

ي المشاري    ع ف 
ف 

ي مشاري    ع  -ة المدين
نمية التف 
ية  المعماري والتجديد  الحض 

 .والبنية التحتية الجديدة

اء والزرقاء  -5 عززت المدينة من فرصها لتشمل البنية التحتية الخض 
( لضمان استمرار 4-)انظر األساسية و قوانير  للبناءولديها عمليات 
ي 
 يةالمستقبلالتنمية  هذا التطور ف 

اء والزرقاء، ربما  قويالمدينة هي مستخدم  -4 للبنية التحتية الخض 
 أخذ هذه القضية باالعتبار % من الفرص المعروفة. يتم  80تم اخذ 

ي 
 قوانير  البناء وإدراجها ضمنهابانتظام ف 

اء والزرقاء،  -3 تعد المدينة مستخدما واسعا للبنية األساسية الخض 
اء والزرقاء  ي سلكن هذه البنية التحتية الخض 

ياسة غتر مغطاة ف 
 قوانير  البناءأو  المدينة 

اء  -2 المدينة هي مستخدم معتدل للبنية التحتية الزرقاء والخض 
ي التعديل عىل - بالنسبة للتنمية الجديدة

ما هو  و تحسير   جهد أقل ف 
 موجود

اء  -1 و المدينة عىل دراية بفكرة البنية التحتية الزرقاء والخض 
 تستخدمها أحيانا

اء والزرقاءعدم إستخدام أو وعي  -0   بقضايا البنية التحتية الخض 

اء تشمل: تخضتر الشوارع والساحات والطرق  البنية التحتية الخض 
ية، إنشاء  الجانبية، تخضتر األسطح والواجهات، وتطوير الزراعة الحض 

ية ممرات  اء ، استبدال األسطح الغتر منفذة، ترشيح المياه حض  خض 
ية  .واستعادة السدود ، إلخ الطبيعية، إظهار األنهار الحض 

 
ي الرطبة والمجاري 

البنية التحتية الزرقاء تشمل: ممرات األنهار واألراض 
 .المائية األخرى

 
ي : ةالبيئي مالنظتشمل وظائف 

األغذية، الوقود،  تنمية، التوهير  المانئ
، القيمة النباتات الحراري، تلقيح التوهير  حجز الكربون، ترشيح الهواء، 

ي حير  أن المرونة واالستدامة ليست هي نفسها )عناض  الجمالية، إلخ. 
ف 

ولكنها ليست  القادرة عىل الصمود البحرية الخرسانية  حواجز المثل 
ي حير  أن الحفاظ عىل األنواع قد 

ستدامة أكتر اكون يمستدامة للغاية، ف 
ي موقع محكوم عليه بارتفاع مستوى سطح البحر(. عىل حدث يولكن 

ف 
مثل إزالة الغابات إىل تفاقم  ةالبيئي ي الضغوطتؤدسبيل المثال، قد 

ي الزراعية المتدهورة قد موجات  أحداث الفيضان أو 
الحرارة. أو األراض 

ي من كارثة. غالبا ما يكون تحسير  
تعيق قدرة المنطقة عىل التعاف 

اء  اء من خالل استخدام البنية األساسية الخض  الخدمات البيئية الخض 
اتيجية م  .قدرة عىل الصمودالمتازة لتحسير  والزرقاء استر

 القضايا البيئية العابرة للحدود 5.3

تحديد األصول  5.3.1
 حيويةالالبيئية 

 ةكم عدد أصول النظم البيئي
ي تم تحديدها خارج  حيويةال

التر
ي تعمل عىل 

حدود المدينة والتر

ألصول النظم لحدود ل ةبر اتجري المدينة بانتظام تقييمات ع -5
ان عىل الحدود إلدارة هذه األصول ةالبيئي  وتعمل مع الجتر

)عىل سبيل المثال ال الحض(  يويةالحقد تشمل األصول البيئية 
ي  مستجمعات المياه

كة، ومستودعات المياه الجوفية، األراض  المشتر
ية  اء الحض  اء القريبة، والمساحات الخض  الرطبة، المساحات الخض 
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قدرة المدينة عىل تعزيز 
 ؟الصمود 

 كامال للحد من  ةحددت المدينة أصول النظم البيئي -4
ً
وأجرت تقييما

 المخاطر بسبب هذه األصول، مع مراعاة األصول خارج حدودها
 حدودهاخارج إىل  ةيمتد تخطيط المدينة ألصول النظم البيئي -3
خارج حدود المدينة، لكن لم  الحيوية ةأصول للنظم البيئيهناك  -2

 يتم تحديدها بشكل صحيح
 حيويةال ةلم يتم تحديد أصول النظم البيئي -1
ي النظم البيئية خارج  ال يوجد لدى المدينة -0

أي خطط للنظر ف 
 حدودها

ات الجزيرة ثار أ)للحد من  و (، ومصادر الغذاء، ةيحرار ال ما يسىم تأثتر
ها  .غتر

االتفاقات العابرة  5.3.2
 للحدود

هل هناك اتفاقات وتعاونات 
مكير  قائمة لتحدود لل ةبر اع

السياسة والتخطيط لتنفيذ النهج 
 ؟ةالقائمة عىل النظم البيئي

 
ي تقع ل بالنسبة

لنظم البيئية التر
خارج حدود الوالية القضائية 

 .للمدينة

لحدود مع المنظمات لبر اعال والتعاونات يتوجد جميع االتفاق -5
ا لنتائج تقييم المخاطر المعنية 

ً
 ويتم تنفيذها عند االقتضاء، وفق

مة مع بعض المنظمات، ويجري حاليا ب -4 عض االتفاقيات المت 
 تحديد المزيد من األمثلة

وهي لحدود ل ةبر احددت المدينة الحاجة إىل إبرام اتفاقيات ع -3
 بصدد اتخاذ الخطوات التالية

 إجراء مثل هذا التقييم ات عابرة للحدود، لكن يال توجد اتفاق -2
 عىل جدول أعمال المدينة موجود

 أمثلة عابرة للحدودأي يتم تحديد  لم -1
ي إبرام اتفاقيات ع -0

وال توجد لحدود ل ةبر اال ترى المدينة أي قيمة ف 
 خطط للقيام بذلك
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األساسية 6

تعزيز القدرات المؤسسية من أجل القدرة 
على الصمود
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األساسية 6:
تعزيز القدرات المؤسسية من أجل القدرة على الصمود.

من المهم ضمان أن جميع المؤسسات ذات الصلة بقدرة المدينة على الصمود تمتلك القدرات التي تحتاجها ألداء أدوارها.

تشمل »المؤسسات«، حسب االقتضاء، المنظمات الحكومية 
المركزية والجهوية والمحلية ومنظمات القطاع الخاص التي تقدم 
الخدمات العامة، )وهي قد تشمل الهاتف والماء والطاقة والرعاية 

الصحية وعمليات الطرق وشركات جمع النفايات وغيرها، وكذلك 
القدرات أو المعدات التطوعية في حالة وقوع كارثة(، وأصحاب 

المنشآت الصناعية ومشغليها )األفراد أو الشركات(، ومالكي المباني 
)اإلفراديين أو الشركات(، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات 

المهنية ومنظمات أصحاب العمل والعمال، والمنظمات الثقافية 
ومنظمات المجتمع المدني )انظر األساسية 7(.

يجب تطوير القدرات عبر مجاالت الحد من مخاطر الكوارث الخمسة 
الرئيسة وهي الفهم والوقاية والتخفيف وتخطيط االستجابة والتعافي. 

تتضمن العوامل التي تؤثر على القدرات ما يلي:

• يجب تطوير القدرات عبر مجاالت الحد من مخاطر الكوارث 
  الخمسة الرئيسة وهي الفهم والوقاية والتخفيف وتخطيط االستجابة 

  والتعافي. تتضمن العوامل التي تؤثر على القدرات ما يلي:
  المهارات، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر: تقييم األخطار/ 
  المخاطر، والتخطيط  الذي يراعي المخاطر )المكاني واالجتماعي 

  االقتصادي(، وإدماج اعتبارات الكوارث والمخاطر المناخية في 
  تقييم/ تصميم المشروع )بما في ذلك التصميم الهندسي والتنسيق 

  واالتصاالت والبيانات وإدارة التكنولوجيا، وإدارة الكوارث، 
  واالستجابة، والتعافي، وتقييم البنى ما بعد الكوارث، والتخطيط 

  الستمرارية الشركات والخدمات(.

• التدريب الذي يرتكز على دراسات الحالة حول الكيفية التي يمكن 
  من خاللها تنفيذ الحد من مخاطر الكوارث وما تتطلبه استمرارية 

  األعمال التجارية )الحظ أن التدريب هنا يعني التدريب على القدرة

 

  على الصمود، أما تمارين ممارسة االستجابة للطوارئ الرسمية التي   
  هي طبعاً جزء من التدريب، فقد تمت تغطيتها في األساسية 9.

• إنشاء وتنفيذ أطر المعلومات والبيانات من أجل القدرة على الصمود 
  والحد من مخاطر الكوارث التي تؤمن االتساق في تسجيل البيانات 
  وتخزينها وتمكين الوصول إليها واستخدامها وإعادة استخدامها من 

  قبل أصحاب المصلحة المتعددين من أجل عمليات التنمية العادية.

يعتبر الفهم المشترك لألدوار والمسؤوليات، ووجود إطار للمعلومات 
المشترکة والمفتوحة حول القدرة علی الصمود في المدينة هاماً أيضاً 

بالنسبة للقدرات- وهي مشمولة في األساسية 1.

تتضمن البيانات التي ستحتاجها الستكمال هذا التقييم: مناهج التدريب، سجالت تدريب المتدريبن، مسار الدورات، مناهج المدارس والجامعات، بيانات االمسح وأبحاث السوق حول الفاعلية.
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 تعليقات نطاق القياس اإلرشادي السؤال/ مجال التقييم الموضوع/ القضية المرجع

ات 6.1  مهارات وخت 

فر المهارات اتو  6.1.1
ي مجال والخ

ات ف  ت 
القدرة عىل 

تحديد  - الصمود 
المخاطر 

والتخفيف من 
حدتها والتخطيط 
واالستجابة لها 

بعد ماواالستجابة 
 الحدثوقوع 

معروف )بمعت  أنه تم جرده 
( توفر  ي

ي العام الماض 
ف 

ة  المهارات األساسية والخت 
 .والمعرفة

ي وجميع المه خالل جرد )قائمة( المهارات تم  -5
ارات العام الماض 

ات الرئيسية متوفرة بكميات مطلوبة لجميع المنظمات  المعنية والخت 
 .عىل الصمود المدينة  بقدرة 

ي ظهر وأ -الجرد تم  -4
ي كمية أو نوع المهارة ف 

وجود ثغرات طفيفة ف 
 .بعض المنظمات

مهارة أو ينقصها نوع كل مؤسسة   و أظهرت أننفذت عملية الجرد  -3
ة واحدة عىل األقل  .خت 

ي أنواع  -2
قد ال يكون جرد شامل، لكن هناك نقصا واسعا معروفا ف 

ي العديد من المؤسسات
ة المتعددة ف   .المهارة أو الخت 

ي جرد  -1
ي االفتقار الكامل أو شبه الكامل للمهارات  بدانئ

. الشك ف  ي
وجزنئ

ي جميع أنحاء المدينة
 .المتاحة ف 

 ال يوجد جرد -0

، الطا ي
قة، البيئة، الهندسة المائية وتشمل المهارات: تخطيط األراض 

والهيكلية، الخدمات اللوجستية، والتخلص من الحطام، الرعاية 
 .الصحية، القانون والنظام، وتخطيط وإدارة المشاري    ع

 
تشتر المعرفة إىل المعرفة التشغيلية لحكومة المدينة وللبنية التحتية 

ه ا من للمدينة، الطاقة والمياه والضف الصجي وحركة المرور وغتر
 .(8-أنظمة المدن الهامة المعرضة للخطر. )انظر األساسية

 
ي تواجهها المدينة 

ة ألنواع المخاطر التر ة المباشر ة إىل الخت  تشتر الخت 
( وقدرات البنية التحتية للمدينة عىل الصمود و / أو 2-)انظر األساسية

ي منها
 .التعاف 

 
ة من بعض المهارات أو المعرفة أو الخ الحصول عىلقد يتم  اءت   الخت 

 .جهات اإلغاثةلمرة واحدة من قبل  أمينها تالمتخصصة، أو يتم 
 

 (9-انظر األساسية -)المستجيبير  األوليير  

روابط القطاع  6.1.2
 الخاص

إىل أي مدى تستفيد المدينة 
 
ُ
ك القطاع الخاص؟وت  شر

ي المدينة  أصحاب المصلحة -5
ي الحد مخاطر الكوارث ف 

 ملديهف 
كات خاصة تفاهم ش اتمذكر  مثل األغذية  لتأمير  الموارد املة مع شر

والتخزين ومراكز البيانات والمركبات، وربما الموظفير  المهرة مثل 
ي حاالت الطوارئ. هناك اجتماعات منتظمة بير  أصحاب 

المهندسير  ف 
كات المحلية إلطالعهم عىل  ي الحد من مخاطر الكوارث والشر

المصلحة ف 
 المخاطر المحلية

دينة مذكرات تفاهم واجتماعات منتظمة إىل حد ما ولكن لدى الم -4
 يمكن تحسينها

لدى المدينة بعض مذكرات التفاهم الرسمية واجتماعات مع القطاع  -3
 الخاص ولكن يمكن تحسينها

توجد بعض االتفاقيات ولكنها غتر رسمية / منسقة. االجتماعات  -2
 نادرة
ي المدينة الحد من مخاالمعنير  ببدأ أصحاب المصلحة  -1

طر الكوارث ف 
اك القطاع الخاص، لكنب ي مراحله األوىلإشر

 ه ف 
 .ات أو اجتماعاتياتفاقتوجد ال  -0

 

اك قطاع  6.1.3 إشر
 التأمير  

تشارك المدينة مع تهل 
قطاع التأمير  لتقييم 

 فعالية. باون لعدة سنوات، المدينة تتع جوهرية مشاركة -5
 بعض المشاركة ولكن يفتقد عملية شاملة للمشاركة عت  القطاعات -4

 باعتبارها الوسيلة التقليدية الدارة المخاطر ة )إعادة( التأمير  تتمتع صناع
ي تقدير المخاطر المعقدة وتقييمها ويمكن أن تلعب دوًرا 

ة ف  ة كبتر بخت 
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وتخفيف وإدارة المخاطر 
وتحفتر  سوق لمنتجات 

؟  التأمير 

 ةنيللمد حيويةالالمشاركة موجودة، ولكن فقط لألصول  -3
 بدأت المناقشات -2
اف بالحاجة إىل  -1 ، لكن لم تتم  مشاركةالتم االعتر أي مع التأمير 

 مناقشات بعد
 .تأمير   أو  مشاركةتوجد ال  -0

ي مساعدة المدن عىل تحديد المخاطر واالستجا
بة لها وبناء بناءا للغاية ف 

ن قدرتها عىل الصمود. يمثل توفر التأمير  عىل نطاق واسع داخل المد
ي 
 ف 
ً
 حاسما

ً
ي  قدرتها عىل الصمود عنضا

بسبب دور التأمير  الحاسم ف 
ي مساعدة االقتصادات والمجتمعات عىل "

" بشعة من الكوارث التعاف 
ية  عىل الصمود  ةقدر ال. يعد تعزيز قصوىالواألحداث  ي المناطق الحض 

ف 
ي قطاع )إعادة( التأمير  حيث أنه يمكن

اتيجًيا ف  ورًيا استر أن  أيًضا أمًرا ض 
ي تحفتر  نمو السوق ومعالجة مشكلة نقص التأمير  وتقليل 

يساعد ف 
الخسائر وتعزيز "ترخيص العمل" وتقديم فرص لحلول مبتكرة لنقل 

ات  UNDRRو   WCCD )المرجع) .المخاطر والتأمير   ، نحو مؤشر
 (2016، قدرة عىل الصمود والمدينة موحدة للتأمير  

روابط المجتمع  6.1.4
ي 
 المدن 

دى تستفيد المدينة إىل أي م
ك منظمات  من وتشر

؟ ي
 المجتمع المدن 

ي المدينة ب أصحاب المصلحة المعنيير   -5
الحد من مخاطر الكوارث ف 

المنظمات غتر الحكومية  العديد منتفاهم شاملة مع  اتمذكر  ملديه
ي االستجابة 

ي توفتر الدعم ف 
مع تحديد دور المنظمات غتر الحكومية ف 

جات من الموارد. قدرة تطوعية عالية كما هو واإلغاثة وتلبية اإلحتيا
 والتنسيق لتخطيط لمنتظمةاجتماعات هناك مطلوب. 

تعمل المدينة مع المنظمات غتر الحكومية و / أو المتطوعير  بقدرات  -4
مختلفة من الحد من مخاطر الكوارث ولكن يمكن االستفادة من ذلك 

. قدرة تطوعية عالية كما هو مطلوب  بشكل أكت 
ي ت -3

عمل المدينة مع المنظمات غتر الحكومية و / أو المتطوعير  ف 
. قدرة ذلك ير  تحسيمكن بعض قدرات الحد من مخاطر الكوارث ولكن 

 تطوعية متواضعة بالنسبة الحتياجات المدينة
توجد بعض االتفاقيات ولكنها غتر رسمية / منسقة. الحاجة إىل قدرة  -2

 تطوعية أكت  
ي  -1

ي المدينة  بدأ أصحاب المصلحة ف 
الحد من مخاطر الكوارث ف 

ي مرحلة ب
اك منظمات غتر حكومية و / أو متطوعير  ، لكن هذا ف  إشر

 مبكرة
 .ات / ترتيباتياتفاقتوجد ال  -0

المشاركة مع المتطوعير  هي أيًضا وسيلة مهمة لتمكير  القدرة 
 (7-االجتماعية لإلستجابة )انظر األساسية

 التعليم العام والتوعية 6.2

عرض المواد  6.2.1
التعليمية 

والتوعوية / 
 الرسائل للجمهور

توجد حملة منسقة 
للعالقات العامة والتعليم، 
مع رسائل منظمة وقنوات 

 ووصول

من وسائل  6توجد حملة منهجية منظمة باستخدام ما ال يقل عن  -5
(، 7-األحياء ي)انظر األساسية تعبئة ، من خاللاليسار اإلعالم عىل 
 المدارسوالتواصل مع 

من وسائل اإلعالم / القنوات أعاله،  5تستخدم الحملة ما ال يقل عن  -4
ي ذلك 

 المدارس وعيةوتاألحياء  تعبئة بما ف 
عىل األقل من الوسائط / القنوات أعاله، أيضا،  4تستخدم الحملة  -3

 والملصقاتالراديو / وسائل أقل إفادة مثل اإلعالنات اإلذاعية 

راجع  -من المحتمل أن تكون مبنية عىل المعلومات المنشورة للجمهور 
 1-ساسيةاأل 
 

 :قد تشمل وسائل اإلعالم
 
 كتب، صحف، منشورات، اوراق  - اتعو طبم •
ي المدارس والكليات التعليميةمواد ال •

 ف 
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ن الوسائط / القنوات أعاله، أيضا، وسائل أقل م 3تستخدم الحملة  -2
 والملصقات الراديو / إفادة مثل اإلعالنات اإلذاعية

غتر المخطط  اآلنيةحملة غتر منظمة للتوعية مبنية عىل اإلستجابة  -1
 (المخصصةلها )
 .ال يوجد عمل تعليىمي  -0

 اإلعالنات التلفزيونية. أفالم وثائقية ومواد األخبار •
 كما هو الحال بالنسبة للتلفزيون  -راديو  •
 مواقع الويب واإلعالنات والمحتوى عىل مواقع المدينة -الويب  •
كما هو الحال بالنسبة للويب ولكن أيًضا عىل   -محمول هاتف الال •

وما  Weebo و Facebook و Twitter - وسائل التواصل االجتماعي 
إىل ذلك، من المحتمل أيضا إنشاء تطبيق متخصص لمعلومات قدرة 

 الصمود المدينة عىل 
ي والحافالت والقطارات ومكاتب المدينة -ملصقات  •

 .عىل المبان 
 

ي 
ومصادر متعددة، ولكن يجب أن تحتوي عىل  جهاتو المواد من  قد تأنر

 .رسائل منسقة
 

ذات أهمية خاصة، أيضا دور  واتقنقد تكون المدارس والكليات 
 .العبادة، مجموعات األحياء، المكتبات

لكل فرد من  الوصول  6.2.1.1
الجمهور، شهريا من خالل 

 الرسائل

 ، عىل مستوى المدينةمتوسط الوصول لشخص أو أكتر كل إسبوع -5
، عىل مستوى المدينة -4  متوسط الوصول لشخص كل إسبوعير 
 متوسط الوصول لشخص كل شهر، عىل مستوى المدينة -3
 متوسط الوصول لشخص كل ثالث شهور، عىل مستوى المدينة -2
 متوسط الوصول لشخص كل ستة أشهر، عىل مستوى المدينة -1
ي السن -0

 ة أو ما هو أسوأمتوسط الوصول لشخص واحد ف 

تم تصميم الوصول، عىل سبيل المثال عت  تعدادات المرور )مواقع 
نتاال  ( وأرقام الجمهور )التلفزيون والراديو( وتعداد هاتف المحمولوال نتر

ي شاهدت الملصق( وما 
حركة المرور عىل الطرق )أي حركة المرور التر

 .إىل ذلك
 
قق من صحة ذلك أيضا بالوصول يمكن التح ما كان التمويل يسمحإذا 

 من خالل المسوحات

ها ومشاركتها 6.3  الحصول عىل البيانات ونشر

مدى مشاركة  6.3.1
البيانات حول 
 وضع قدرة 

عىل المدينة 
مع الصمود 

المنظمات األخرى 
 المشاركة 

توفر "نسخة موثوقة" واحدة 
مجموعة متكاملة واحدة  -

القدرة عىل من بيانات 
 .للممارسير   الصمود 

ي القائمة عىل  -5
عن اإلستعداد  سار اليتتوافر المعلومات الواردة ف 

 بالكامل مع المنظمات األخرى ويتم تشاركها والمخاطر بشكل كامل، 
ي أكتر من مكان واحد  -4

 -بعض الثغرات الطفيفة، أو أن المعلومات ف 
ولكن يتم مشاركتها وهي عىل األقل مرتبطة بشكل يمكن الوصول اليها 

 وتصفحها
بعض الفجوات األكتر أهمية، مثل االستعداد، قد تضطر المنظمات  -3

 األخرى إىل "البحث" إلنشاء صورة كاملة عن نفسها
تم حجب بعض المعلومات المهمة عن اإلستعداد والمخاطر من  -2

ئ عت  مواقع  منظمات أخرى أو أنها مفقودة و / أو مجزأة بشكل ستر
 متعددة

ي توفتر المعلومات للمنظمات ا -1
ألخرى عن اإلستعداد والمخاطر بدانئ
ي أحسن األحوال. ال يمكن لتلك المنظمات أن تستخلص استنتاجات 

ف 
 محددة ألنفسهم

ي يجب مراعاتها عند فتح باب الوصول إليها 
قد تتضمن المعلومات التر

 :من المنظمات األخرى ما يىلي 
 
 هذهالقدرة  قياسربما نتائج بطاقة  -ملخص االستعداد  •
ي تواجه المدينة،  •

ح للمخاطر واألخطار التر  ية حدوثهاحتمالمدى او شر
( للمناطق 2-ملخص قائم عىل خريطة المخاطر )انظر األساسية •

 المعرضة للخطر
ي تحىمي ضد المخاطر وأين تم تطبيقها قوانير  لوصف  •

 البناء التر
كات والمؤسسات األخرى من آثار  • ي أن تتوقعه الشر

وصف لما ينبىع 
تبة عىل استمرارية ال كوارث، واإلستجابة المحتملة للمدينة واآلثار المتر

 األعمال
كات والمؤسسات األخرى ألنفسها •  وصف لما يجب أن تفعله الشر
ي المدينة •

 األدوار والمسؤوليات الرئيسية ف 
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ي ستؤثر عىل وضع  • .ال توجد معلومات -0
قدرة المدينة عىل اإلستثمارات المخطط لها التر

 الصمود
 .يل االتصالوتفاص األضافية الموارد  •

 تبادلمدى  6.3.2
البيانات حول 

قدرة المدينة وضع 
مع عىل الصمود
المنظمات 
المجتمعية 

 مواطنير  وال

توفر "نسخة موثوقة" واحدة 
مجموعة متكاملة واحدة  -

قدرة المدينة عىل من بيانات 
للمواطنير  الصمود

ي 
ومؤسسات المجتمع التر
تحتوي عىل األقل عىل 
 العناض المعروضة عىل 

 .سارالي

ي القائمة عىل  -5
عن اإلستعداد  سار اليتتوافر المعلومات الواردة ف 

ك بالكامل مع منظمات المجتمع األخرى  والمخاطر بشكل كامل، مشتر
، أو الهاتف المحمول ، إلخ ي

ون   .ومتاحة للجمهور عت  الموقع اإللكتر
ي أكتر من مكان واحد  -4

 -بعض الثغرات الطفيفة، أو أن المعلومات ف 
ولكن يتم مشاركتها وهي عىل األقل مرتبطة بشكل يمكن الوصول اليها 

 وتصفحها
االستعداد، قد تضطر المنظمات حول  بعض الفجوات األكتر أهمية -3

 . صورة كاملة عىل   لحصولل الشاق األخرى إىل "البحث"
تم حجب بعض المعلومات المهمة عن اإلستعداد والمخاطر من  -2

ئ عت  مواقع منظمات أخرى أو أنها  مفقودة و / أو مجزأة بشكل ستر
ونية ال  متعددةااللكتر

 بشأن و المواطنير   توفتر المعلومات للمنظمات المجتمعية األخرى -1
ي أحسن األحوال. ال يمكن لتلك المنظمات 

ي ف 
اإلستعداد والمخاطر بدانئ

 أن تستخلص استنتاجات محددة ألنفسهم
 ال توجد معلومات -0

ي يجب مراعاتها عند فتح باب الوصول إليها قد تتضمن المعلوما
ت التر

 :من المنظمات األخرى ما يىلي 
 
 هذه قياس القدرةربما نتائج بطاقة  -ملخص االستعداد  •
ي تواجه المدينة، واإلحتماالت  •

ح للمخاطر واألخطار التر  شر
( للمناطق 2-ملخص قائم عىل خريطة المخاطر )انظر األساسية •

 المعرضة للخطر
ي تحىمي ضد المخاطر وأين تم تطبيقها قوانير  لوصف  •

 البناء التر
ي أن  •

من آثار الكوارث، واإلستجابة  يتوقعه المواطنير  وصف لما ينبىع 
ها عىل الحياة اليومية. المحتملة للمدينة و   تأثتر

 عىل المواطنير  القيام من أجل أنفسهم و عائالتهم  وصف لما يجب  •
ي المدينة المسؤولياتو األدوار  •

 الرئيسية ف 
ي ستؤثر عىل وضع اإل  •

قدرة المدينة عىل ستثمارات المخطط لها التر
 الصمود

 وتفاصيل االتصال االضافية  الموارد  •

 تقديم التدريب 6.4

توافر التدريب  6.4.1
الذي يركز عىل 

قدرة المخاطر وال
 عىل الصمود 

) ي
 )التدريب المهت 

التدريب المقدم والمتاح 
لقدرة عىل المتخصصي 

لمدينة )من حكومة ا الصمود 
أو المصادر التطوعية أو 

ها(  غتر

منهج التدريب الكامل متاح للجميع، مستمد من االحتياجات  -5
 المعروفة أو المتوقعة

ي جميع أنحاء المدينة -4
 منهج التدريب الكامل متاح ف 

ي جميع أنحاء  -3
ها بالكامل ف  المناهج التدريبية متاحة ولكن لم يتم نشر

 المدينة
دريب المخصصة بعض القضايا لبعض مناطق تعالج فصول الت -2

 المدينة
 دورات تدريبية قيد التطوير -1
 ال يوجد تدريب -0

ي األساسية
. يتم تغطية التدريب 6-تتم تغطية التدريب للمهنيير  هنا ف 

ي األساسية
ي األساسية7-المجتمىعي ف 

 9-، وتغطي تدريبات الكوارث ف 

النسبة المئوية للسكان الذين   6.4.1.1
ي تم ت

ي العام الماض 
 .دريبهم ف 

ي جميع األحياء 5% -5
 أو أكتر ف 

ي جميع األحياء 2.5-5 -4
 % ف 

ي جميع األحياء 1-2.5 -3
 % ف 

ي جميع األحياء 0.5-1 -2
 % ف 

ي جميع األحياء 0.5أقل من  -1
 % ف 

 ال يوجد تدريب -0

انظر  -فعالية التدريب يتم التحقق من صحتها من خالل التدريبات 
 9-األساسية
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نظام / عملية  6.4.2
لتحديث التدريب 

 ذات الصلة

كل ستة أشهر عىل تتم   وتدريبات طوارئ  الدورات التجديدية -5 التدريب مرات واتر ت
 مستوى المدينة لجميع المشاركير  المدربير  

كل سنة عىل مستوى تتم  وتدريبات طوارئ  الدورات التجديدية -4
 المدينة لجميع المشاركير  المدربير  

ل سنة ولكن قد ال تكون تتم وتدريبات طوارئ ك رات التجديديةالدو  -3
 أو تصل إىل جميع المشاركير   ككل  عىل مستوى المدينة

كل عامير  ولكن قد ال   تتم وتدريبات طوارئالدورات التجديدية  -2
 .أو تصل إىل جميع المشاركير   ككل  تكون عىل مستوى المدينة

يعتمد  - مخطط لها وتدريبات طوارئ غتر الدورات التجديدية  -1
 التوقيت والحضور والمحتوى عىل حماس المنظمة المحلية

 وتدريبات طوارئأ ال يوجد دورات التجديدية  -0

 9-انظر أيضا األساسية

 اللغة 6.5

إمكانية الوصول إىل  6.5.1
التعليم والتدريب 

لجميع 
المجموعات 

ي المدينة
 اللغوية ف 

توفر جميع التعليم والتدريب 
ي جمي

 لمنطوقةاع اللغات ف 
ي المدينة

 .ف 

 % من السكان 100% من المجموعات اللغوية و  100متوفر ل   -5
 من السكان بغض النظر عن اللغة %95متوفر ل   -4
 من السكان بغض النظر عن اللغة %90متوفر ل   -3
 % من السكان بغض النظر عن اللغة 85متوفر ل   -2
 ظر عن اللغة% من السكان بغض الن 80متاح ل   -1
 من السكان بغض النظر عن اللغة %80متاح ل   أقل من -0

ة من اللغات المختلفة إىل تسوية  ي بها أعداد كبتر
قد تحتاج المدن التر

ي تصل إىل الجميع كلغة أوىل أو ثانية. 
لمجموعة مختارة من اللغات التر

٪  100سوف تكون هناك حاجة التحقق من صحة أن يتم الوصول إىل 
 .كان بهذه الطريقةمن الس

 التعلم من اآلخرين 6.6

الجهد المبذول  6.6.1
لمعرفة ما تفعله 
المدن والدول 

كات(  األخرى )والشر
قدرة عىل لزيادة ال
 الصمود

مع  تنفذ  النشاطات التعليمية
مدن أخرى وممارسير  

 .آخرين

تبادل منتظم )عىل سبيل المثال ، سنوًيا( مع مدن ومناطق أخرى،  -5
التحديد لتبادل فهم أفضل الممارسات والقضايا واإلستجابة  وعىل وجه

ي أدخلت عىل المدينة 
ات التر واستيعابها، واألمثلة موجودة من التغيتر

ي 
نتيجة لذلك. تستكمل باتصاالت منتظمة بير  األقران والممارسير  ف 

 .المنظمات األخرى
ي سياق اجتماعات أخرى مع تبادل  -4

تبادل منتظم ولكن قد يكون ف 
. يتم التقاط النتائج ويمكن تحديد بعض  ي أفضل الممارسات كأثر جانت 

ات عىل كيفية  المدينة للكوارث تأهب التأثتر
ي المنظمة مع  -3

االعتماد فقط عىل التواصل بير  األفراد الممارسير  ف 
ي المنظمات األخرى. قد تكون هذه متكررة، وستكون هناك 

أقرانهم ف 
 الدروسبعض المحاوالت اللتقاط وتنفيذ 

التبادالت العرضية غتر المخطط لها. التأثتر عىل / الفائدة للمدينة  -2
 .اويصعب تحديده شتتةم
 التعلم محدودة أيضا يةإمكانامحدود، وبالتاىلي فإن  التواصل -1
 للتعلم من اآلخرين ت محاوال توجد ال  -0

التنسيق الفعىلي إلدارة  -تركز هذه األنشطة عىل التعلم والتحسير  
ي  قدرة المدينة عىل الصمود تجابة وتخطيط اإلس 

يتم تغطيته ف 
 1-األساسية

 
ة، أو من خالل  قد يتم التعلم من خالل التبادل المباشر مع المدن النظتر

منتديات ادارة  و  الصمود مجموعات الصناعة، ومنتديات القدرة عىل 
 ، و C40 ، و 100RCالطوارئ الوطنية، أو مجموعات المدن مثل 

ICLEI ها، أو المنظمات غتر الحكومية مثل األمم المتحدة  وغتر
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األساسية 7:
فهم وتعزيز القدرات المجتمعية على الصمود. 

ضمان فهم وتعزيز القدرات المجتمعية على الصمود. تهيئة بيئة للربط االجتماعي تعزز ثقافة المساعدة المتبادلة من خالل االعتراف بدور التراث الثقافي والتعليم في الحد من مخاطر الكوارث.

يمتلك الربط االجتماعي وثقافة المساعدة المتبادلة أثراً كبيراً على 
النتائج الفعلية للكوارث من أي حجم، ويمكن تشجيعهما من خالل 

اإلجراءات التي تتضمن:

• إرساء مجموعات في األحياء لالستجابة للطوارئ والحفاظ عليها 
  وتدريبها

• إشراك وضم منظمات المجتمع المدني وجمعياتها- مجموعات 
  الشباب والنوادي والجماعات الدينية وجماعات الدعوة )للمعوقين 

  على سبيل المثال(

• تشجيع التنوع لدعم عملية صنع القرار والتوعية )النوع االجتماعي 
  والعرق واإلثنية والتوجه االجتماعي واالقتصادي والجغرافي

  واألكاديمي والمهني والسياسي والجنسي والخبرة في الحياة على 
  سبيل المثال(

• تقديم التعليم والتدريب والدعم لمجموعات المجتمع

• تزويد مجموعات المجتمع ببيانات واضحة عن سيناريوهات 
  المخاطر، والمستوى الحالي لقدرات االستجابة، وبالتالي الوضع 

  الذي قد تحتاج إلى التعامل معه

• إجراء تعدادات رسمية أو غير رسمية ألولئك الذين قد يكونون 
  قابلين للتضرر وأقل قدرة على مساعدة أنفسهم، في كل حي، وفهم 

  احتياجاتهم منهم شخصياً

• استخدام انخراط الحكومة مع  المواطنين  مثل زيارات الرعاية 
  االجتماعية أو الخدمات االجتماعية والمكاتب والشرطة والمكتبات 

  والمتاحف لبناء الوعي والفهم

• التعامل مع أرباب العمل كقناة اتصال مع القوى العاملة لديهم 
  للتوعية بالكوارث، والتخطيط الستمرارية األعمال، والتدريب

• إشراك اإلعالم المحلي في بناء القدرات )التلفزيون والمطبوعات 
  وشبكات التواصل االجتماعي... إلخ(

• الجوال )الهاتف/ الكمبيوتر اللوحي( ومنظومات المشاركة على شبكة 
  اإلنترنت )التعهيد الجماعي أو نشر البيانات عن التأهب على

  سبيل المثال(

• ترجمة كل المواد إلى كل اللغات المستخدمة في المدينة

ضمان أن المناهج التعليمية ضمن المدارس والتعليم العالي والجامعات 
ومكان العمل تشمل أنشطة التوعية بالكوارث والتدريب عليها هو 

عنصر أساس للقدرة االجتماعية على الصمود ، وقد تمت تغطية ذلك 
في األساسية 6.

تتضمن البيانات التي ستحتاجها الستكمال هذا التقييم: قائمة بالمنظمات الشعبية ومعلومات عن حجمها وأدوارها وكيفية عملها، تفاصيل حول كيفية عمل المدينة مع الفئات المحرومة- على سبيل المثال المناطق التي تعاني 
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 تعليقات نطاق القياس اإلرشادي السؤال/ مجال التقييم الموضوع/ القضية المرجع

 المجتمع أو المنظمات الشعبية المتجذرة 7.1

المنظمات تغطية  7.1.1
او  يةالمجتمع

ي جميع 
الشعبية ف 

 أنحاء المدينة

ة واحدة وجود هيئة غتر حكومي
عىل األقل لالستجابة لما قبل 
ي 
وما بعد الحدث لكل جي ف 

 .المدينة

قضايا القدرة  كل أطيافتوجد منظمة )منظمات( مجتمعية تعالج   -5
وة ،  عىل الصمود  الكوارث لكل جي ، بغض النظر عن التر
كيبة السكانية/ والديموغرافيا   .، إلخ التر

 .٪ من األحياء المغطاة 75<  - 4
 .من األحياء المغطاة % 75 – 50 - 3
 .من األحياء المغطاة%  50 – 25 - 2
اك األحياء و هناك  - 1 قد تكون هناك حالة أو إثنتان تم خطط إلشر

 .فيها
 .توجد مشاركةال  - 0

 :قد تشمل المنظمات المجتمعية
 
ي تم إعدادها خصيًصا إلدارة  •

ي وجه  القدرة  عىل الصمود تلك التر
ف 

ال، فرق اإلستجابة للطوارئ المجتمعية )عىل سبيل المث الكوارث
CERT   )ي الواليات المتحدة

 ف 
ي تخدم •

غرضا آخر ولكنهم مستعدون وقادرون عىل  المنظمات التر
ي 
ي وجه الكوارثلعب دور ف 

: عىل سبيل  القدرة  عىل الصمود ف 

المثال، دور العبادة والطاوالت المستديرة لألعمال التجارية، 
الطعام، ومراقبة األحياء، والمراكز ومنظمات الشباب، ومطابخ 

 .اليومية، وما إىل ذلك
 

ي 
يجب أن تكون المنظمات المجتمعية راغبة وقادرة عىل المساهمة ف 

ي وجه الكوارث خطط 
لمنطقتها بناءا عىل القدرة  عىل الصمود ف 

عيون، وأن  مساهمات أعضائها. يجب أن ُينظر إليهم عىل أنهم شر
 .مع حكومة المدينةيتعاونوا مع بعضهم البعض و 

 
ي تمارين حدث للستجابة اال )يتم اختبار عنض 

بشكل منتظم عىل األقل ف 
 (9-راجع األساسية -المحاكاة 

فعالية شبكة  7.1.2
 المجتمع

تواتر اجتماع منظمة المجتمع 
 .والحضور

من األحياء، اجتماع واحد شهريا، يتم  %75بالنسبة ألكتر من  -5
أضعاف عدد المكلفير   10ير  وحضور تعيير  جميع أدوار الموظف

ي االجتماعات المنت األدوار ب
 .ظمةف 

ي كل ثالث  75-50بالنسبة إىل  -4
% من األحياء، اجتماع واحد ف 

 5وحضور يتم تعيير  جميع أدوار الموظفير   –رب  ع سنوي  / أشهر 
ي االجتماعات األدوار أضعاف عدد المكلفير  ب

ال يوجد اجتماعات  .ف 
ي األحياء 

ي بافر
 . ف 
% من األحياء، اجتماعات نصف سنوية،  50-25بالنسبة إىل  -3

ي األدوار وأقل من 
أضعاف عدد المكلفير   3ولكن مع بعض الثغرات ف 

ي االجتماعات.  األدوارب
ي األحياء ف 

ي بافر
 . ال يوجد اجتماعات ف 

% من األحياء، اجتماعات سنوية، ولكن مع  50-25بالنسبة إىل  -2
ي األدوار و 

ة ف  ي  3أقل من ثغرات كبتر
أضعاف عدد المكلفير  باألدوار ف 

ي يوجد اجتماعات  ال . االجتماعات
ي ف 

 . األحياء  بافر
ي أقل من  -1

% من األحياء، لعدد  25اجتماعات غتر مخطط لها ف 
 ."قليل من "المتحمسير  

 ورد أعالهمنظمات المجتمع محددة كما 
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 .اجتماعاتتوجد ال  -0

ألدوار  تحديد واضح وتنسيق  7.1.2.1
لهيئات المجتمعية قبل و بعد ا

 .التدريبب مدعوم ،  الحدث
 

توقيعها،  تمو األدوار متفق عليها 
ويفضل أن يتم ذلك عت  

 تفاهم أو ما شابه اتمذكر 

تحديد األدوار وتعبئتها، تم من األحياء،  %75 أكتر منبالنسبة ل  -5
والتنسيق فعال داخل الهيئات المجتمعية وفيما بينها، ويتم توفتر 

 .لتدريب الكامل وحضورها
من األحياء، تم تحديد األدوار واالتفاق عليها،  %75-50بالنسبة ل   -4

ي التدريب، أو عدم 
ي هذه أو ف 

لكن بعض أوجه القصور الطفيفة ف 
ي بعض الحاالت. التنسيق جيد عموما ولكن بعض 

كفاية الموظفير  ف 
ي األ  م يتم تحديد الهفوات. ل

ي دوار ف 
 .البافر

% من األحياء، تم تحديد معظم األدوار،  50-25ىل بالنسبة إ -3
ي 
ولكن مع بعض اإلغفاالت. بعض التدريب ولكن مع وجود ثغرات ف 

ي ولكن يمكن تحسينه. 
تحديد األدوار  يتم لمالتغطية، التنسيق كاف 

 . ي
من األحياء، تم تحديد بعض األدوار  %50-25بالنسبة ل   -2البافر

قتر والتدريب غتر مكتمل بشكل الرئيسية، لكن التنسيق غائب أو ف
ي  يتم لمملحوظ. 

  تحديد األدوار البافر
 .خطط قائمة لتحديد األدوار وتطوير آليات التنسيق -1
 .تنسيق يوجد أي ال و دوار م يتم تحديداأل ل -0

إحدى القضايا الرئيسية هي ضمان وجود تميتر  واضح بير  األدوار بير  
ت األخرى مثل حكومة المدينة المنظمات المجتمعية وبينها وبير  الكيانا

 من المسؤول عن ماذا؟ -
 

ي األساسية
 6-انظر أيًضا إطار تبادل المعلومات ف 

 الشبكات اإلجتماعية 7.2

ابط االجتماعي  7.2.1 التر
بير  تماسك الو 
 اءحياأل 

احتمال أن يتم االتصال 
بالمقيمير  فور وقوع الحدث، 

وبعد ذلك بانتظام لتأكيد 
االحتياجات السالمة والقضايا و 

 .وما إىل ذلك

توفر عدد كاف من المتطوعير  من المنظمات المجتمعية إلعطاء  -5
 12من السكان سيتم االتصال بهم خالل  %100" بأن معقولة"ثقة 

 .ساعة من الحدث
ي غضون  90 -4

 .ساعة 12% من السكان ف 
 .% من السكان 80 -3
 .% من السكان 70 -2
 .% أو أقل من السكان 50 -1
 .ال متطوعير   -0

ي الحد من الوفيات الناجمة 
ابط االجتماعي له تأثتر كبتر ف  لقد ثبت أن التر

ي أعقاب الحدث
ي الحد من الجرائم اإلنتهازية ف 

 .عن الكوارث، وكذلك ف 
 

ة. تمت كتابة هذا التقييم من حيث  من الصعب قياس االتصال مباشر
بية، مع المتطوعير  الذين تم تحديدهم بشكل خاص والمنظمات الشع

ابط ي للتر  .إعتبار هؤالء كقياس تقريت 
 

باإلضافة إىل ذلك، فإن معيار "الثقة المعقولة" هو غتر موضوعي 
، لذلك، فإن العوامل األخرى  ي بطبيعته. باإلضافة إىل ان هذا قياس تقريت 

ي االعتبار سوف تشمل
ي أخذها ف 

ي قد ترغب أيضا ف 
 :التر
 
ي كل جي  •

ي مساعدة تاري    خ األشخاص ف 
ضهم البعض بشكل مفيد بع ف 

 .بعد األحداث السابقة
 
قوي للمنظمات المجتمعية بشكل عام، حتر لو لم يركز عىل النسيج ال

ي وجه
ي المقام األول القدرة عىل الصمود ف 

 .الكوارث ف 
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اك الفئات  7.2.2 إشر
ر من  القابله للتض 

 السكان

القدرة عىل أدلة عىل التخطيط 
ي وجه 

 من أجل مع أو الصمود ف 
 جالم لتغطي   المعنيةفئات لا

ر  السكان القابلير  للتض 
 

تأكيد من تلك المجموعات 
 .للمشاركة الفعالة

ي قضايا  -5
ر بانتظام ف  القدرة عىل تشارك جميع الفئات القابلة للتض 

ي وجه
 .ويؤكدون هم أو ممثلوها عىل هذا النحو الكوارث الصمود ف 

ىالمجموعات ا / تشارك جميع الفئات الرئيسية -4 )تقاس  لكت 
ي المدينة 

ر ف  بنسبة العضوية% من الفئات المعّرفة بأنها قابلة للتض 
 .بعض الثغرات الطفيفة -ككل( 

ي التغطية أو المشاركة  -3
واحد أو أكتر من الفجوات الرئيسية ف 

 .الفعالة
ي التغطية أو المشاركة الفعالة -2

 .ثغرات متعددة ف 
ي التعامل مع الفئات القا -1

رفشل عام ف   .بلة للتض 
ر عىل وجه التحديد -0  .لم يتم تحديد فئات قابلة للتض 

ر من السكان، عىل سبيل المثال  :قد تشمل الفئات القابلة للتض 
 
ي من فقر شديد •

ي تعان 
ي المناطق التر

 تلك الموجودة ف 
 المجتمعات العابرة أو الرحالة •
 كبار السن •
 األشخاص ذوي االعاقة المريض جسديا أو عقليا أو  •
 طفالاأل  •
 األماللغة المتحدثون بلغات غتر  •
 

قد تكون المشاركة من خالل منظمات األحياء أو عن طريق المنظمات 
ية، والمنظمات غتر  الحكومية المتخصصة، والجمعيات الختر

 .الحكومية، إلخ. وقد تعمل هذه أيضا كمنظمات "شعبية" )انظر أعاله(
 

 (7-ظر األساسيةان -)مواد التوعية العامة والتعليم والتدريب 

 القطاع الخاص / أرباب العمل 7.3

مدى قيام أصحاب  7.3.1
قناة العمل بدور 

تصال مع إل 
 لديهم الموظفير  

نسبة أرباب العمل الذين يمررون 
القدرة عىل  بخصوص االتصاالت

ي وجه
إىل  الكوارث  الصمود ف 

، ويسمحون   وقتبالموظفير 
التطوعية ألنشطة لمحدود 

ي الخاصة بالقدرة ع
ىل الصمود ف 

 ا وجه

موظفير   10 الذي لديهم أكتر من% من أرباب العمل  50 -5
ي التواصل مع القوى العاملة 

القدرة حول قضايا لديهم يشاركون ف 
ي  10 / عىل الصمود 

القدرة عىل الصمود  تدريبات% يشاركون ف 
للنشاطات التطوعية الخاصة بالقدرة عىل  بوقت محدد  يسمحون و 

 .الصمود
4- 40  %/  8 % 
3- 30  %/  5 % 
2- 20  %/  3 % 
1- 10  %/  1 % 
0- 0  %/  0 % 

ي تواصل مع القناة  هامة لليكونوا يمكن ألصحاب العمل أن 
عاملير  ف 

ي مجالالقدرة عىل الصمود قضايا 
لتأهب واالمخاطر  مواجهة ، خاصة ف 

ي شكل استمرارية أفضل  - لها 
ي من المحتمل أن تفيدهم أيًضا ف 

والتر
 .بعد الحدث هملياتلعم

 تخطيط استمرارية  7.3.2
 االعمال التجارية 

مع خطة   االعمال التجاريةنسبة 
 استمرارية قوية لألعمال

لديهم  10عن  موظفيهم  عدد جميع أصحاب العمل الذين يزيد  -5
اضات  طخطشكل من أشكال  استمرارية العمل استنادا إىل افتر

 .تخطيط معتمدة من المدينة
4- 80 % 
3- 50 % 
2- 30 % 
 .% أو أقل 10 -1
 .غتر معروف أو  0% -0

كة، فإن  ي حير  أن خطط استمرارية العمل هي مصدر إهتمام لكل شر
ف 

ي شعة إعادة تشغيل 
وجودها وفعاليتها سوف يلعبان دورا رئيسيا ف 

اقتصاد المدينة بعد وقوع كارثة. لذلك، يجب أن تكون المدن استباقية 
كات بتن ي إقناع الشر

فيذ خطط اإلستمرارية، بناءا عىل وجهة نظر ف 
ي قد تنشأ

كة للمخاطر والقضايا التر  .مشتر

 تقنيات مشاركة المواطن 7.4
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اك 7.4.1 اك  تواتر اإلشر استخدام طرق اإلشر
المتداخلة المنتظمة إلنشاء 

توصيل الرسائل بشكل متكرر 
 ومعزز

ائل رس 5% من السكان من المرجح أن يتلقوا عىل األقل  100 -5
ي السنة من جميع المصادر عىل الصمود  ةالقدر بمتعلقة 

 .ف 
 .رسائل عىل األقل 4  سيتلقون عىل األرجح % من السكان  80 -4
 .رسائل عىل األقل 3سيتلقون عىل األرجح  % من السكان  70 -3
رسالة واحدة عىل سيتلقون عىل األرجح  % من السكان  50 -2

 .األقل
 .ن ال يتلقون أي رسائل عىل اإلطالق% من السكا 50أكتر من  -1
 . القدرة عىل الصمود ال توجد رسائل  -0

ي تبادل العالقات العامة و 
ظهر أفضل الممارسات ف 

ُ
أن  نظمات المتغيتر ت

ي الرسائل بطرق متعددة ومن الناحية المثالية من 
الناس بحاجة إىل تلقر

الوعي  قنوات مختلفة الستيعابها. يبدو أن نفس القاعدة تنطبق عىل
 .االجتماعي 

 
تغلغل الرسائل من خالل المسوحات كل مدى وصول / يمكن اختبار 

ي تعد أيضا شكال من أشكال الرسائل!(
 .عام )والتر

استخدام "أنظمة  7.4.2
المشاركة" للهاتف 
يد  المحمول والت 
ي لتمكير  

ون  اإللكتر
ي 
المواطنير  من تلقر

التحديثات 
وتقديمها قبل 
وقوع الكارثة 

 وبعدها

تخدام أنظمة التواصل عت  اس
األجهزة المحمولة والحوسبة 

يد  االجتماعية )مدعومة عت  الت 
) ي
ون   .اإللكتر

جميع المعلومات قبل وأثناء وبعد الحدث متاحة عىل األجهزة  -5
، يتم دعم هذا من خالل التنبيهات عىل وسائل التواصل المحمولة

، يستخدم هذا أيضا لتمكير  تدفق بير    تالمعلوما االجتماعي
من البيانات عن األحداث  بحشد كبتر سمح مما يحكومة ال و مواطن ال

 .والقضايا
اك، مع بعض اإلغفاالت البسيطة -4  .استخدام مكثف ألنظمة اإلشتر
ي المعلومات  -3

ء، ولكن هناك ثغرات أكت  ف  ي
يتم استخدام بعض السر

إال عت   إطار تدفق المعلومات المتاحة بهذه الوسيلة وال يعمل 
 من التنقيب عن البيانات عموماا

ً
 التصال المباشر بدل

ي ) -2
 .  داخىلي  إطار تدفق معلومات( ولكن بدون 3مشابه لما ذكر ف 

ربما فقط عن طريق  -اإلستخدام األوىلي فقط ألنظمة المشاركة  -1
نتإىل  هاتف المحمولالالوصول عت   ي قد تكون غتر  مواقع االنتر

التر
 بتوسيعها.اهتمام هناك ولكن  -إىل ذلك  للهواتف الذكية وما  مهيئة

اك -0  .ال يوجد استخدام ألنظمة اإلشتر

أنظمة المشاركة" هي المصطلح الذي يطلق عىل األجهزة المحمولة / "
ي 
ون  يد اإللكتر وسائل التواصل االجتماعي واألنظمة المستندة إىل الت 

. وعادة ما لتمرير المعلومات إىل األفراد وكذلك اللتقاط المعلومات منها 

 .يتم إقرانها ب  "أنظمة التسجيل" والمؤسسات )مثل نظام إدارة الطوارئ(
 

ة بحكومة  ا، حيث يتصل المواطن مباشر قد يكون التقاط البيانات مباشر
عىل سبيل المثال، حيث تقوم  -المدينة، أو من خالل استخراج البيانات 

اليا بعمليات البحث عن البيانا ي أستر
 ت منبعض الحكومات ف 

Twitter  وSMS   ي من المعلومات
للحصول عىل مصدر إضاف 

 .االستخبارية حول اندالع حرائق الغابات وحالتها

التحقق من فعالية  7.4.3
 التعليم

معرفة سيناريو الخطر "األكتر 
ي الحدوث احتماال 
" ومعرفة ف 

 تأهبوالخطوات االستجابة 
ة عىل نطاق  الرئيسية منتشر

ة من ق بل عينة المدينة. مختت 
 المسح

ي الحدوث يبدو أن السيناريو "األكتر احتماال  -5
"، واإلستجابة ف 

من  %90عموما من ِقبل أكتر من  المعمول بهما، معروف تأهب وال
 .جيبير  كما تم التحقق منه بواسطة استطالع الرأيستالم
 .يعرفون %  75-90 -4
 . يعرفون%  50-75 -3
 . يعرفون%  25-50 -2
 . رفونيع%  10-25 -1
 .استطالع لم يتم أي، أو  يعرفون %10أقل من  -0

 لوجه للتحقق من 
ً
نت أو وجها سيتطلب إجراء استطالعات عت  اإلنتر

 .الصحة
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األساسية 8:
زيادة قدرة البنية التحتية على الصمود.

تقييم قدرة وكفاية الروابط األساسية بين منظومات البنية التحتية الحيوية والعالقات بينها، وتحديثها حسب الحاجة وفقاً للمخاطر المحددة في األساسية 2.

تتناول هذه األساسية الكيفية التي قد تتعامل بها منظومات البنية التحتية 
الحساسة مع الكوارث التي قد تواجهها المدينة، ووضع اإلحتياطات 

إلدارة المخاطر الناجمة عن هذه النتائج. يجب أن يتم التعامل معها من 
خالل اإلجراءات التي تتضمن ما يلي دون أن تقتصر عليها:

• قياس القدرة والكفاية في ضوء السيناريوهات في األساسية 2. النظر 
  في احتمال وقوع أضرار في البنية التحتية الموازية )التأثير على 

  قدرة اإلخالء على سبيل المثال إذا تم قفل أحد الطريقين إلى خارج 
  المدينة(، وكذلك الروابط بين المنظومات المختلفة )التأثير في حالة 

  فقدان المستشفى على سبيل المثال للكهرباء أو إمدادات المياه(.

• يعتبر التواصل مع جهات البنية التحتية )بما في ذلك تلك التي قد 
  تكون في القطاع الخاص( وبناء الصالت بينها لضمان القدرة على   

  الصمود أمراً مناسباً للمشروعات في تحديد األولويات والتخطيط 
  والتصميم والتنفيذ والصيانة.

• عمليات المناقصات والمشتريات تشمل معايير القدرة على الصمود 
  التي وافقت عليها المدينة وأصحاب المصلحة وهي متسقة/ثابتة/

  متناغمة طوال الوقت.

• بالنسبة للبنية التحتية إلدارة الطوارئ، يجب تقييم قدرات » التدخل 
  السريع«، والتي تشير إلى القدرة على التعامل مع الزيادة المفاجئة 

  لألحمال بسبب قضايا القانون والنظام، واإلصابات، واألشخاص 
  الذين تم إجالؤهم وغيرها.

هناك حاجة أيضاً إلى عمليات ثالثية منهجية لتحديد أولويات  تحديث، 
إعادة تهيئة, أو استبدال البنية التحتية غير اآلمنة،

وهي مغطاة بالكامل في األساسية 2.

تشمل البنية التحتية الحيوية الهياكل الالزمة لتشغيل المدينة والالزمة 
على وجه التحديد لالستجابة في حاالت الطوارئ، حيثما كانت مختلفة.

تتضمن البنية التحتية الالزمة للعمليات ما يلي دون أن تقتصر عليها:

• النقل- الطرقات وسكك الحديد والمطارات والموانئ األخرى
• إمدادات وقود المركبات والتدفئة

• منظومات االتصاالت

• منظومات المرافق )المياه، الصرف الصحي، الكهرباء، الغاز، 
  التخلص من النفايات(

• مراكز الرعاية الصحية والمشافي
• المدارس والمؤسسات التعليمية

• مراكز المجموعات والمؤسسات
• سلسلة إمداد األغذية

• االستجابة للطوارئ وتتضمن خدمات اإلسعاف والشرطة والمطافئ
• السجون

• إدارة »العمليات المساندة«- مدفوعات الرعاية االجتماعية، اإلسكان
• منظومات الكومبيوتر والبيانات الداعمة لما سبق

• سالمة وديمومة مواقع التراث الثقافي والقطع األثرية على حسب 
الموارد.

يمكن أن تتضمن البنية التحتية المطلوبة لالستجابة للكوارث ما سبق، 
وغيرها مثل: 

• مراكز قيادة الطوارئ أو الحوادث، وما يرتبط بها من منظومات 
االتصاالت ورصد الوضع- قد تشمل الكاميرات وأجهزة االستشعار 

وآليات التعهيد الجماعي مثل قراءة الرسائل القصيرة والمعلومات عبر 
تويتر

• مركبات المطافئ واإلسعاف والشرطة اإلضافية
• الحرس الوطني والخدمات العسكرية األخرى

• معدات إزالة األتربة واألنقاض
• المضخات
• المولدات

• المرافق الرياضية ومباني المدارس وغيرها التي يمكن أن تؤمن 
المأوى أو الملجأ

• قاعات الموتى

• مرافق الحوسبة االحتياطية.

تتضمن البيانات التي ستحتاجها الستكمال هذا الجزء من بطاقة قياس القدرة: خطط القدرة على الصمود لكل منظومة من البنية التحتية )يمكن أن تكون كل منها مملوكة لواحدة أو أكثر من الجهات المنفصلة(، وبيانات 
عن تنفيذ هذه الخطط، موقع األصول الحيوية، والعالقة بينها وبين السكان الذين تخدمهم، والوثائق التي تربط فقدانها أو أضرارها بالسيناريوهات في األساسية 2. من المرجح أن تأتي هذه البيانات من عدة منظمات، وقد 

يتطلب استكمال هذا القسم من بطاقة التقييم على األرجح مدخالت هندسية. 
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 تعليقات نطاق القياس اإلرشادي السؤال/ مجال التقييم الموضوع/ القضية المرجع

 البنية التحتية الوقائية 8.1

كفاية البنية  8.1.1
حتية الوقائية الت

)يمكن للنظم 
البيئية أن توفر 

 -طبيعية  حواجز 
 (5-راجع األساسية

ي طور 
توجد بنية تحتية وقائية أو ف 

معروفة لتتناسب مع  تها قدر  - بناءال
ي ة وقعالمتالمخاطر 

ف 
ي  السيناريوهات "األكتر احتماال 
ف 

ي الحدوث
" و "األكتر حدة" ف 

 2-األساسية

مصممة للتعامل مع السيناريو "األكتر  ةقائم بنية تحتية وقائية  -5
ي 
 .حدة" بأقل تأثتر اقتصادي أو إنسان 

للبنية التحتية الوقائية بعض أوجه القصور بالنسبة للسيناريو  -4
 "األكتر حدة" ولكنها مصممة للتعامل مع السيناريو "األكتر احتماال 

ي الحدوث
 ."ف 
اريو "األكتر من شأن البنية التحتية الوقائية أن تخفف من سين -3
ي الحدوث حتماال ا

ات سوف تكون محسوسة، ف  " لكن بعض التأثتر
 بالنسبة إىل السيناريو "األكتر حدة".  ةهناك قصور خطتر 

ر البنية التحتية الوقائية ستسمح  -2 من السيناريو   بالغأثر  /  بض 
ي الحدوث حتماال ا"األكتر 

ار كارثية محتملة من السيناريو ف  "، وأض 
 "األكتر حدة"

ات  -1 من شأن البنية التحتية الوقائية أن تخفف من بعض التأثتر
ار كارثية من السيناريو "األكتر  ولكنها ستظل تسمح بحدوث أض 

ي الحدوث احتماال 
 "ف 

 .قائمة حمايةأي  ال توجد  -0

 :أمثلة عىل البنية التحتية الوقائية
 
 السدود وحواجز الفيضانات •
 أحواض الفيضان •
 تستخدم( )حيث حواجز األمواج •
ئ اإلعصار  • ، مثل مالج  ئ  المالج 
 مصارف أمطار العواصف وخزانات المياه •
ي الرطبة وأشجار المانغروف )انظر األساسية •

 (5-األراض 
قدرات امتصاص الصدمات المجهزة للبنية التحتية للتعامل مع  •

 الزالزل

عمليات الموجودة للحفاظ عىل ال فعالية الصيانة 8.1.2
ضمن تئية و البنية التحتية الوقا

و قابلية سالمة األصول الحيوية 
 تشغيلها

ي تم ا -5
لمراجعة السنوية لعملية التفتيش ومعالجة القضايا التر

 العثور عليها
عمليات تفتيش يتم التدقيق عليها، ولكن قد يتم تأختر معالجة  -4

 البنود الثانوية بسبب مشكالت التمويل
قد يتأخر  ،و أكتر عمليات التفتيش يتم تدقيقها كل سنتير  أ -3

 العالج بسبب مشكالت التمويل
تراكم قضايا  -كل سنتير  أو أكتر غتر مدققة  تفتيش  عمليات -2
 معالجةال
ي  / منتظم غتر تفتيش  -1

حوادث أو التقارير لل يستجيب ،عشوانئ
أن  بحيثمن الجمهور. تراكم كبتر معروف من مشاكل الصيانة 

 هكون ضعيفتفعالية البنية التحتية قد 
ال يوجد عمليات تفتيش منتظمة وحالة تراكم /صيانة غتر  -0

 همعروف

 :أمثلة عىل العمليات
 
 .صيانة السدود •
 العواصف أمطار مصارف  نظيفت •
 ستجابة للطوارئإل صيانة معدات ا •
ها من األصول الهامة القائمة  واالتصاالت  صيانة أنظمة الطاقة • أو غتر

 واإلحتياطية

 مياه الضف الصجي  8.2
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 أيام خدمة العمالء 8.2.1
لخطر  عرضة

 الخسارة

عامل فقدان المياه / الضف "
". إذا عدد األيام  = a :الصجي

المقدرة الستعادة الخدمة 
ي جميع أنحاء المنطقة 

المنتظمة ف 
من حسابات  = % bو

رينالمتالمستخدمير   ... عندها  ض 

يكون عامل فقدان المياه / الضف 
 a x b=   الصجي 

 
 1.5خدمة لمدة مثال: فقدان ال(

من حسابات  %10 ل يوم 
ي المدينة = عامل 

المستخدمير  ف 
. وفقدان %15يساوي  الفقدان

 %50أيام مقابل  3الخدمة لمدة 
ي 
من حسابات المستخدمير  ف 

يساوي  الفقدانالمدينة = عامل 
150%) 

 "الخدمة حتر من السيناريو "األكتر حدة  إنقطاع -5
ي  لسيناريو "الخدمة حتر من ا إنقطاع عدم  -4

األكتر احتماال ف 
 " الحدوث

ي % من السيناريو  25-1عامل فقدان من  -3
" األكتر احتماال ف 

 .الحدوث "
ي  % من السيناريو " 100-25عامل فقدان من  -2

األكتر احتماال ف 
 .الحدوث "

ي  "% من السيناريو  200-100عامل فقدان  -1
األكتر احتماال ف 

 ." الحدوث
 
ي  "من السيناريو  %200أكتر من عامل فقدان  -0

األكتر احتماال ف 
 ". الحدوث

 
 

يشتر فقدان الخدمة إىل خدمة نظام المياه أو الضف الصجي الرئيسي 
للجي أو المدينة، إن وجدت. يستبعد استخدام النظام اإلحتياطي أو 

 أنظمة الضف الصجي المتنقلة. 
 

دادات المياه أو إذا كان مصدر اإلمداد الرئيسي هو نظام موضىعي إلم 
ي 
(، فقد يثبت هذا ف  الضف الصجي )مثل البتئ أو خزان الضف الصجي

ي  الواقع أنه أكتر قدرة عىل
مواجهة الكوارث من النظام عىل  الصمود ف 

مستوى المدينة. يجب تقييم فقدان الخدمة بالنسبة للحالة 
 :"الطبيعية". فمثال

 
ل، إذا كانت الخدمة "العادية" هي مياه جارية صا • ي كل مت  

ب ف  لحة للشر
ي اليوم  24عىل مدار 

الخدمة عىل فقدان عندئذ يجب تقييم  -ساعة ف 
ي هذه الخدمة أو نقصان انقطاعأنه 

 ف 
ب، عىل مدار  • إذا كانت المياه "العادية" تعمل للغسيل ولكن ليس للشر

ي اليوم  24
 كفيجب تقييم الخسارة بالنسبة لذل -ساعة ف 

" هو أحد ما  • ي اليوم،  إذا كان "طبيىعي
سبق ولكن فقط لبضع ساعات ف 

أي حيث يكون  -فإن الخسارة تتعلق بالعدد "العادي" من الساعات 
ي اليوم حتر تعود الخدمة اىل 

لحسابات المستخدمير  ساعات أقل ف 
 وضعها الطبيىعي 

كة، فإن  • إذا كانت "طبيعية" عبارة عن مواستر أو مراحيض مشتر
ل الخسارة بالرجوع إىل سيتم حساب عام -الخسارة تتعلق بذلك 

ي تستخدم أنابيب المواستر أو المراحيض 
األعداد المقدرة لألش التر

كة  المشتر
ي الجي الذي ال يحتوي عىل ضف صجي عىل  •

إذا كانت "طبيعية" ف 
كتر  عىل الماء وحده وسجل ذلك

 .اإلطالق، فقم بالتر
 

 .أعالهتغطي أنظمة مياه العواصف "البنية التحتية الوقائية"  -مالحظة 

أيام خدمة األصول  8.2.2
 حيوية المحددةال

)عىل سبيل المثال، 
الخدمة 

للمستشفيات أو 
ها من األصول  غتر
الهامة( المعرضة 

بسبب  للخسارة

عامل فقدان األصول المائية / "
". إذا  عدد =  aالضف الصجي

األيام المقدرة الستعادة منطقة 
ظمة عىل نطاق واسع الخدمة المنت

 الحيوية% من األصول =  bو 
رةالم  ... عندها عامل الخسارة تض 
 =axb 
 

ي الخدمة حتر من السيناريو "األكتر  ن يكون هناكل -5
فقدان ف 

 "حدة
فقدان الخدمة حتر من السيناريو "األكتر  لن يكون هناك -4

 
ً
ي الحدوث احتمال
 "ف 

ي % من السيناريو األكتر  25-1عامل فقدان من  -3
 ف 
ً
احتمال

 الحدوث
ي  % من السيناريو " 100-25عامل فقدان من  -2

 ف 
ً
احتمال

 " الحدوث

ي 
 :أصول المياه أو المرافق الصحية الحرجة هي تلك التر

 
وري •  لتشغيل جزء من شبكات المياه أو الضف الصجي للمدينة ةض 
وري • ض األصول الهامة األخرى )عىل سبيل المثال، لتشغيل بع ةض 

)  .مستشق 
 

يشتر فقدان الخدمة إىل الخدمة من نظام المياه أو الضف الصجي 
ي الجي أو المدينة  عىل النحو الوارد أعاله

 .الرئيسي ف 
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المياه أو  فقدان
 الضف الصجي 

يوم  1.5مثال: فقدان خدمة لمدة (
ي  الحيويةمن األصول  %10ل  

ف 
المدينة = عامل خسارة قدره 

أيام  3، خسارة خدمة لمدة 15%
ي 50مقابل 

٪ من أصول مهمة ف 
المدينة = عامل فقدان قدره 

150%( 

ي  % من السيناريو " 200-100عامل فقدان  -1
 ف 
ً
احتمال

 " الحدوث
ي  األكتر من السيناريو " %200عامل فقدان أكتر من  -0

 ف 
ً
احتمال

 " الحدوث

 
 احتياطي  أو عت  بديل /  ا ل نفسهو يمكن تقديم الخدمة إما من األص

تكلفة استعادة  8.2.3
 الخدمة

فة المحتملة للخدمة المفقودة التكل
كنسبة مئوية من   استعادتها و 
ي تم تحرير ال يرادات السنويةاإل 

تر
 بها فواتتر 

ي الخدمة إنقطاعيوجد ال  -5
 ف 

 ٪ من إيرادات الفواتتر السنوية 10 -4
3- 10-15 % 
2- 15-25 % 
1- 25-50 % 
ي تم تحرير فواتتر بها من %50 أكتر من -0

 .اإليرادات السنوية التر

ي تحديد عائد اإلستثمار من 
تم تصميم هذا التقييم للمساعدة ف 

ي تقليل عبء 
ي تقوية البنية التحتية ذات الصلة، ف 

 استعادةاإلستثمار ف 
 .لحياة الطبيعية بعد وقوع كارثةلالمدينة 

 الكهرباء -الطاقة  8.3

أيام خدمة العمالء  8.3.1
المعرضة لخطر 

 الخسارة

بائية". عامل فقدان الطاقة الكهر "
عدد األيام المقدرة =  aإذا 

ي 
الستعادة الخدمة المنتظمة ف 

% من =  bجميع أنحاء المنطقة و 
رينالمتحسابات المستخدمير    ض 

... عندها، فإن عامل فقدان الطاقة 

 axbالكهربائية = 
 
 1.5مثال: فقدان الخدمة لمدة (
٪ من حسابات 10 م ل يو 

ي المدينة، فإن عامل 
المستخدمير  ف 

، %15يكون بنسبة  دان الخدمةفق
أيام مقابل  3وفقدان الخدمة لمدة 

٪ من حسابات المستخدمير  50
ي المدينة، فإن عامل 

فقدان ف 
 (%150بنسبة  الخدمة

ي الخدمة حتر من السيناريو "األكتر  انقطاع ن يكون هناكل -5
ف 

 حدة"
ي الخدمة انقطاع لن يكون هناك  -4

حتر من السيناريو "األكتر ف 
ي الحدوث ال احتما

 "ف 
ي % من السيناريو  25-1عامل فقدان من  -3

"األكتر احتماال ف 
 الحدوث"

ي  % من السيناريو " 100-25عامل فقدان من  -2
األكتر احتماال ف 

 الحدوث "
ي  % من السيناريو " 200-100عامل فقدان  -1

األكتر احتماال ف 
 " الحدوث

ي ا من السيناريو "ا %200عامل فقدان أكتر من  -0
ألكتر احتماال ف 

 " الحدوث

. يستبعد  يشتر فقدان الخدمة إىل الخدمة من مصدر الكهرباء الرئيسي
 .استخدام المولدات االحتياطية

 
ي تقييم فقدان الخدمة بالنسبة للحالة "الطبيعية

 :"ينبىع 
 
ي اليوم، فإن  24إذا كانت الخدمة "العادية" هي الكهرباء  •

ساعة ف 
 ص منهاكل ما ينقفقدان الخدمة هو  

 
ي  24إذا كانت الخدمة "العادية" هي الكهرباء لمدة تقل عن 

ساعة ف 
 .كل ما ينقص منهااليوم، فإن فقدان الخدمة هو  

أيام خدمة األصول  8.3.2
الحرجة المعرضة 

من للخسارة 
 انقطاع الطاقة

عامل فقدان األصول الحرجة "
د األيام = عد aللكهرباء". إذا كان 
خدمة المقدرة الستعادة ال

=  bالمنتظمة عىل نطاق واسع و 

ي الخدمة  -5
حتر من السيناريو "األكتر لن يكون هناك فقدان ف 

 حدة"
ي الخدمة -4

حتر من السيناريو "األكتر  لن يكون هناك فقدان ف 
ي الحدوث 

 "احتماال ف 

 :األصول الكهربائية الحرجة هي اما
 
ورية لتشغيل جزء من شبكة الطاقة للمدينة •  ض 
و  • األخرى )عىل سبيل المثال،  حيويةالرية لتشغيل بعض األصول ض 

 .محطة معالجة المياه أو خط السكك الحديدية(



 

 

 بطاقة قياس القدرة على الصمود في المدن مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث

% من األصول المهمة المتأثرة ... 
 axbعندها، فإن عامل الفقدان = 

 
يوم  1.5مثال: فقدان خدمة لمدة (
ي  %10ل  

من األصول المهمة ف 
 فقدان الخدمةالمدينة = عامل 

 3، خسارة خدمة لمدة %15قدره 
صول األ ٪ من 50أيام مقابل 

ي المدينة = الحيوية
فقدان عامل  ف 
 ٪(150قدره  الخدمة

ي % من السيناريو  25-1عامل فقدان من  -3
"األكتر احتماال ف 

 الحدوث "
ي % من السيناريو  100-25عامل فقدان من  -2

"األكتر احتماال ف 
 الحدوث "

ي % من السيناريو  200-100عامل فقدان  -1
"األكتر احتماال ف 

 الحدوث "
ي من السيناريو  %200عامل فقدان أكتر من  -0

"األكتر احتماال ف 
 الحدوث "

 
 .يشتر فقدان الخدمة إىل الخدمة من مصدر الكهرباء الرئيسي 

 
 يمكن تقديم الخدمة إما من األصل نفسه أو عت  بديل / احتياطي 

استعادة  تكلفة 8.3.3
 الخدمة

للخدمة المفقودة  التكلفة المحتملة
كنسبة مئوية من استعادتها  و 

ي تم تحرير 
اإليرادات السنوية التر

 .فواتتر بها

ي الخدمة إنقطاعيوجد ال  -5
 ف 

 ٪ من إيرادات الفواتتر السنوية 10 -4
3- 10-15 % 
2- 15-25 % 
1- 25-50 % 
ي تم تحرير فواتتر بهامن  %50 أكتر من -0

 .اإليرادات السنوية التر

ي تحديد عائد اإلستثمار تم تصميم ه
 نتيجة ذا التقييم للمساعدة ف 

ي تقليل
ي تقوية البنية التحتية ذات الصلة، ف 

استعادة  عبء اإلستثمار ف 
 .بعد وقوع كارثةالمدينة للحياة الطبيعية 

 الغاز -الطاقة  8.4

 نظامسالمة وعمل  8.4.1
 الغاز )إن وجد(

استخدام أنابيب الغاز المقاومة 
ي منا

طق الزالزل أو للكش ف 
الفيضانات، وتركيب قدرات 

 .اإلغالق اآلىلي 

ي كل الممتلكات واألنابيب  -5
ي ف 
اإلستخدام الكامل: اإلغالق التلقانئ

 %100مقاومة للكش بنسبة 
٪ أنابيب مقاومة للكش إن  90% من الممتلكات،  90أكتر من  -4

 وجدت
ي كلتا الحالتير   75-90 -3

 % ف 
ي كلتا الحال 50-75 -2

 تير  % ف 
ي كلتا الحالتير   1-50 -1

 % ف 
ي كلتا الحالتير   0 -0

 ٪ ف 

 .أو ما شابه ذلك البالستيكيةأنابيب مقاومة الكش: األنابيب 
 

 .احذف هذا التقييم -إذا لم يكن هناك نظام غاز رئيسي 

أيام خدمة العمالء  8.4.2
المعرضة لخطر 

 الخسارة

=  aعامل فقدان الغاز". إذا كان "
مقدرة الستعادة د األيام العد

الخدمة المنتظمة عىل نطاق واسع 
% من حسابات =  bو 

ي المدينة،... عندها، 
المستخدمير  ف 

 axbفإن عامل الفقدان = 
 
 1.5مثال: فقدان الخدمة لمدة (
٪ من حسابات 10 م ل يو 

ي المدينة، فإن عامل 
المستخدمير  ف 

ي الخدمة حتر من السيناريو "األكتر  إنقطاعلن يكون هناك  - 5
ف 

 حدة"
ي الخدمة  إنقطاعلن يكون هناك  -4

حتر من السيناريو "األكتر ف 
ي الحدوث

 "احتماال ف 
ي % من السيناريو  25-1عامل فقدان من  -3

"األكتر احتماال ف 
 "الحدوث

ي % من السيناريو  100-25عامل فقدان من  -2
"األكتر احتماال ف 

 "الحدوث
ي % من السيناريو  200-100عامل فقدان  -1

"األكتر احتماال ف 
 الحدوث"

ي العم
ي يتوفر فيها الغاز الرئيسي يشتر فقدان الخدمة إىل مبان 

الء التر
 .)الذي يتم توصيله عت  األنابيب(

 
إذا كان الشكل الرئيسي إلمدادات الغاز هو اإلسطوانات، فقد يثبت ذلك 

األنابيب. يتم التعامل مع الغاز  امدادات من قدرة عىل الصمود أنه أكتر 
ي إسطوانات تحت امدادات الوقود، أدناه

 .المعبأ ف 
 

عىل سبيل  -"فقدان الخدمة" بالنسبة للحالة "الطبيعية" يجب تقييم 
ي ضغط الغاز نسبة إىل المستويات العادية

 .المثال ، انخفاض كبتر ف 



 

 

 بطاقة قياس القدرة على الصمود في المدن مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث

، %15يكون بنسبة فقدان الخدمة 
مقابل  أيام 3وفقدان الخدمة لمدة 

٪ من حسابات المستخدمير  50
ي المدينة، فإن عامل 

فقدان ف 
 (%150بنسبة الخدمة 

ي من السيناريو  %200عامل فقدان أكتر من  -0
"األكتر احتماال ف 

 الحدوث"

أيام خدمة األصول  8.4.3
الحرجة المحددة 
المعرضة لخطر 

الخسارة من فشل 
 إمدادات الغاز

عامل فقدان األصول الحرجة "
د األيام = عد aللغاز". إذا كان 

درة الستعادة الخدمة المق
=  bالمنتظمة عىل نطاق واسع و 

المتأثرة ...  حيويةال% من األصول 
 axbعندها، فإن عامل الفقدان = 

 
يوم  1.5مثال: فقدان خدمة لمدة (
ي  %10ل  

من األصول المهمة ف 
المدينة = عامل خسارة قدره 

أيام  3، خسارة خدمة لمدة 15%
ي 50مقابل 

٪ من أصول مهمة ف 
نة = عامل فقدان القدره المدي
150)٪ 

ي الخدمة  إنقطاعلن يكون هناك  -5
حتر من السيناريو "األكتر ف 

 حدة"
ي الخدمة  إنقطاعلن يكون هناك  -4

"األكتر حتر من السيناريو ف 
ي الحدوث"

 احتماال ف 
ي % من السيناريو  25-1عامل فقدان من  -3

"األكتر احتماال ف 
 الحدوث"

ي % من السيناريو  100-25عامل فقدان من  -2
"األكتر احتماال ف 

 الحدوث"
ي % من السيناريو  200-100عامل فقدان  -1

"األكتر احتماال ف 
"األكتر من السيناريو  %200عامل فقدان أكتر من  -0الحدوث"

ي الحدوث"
 احتماال ف 

ي اما
 :أصول الغاز الحرجة هي تلك التر

 
ورية لتشغيل جزء من نظام الغاز الرئيسي للمدينة •  ض 
ورية لتشغيل بعض األصول  • األخرى )عىل سبيل المثال،  حيويةالض 

 .محطة طاقة(
 

 يمكن تقديم الخدمة إما من األصل نفسه أو عت  بديل / احتياطي 

تكلفة استعادة  8.4.4
 الخدمة

التكلفة المحتملة للخدمة المفقودة 
كنسبة مئوية من   استعادتها و 

ي تم تحرير 
اإليرادات السنوية التر

 بهافواتتر 

ي الخدمة إنقطاعلن يكون هناك  -5
 ف 

ي تم تحرير فواتتر بها من ٪  10 -4
 . اإليرادات السنوية التر

3- 10-15 % 
2- 15-25 % 
1- 25-50 % 
ي تم تحرير فواتتر بهامن  %50 أكتر من -0

 .اإليرادات السنوية التر

ي تحديد عائد اإلستثمار من 
تم تصميم هذا التقييم للمساعدة ف 

ي 
ي تقليل عبء إعادة  اإلستثمار ف 

تقوية البنية التحتية ذات الصلة، ف 
 .المدينة إىل الحياة الطبيعية بعد وقوع كارثة

 وسائل النقل 8.5

خدمة من  -الطرق  8.5.1
الطرق منظومة 

المعرضة لخطر 
 الخسارة

=  aإذا:  - عامل فقدان الطريق
ميال من شبكة الطرق الرئيسية األ 

ها للمدينة والمنطقة المحيطة ب
 مرور المعرضة لخطر عدم إمكانية 

ها  أي نوع من المركبات بعد  عت 
عدد األيام المقدر =  bالحدث و 

إجماىلي =  cقبل إعادة فتحها و 
ي المدينة 

الطرق الرئيسية ف 
والمناطق المحيطة بها المفقودة 

ي الخدمة إنقطاعلن يكون هناك  -5
حتر من السيناريو "األكتر  ف 

 حدة"
ي الخدمة إنقطاعلن يكون هناك  -4

"األكتر حتر من السيناريو  ف 
ي الحدوث"

 احتماال ف 
ي % من السيناريو  25-1عامل فقدان من  -3

"األكتر احتماال ف 
 الحدوث"

ي % من السيناريو  100-25عامل فقدان من  -2
"األكتر احتماال ف 

 "الحدوث

ي المقام األول شتر هي تو . حركة الطرق العامةيشتر فقدان الخدمة إىل 
ف 

ي لحقت 
ار التر الطرق أو الجسور واألنفاق، أو من سطح أبإىل األض 

ها ي والمنحدرات وغتر
 الحطام الساقط من المبان 



 

 

 بطاقة قياس القدرة على الصمود في المدن مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث

ليوم واحد ... فإن عامل فقدان 
كنسبة   (x b (a/c))الطريق = )

 .مئوية
 
تمل أن يتم فقد مثال: من المح(

أميال من الطريق الرئيسي لمدة  10
، من إجماىلي 

ميل من  100يومير 
، عندها فأن عامل الطريق الرئيسي 

=  (x 2 (10/100)= ) فقدانال
 %20الطريق بنسبة  انعامل فقد

ي % من السيناريو  200-100عامل فقدان  -1
"األكتر احتماال ف 

 الحدوث"
 
ي من السيناريو  %200تر من عامل فقدان أك -0

"األكتر احتماال ف 
 الحدوث"

 

بقاء طرق  -الطرق  8.5.2
خالء واإل  الوصول

 يويةالح

إذا  ة: يويعامل فقدان األصول الح
عدد القدرة االستيعابية )=  aكانت 

ي الساعة( 
طرق اإلخالء لالمركبات ف 

ي حاالت الطوارئ من  / 
اإلمداد ف 

وإىل المدينة المعرضة لخطر أن 
ها تصبح غتر  بعد  قابلة للمرور عت 
عدد األيام المقدرة =  bالحدث و 

قدرة ال=  cقبل إعادة الفتح و 
ي عدد اإلستيعابية )

المركبات ف 
الساعة( لجميع طرق اإلخالء 

إمدادات الطوارئ  و  يويةالح
=  انالمحددة ... فإن عامل الفقد

((a/c) x b ) كنسبة مئوية. 
 

من المحتمل أن يتم إغالق  -)مثال 
 1000طريق بسعة إستيعابية ل  
ي الساعة لمدة 

أيام، من  3مركبة ف 
عابية عىل إجماىلي القدرة اإلستي

ي 
جميع طرق اإلخالء / اإلمداد التر

ي الساعة.  2،000تبلغ 
مركبة ف 

عندها، فإن عامل الفقدان 
(=1000/2000 /)3  =150% 

ي الخدمة إنقطاعلن يكون هناك  -5
حتر من السيناريو "األكتر  ف 

 حدة"
ي الخدمة  إنقطاعلن يكون هناك  -4

"األكتر حتر من السيناريو ف 
ي الحدوث"

 احتماال ف 
ي % من السيناريو  25-1عامل فقدان من  -3

"األكتر احتماال ف 
 الحدوث"

ي % من السيناريو  100-25عامل فقدان من  -2
"األكتر احتماال ف 

 "الحدوث
ي % من السيناريو  200-100عامل فقدان  -1

"األكتر احتماال ف 
"األكتر من السيناريو  %200عامل فقدان أكتر من  -0الحدوث"

ي الحد
 وث"احتماال ف 

 

ي أن يشمل فقدان الخدمة لطرق الوصول واإلخالء الح
، إن يويةينبىع 

أمكن، تقديرا للتأثتر المحتمل لوجود حركة المرور عىل معدالت الوصول 
 .أو اإلخالء

 
ي اعتبارك أنه إذا سمح لها بالوصول إىل بعض األصول ال

 حيويةضع ف 
 يمكن أن تصبح طرق الوصول البسيطة أو شوارع الضواجي أصو 
ً
 ل

 .بحد ذاتها حيوية

السكك الحديدية /  8.5.3
و )إن وجد(   -المتر

خدمة نظام 

عامل فقدان السكك الحديدية 
للسكك الحديدية، بالنسبة )

و، الطن اما بالنسبة لاستخدم  لمتر

ي الخ إنقطاعلن يكون هناك  -5
حتر من السيناريو "األكتر  دمةف 

 حدة"
خطوط السكك الحديدية الكهربائية المعرضة النقطاع الطاقة )انظر 

 .أعاله(، وخطوط الديزل عرضة لنقص الوقود )انظر أدناه(
 



 

 

 بطاقة قياس القدرة على الصمود في المدن مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث

السكك الحديدية 
المعرضة لخطر 

 الخسارة

=  aالركاب( إذا كانت استخدم عدد 
 القدرة االستيعابية )باألطنان أو 

ي اليوم الواحد( لخطوط 
الركاب ف 

السكك الحديدية المتأثرة إىل 
= عدد األيام المقدرة  bالمدينة و 

القدرة  = c قبل إعادة فتحها و
ي الساعة( 

االستيعابية )باألطنان ف 
لجميع خطوط السكك الحديدية 

فقدان عامل  فإنإىل المدينة ... 
كنسبة  xb (a / c) = الخدمة 
 .مئوية

 
لمحتمل أن يتم إغالق مثال: من ا

خط السكك الحديدية بسعة حمل 
طن أو مسافر  10000تصل إىل 

، من إجماىلي 
يوميا لمدة يومير 

القدرة االستيعابية عىل جميع 
خطوط السكك الحديدية البالغة 

طن أو مسافر يوميا، فإن  15000
عامل الفقدان = 

(10000/15000) x 2  =133% . 

ي الخدمة  إنقطاعلن يكون هناك  -4
"األكتر حتر من السيناريو ف 

ي الحدوث"
 احتماال ف 

ي % من السيناريو  25-1عامل فقدان من  -3
"األكتر احتماال ف 

 الحدوث"
ي % من السيناريو  100-25عامل فقدان من  -2

"األكتر احتماال ف 
 "الحدوث

ي % من السيناريو  200-100عامل فقدان  -1
"األكتر احتماال ف 

 الحدوث"
ي من السيناريو  %200عامل فقدان أكتر من  -0

"األكتر احتماال ف 
 الحدوث"

 

ي حالة عدم وجود 
 .هذا التقييم أغفلك الحديدية، خطوط للسك ف 

)إن  مطاراتال 8.5.4
 وجد(

عدد  = a :عامل فقدان المطار. إذا 
الرحالت الجوية المقدرة )القادمة 
ي اليوم الممكن بعد 

والمغادرة( ف 
= الحد األقص لعدد  bالكارثة و 

ي 
 حالة التشغيلالرحالت اليومية ف 

األيام المقدرة  = عدد c العادية و
دة السعة الكاملة ... فإن قبل استعا

المطار = فقدان خدمة عامل 
((a/b)xc)  كنسبة مئوية. 

 
مثال عىل ذلك، إذا كان من الممكن 

رحلة جوية يوميا  80الوصول إىل 
بعد وقوع كارثة، مقارنة بالحد 

، 100األقص الطبيىعي البالغ 

ي الخدمة إنقطاعلن يكون هناك  -5
حتر من السيناريو "األكتر  ف 

 حدة"
ي الخدمة  إنقطاعلن يكون هناك  -4

"األكتر حتر من السيناريو ف 
ي الحدوث"

 احتماال ف 
ي % من السيناريو  25-1عامل فقدان من  -3

"األكتر احتماال ف 
 الحدوث"

ي سيناريو % من ال 100-25عامل فقدان من  -2
"األكتر احتماال ف 

 "الحدوث
ي % من السيناريو  200-100عامل فقدان  -1

"األكتر احتماال ف 
 الحدوث"

ي من السيناريو  %200عامل فقدان أكتر من  -0
"األكتر احتماال ف 

 الحدوث"
 

ي حالة عدم وجود 
 .هذا التقييم أغفلمطار، ف 

 
. يجب أن نتائجلإذا كان هناك مطارات متعددة، اجمع بير  القدرات وا

تكون المطارات قادرة عىل إستيعاب الطائرات التجارية أو طائرات النقل 
ةاغفل  –العسكرية   .المطارات الصغتر



 

 

 بطاقة قياس القدرة على الصمود في المدن مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث

ويستغرق األمر يومير  الستعادة 
السعة الكاملة، يكون عامل فقدان 

 (x2(80/100)) %160ار المط

النهر / البحر )إن  8.5.5
 وجد(

عامل فقدان النهر / الميناء. إذا كان 
a  =  عدد عمليات اإلرساء المقدرة

أقص عدد b = يوميا بعد الكارثة و
ي من اإلرساء 

 حالة التشغيليوميا ف 
عدد األيام المقدرة  c = العادية و

قبل استعادة السعة الكاملة ... فإن 
=  عامل فقدان النهر / الميناء

((a/b)xc .كنسبة مئوية ) 
 

)مثال، إذا كان من الممكن حدوث 
عمليات إرساء يوميا بعد وقوع  5

كارثة، مقارنة بالحد األقص 
ألمر ، ويستغرق ا8الطبيىعي البالغ 

يومير  الستعادة السعة الكاملة، 
يكون عامل فقدان الميناء = 

125 ٪(5/8) x 2 

 :لكل منفذ
ي الخدمة إنقطاعلن يكون هناك  -5

حتر من السيناريو "األكتر  ف 
 "حدة
ي الخدمة إنقطاعلن يكون هناك  -4

"األكتر حتر من السيناريو  ف 
ي الحدوث"

 احتماال ف 
ي الحدوث"األ يوم من السيناريو   0.1-1 -3

 "كتر احتماال ف 
ي الحدوث"يوم من السيناريو   1-2 -2

 "األكتر احتماال ف 
ي الحدوث"أيام من السيناريو   2-5 -1

 "األكتر احتماال ف 
 .أيام 5 أكتر من -0

ي حالة عدم وجود 
، ف  ئ  هذا التقييم أغفلنهر أو موان 

وسائل النقل العام  8.5.6
األخرى )إن 

 وجدت(

ي تم ألجرة الالحافالت وسيارات ا
تر

ي يفعالتسجيلها ب
 إجراءات ة ف 

 الطرق

ي الخدمة إنقطاعلن يكون هناك  -5
حتر من السيناريو "األكتر  ف 

 "حدة
ي الخدمة إنقطاعلن يكون هناك  -4

"األكتر حتر من السيناريو  ف 
ي الحدوث

 "احتماال ف 
ي % من السيناريو  10-1عامل فقدان من  -3

"األكتر احتماال ف 
 الحدوث"

ي الحدوث"% من السيناريو  20مل فقدان عا -2
 "األكتر احتماال ف 

ي الحدوث"% من السيناريو  30عامل فقدان  -1
 "األكتر احتماال ف 

ي من السيناريو  %30عامل فقدان أكتر من  -0
"األكتر احتماال ف 

 الحدوث"

 .إذا كان غتر قابل للتطبيق أغفل هذا التقييم

تكلفة استعادة  8.5.7
الخدمة )جميع 

 طرق النقل(

 المفقودة خدمةالمحتملة للتكلفة 
 ستعادتهاوا

ي الخدمة إنقطاعيوجد ال  -5
 .ف 

الخدمات ضمن  /  طرقاليمكن استعادة / إعادة بناء جميع  -4
اض الحالية، عىل سبيل المثال دون اإلعتماد عىل  خطط اإلقتر

انيات الوطنية و  ائب حاجةالدون بالمتر   بزيادة الض 
الخدمات يمكن استعادتها / إعادة بنائها  % من الطرق /  80 -3

اض الحالية  ضمن خطط اإلقتر
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% من الطرق / الخدمات يمكن استعادتها / إعادة بنائها  60 -2
اض الحالية  ضمن خطط اإلقتر

% من الطرق / الخدمات يمكن استعادتها / إعادة بنائها  40 -1
اض الحالية  ضمن خطط اإلقتر

خدمات يمكن استعادتها / إعادة من الطرق / ال %20 أكتر من -0
اض الحالية  بنائها ضمن خطط اإلقتر

 االتصاالت  8.6

أيام الخدمة  8.6.1
المعرضة لخطر 

 الخسارة

=  aعامل فقدان االتصاالت". إذا "
عدد األيام المقدرة الستعادة 

الخدمة المنتظمة عىل نطاق واسع 
 من  %  b = و

حسابات المستخدمير  
رينالمت ا فإن عامل ،... عندهض 

 ) =axb  فقدان االتصاالت 
يوم  1.5فقدان خدمة لمدة  -مثال 

من حسابات المستخدمير   %10ل  
ي المدينة = عامل الفقدان = 

 15ف 
أيام من الخدمة  3٪ ، وفقدان 

٪ من حسابات  50لمدة 
ي المدينة = عامل 

المستخدمير  ف 
 % 150الفقدان 

ي الخدمة إنقطاعلن يكون هناك  -5
السيناريو "األكتر حتر من  ف 

 حدة"
ي الخدمة  إنقطاعلن يكون هناك  -4

"األكتر حتر من السيناريو ف 
ي الحدوث"

 احتماال ف 
ي % من السيناريو  25-1عامل فقدان من  -3

"األكتر احتماال ف 
 الحدوث"

ي % من السيناريو  100-25عامل فقدان من  -2
"األكتر احتماال ف 

 "الحدوث
ي السيناريو  % من 200-100عامل فقدان  -1

"األكتر احتماال ف 
 الحدوث"

ي من السيناريو  %200عامل فقدان أكتر من  -0
"األكتر احتماال ف 

 الحدوث"
 

االتصاالت يمكن القول إنها البنية التحتية األكتر أهمية للجميع، ألن 
 عناألخرى ) البت  التحتيةجميع 

ً
العمليات مثل اإلستجابة  فضال

 .لعام( من المرجح أن تعتمد عليهاا ةوعيتلحاالت الطوارئ وال

أيام خدمة األصول  8.6.2
المعرض  يويةالح

 لخطر الخسارة 
 بسبب أعطال

 االتصاالت 

ي أصول فقدان الخدمة عامل م"
ف 

إذا  ."(CCA) ةيوياالتصاالت الح
عدد األيام المقدرة =  aكان 

ي 
الستعادة الخدمة المنتظمة ف 

% من = bجميع أنحاء المنطقة و 
رةلااألصول  ... فإن  حيوية المتض 

 a x b= فقدان الخدمة عامل م
 

يوم  1.5)مثال: خسارة خدمة لمدة 
ي  %10ل  

من األصول المهمة ف 
فقدان الخدمة المدينة = عامل 

، وفقدان خدمة لمدة  %15قدره 
من أصول  %50أيام مقابل  3

ي الخدمة طاعإنقلن يكون هناك  -5
حتر من السيناريو "األكتر  ف 

 حدة"
ي الخدمة  إنقطاعلن يكون هناك  -4

"األكتر حتر من السيناريو ف 
ي الحدوث"

 احتماال ف 
ي % من السيناريو  25-1عامل فقدان من  -3

"األكتر احتماال ف 
 الحدوث"

ي % من السيناريو  100-25عامل فقدان من  -2
"األكتر احتماال ف 

 "الحدوث
ي % من السيناريو  200-100مل فقدان عا -1

"األكتر احتماال ف 
 الحدوث"

ي من السيناريو  %200عامل فقدان أكتر من  -0
"األكتر احتماال ف 

 الحدوث"
 

 :التصاالت، عىل سبيل المثالالحيوية لصول األ قد تشمل 
 
طة أو القوات المسلحة •  أنظمة اتصاالت الشر
 أنظمة استشعار المياه والطاقة •
 قبة حركة المرورأنظمة مرا •
أبراج االتصاالت وأجهزة اإلرسال والمفاتيح والمكونات العقدية  •

 األخرى ألنظمة الهاتف العامة
نتالتحويل لتوجيه مراكز البيانات و  •  حركة اإلنتر
 

 يمكن تقديم الخدمة إما من األصل نفسه أو عت  بديل / احتياطي 
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ي المدينة = عامل 
فقدان مهمة ف 
 %150قدره الخدمة 

ستعادة تكلفة ا 8.6.3
 الخدمة

ان الخدمة التكلفة المحتملة لفقد
واستعادة نظام )أنظمة( االتصاالت 

 السنويةيرادات اإل كنسبة مئوية من 
ي تم تحرير 

  بها  فواتتر التر

ي الخدمة إنقطاعيوجد ال  -5
 ف 

ي تم تحرير فواتتر بها٪  10 -4
 من اإليرادات السنوية التر

3- 10-15 % 
2- 15-25 % 
1- 25-50 % 
ي  %50 أكتر من -0

 .تم تحرير فواتتر بها من اإليرادات السنوية التر

ي تحديد عائد اإلستثمار من 
تم تصميم هذا التقييم للمساعدة ف 
ي تقوية البنية التحتية 

ي تقليل عبء المعنيةاإلستثمار ف 
عادة است، ف 
 .المدينة إىل الحياة الطبيعية بعد وقوع كارثة

 
)عىل سبيل  تم تحرير فواتتر بها إذا لم يكن لنظام االتصاالت إيرادات 

ثال شبكة راديو خاصة(، فقم بحساب التكلفة لالستبدال كنسبة الم
مئوية من تكلفة التثبيت األوىلي للنظام بأكمله. استخدام نفس المقياس 

 اليمير  كما هو موضح عىل 

 الرعاية الصحية 8.7

السالمة اإلنشائية  8.7.1
و القدرة عىل 

مرافق ل  الصمود 
لرعاية الصحية ا

ومرافق الطوارئ 
/  )الموظفون

المستجيبون 
راجع  -األوائل 

 (9-األساسية

الحيوية  ةخسارة أيام األِشّ "
ة عدد األِشّ  -" بالمرافق الصحية

عدد × المقدرة المعرضة للخطر 
ي ظل 

األيام المفقودة ف 
ي  السيناريوهات "األكتر احتماال
ف 

 "" و "األكتر حدةالحدوث

ي  الحيوية بالمرافق الصحية ةأيام األِشّ ال  -5
 ظل السيناريو حتر ف 

 ""األكتر حدة
من السيناريو "األكتر  الحيوية بالمرافق الصحية ةأيام األِشّ ال  -4

ي   احتماال 
  " الحدوثف 

السنوية المفقودة من السيناريو الحيوية  ةأيام األِشّ من  1-5% -3
ي الحدوث""األكتر احتماال  
 ف 

ة من السنوية المفقودالحيوية  ةأيام األِشّ % من  5-10 -2
ي الحدوث" "األكتر احتماالالسيناريو 

 ف 
السنوية المفقودة من   الحيوية ةأيام األِشّ % من  10-15 -1

ي الحدوث" "األكتر احتماال السيناريو 
 ف 

ة الحيوية  من أيام  %15 أكتر من   -0 السنوية المفقودة من األِشّ
ي الحدوثالسيناريو "األكتر 

 " احتماال ف 

ي المنشآت األصلية إذا كانت قادرة قد يستمر توفتر الرع
اية الصحية ف 

ي عىل 
ي مرافق بديلة معينة الصمود ف 

وجه الكوارث بشكل كاٍف، أو ف 
السيما  )عىل الرغم من أن نقل المرض  عادة ما يكون غتر مرغوب فيه

ي حالة اإلصابات الحرجة
ي دراسة جدوى ذلك بعد حدوث كارثةف 

 ، وينبىع 
 .(و أخذها بعير  االعتبار

": عدد خسارة أيام األشة الحرجة"  8.7.1.1
أيام النوم المقدرة للخدمات 

الحرجة )مثل الطوارىء، الغسيل 
المعرضة  الكلوي، العناية المركزة(

للخطر تحت السيناريوهات "األكتر 
 
ً
ي الحدوثاحتمال
" و "األكتر  ف 

 "حدة

ي ظل السيناريو "األكتر ال ةأيام األِشّ ال تضيع  -5
حرجة حتر ف 

 "دةح
  حرجة من السيناريو ال األشة ال تضيع أيام  -4

ً
ي "األكتر احتمال
 ف 

 "الحدوث
السنوية الحرجة من  األشةتفقد من أيام  %2.5أقل من  -3

  السيناريو 
ً
ي الحدوث"األكتر احتمال
 " ف 

 السنوية الحرجة من السيناريو  األشة% تفقد من أيام  2.5-5 -2
 
ً
ي الحدوث"األكتر احتمال
 " ف 

 السنوية الحرجة من السيناريو  األشة% تفقد من أيام  5-7.5 -1
 
ً
ي الحدوث"األكتر احتمال
 " ف 

السنوية الحرجة من  األشةتفقد من أيام  %7.5 أكتر من  -0
  السيناريو 

ً
ي الحدوث"األكتر احتمال
 " ف 

ي المنشآت األصلية إذا كانت قادرة 
قد يستمر توفتر الرعاية الصحية ف 

ي مرافق بديلة معينة عىل الصمو 
ي وجه الكوارث بشكل كاٍف، أو ف 

د ف 
)عىل الرغم من أن نقل المرض  عادة ما يكون غتر مرغوب فيه السيما 

ي دراسة جدوى ذلك بعد حدوث كارثة 
ي حالة اإلصابات الحرجة، وينبىع 

ف 
 و أخذها بعير  االعتبار(. 
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السجالت الصحية  8.7.2
 والبيانات

نظومة مبيانات لالنسبة المئوية 
والمرض  والتطبيقات  ةالصح

مخزنة ويمكن  ا المرتبطة به
ي موقع

من غتر  الوصول إليها ف 
ره بسبب الحدث  المحتمل تض 

يتم عمل نسخة إحتياطية لجميع بيانات الرعاية الصحية  -5
ويمكن الوصول إليها  دوريالهامة والتطبيقات المرتبطة بها بشكل 

ي موقع بعيد غتر 
ي غضون ساعة واحدة ف 

ر ل قابل ف  من أي لتض 
 حدث يؤثر عىل المدينة

% أو أكتر من بيانات الرعاية الصحية الهامة، مع  95 -4
 التطبيقات المرتبطة بها

% أو أكتر من بيانات الرعاية الصحية الهامة، مع  90 -3
 التطبيقات المرتبطة بها

٪ أو أكتر من بيانات الرعاية الصحية الهامة، مع  85 -2
 رتبطة بهاالتطبيقات الم

٪ أو أكتر من بيانات الرعاية الصحية الهامة، مع  80 -1
 التطبيقات المرتبطة بها

٪ أو أكتر من بيانات الرعاية الصحية الهامة، مع  80أقل من  -0
 التطبيقات المرتبطة بها

 :تغطي بيانات الرعاية الصحية
 
 .السجالت الطبية الشخصية وتاريخها •
تحديد هوية ها من أجل حاجة ل سجالت األسنان )قد تكون هناك •

 الضحايا(
 .لمرافق الرعاية الصحيةة يويالحبيانات التشغيل  •
 
ي  عىل الصمود  االتصاالت قدرة )

 انظر أعاله( -الكوارث  وجهف 
 

 البيانات بالنسبة  خسارةيجب تقييم 
ً
 .قبل وقوع الكارثة لما كان قائما

فر الرعاية اتو  8.7.3
الصحية الطارئة 

ي ذلك ا
لمرافق بما ف 

واإلمدادات الطبية 
العاجلة لتلبية 
االحتياجات 

ورية  الض 

 عاليةتوجد قدرات رعاية صحية 
بالغة الكافية للتعامل مع اإلصابات 

 .المتوقعة

ي السيناريو "األكتر احتماال  100 -5
ة ف  ي  % من اإلصابات الكبتر

ف 
ي السيناريو "األكتر  90"، و الحدوث

ة ف  % من اإلصابات الكبتر
ي غضون حدة"، 

 ساعات 6يمكن عالجها ف 
ي السيناريو "األكتر احتماال  100 -4

ة ف  ي  % من اإلصابات الكبتر
ف 

ي السيناريو "األكتر  90"، و  الحدوث
ة ف  ٪ من اإلصابات الكبتر

ي غضون 
 ساعة 12حدة"، يمكن عالجها ف 

ي السيناريو "األكتر احتماال  100 -3
ة ف  ي  % من اإلصابات الكبتر

ف 
ي السيناريو "األكتر  90"، و  الحدوث

ة ف  ٪ من اإلصابات الكبتر
ي غضون 

 ساعة 18حدة"، يمكن عالجها ف 
ي السيناريو "األكتر احتماال  100 -2

ة ف  ي  % من اإلصابات الكبتر
ف 

ي السيناريو "األكتر  90"، و  الحدوث
ة ف  ٪ من اإلصابات الكبتر

ي غضون 
 ساعة 24حدة"، يمكن عالجها ف 

ي السيناريو "األكتر احتماال % من اإلصابات الكب 100 -1
ة ف  ي  تر

ف 
ي السيناريو "األكتر  90"، و  الحدوث

ة ف  ٪ من اإلصابات الكبتر
ي غضون 

 ساعة 36حدة"، يمكن عالجها ف 
 .صحية الطارئة وجود رعايةساعة، أو عدم  36أطول من  -0

ي أيام النوم الحرجة أعالهأن يأخذ هذا التقييم  حتاجي
 الخسائر المقدرة ف 

ي االع 
 .تبارف 

 التعليم 8.8

 اإلنشائيةالسالمة  8.8.1
 للمرافق التعليمية

التعليمية  بت  للالنسبة المئوية 
المعرضة لخطر التلف الناتج عن 

 
ً
ي  "السيناريوهات األكتر احتمال
ف 

 "" و "األكتر حدة الحدوث

ال توجد مرافق تعليمية معرضة للخطر حتر من السيناريو  -5
 ""األكتر حدة

د مرافق تعليمية معرضة للخطر من السيناريو "األكتر عدم وجو  -4
ي الحدوث احتماال 
 " ف 

 -ألنها توفر المأوى ة يويحقد يتم تقييم بعض المدارس عىل أنها أصول 
 .9-انظر األساسية
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% من المرافق التعليمية معرضة للخطر من السيناريو  1-5 -3
ي الحدوث "األكتر احتماال 
  " ف 

% من المرافق التعليمية معرضة للخطر من السيناريو  5-10 -2
ي الحدوث "األكتر احتماال 
  " ف 

افق التعليمية معرضة للخطر من السيناريو ٪ من المر  10-15 -1
ي الحدوث "األكتر احتماال 
 "ف 

% من المرافق التعليمية معرضة للخطر من  15أكتر من  -0
ي الحدوث السيناريو "األكتر احتماال 
 " ف 

فقدان وقت  8.8.2
 لتدريسا

كنسبة   ضائعةال دراسةالعدد أيام 
 .العام الدراسي  من إجماىلي مئوية 

ي أيام الدراسة.  -5
 ال توجد خسارة ف 

السنوية من السيناريو "األكتر  دراسةال% من أيام  1خسارة  -4
ي الحدوث % من السيناريو "األكتر احتماال  0.5حدة". 

 " ف 
من السيناريو السنوية تفقد  دراسةالمن أيام  %5 خسارة  -3

ي الحدوث % من السيناريو "األكتر احتماال  2.5"األكتر حدة". 
 " ف 

السنوية تفقد من السيناريو  دراسةال% من أيام  10 خسارة -2
ي الحدوث % من السيناريو "األكتر احتماال  5"األكتر حدة". 

 "ف 
السنوية تفقد من السيناريو  دراسةال% من أيام  20 خسارة -1

ي الحدوث % من السيناريو "األكتر احتماال  10. "األكتر حدة"
 " ف 

السنوية تفقد من  دراسةال % من أيام ا  20أكتر من  خسارة -0
% من السيناريو "األكتر  10السيناريو "األكتر حدة". وأكتر من 

ي الحدوث احتماال 
 " ف 

ي مرافق بديلة معينة. ومع التدريس قد يستمر 
ي المنشآت األصلية أو ف 

ف 
المدرسير  ألثر تعرض أن يتضمن هذا التقييم تقديًرا  ذلك، يجب
 .العمللوصول إىل عدم قدرتهم لأو  لإلصابة 

% من بيانات التعليم الحرجة  بيانات التعليم 8.8.3
ي  حفوظةموالتطبيقات المرتبطة 

ف 
 .موقع بعيد

جميع البيانات التعليمية الهامة والتطبيقات المرتبطة يتم عمل  -5
ي غضون  دوريلها بشكل نسخة إحتياطية 

ويمكن الوصول إليها ف 
ي موقع بعيد غتر قابل لل 24

ر ساعة ف  من أي حدث يؤثر عىل  تض 
 المدينة

% أو أكتر من بيانات التعليم الحرجة، مع التطبيقات  90 -4
 المرتبطة

% أو أكتر من بيانات التعليم الحرجة، مع التطبيقات  80 -3
 المرتبطة بها

بيانات التعليم الحرجة، مع التطبيقات % أو أكتر من  70 -2
 المرتبطة بها

% أو أكتر من بيانات التعليم الحرجة، مع التطبيقات  60 -1
 المرتبطة بها

% من بيانات التعليم الحرجة، مع التطبيقات  60 -من أقل -0
 المرتبطة بها

 

ي مواجهة الكوارث قادرة عىل الصمود ال)االتصاالت 
 انظر أعاله( -ف 
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ي األساسالس 8.9
 9-يةجون )الحظ أن القانون والنظام، وأصول المستجيب األول األخرى، مشمولة ف 

قدرة منظومة  8.9.1
السجون عىل 

ي وجه 
الصمود ف 
 الكوارث

السجون عىل البقاء  منظومةقدرة 
بحسب السيناريوهات األكتر 

ي الحدوث احتماال 
واألكتر حدة، ف 

دون إطالق شاح السجناء أو 
 .بهمإلحاق األذى 

 :"تحت السيناريو "األكتر حدة
 
 .ال خسارة -5
ي تلحق بالمنشآت  -4

ار الطفيفة التر خسائر توجد  ال  –بعض األض 
ي األرواح أو 

ي  الحجز ف 
 القضانئ

ي  -3
ر كبتر للمرافق ولكن ال يوجد الخسائر ف  احتمال حدوث ض 

ي  األرواح أو الحجز 
 القضانئ

ار جسيمة بالمنشآت واحتمال وقوع خسائر  -2 ي األرواح أو  أض 
ف 

ي  الحجز 
 القضانئ

ي فقد األرواح أو  -1
ار جسيمة للمرافق وخطر كبتر محتمل ف  أض 

ي  الحجز 
 القضانئ

ي مكانهم -0
ي إبقاء السجناء ف 

مع الحفاظ عىل  فشل عام واسع ف 
 سالمتهم

ها من المواقع التابعة لمراكز  مراكز يشمل زنزانات  طة أو غتر الشر
 .اإلحتجاز وكذلك السجون

 لعمليات اإلداريةا 8.10

ضمان استمرارية  8.10.1
وظائف الجميع 
 ة الحرجةياإلدار 

عدد األيام المقدرة لتعطل 
ي ظل يخدمات اإلدار ال

ة الحرجة ف 
ي  السيناريوهات "األكتر احتماال 
ف 

مع " و "األكتر حدة"،الحدوث
ي إضافيةمرافق  وجود 

، وموظق 
 .الدعم ، إلخ

ي ظل الس -5
 "يناريو "األكتر حدةعدم انقطاع الخدمات حتر ف 

ي  عدم انقطاع الخدمات من السيناريو "األكتر احتماال  -4
ف 

 "الحدوث
اضطرابات بسيطة )بضع ساعات أو أقل( من السيناريو "األكتر  -3

ي الحدوث احتماال 
 "ف 

ساعة أو أقل من  48بعض االضطرابات الهامة لمدة تصل إىل  -2
ي الحدوث السيناريو "األكتر احتماال 
 "ف 

ة لمدة ا -1 أيام من السيناريو "األكتر  5 -ساعة  48ضطرابات كبتر
ي الحدوث احتماال 
 "ف 

 
ي توفتر الخدمات عام فشل -

 .أيام 5لمدة تزيد عن  ف 

ي تؤثر بشكل مباشر عىل يوظائف اإلدار السوف تشمل 
ة الحرجة تلك التر

 :فمثال ،رفاهية الجمهور أو األفراد 
 
 دفع قسائم الطعام أو إعانات البطالة •
 مكاتب اإلسكان •
ر بعد الكارثة •  اإلبالغ عن الض 
جمع القمامة والتخلص منها )يتم تغطية اآلثار الناجمة عن إغالق  •

 .الطرق أعاله(
 

 انظر أعاله( -)الرعاية الصحية والتعليم 
 انظر أدناه( -)أنظمة تكنولوجيا المعلومات الهامة 

 
، عىل سبيل المثال  يهدف تقييم التعطيل إىل تطبيقه عىل مستوى الجي

 .إغالق مكاتب الجي أو تلفها

 أنظمة الكمبيوتر والبيانات 8.11

ضمان استمرارية  8.11.1
أنظمة الكمبيوتر 
والبيانات الهامة 

الستمرارية 
 الحكومة

النسبة المئوية للتطبيقات الهامة 
والبيانات المرتبطة بها )تشمل 

ها من  الخدمات االجتماعية وغتر
ي تم السجالت الشخصية( ال
تر

يتم االحتفاظ بنسخة احتياطية من جميع التطبيقات  -5
ي غضون  دوريوالبيانات المهمة بشكل 

ويمكن الوصول إليها ف 
ي موقع بعيد غتر قابل 

ر للساعة واحدة ف  من أي حدث يؤثر  تض 
 عىل المدينة

 البيانات المرتبطة% أو أكتر من التطبيقات الهامة، مع  90 -4

ة يوظائف اإلدار لا التقييم عىل أنظمة الكمبيوتر المطلوبة ليركز هذ
 .الحرجة المحددة أعاله

 
ي عىل الصمود االتصاالت قدرة )

 انظر أعاله( -الكوارث  وجهف 
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ي موقع بعيد يمكن  نسخها 
ف 

 الوصول إليه منه
 % أو أكتر من التطبيقات الهامة، مع البيانات المرتبطة 80 -3
 % أو أكتر من التطبيقات الهامة، مع البيانات المرتبطة 70 -2
 % أو أكتر من التطبيقات الهامة، مع البيانات المرتبطة 60 -1
 % من التطبيقات الهامة، مع البيانات المرتبطة 60أقل من  -0

 انظر أعاله( -)بيانات الصحة والتعليم 

ضمان استمرارية  8.11.2
أنظمة الكمبيوتر 
والبيانات الهامة 

 ألي من البت  
رة التحتية المذكو 

 أعاله

النسبة المئوية للتطبيقات الهامة 
ي تم  ةالمرتبط بياناتوال

بها التر
ي موقع بعيد يمكن 

نسخها ف 
 الوصول إليه 

يتم االحتفاظ بنسخة احتياطية من جميع التطبيقات  -5
ي غضون  دوريوالبيانات المهمة بشكل 

 15ويمكن الوصول إليها ف 
ي موقع بعيد غتر قابل 

ر للدقيقة ف  حدث يؤثر عىل من أي  تض 
 المدينة

 % أو أكتر من التطبيقات الهامة، مع البيانات المرتبطة 90 -4
 % أو أكتر من التطبيقات الهامة، مع البيانات المرتبطة 80 -3
 % أو أكتر من التطبيقات الهامة، مع البيانات المرتبطة 70 -2
 % أو أكتر من التطبيقات الهامة، مع البيانات المرتبطة 60 -1
 % من التطبيقات الهامة، مع البيانات المرتبطة 60أقل من  -0

، وغرف التحكم،  SCADA ، PLC يركز هذا التقييم عىل أنظمة
والخدمات اللوجستية وأنظمة التخطيط، وما إىل ذلك، الالزمة للحفاظ 

 .عىل تشغيل عناض البنية التحتية أعاله
 
ي عىل الصمود االتصاالت قدرة )

 ظر أعاله(ان -الكوارث  وجهف 
 

 انظر أعاله( -)بيانات الصحة والتعليم 
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األساسية 9

ضمان االستجابة الفعالة للكوارث
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األساسية 9:
ضمان االستجابة الفعالة للكوارث.

البناء على السيناريوهات في األساسية 2، وضمان االستجابة الفعالة للكوارث، على سبيل المثال من خالل:

• وضع خطط الطوارئ والتأهب وتحديثها بانتظام، وإبالغها إلى 
  جميع أصحاب المصلحة من خالل الهيكل في األساسية 1 )ويشمل 

  ذلك بصفة خاصة المستويات األخرى في الحكومة والمدن المجاورة 
  ومشغلي البنية التحتية ومجموعات المجتمع المحلي(. إدراج القانون 

  والنظام في خطط الطوارئ، وتزويد السكان القابلين للتضرر 
  باألغذية والمياه واإلمدادات الطبية والمأوى والسلع األساس 

  )إلصالح المساكن على سبيل المثال(.

• تطوير وتركيب معدات الكشف والرصد ومنظومات اإلنذار المبكر 
  ومنظومات االتصاالت الفعالة لجميع اصحاب المصلحة 

  والمجموعات المجتمعية.

• ضمان قابلية التشغيل البيني لمنظومات االستجابة للطوارئ في 
  المدن أو المقاطعات المجاورة، وبين الجهات والمدن المجاورة.

• إجراء تدريبات/ اختبارات وتمارين منتظمة لجميع جوانب 
  »منظومة« االستجابة للطوارئ األوسع بما في ذلك عناصر 

  المجتمع والمتطوعين.

• دمج الحد من المخاطر واالستجابة في حاالت الطوارئ مع 
  المهندسين والمتعاقدين وغيرهم ليكونوا قادرين على المشاركة 

  بفاعلية وكفاءة في عمليات التأهب واالستجابة والتعافي.

• تنسيق وإدارة فعاليات االستجابة ومشاركات وكاالت اإلغاثة.

• التأکد المسبق من وجود آلية فعالة لصرف األموال بسرعة وإحكام 
  وشفافية بعد وقوع الکارثة )األساسية 10(.

• تخصيص أموال طوارئ كافية ومحمية لالستجابة لحاالت ما بعد 
  الحدث والتعافي منه )األساسية 3(.

تتضمن البيانات التي ستحتاجها الستكمال هذا الجزء من بطاقة قياس القدرة )من عدة منظمات وجهات على األرجح(: أنظمة اإلنذار المتوافرة ومن تصل إليهم، خطط وإجراءات إدارة الطوارئ التي تأخذ بعين االعتبار 
على وجه التحديد تأثير السيناريوهات في القسم 3، توثيق المستجيبين األوائل- التوظيف والمعدات- المؤهالت، سجالت التدريبات والممارسات، تحديد المنظومات التي تكون فيها قابلية التشغيل البيني مع الجهات األخرى 

حاسمة والمعايير المعتمدة، سجالت التقييمات ونقاط التعلم والتحسينات التي تم سنها.
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 تعليقات نطاق القياس اإلرشادي السؤال/ مجال التقييم الموضوع/ القضية المرجع

 اإلنذار المبكر 9.1

وجود وفعالية نظم  9.1.1
 اإلنذار المبكر

مما يتيح  - اإلنذار  موثوقيةو  مدة
 .اتخاذ إجراءات عملية

المعروفة ذات صلة بالمدينة، ر خطااأل ات لجميع إنذار  توجد  -5
)بقدر ما تسمح به التكنولوجيا(.  وتسمح بوجود وقت كاٍف للتضف

 .موثوقة ومحددة للمدينة اإلنذارات
ةلكن موجودة  اتنذار اإل  -4 ربما أقل مما تسمح به  التحذير  فتر

 .موثوقة ومحددة اإلنذاراتالتكنولوجيا حالًيا. تعتت  
ةالزالزل ، وقد يكون ،السيما ر اخطعاد بعض األ يتم استب -3  فتر

ا تسمح به التكنولوجيا. )إذا كانت الزالزل هي الخطر مالتحذير أقل م
 .(0الوحيد لمدينتك، درجة 

ة -2 التحذير أقل مما تسمح به التكنولوجيا وقد يكون هناك أيًضا  فتر
 إلنذار بعض اإليجابيات الخاطئة: لذلك يمكن اعتبار موثوقية ا

 .مشكوك فيها
 .مخصصة وغتر موثوق بها. من المرجح أن يتم تجاهلها اإلنذارات -1
 .إنذاراتال توجد  -0

ي تقييم  اإلنذاراتتتطور تقنية 
من الكوارث بشكل شي    ع، سواء ف 

ي 
المخاطر عىل المدى الطويل )عىل سبيل المثال مخاطر الطقس ف 

ة اإلشعار وتكرار التحديث لحد ث معير  )عىل الموسم المقبل( وفتر
ي  فيضانال تطور سبيل المثال 

، أو ةاألرضي اتالنهر، أو خطر االنهيار  ف 
 .تحذيرات اإلعصار(

 
ي األساسيةأفضل تقييم  تؤدي إىلقد  تحسير  تقنية األنذار 

-للمخاطر ف 
أو تمكير   السماح بالتأهب االفضل، عىل سبيل المثال، من خالل 2

 .ذىاأل من طريق  تحركالالمزيد من األشخاص من 
 

ي  موضع أنظمة األنظار المبكر  عىل الرغم من أن
الكثتر من األبحاث ف 

 ، حاليا  غتر موجودةالزلزال ضد أنظمة اإلنذار  تالزالالوقت الحاىلي
إذا كانت الزالزل هي الخطر الوحيد لمدينتك، فاحذف )ألغراض عملية. 

 .(هذا التقييم

٪ من  100تصل إىل هل س اإلنذارتغطية  9.1.1.1
 سكان؟ال

 % 100نسبة تغطية  -5
 % 100-90نسبة تغطية  -4
 % 90-80  نسبة تغطية -3
 % 80-70نسبة تغطية  -2
 % 70-50  نسبة تغطية -1
 .انظر أعاله( - ال توجد إنذارات% )أو  50نسبة تغطية أقل من  -0

. يتم الحدوث لحدث وشيكبا خاصال نذار اإل يشتر هذا التقييم إىل 

ي األساسيةالتعامل مع اتصاالت 
 .7-ما قبل الحدث وما بعد الحدث ف 

 
ة اإلشعار القصوى الممكنة  نذاراتاإل يجب أن يتم إرسال  عىل مدار فتر

ي ذلك الهاتف والتلفزيون والراديو وشبكة 
عت  عدة وسائط، بما ف 

نت وكذلك صفارات اإلنذار  .اإلنتر

 خطط استجابة الحدث 9.2

وجود خطط  9.2.1
إستجابة لحاالت 

ي تدمج الطوا
رئ التر

المستجيبير  
فير   المحتر
ومنظمات 
المجتمع 

)لالستجابة لما بعد 
راجع  -الحدث 
 (10-األساسية

وجود خطط وضعت لمعالجة 
 
ً
ي  السيناريوهات "األكتر احتمال
ف 

" و "األكتر حدة" ، الحدوث
ي تم 

وتوقيعها من  تبادلها والتر
قبل جميع الجهات الفاعلة ذات 

ي ذلك منظمات
 الصلة )بما ف 
)  المواطنير 

ي  -5
توجد خطط كاملة، مرتبطة بالسيناريوهات المشار إليها ف 

ي حاالت الطوارئ الحقيقية2-األساسية
 .. تم اختبارها ف 

خطط كاملة موجودة عىل النحو الوارد أعاله، ولكن قد ال يكون  -4
 .تم اختبارها بالكامل

ليها الخطط موجودة ولكنها غتر مرتبطة بالسيناريوهات المشار إ -3
ي األساسية

 .2-ف 
 .الخطط الموجودة معروفة بأنها غتر كاملة أو ناقصة -2
ة -1  .توجد خطط ولكن من المعروف أن لديها أوجه قصور كبتر
 .خطط أي ال توجد  -0

ي األساسية -مالحظة 
ي مغط ف  اتيج  -هناك المزيد من التخطيط االستر

 :غطيةستحتاج خطط االستجابة للطوارئ إىل ت ،10-، واألساسية1
 
التنسيق مع الوكاالت والمدن األخرى واألدوار  -القيادة والسيطرة  •

 (1-والمسؤوليات )انظر األساسية
ها( • ي ذلك المستشفيات والسجون وغتر

 عمليات اإلجالء )بما ف 
 نظم االتصاالت  •
ي ذلك "سالسل ة يويالحإدارة األصول  •

 -" المحتملة عطالاأل )بما ف 
 ( 8-راجع األساسية

ي تغطي الطاقة والمياه / الضف  تكامل مرافق •
القطاع الخاص التر

ها  الصجي وجمع القمامة واالتصاالت وغتر
 االستجابة الطبية •
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 استجابة القانون والنظام •
 أستجابة اإلطفاء واإلنقاذ •
 معلومات عامة •
 سياسات الفرز •
 

 إدراج مساهمات المنظمات المجتمعية
 

ألحداث خطط ابقد يتم ربط عناض خطط االستجابة للطوارئ 
مثل المباريات الرياضية أو الكرنفاالت أو و اختبارها من خاللها "العادية" 

ات )انظر أدناه(  .المستر

 احتياجات التوظيف / المستجيبير   9.3

قدرة إضافية  9.3.1
طة لدعم  للشر

 واجبات
المستجيبير  

 األوائل

افية  قدرة احتياطية أو شبه احتر
كافية للحفاظ عىل القانون 

ي سيناريوهات "األكتر والنظام 
ف 

ي  حدة" و "األكتر احتماال 
ف 

"، باإلضافة إىل دعم الحدوث
 ير  عبء واجبات المستجيب

 .لائاألو 

إضافية ويتم اختبارها إما عن طريق أحداث فعلية  اتقدر توجد  -5
ي األساسية

ستكون تغطية  - 2-أو تدريبات عملية للسيناريوهات ف 
 .ساعات 4جميع األحياء ممكنة خالل 

 .إضافية كافية موجودة اسميا ولكن لم يتم اختبارها اتقدر توجد  -4
إضافية ولكن من المعروف أو المشتبه به وجود  اتقدر توجد  -3

ي الموقع او بالعدد. تغطية جميع األحياء 
أوجه قصور بسيطة، ربما ف 

ي غضون 
 .ساعات 12-4ف 
ي غضون  -2

 .ساعة 48-12تغطية جميع األحياء ف 
ي غضون تغطية جميع ا -1

 .ساعة 72-48ألحياء ف 
 .إضافية اتلم يتم تحديد قدر  -0

ي هذه القدرة من 
ي  جهاتقد تأنر

أخرى مثل الجيش أو قوة الدفاع المدن 
 .التفاهم أو ما شابه ذلك اتمذكر ولكن يجب تأكيدها عت  

 حديد ت 9.3.2
 ير  المستجيب

 ينل اآلخر ائاألو 
احتياجات و 

 األخرى التوظيف
 وتوافرها

 التوظيفحتياجات تم تحديد ا
ي  للسيناريوهات "األكتر احتماال 
ف 

 "" و "األكتر حدةالحدوث

اإلحتياجات محددة، إما من األحداث الفعلية أو من التدريبات  -5
ي األساسية

ي االعتبار دور 2-العملية للسيناريوهات ف 
، مع األخذ ف 

 .المتطوعير  
 .اإلحتياجات محددة بشكل مستقل عن أحدث السيناريوهات -4
 لمهنبعض اإلحتياجات محددة ولكن مع بعض الفجوات  -3

 .محددة أو لمناطق معينة من المدينة
 .ت  له أوجه قصور أك تحديد االحتياجات -2
ي حاليا عىل التخمير   تحديد االحتياجات -1

 .مبت 
 .انظر أعاله( -ال توجد احتياجات محددة )أو ال توجد خطة  -0

ي هذا المجال قد يتم تطبيق معايتر استجابة وطنية
 .مختلفة ف 

 
، اإلسعاف، الرعاية الصحية، ودعم األحياء، طفاء اإل تشمل الفئة 

ي الطرق الشيعة 
ي الطاقة والمياه، وموظق 

االتصاالت الرئيسية، وموظق 
ي أجزاء من هذه القدرة من وكاالت أخرى مثل الجيش أو 

الرئيسية. قد تأنر
ي 
 .قوة الدفاع المدن 

 مدادات اإلغاثةاحتياجات المعدات وإ 9.4

تحديد المعدات  9.4.1
واحتياجات 

اإلمدادات ، وتوافر 
 المعدات

يتم تحديد احتياجات المعدات 
واإلمدادات للسيناريوهات 

ي الحدوث "األكتر احتماال 
" و ف 

ي األساسية
 2-"األكتر حدة" ف 

، 2-احتياجات محددة، مرتبطة بسيناريوهات من األساسية -5
ي اإلعتبار دور ا

 .لمتطوعير  وتأخذ ف 
 .اإلحتياجات محددة بشكل مستقل عن أحدث السيناريوهات -4

 :تشمل المعدات
 
طة ومركبات اإلطفاء وسيارات اإلسعاف والوقود •  الشر
 والطائرات حسب االقتضاء، والوقود المروحيات •



 

 

 بطاقة قياس القدرة على الصمود في المدن مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث

بعض االحتياجات محددة ولكن مع بعض الفجوات لمهن  -3
 .محددة أو لمناطق معينة من المدينة

 .ت  يحتاج تحديد، له أوجه قصور أك -2
ي بشكل أساسي عىل التخمير   -1

 .يحتاج تحديد، مبت 
 .ال توجد خطة(ال توجد احتياجات محددة )أو  -0

 معدات انقاذ •
 اإلمدادات الطبية •
ها من قبل  • الجرافات والحفارات وشاحنات نقل الحطام )قد يتم توفتر

 منظمات خاصة(
 المضخات والمولدات الكهربائية •
، الروافع، المجارف، إلخ -ت اليدوية المعدا •  المناشتر
أنظمة تكنولوجيا المعلومات المحلية لالستجابة للطوارئ، واألجهزة  •

 .المحمولة باليد
 

 (8انظر األساسية  -)اإلحتياجات الطبية / المستشق  

ي المعدات   9.4.1.1
العجز المقدر ف 

المتاحة حسب االحتياجات 
من مصادر متعددة.  - المحددة

توجد مذكرات تفاهم التفاقيات 
المساعدة المتبادلة مع المدن 

مصادر من أجل األخرى، وكذلك 
 .القطاع الخاص

المعدات معروفة بأنها متوفرة وفقا لالحتياجات المحددة  -5
 "للسيناريو "األكتر حدة

المعدات معروفة بأنها متوفرة وفقا لالحتياجات المحددة  -4
ي الحدوث للسيناريو "األكتر احتماال 
 "ف 

 المعدات المثاىلي للعناض الرئيسية عدد ٪ من 5نقص أقل من  -3
ي  -2

 المعدات المثاىلي للعناض الرئيسية عدد ٪ من  10-5نقص ف 
 المعدات المثاىلي للعناض الرئيسية عدد  ٪ من10نقص اكتر من  -1
 .انظر أعاله -ال يوجد تحديد لالحتياجات  -0

 .رد أعالهالمعدات المحددة عىل النحو الوا

 الغذاء والمأوى والسلع األساسية وإمدادات الوقود 9.5

القدرة المحتملة  9.5.1
لمواصلة تغذية 

 السكان

عدد األيام  -" ئيةالغذافجوة ال"
ي تستطيع فيها المدينة إطعام 

التر
ي من 

ائح سكانها التر جميع شر
المحتمل أن تتأثر )ناقص( عدد 
ي تم تقديرها بموجب 

األيام التر
 .لسيناريوهاتهذه ا

 :"تحت السيناريو "األكتر حدة
 
تتجاوز األيام المقدرة  عدد أيام توافر األغذية -نتيجة إيجابية  -5

 .ةالمنتظم اتاإلمداد الضطراب
غذية تعادل األيام المقدرة توافر األ أيام عدد  –نتيجة محايدة  -4

 .إلمدادات منتظمة
 .ساعة 24 الفجوة الغذائية المقدرة هي  -نتيجة سلبية  -3
 .ساعة 48الفجوة الغذائية المقدرة  -نتيجة سلبية  -2
 .ساعة 72الفجوة الغذائية المقدرة هي  -نتيجة سلبية  -1
 .ساعة 72الفجوة الغذائية المقدرة أكتر من  -نتيجة سلبية  -0

 جهاتالالغذاء = الغذاء والماء. نحتاج إىل التاكيد بأن األغذية من 
 تفاهم أو ما شابهات كر مذ األخرى متوفرة، عت  

القدرة المحتملة  9.5.2
عىل تلبية 

االحتياجات 
الخاصة بالمأوى / 

 األماكن اآلمنة

أعداد  -"  أماكن اإليواءفجوة "
 أماكن اإليواء )ناقص(النازحير  

 ساعة 24المتاحة خالل 

 :"تحت السيناريو "األكتر حدة
 
ي غضون  -نتيجة إيجابية  -5

ساعة تفوق  12أماكن المأوى المتاحة ف 
 .االحتياجات المقدرة

 .أماكن إيواء متاحة مساوية للحاجة المقدرة -نتيجة محايدة  -4

ي من المحتمل أن تقاوم  أماكن اإليواءشمل تقد 
الهياكل القائمة التر

المالعب الرياضية،  -الكارثة المعنية، بحكم بنائها القوي و / أو موقعها 
 .ت وما إىل ذلكقاعات المدارس، مراكز التسوق، ومرائب وقوف السيارا

 
إىل مراعاة اإلحتياجات المنفصلة للرجال والنساء  أماكن اإليواءتحتاج 

 .اإلعاقةذوى و واألطفال 
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أماكن المأوى المتاحة أقل من االحتياجات  -نتيجة سلبية  -3
 % 5المقدرة )فجوة المأوى( بنسبة 

ي المأوى بنسبة  -نتيجة سلبية  -2
 % 10تقدر الفجوة ف 

ي المأوى بنسبة تقدر الفج -نتيجة سلبية  -1
 % 15وة ف 

 .أو أكتر  %20الفجوة المقدرة للمأوى  -نتيجة سلبية  -0

 
ا أن تكون هناك حاجة إىل 

ً
ئ  لوحات إرشاديةمن المحتمل أيض إىل المالج 

 و داخلها
 

ي مرافق 
اك مالكي الجهات الخارجية ف  ي إشر

األماكن  /  أماكن اإليواءينبىع 
 .ت  مذكرات التفاهم أو ما شابه ذلكاآلمنة ع

ي أماكن اإليواءفجوة "  9.5.2.1
قدرة  -" ف 

ئ عىل تحمل أحداث  المالج 
ي مأمن وقابل

 ةالكوارث والبقاء ف 
 .لالستخدام

 :"بحسب السيناريو "األكتر حدة
 
يتم تقييم جميع أماكن اإليواء المحددة عىل أنها تستطيع الصمود  -5

 بأمان
إليواء قد تم تقييمها عىل عىل أنها تستطيع من أماكن ا 90% -4

 الصمود بأمان
من أماكن اإليواء تم تقييمها عىل عىل أنها تستطيع الصمود  80% -3

 بأمان
من أماكن اإليواء تم تقييمها عىل عىل أنها تستطيع الصمود  70%  -2

 بأمان
من أماكن اإليواء تم تقييمها عىل عىل أنها تستطيع الصمود  50%  -1
 مانبأ
من أماكن اإليواء تم تقييمها عىل عىل أنها تستطيع  %50أقل من   -0

 الصمود بأمان

ي ربما يكون األشخاص قد لجأوا إليها  أماكن اإليواءينطبق هذا عىل 
التر

قبل وقوع حدث ما )عىل سبيل المثال إعصار، حيث سيكون هناك 
ي يمكن  أماكن اإليواءساعات( ؛ أو  قبل بضعإنذار مبكر 

توجيه الناس التر
 .إليها بعد الحدث

القدرة عىل تلبية  9.5.3
االحتياجات 

المحتملة للسلع 
 األساسية

نسبة  -فجوة السلع األساسية" "
ي العرض خالل 

 24النقص ف 
 ساعة بالنسبة للطلب

 :"تحت السيناريو "األكتر حدة
 
ي غضون  -تيجة إيجابية  -5

العرض من السلع األساسية المتاحة ف 
 جاوز الطلب المقدرساعة يت 12
 العرض يساوي الطلب التقديري -نتيجة محايدة  -4
العرض من خمسة أو أكتر من المواد الغذائية  -نتيجة سلبية  -3

 5األساسية أقل من الطلب المقدر )فجوة السلع األساسية( بنسبة 
% 
 %10تقدر الفجوة األساسية بنسبة  -نتيجة سلبية  -2
 %15وة األساسية بنسبة تقدر الفج -نتيجة سلبية  -1
ي السلع األساسية  -نتيجة سلبية  -0

 .أو أكتر  %20الفجوة المقدرة ف 

ستحتاج المدن إىل تجميع قوائم بالعناض األساسية المهمة، حيث إنها 
 :تعتمد إىل حد ما عىل الثقافة أو السكان. لكن من المحتمل أن تشمل

 
 الضف الصجي  •
 األطفالاللوازم الصحية الشخصية وحفاضات  •
 األدوية ومستلزمات اإلسعافات األولية •
 بطاريات •
 مالبس •
 الفراش •
 ألغراض الطهي والتدفئة باسطواناتالغاز المعبأ  •
 .من الطقستأمير  المنازل مواد لإلصالح الفوري أو  •
 

ي بعض 
ي دولالف 

، يمكن توفتر هذه الخدمات عن طريق تجار التجزئة ف 
تفاهم مع المدينة أو  اتمذكر القطاع الخاص، الذين يعملون بموجب 

 .ة حكومية أخرىجه
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إحتمالية توافر  9.5.4
الوقود

ي  -فجوة الوقود" "
عدد األيام التر

تستطيع فيها المدينة تلبية 
متطلبات الوقود )ناقض( عدد 

.اإلمداد المنتظم اضطرابأيام 

:"تحت السيناريو "األكتر حدة

األيام  عدد  تاحةأيام الوقود المعدد تتجاوز  -نتيجة إيجابية  -5
 ات. اإلمداد الضطرابالمقدرة 

عدد  األيام  تعادل عدد أيام الوقود المتاحة -نتيجة محايدة  -4
  . المقدرة الضطراب اإلمدادات

أيام  عدد  المقدرة ضطراباإل تتجاوز تقديرات  -نتيجة سلبية  -3
 .ساعة 24الوقود )فجوة الوقود( لمدة توافر 

 ساعة 48لمقدرة الفجوة ا –نتيجة سلبية  -2
 ساعة 72الفجوة المقدرة  –نتيجة سلبية  -1
ساعة 72الفجوة المقدرة أكتر من  –نتيجة سلبية  -0

ين والديزل، والوقود المطلوب لمركبات الطوارئ،  -الوقود  البت  
 .والمعدات اإلحتياطية، والنقل الشخصي والتجاري

ك بير  الوكاالت  9.6 ي والعمل المشتر
التشغيل البيت 

قابلية التشغيل  9.6.1
ي مع المدن / 

البيت 
الواليات المجاورة 

والمستويات 
الحكومية األخرى 

لألنظمة 
واإلجراءات 

 الحيوية

القدرة عىل التعاون عىل جميع 
المستويات مع المدن المجاورة 
.والمستويات الحكومية األخرى

ي مثبتة لجميع األنظمة األساسية  -5
قابلية التشغيل البيت 

 .ءاتواإلجرا 
ي من الناحية النظرية لجميع األنظمة  -4

هناك قابلية للتشغيل البيت 
ي الممارسة العملية

 .الرئيسية ولكن لم يتم اختبارها ف 
 .توجد بعض حاالت عدم التوافق البسيطة ولكن يتم معالجتها -3
 .عدم توافق كبتر ولكن توجد خطة لمعالجتها -2
 .عدم توافق كبتر ولكن ال توجد خطة -1
ي مطلقا -0

 لم يتم تقييم إمكانية التشغيل البيت 

ي 
ستشمل أنظمة وإجراءات االستجابة األوىل الحرجة تلك الموجودة ف 

ل ائاألو  ير  والمستجيب طفاءواإل مجاالت االتصاالت والقانون والنظام 
 وتوزي    ع األغذية وما إىل ذلك

ي 
ي عىل مستويات متعددة، بما ف 

:ذلكيلزم تقييم قابلية التشغيل البيت 

 أنظمة االتصاالت  •
 البيانات •
 تطبيقات إدارة الطوارئ •
اضات واإلجراءات واألولويات • االفتر
 (1-المساءلة )انظر األساسية •
 الجهوية/ التغطية اإلقليمية •

خصائص األصول المادية )عىل سبيل المثال، عرض خرطوم الحريق 
 .إلدارات الحرائق المجاورة، توافق الوقود للمركبات(

ز عمليات مرك 9.6.2
الطوارئ

وجود مركز لعمليات الطوارئ 
ت، وأتمتة جهابمشاركة جميع ال

إجراءات التشغيل القياسية 
المصممة خصيصا للتعامل مع 
 
ً
ي السيناريوهات "األكتر احتمال
ف 

."" و "األكتر حدةالحدوث

وإمكانية رؤية وجد مركز لعمليات الطوارئ مع اتصاالت قوية ي -5
ات، مع إجراءات التشغيل الموحدة المصممة بالكام كامل المدينة تر

ذات جهاتال"، جميع  األكتر حدة والمثبتة للتعامل مع السيناريو "ا
 .الصلة مشاركة

وإمكانية رؤية يوجد مركز لعمليات الطوارئ مع اتصاالت قوية  -4
ات ، مع إجراءات التشغيل الموحدة المصممة كامل المدينة بالكامتر

  والمثبتة للتعامل مع
ً
ي الحدوث السيناريو "األكتر احتمال
"، جميعف 

.الوكاالت ذات الصلة مشاركة

ون مقاوم للكوارثيحتاج مركز العمليات إىل أن يك

ي تم  -( SOPsإجراءات التشغيل القياسية )
العمليات واإلجراءات التر

 .اختبارها مسبقا لالستجابة لحاالت الطوارئ
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يوجد مركز عمليات الطوارئ مع إجراءات التشغيل الموحدة  -3
 
ً
ي الحدوث  المصممة للسيناريو "األكتر احتمال
" )ولكن قد ال يتم ف 

ات أو  إثباته(، حيث تشارك معظم الوكاالت ولكن عدم وضوح الكامتر
 .الت غتر مكتملةاالتصا

يوجد مركز لعمليات الطوارئ ولكن إجراءات التشغيل الموحدة  -2
ات  غتر مثبتة، والمشاركة غتر مكتملة وضعف رؤية الكامتر

تم تعيير  مركز عمليات الطوارئ ولكن مع وجود أوجه قصور  -1
ة  .معممة كبتر

 .ال يوجد مركز لعمليات الطوارئ -0

ي  تنسيقال 9.6.3
ما  للتعاف 
 بعد الحدث 

تم تحديد ترتيبات التنسيق 
ا لجميع أنشطة ما بعد 

ً
مسبق

ي منطقة المدينة، مع 
الحدث ف 

ي وضوح األدوار والمساء
لة ف 

 .المعنيةجميع المنظمات 
 

 مخطط تنظيىمي هل يوجد 
ي كل 

لتوثيق تعريفات األدوار ف 
، لتحقيق نقطة جهة معنية

 تنسيق شاملة ؟

الحدث ما بعد هناك تنسيق واضح لجميع أنشطة اإلستجابة  -5
 ذات الصلة. جميع األدوار والمساءلة محددة بوضوح بير  المنظمات

 .المعنية
ي دث حاإلستجابة ما بعد الق بير  أنشطة هناك بعض التنسي -4

ف 
المدينة. ومع ذلك، توجد أدوار متداخلة وال يتم تعريف المساءلة 

 .بوضوح
غتر كاف. ال يوجد حاليا دث حاإلستجابة ما بعد التنسيق أنشطة  -3

ي المدينة المعنيةتحديد واضح لألدوار والمساءلة بير  المنظمات 
 .ف 

سيق / المؤسسة( حاليا عىل تنسيق تعمل المدينة )أو جهة التن -2
ي ستحدد بوضوح األدوار دث حاإلستجابة ما بعد الأنشطة 

، والتر
 .والمساءلة بير  المنظمات ذات الصلة

تناقش المدينة حاليا البدء بعملية تنسيق جميع أنشطة  -1
 دثحاإلستجابة ما بعد ال

اإلستجابة ما بعد ال توجد حاليا أي خطط لتنسيق أنشطة  -0
 .ثدحال

ي األساسيةتم 
 9-تناولها ف 

 
هي شخص أو  تنسيقالقد تكون نقطة  - 2/  1.2.1بالنسبة إىل 
 .مجموعة

 
 :األنشطة الرئيسية ستكون

 
مثل  مستقل)خاصة إذا قدمت من قبل كيان  ةل الحكومة اليومياعمأ •

ها(  القوات المسلحة والدولة المجاورة وغتر
هناك حاجة إىل ترتيب تنظيىمي  -إدارة طويلة األجل لعملية إعادة البناء  •

ي ذلك مجموعات المواطنير  
 .يشمل جميع أصحاب المصلحة بما ف 

 
ي يمكن 

ي الشعة التر
للمنظمة ان ها فيتتمثل إحدى القضايا الرئيسية ف 

ي نفس  ، وبالتاىلي لعمال أ بدتو  تجتمع
يجب تعبئة منظمة ما بعد الحدث ف 

 .ثمنظمة االستجابة للحد عبئةتالوقت الذي يتم فيه 

 التدريبات، التمارين 9.7

الممارسات  9.7.1
اك  - تدريباتوال إشر

كل من 
جمهور عامة/الال
اءوال /الخت  فير   محتر

اختبار الخطط سنويا، بالرجوع 
الطوارئ  حاالت  محاكاةإىل 
 .غتر الطارئةالفعلية  حداثواال 

مجموعة سنوية من التدريبات مصادق عليها من قبل  -5
فير   اء/ المحتر ون واقعية تمثل السيناريوهات "األكتر حدة" و لتك الخت 

 
ً
ي الحدوث." "األكتر احتمال
 ف 

ي يعتقد  -4
 مجموعة سنوية من التدريبات التر

ً
 .أنها واقعية عموما

ي بعض  -3
مجموعة سنوية من التدريبات ولكن ليست واقعية ف 

 .الهامة جوانبها 
 .أقل من التدريبات السنوية -2
ست كل السيناريوهات يتم اختبارها، لي -تمارين جزئية مخصصة  -1

 .وليست واقعية
 .انظر أعاله( -مارين )أو ال توجد خطط وجد تال ت -0

 .تدريبات لتشمل استخدام / اإلستجابة لمرافق التعليم والرعاية الصحية
 

-راجع "األساسية -تدريبات مرتبطة بالمشاركة العامة والتدريب المحىلي 
6". 
 

طوارئ المحددة باستخدام األحداث الرياضية يمكن استكمال تدريبات ال
ات واالستعراضات واألنشطة المحلية األخرى، وكذلك نسخة  والمستر
ي )مثل الفيضانات البسيطة والزالزل الضعيفة( 

مصغرة لحدث كارنر
 من أجل:  وذلك
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 ممارسة جوانب اإلستجابة للطوارئ مثل إدارة الحشود •
ء المحتملة. تقييم زمن اختبار القدرة االستيعابية لطرق اإلخال  •

 .اإلستجابة وأوقات الوصول، إلخ
 

 )يمكن استخدام هذه أيضا للتوعية بالكوارث(

فير  من  يظهر جميع المشاركير   -5 مستوى فعالية التدريبات فعالية التدريبات  9.7.2 اء/ المحتر ي الجمهور / والعامة الخت 
ف 

 .التدريبات أدلة قوية عىل استيعابهم للتدريب
معظم المشاركير  أدلة عىل استيعابهم للتدريب، مع بعض يظهر  -4

 .المشكالت البسيطة
 .واحد أو أكتر من القضايا تظهر كنتائج للتدريبات -3
 .كشف العديد من المهارات أو الفجوات المعرفية  -2
عىل نطاق واسع  تأهبةمتشتر التدريبات إىل أن المدينة غتر  -1

 .لمهاراتلمواجهة الكوارث من حيث التدريب وا
 .دريباتوجد تال ت -0

 .يتطلب تقييم كل تمرين بعد اإلنتهاء
 

 7و  6انظر األساسيات  -تقديم التدريب ومستوى المشاركة 
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األساسية 10 

اإلسراع في عملية التعافي وإعادة البناء 
بشكل أفضل
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األساسية 10:
اإلسراع في عملية التعافي وإعادة البناء بشكل أفضل.

ضمان وجود خطط كافية قبل وقوع الكارثة وفقاً للمخاطر التي تم تحديدها، وأنه بعد وقوع أي كارثة، فإن احتياجات المتضررين هي محور التعافي وإعادة اإلعمار، مع دعمهم لتصميم وتنفيذ 
إعادة البناء.

إعادة البناء بشكل أفضل هي العنصر األساس إلطار سنداي 
واألساسيات العشر. هناك حاجة،بعد أي كارثة، إلى:

• ضمان وضع احتياجات الناجين من الكوارث والمجموعات 
  المتضررة في صميم عملية التعافي وإعادة اإلعمار، مع دعمهم 

  ومنظماتهم المجتمعية لتصميم وإعادة بناء المأوى واألصول وسبل 
  المعيشة بالمقاييس األعلى للقدرة على الصمود.

• يجب أن يضمن المخططون أن تكون برامج التعافي متسقة مع 
  األولويات الطويلة األمد للمناطق المتضررة بالكوارث وتنميتها.

يمكن التخطيط المسبق للتعافي وإعادة التأهيل وإعادة اإلعمار إلى 
حد ما قبل الكارثة، وهو أمر حاسم بالنسبة إلعادة البناء بشكل أفضل 

وجعل األمم والمدن والجماعات أكثر قدرة على الصمود أمام الكوارث 
مما كانت عليه قبل الحدث. يجب أن تغطي خطط ما قبل الكارثة من 
أجل التعافي في ما بعد الكارثة ما يلي مع بناء القدرات الالزم حيثما 

اقتضى األمر ذلك:

• تأمين الملجأ والغذاء والمياه واالتصاالت والتعامل مع 
  االحتياجات النفسية وغيرها.

• تخطيط أي استعمال للمدارس كمالجئ مؤقتة.

• تحديد الوفيات وإخطار أقرب األقرباء.

• إزالة األنقاض وإدارتها.

• السيطرة على الممتلكات المهجورة.

• إدارة المساعدات والتمويل المحلي والوطني والدولي، وتنسيق 
  الجهود وتحديد األولويات وإدارة الموارد لتحقيق أقصى قدر 

  من الكفاءة والمنفعة والشفافية.

• إدماج المزيد من عمليات الحد من مخاطر الكوارث في جميع 
  القرارات االستثمارية من أجل التعافي وإعادة اإلعمار.

• استمرارية األعمال التجارية وإعادة التشغيل االقتصادي.

• حلقات التعلم: إجراء تقييمات بأثر رجعي/ ما بعد الكوارث  
  لتقييم قابلية التضرر الجديدة المحتملة وإدماج التعلم في أنشطة 

  التخطيط واالستجابة في المستقبل.

تتضمن البيانات التي ستحتاجها الستكمال هذا الجزء من بطاقة قياس األداء: خطط لما بعد الحدث، وقد تكون من عدة منظمات وجهات.
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 تعليقات نطاق القياس اإلرشادي السؤال/ مجال التقييم الموضوع/ القضية المرجع

 التخطيط للمعافاة لبعد الحدث وقبل الحدث 10.1

ي للالتخطيط  10.1.1
 تعاف 

بعد الحدث ا فيم
وإعادة التشغيل 

 االقتصادي

ي  وجود خطط شاملة 
بعد  للتعاف 
الحدث وإعادة التشغيل 

 .االقتصادي

ي احتياجات االقتصاد والبنية  -5 توجد خطط شاملة بالكامل تلت 
ي الحدوث التحتية والمجتمع بعد السيناريو "األكتر احتماال 
" و ف 

 ""األكتر حدة
ي احتياجات االقتصاد والبنية  -4 توجد خطط شاملة بالكامل تلت 

ي الحدوث  التحتية والمجتمع بعد السيناريو "األكتر احتماال
 ."ف 

ي الحدوث  توجد خطط لمرحلة ما بعد "األكتر احتماال -3
" ولكن ف 

 .مع بعض أوجه القصور
ي الحدوث  توجد خطط لمرحلة ما بعد "األكتر احتماال -2

" ولكن ف 
 .ع وجود أوجه قصور أكثم
1-  

ً
ي الحدوث  توجد خطط للحدث "األكتر احتمال

" ولكن مع ف 
 بشكل عام عدم كفاية

 .طخطال توجد  -0

ي الستحتاج خطط 
الشاملة لحدث ما إىل التفاصيل )ليست قائمة  تعاف 

 :شاملة(
 
رة المتوقعة من  • تيبات المؤقتة للمرافق والمنازل المتض  التر

 السيناريوهات "األكتر 
ً
ي الحدوث   احتمال

 "حدة تر األك" و "ف 
أماكن اإليواء مواقع ومصادر اإلسكان المؤقت )إذا كانت مختلفة عن  •

ي وقت
 (9-انظر األساسية - ئوار الط ف 
والمقاولير  سياسات الفرز للتفتيش واإلصالح وإزالة الحطام  •

 المفضلير  
 والدعم الشخصي  ستشارةاال ترتيبات  •
ة الضمان االجتماعي والغذاء ومدفوعات إعاد -ترتيبات دعم المجتمع  •

 االستحقاقات األخرى
يبية المؤقتة  -ترتيبات "إعادة التشغيل" االقتصادية  • اإلعفاءات الض 

ها  والحوافز وغتر
إدخال تحسينات عىل تخطيط المدينة والعمليات المطلوبة أثناء  •

ي المستقبل
 إعادة البناء، لتقليل المخاطر ف 

ي االهتمام،  -االجتماعية ترتيبات لضمان المساواة  •
المساواة ف 

ي جميع األحياء اتواألولويوالمدخالت، والتمويل، 
 ف 

و بمعايتر بحيث تكون إعادة اإلعمار فورية  قوانير  البناء  تحديث •
 أفضل من السابق 

ي لحقت  •
ار التر دليل المفتشير  المدربير  / المعتمدين لتقييم األض 

ي 
ي )خاصة فيما يتعلق بالمبان 

حمراء بعد الفيضانات أو  لمصنفةابالمبان 
ار العاصفة أو الزالزل(  أض 

 دليل لتسوية الخسائر التأمير   •
 

قد تكون الخطط من عدة منظمات، لكن يجب مراجعتها للتأكد من 
اضات واألولويات  .اتساق االفتر

 
 (1-راجع األساسية -بعد الحدث ما ل ةكل التنظيميا )الهي

 
 (3-انظر األساسية -)التمويل 
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مدى التشاور مع  10.1.2
أصحاب المصلحة 

ي الحول خطط 
 تعاف 
 وإعادة التشغيل

ي 
أصحاب المصلحة المشاركير  ف 

 .أفضل بشكل بناءالإعادة خطط 
وحضورها. تم إطالع  المعنيةتم دعوة جميع المجموعات  -نعم  -5

ات منتظمة  ي نشر
أصحاب المصلحة بشكل كامل عىل العملية وتلقر

ي الخ
 .طةحول التقدم المحرز ف 

  من المجموعات العشر المدرجة ) 8عىل األقل  -4
ً
اكها يسارا ( تم إشر

 .استشارتها / 
 من المجموعات العشر المدرجة ) 10من  6عىل األقل  -3

ً
( تم يسارا

اكها / استشارتها  .إشر
 من من المجموعات العشر المدرجة ) 4عىل األقل  -2

ً
( تم يسارا

اكها / استشارتها  .إشر
من من المجموعات العشر المدرجة  2يقل عن  تمت دعوة ما ال  -1
( 

ً
 (يسارا

اك أصحاب المصلحة -0  .لم يتم إشر

 خدمات طوارئ المدينة •
 القطاع الصجي المحىلي  •
ي ذلك االتصاالت السلكية والالسلكية •

 مقدمي الخدمات بما ف 
كات المحلية والمؤسسات العلمية •  الشر
 المنظمات غتر الحكومية •
ي بما  •

ي ذلك تمثيل األقلياتمنظمات المجتمع المدن 
 ف 

 قطاع البيئة •
 تجاريةالالمصالح  •
 المعنيةاألخرى أو الجهات الحكومية  األطراف  •
ي جميع األحياء، الرسمية وغتر  قطاعات •

سكان المدينة األوسع ف 
 الرسمية

 الجامعات المحلية •
 ةيجمعيات الصناعالالمؤسسات العلمية /  •

تيبات المالية  10.1.3 التر
ي الظل( للتعامل

 )ف 
مع المساعدات 
الواردة وضف 

 األموال

بعد الحدث  ما توجد ترتيبات 
للتعامل مع المساعدات المالية 

 .وتوزيعها

 .توجد ترتيبات ويعتقد أنها قابلة للتطبيق -5
تيبات عىل بعض الفجوات الطفيفة ولكن يعتقد أنها  -4 تحتوي التر

 .قابلة للتطبيق
تيبات عىل فجوة  -3  .للتطبيق تها قابليتهدد  قد أو أكتر تحتوي التر
تيبات عىل أوجه قصور أكتر أهمية تضع قابلية  -2 تنطوي التر
ي  العامة طبيقالت

 .موضع شك ف 
ترتيبات جزئية أو غتر كاملة. من غتر المحتمل أن تكون قابلة  -1

 .للتطبيق
 .طخطال توجد  -0

ها من قبل الحكومة الوطنية، إذا كانت ال تزال تعمل،  أو من يمكن توفتر
كة محاسبة منظماتقبل   .القطاع الخاص مثل شر

 الدروس المستفادة / حلقات التعلم 10.2

منظور بعد إنتهاء وجود عملية و  حلقات التعلم 
األزمة حول ما جرى بشكل جيد 

ي اإلستجابة وما كان 
أقل جودة ف 

 .للحدث ومراحل ما بعد الحدث

لمصلحة وقد تم أصحاب ا و يتم تبادلها بير  توجد خطط شاملة  -5
ات عىل الخطط  -استخدامها بالفعل بعد وقوع كارثة  تم إجراء تغيتر

 .والممارسات
ي  -4

الت الفعلية االحتوجد خطط شاملة ولكن لم يتم استخدامها ف 
 .بعد التدريبات بل
اف بالحاجة إىل التعلم وهناك بعض المحاوالت لتبادل  -3 يتم اإلعتر

 .اك فجواتهن -منهجية  غتر الدروس، ولكنها 
تم التخطيط للتعلم من ما بعد الحدث من قبل بعض أصحاب  -2

المصلحة، ولكن بدرجات متفاوتة وليس من المخطط 
 .تبادله/ مشاركته

ي أحسن األحوال تخطيطأي  -1
ي ف 
 .للتعلم بعد الحدث هو بدانئ

 .ال توجد خطط -0

ة يمكن أن تكون هذه العملية هي العملية المستخدمة للتعلم والمراجع
ي  -المعتادة بعد التدريبات والممارسات 

 ."الفرق هو أن هذا "حقيقر
 

ي مساعدة المدينة عىل فهم كيفية "إعادة 
يعد هذا التعلم أمرا مهما ف 

ي تحسير  فهم المخاطر. يمكن إدراج 
البناء بشكل أفضل" وكذلك ف 

ي إطار إدارة مخاطر 
المخاطر الجديدة  والتعلم من األحداث الحقيقية ف 

ي األساسيةالمدين
 2-ة، كما هو موضح ف 
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ملحق 1: مسرد المصطلحات

أُخذت غالبية التعريفات الواردة فى هذا المسرد من التعريفات الواردة في الملحق 2 من »توصيات فريق الخبراء العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بالمؤشرات والمصطلحات المتعلقة بالحد من 
مخاطر الكوارث«، فريق الخبراء الحكومي الدولي العامل المفتوح العضوية المعني بالمؤشرات والمصطلحات ذات الصلة بالحد من مخاطر الكوارث، )جنيف ، 29-30 سبتمبر/ أيلول 2015 ، و10– 11 فبراير/ 

شباط 2016 ، و15- 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016(.

الصدمات الحادة هي األحداث الطبيعية أو الناتجة عن صنع اإلنسان والتى تتسبب فى حدوث الكارثة. وتمثل الصدمات الحادة نقطة التركيز المباشرة فى بطاقة قياس القدرة هذه، ولكن الكوارث الناتجة الصدمات الحادة
عنها قد تكون أكثر حدة أو أكثر تكراراً أو أن المدينة أصبحت قدرتها ضئيلة على االستجابة بسبب الضغوطات المزمنة أو الكامنة. وتعد الصدمات الحادة طرف لسلسلة طرفها اآلخر هو الضغوط 

المزمنة.
هم األشخاص الذين تضرروا من حدث خطير، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. والمتضررون بصورة مباشرة هم الذين عانوا من إصابة أو مرض أو آثار صحية أخرى؛ والذين أجلوا أو تشردوا المتضررون

أو ارتحلوا أو عانوا من أضرار مباشرة في سبل عيشهم وفي ما لديهم من أصول اقتصادية ومادية واجتماعية وثقافية وبيئية.

أما المتضررون بصورة غير مباشرة، فهم األشخاص الذين عانوا من عواقب، غير اآلثار المباشرة أو باإلضافة إليها، مع مرور الوقت بسبب وقوع خلل أو تغييرات في االقتصاد أو البنية التحتية 
الحيوية أو الخدمات األساسية أو التجارة أو العمل أو عانوا من عواقب اجتماعية وصحية ونفسية.

الشرح: يمكن أن يتضرر الناس بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وقد يتعرض األشخاص المتضررون لعو اقب قصيرة المدى أو طويلة المدى في حياتهم أو سبل عيشهم أو صحتهم وفي ما لديهم من 
أصول اقتصادية ومادية واجتماعية وثقافية وبيئية. وإضافًة إلى ذلك، يمكن اعتبار المفقودين أو القتلى من المتضررين بصورة مباشرة.

إعادة البناء بشكل 
أفضل

استغالل مراحل التعافي والتأهيل والتعمير التي تعقب الكارثة في زيادة قدرة األمم والجماعات على الصمود من خالل إدماج تدابير الحد من مخاطر الكوارث في جهود إصالح البنية التحتية المادية 
والنظم مجتمعية وإحياء سبل العيش واالقتصادات والبيئة.

الشرح : لن يفسر مصطلح ”المجتمعية“ على أنه النظام السياسي ألي بلد
مجموعة من المراسيم أو اللوائح والمعايير المرتبطة بها التي ترمي إلى تنظيم جوانب التصميم والتشييد ومواد البناء وإشغال المباني وتعديلها والتي تكون ضرورية لضمان سالمة البشر ورفاهم، بما قانون / كود البناء

في ذلك مقاومة االنهيار والضرر.
الشرح: يمكن أن تشمل قوانين البناء في آن واحد معايير تقنية ومعايير وظيفية. وينبغي أن تتضمن الدروس المستفادة من التجارب الدولية وينبغي أن تتالءم مع الظروف الوطنية والمحلية. ويعد وجود 

نظام إنفاذ منهجي من المتطلبات البالغة األهمية لدعم التطبيق الفعال لقوانين البناء.
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المزيج المتاح في أي منظمة أو جماعة محلية أو مجتمع من مكامن القوة والصفات والموارد إلدارة الحد من مخاطر الكوارث وتعزيز القدرة على الصمود.القدرة

الشرح : يمكن أن تشمل القدرة البنية التحتية والمؤسسات والمعارف والمهارات البشرية والصفات الجماعية مثل العالقات االجتماعية والقيادة واإلدارة.

القدرة على المواجهة: هي قدرة األفراد والمنظمات والنظم على إدارة الظروف غير المواتية أو المخاطرأو الكوارث، باستخدام المهارات والموارد المتاحة. وتستلزم القدرة على ا لمواجهة استمرار 
توافر الوعي والموارد وحسن اإلدارة، سواء في األوقات العادية أو في أثناء الكوارث أو الظروف غير المواتية. وتسهم القدرة على المواجهة في الحد من مخاطر الكوارث.

تقييم القدرة: هو العملية التي يتم بها استعراض قدرة جماعة أو منظمة أو مجتمع في ضوء األهداف المرجوة، حيث تحدد القدرات القائمة التي تحتاج إلى صيانة أو تعزير، وتحدد الثغرات في القدرات 
من أجل اتخاذ مزيد من اإلجراءات.

تنمية القدرات: هي العملية المنهجية التي يقوم بواسطتها األفراد والمنظمات والمجتمع باستنهاض وتنمية قدراتهم عبر الزمن في سبيل تحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية. 

ويمتد هذا المفهوم إلى ما هو أبعد من مصطلح بناء القدرات ليشمل جميع جوانب تحقيق نماء القدرات واستدامته عبر الزمن. ويشمل التعلم ومختلف أنواع التدريب، وكذلك الجهود المتواصلة لتنمية 
المؤسسات والوعي السياسي والموارد المالية والنظم التكنولوجية والبيئة التمكينية األوسع نطاقا.

هو عملية إدارية تنطوي على تحليل مخاطر الكوارث ووضع ترتيبات مسبقة تتيح اتخاذ التدابير المناسبة والفعالة في الوقت المناسب.التخطيط للطوارئ

الشرح: يفضي التخطيط للطوارئ إلى مسارات عمل منظمة ومنسقة تحدد فيها بوضوح الموارد واألدوار المؤسسية وعمليات المعلومات وترتيبات التشغيل للعناصر الفاعلة المعنية في أوقات الحاجة. 
وانطالقا من سيناريوهات الظروف الطارئة أو األحداث الخطيرة التي يمكن أن تقع، يتيح هذا التخطيط للعناصر الفاعلة الرئيسية بأن تتصور المشاكل التي يحتمل أن تنشأ أثناء الكوارث وأن تتداركها 

وتحلها. ويشكل التخطيط للطوارئ جزءا هاماً من التأهب العام. ويلزم تحديث خطط الطوارئ واختبارها بانتظام.
الوظائف اإلدارية 

المهمة
تشمل الوظائف اإلدارية المهمة الوظائف التى تؤثر مباشرة على رفاه العامة أو األفراد. على سبيل المثال: دفع طوابع المعونة الغذائية أو إعانات البطالة، ومكاتب اإلسكان، واإلبالغ عن الضرر بعد 

الكارثة، وجمع القمامة والتخلص منها.

هي المعدات والبنى التحتية للمرافق أو أنظمة/بيانات الكمبيوتر التى تعد حساسة فى إدارة المدينة، أو الحفاظ على السالمة العامة، أو االستجابة للكوارث. وعادة ما تترابط هذه األصول الحساسة فيما األصول الحساسة
بينها وقد تشكل سالسل أعطال تستلزم تحديدها والتعامل معها.

هي الهياكل المادية والمرافق والشبكات وسائر األصول التي تقدم خدمات ضرورية لسير الحياة االجتماعية واالقتصادية للجماعة المحلية أو للمجتمع.البنية التحتية الحيوية

هي التدهور البيئى وأية عوامل طبيعية أو بشرية أخرى تسبب ضرراً كامناً دون أن تفضى مباشرة إلى حدوث كارثة كاملة. وقد تشمل األمثلة على ذلك قضايا مثل اإلفراط فى استخدام المياه الجوفية، الضغوط المزمنة
أو التلوث، أو إزالة الغابات. وال تعد الضغوطات المزمنة محور تركيز بطاقة قياس القدرة بصورة مباشرة. ولكنها قد تزيد من احتمالية وقوع الكوارث أو تزيد من حدتها، أو تقلل قدرة المدينة على 

اإلستجابة لها. فالضغوط المزمنة هي طرف لسلسلة ينتهى طرفها اآلخر بالصدمات الحادة.
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اضطراب خطير في سير الحياة في جماعة أو مجتمع على أي نطاق بسبب أحداث خطيرة تتفاعل مع ظروف التعرض لألخطار والضعف والقدرة، بما يؤدي إلى واحدة أو أكثر من الخسائر واآلثار الكارثة
التالية: الخسائر واآلثار البشرية والمادية واالقتصادية والبيئية.

الشروح: يمكن أن يكون تأثير الكارثة فورًيا ومحصوًرا في موقع معين، ولكنه عادًة ما يكون واسع النطاق ويمكن أن يستمر لفترة زمنية طويلة. وقد يشكل التأثير تحدًيا لقدرة الجماعات أو التجمعات 
على المواجهة باستخدام مواردها الخاصة أو يتجاوز حدود هذه القدرة، وبالتالي قد يستدعي المساعدة من مصادر خارجية، قد تشمل سلطات المناطق المجاورة أو المستويات الوطنية أو الدولية.

الطوارئ تستخدم أحيانا باعتبارها مرادفا لمصطلح الكارثة، كما هو الحال مثال في سياق األخطار البيولوجية والتكنولوجية أو حاالت الطوارئ الصحية، والتي يمكن مع ذلك أن تتعلق أيضا بأحداث 
خطيرة ال تفضي إلى اضطراب خطير في سير الحياة في الجماعة أو المجتمع. 

ضرر الكارثة يقع أثناء وقوع الكارثة أو بعدها مباشرة. ويقاس هذا الضرر عادة بوحدات مادية )مثل األمتار المربعة من المساكن، أو كيلومترات الطرق، وما إلى ذلك(، ويصف التدمير الكلي أو 
الجزئي لألصول المادية، وتعطل الخدمات األساسية واألضرار التي تلحق بسبل العيش في المنطقة المتضررة. 

أثر الكارثة هو التأثير الكلي، بما في ذلك اآلثار السلبية )مثل الخسائر االقتصادية( واآلثار اإليجابية )مثل المكاسب االقتصادية( التي تنجم عن حدث خطير أو كارثة. ويشمل هذا المصطلح اآلثار 
االقتصادية واإلنسانية والبيئية، ويمكن أن يشمل الوفيات واإلصابات واألمراض وغير ذلك من اآلثار السلبية التي تمس بالرفاه البدني والعقلي واالجتماعي لإلنسان.

ولغرض نطاق إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030 )الفقرة 15(، سينظر أيضا في المصطلحات التالية:

الكارثة المحدودة: نوع من الكوارث يؤثر فقط في المجتمعات المحلية ويتطلب مساعدة من خارج المجتمع المحلي المتضرر.

الكوارث الكبيرة: نوع من الكوارث يؤثر على المجتمع ويتطلب مساعدة وطنية أو دولية.

الكوارث المتكررة وغير المتكررة: تتوقف على احتماالت حلول خطر معين ووقوع آثاره ووتيرة تكرر حلوله وقوع آثاره. ويمكن أن يكون أثر الكوارث المتكررة تراكمًيا أو أن يصبح مزمًنا بالنسبة 
للمجتمع المحلي أو المجتمع.

الكارثة البطيئة الظهور: تعرف بأنها كارثة تظهر تدريجيا بمرور الوقت. ويمكن أن ترتبط الكوارث البطيئة الظهور مثال بالجفاف والتصحر وارتفاع مستوى سطح البحر والمرض الوبائي.

الكارثة المفاجئة الظهور: هي كارثة يفجرها حادث خطير يظهر بشكل سريع أو مفاجئ. ويمكن أن ترتبط الكوارث المفاجئة الظهور مثال بزلزال أو ثورة بركان أو فيضان مفاجئ أو انفجار كيميائي أو 
شلل في البنية التحتية الحيوية أو حادث من حوادث النقل.

قاعدة بيانات الخسائر 
الناجمة عن الكوارث

مجموعة سجالت تجمع بانتظام بشأن حدوث الكوارث وأضرار ها وخسائر ها واآلثار الناجمة عنها، في امتثال للمتطلبات الدنيا للرصد المنصوص عليها في إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث 
للفترة 2015 – 2030

تنظيم تدابير وتخطيطها وتطبيقها من أجل االستعداد للكوارث واالستجابة في حالة وقوعها والتعافي من آثارها.إدارة الكوارث

شرح : قد ال تفضي إدارة الكوارث إلى درء األخطار أو إزالتها تماما؛ إذ إنها تركز على وضع وتنفيذ خطط التأهب وغيرها من الخطط للحد من آثار الكوارث و”إعادة البناء 
بشكل أفضل “. ويمكن أن يؤدي عدم وضع وتطبيق خطة إلى حدوث خسائر في األرواح والممتلكات وإلى فقدان اإليرادات.

وأحيانا يستخدم أيضا مصطلح ”إدارة حاالت الطوارئ“ باعتباره مرادفا لمصطلح إدارة الكوارث، ال سيما في سياق األخطار البيولوجية والتكنولوجية وفي حاالت الطوارئ 
الصحية. ورغم وجود درجة كبيرة من التداخل بين المصطلحين، يمكن أن تحيل حالة الطوارئ أيضا إلى أحداث خطيرة ال تفضي إلى اضطراب شديد في سير الحياة في 

جماعة أو مجتمع.
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احتماالت حدوث خسائر في األرواح أو إصابات أو تدمير أو إتالف ممتلكات في منظومة أو مجتمع أو جماعة في فترة زمنية محددة، تحدد استنادا إلى عناصر التعرض للخطر وقابلية التضرر مخاطر الكوارث
والقدرات.

شرح : يعكس تعريف مخاطر الكوارث مفهوم األحداث الخطيرة والكوارث باعتبارها نتيجة لظروف خطر موجودة ومستمرة. وتشمل مخاطر الكوارث أنواًعا مختلفة من الخسائر المحتملة التي غالًبا ما 
يصعب حصرها. ومع ذلك، تساعد معرفة األخطار القائمة وأنماط السكان ومستويات التنمية االجتماعية االقتصادية على تقييم مخاطر الكوارث وتحديدها بصورة عامة على األقل.

ومن المهم النظر في السياقات االجتماعية واالقتصادية التي تحدث فيها مخاطر الكوارث، ومراعاة أن األشخاص ال يتشاطرون بالضرورة نفس التصورات بشأن المخاطر والعوامل الكامنة وراءها.

وبالتالي، تمثل المخاطر المقبولة أو المخاطر التي يمكن تحملها، مصطلحا فرعًيا مهًما؛ ويتوقف مدى اعتبار مخاطر الكوارث مقبولة أو محتملة على الظروف االجتماعية واالقتصادية والسياسية 
والثقافية والتقنية والبيئية القائمة. وفي المجال التقني، يستخدم مصطلح ”المخاطر المقبولة“ أيضا لتقييم وتحديد التدابير الهيكلية وغير الهيكلية الالزمة للتخفيف من األضرار التي يمكن أن تلحق 

باألشخاص والممتلكات والخدمات والنظم إلى مستوى معين يمكن تحمله، يحدد وفقا لقوانين أو ”ممارسات مقبولة“ تستند إلى احتماالت معروفة بشأن األخطار والعوامل األخرى.

المخاطر المتبقية هي المخاطر التي تستمر حتى بعد تطبيق التدابير الفعالة للحد من مخاطر الكوارث، والتي تستوجب المحافظة على قدرات االستجابة لحاالت الطوارئ والتعافي منها. ويستلزم وجود 
الخطر المتبقي العمل باستمرار على تطوير ودعم القدرات الفعالة لخدمات الطوارئ والتأهب واالستجابة والتعافي، إلى جانب السياسات االجتماعية واالقتصادية مثل شبكات األمان وآليات تحويل 

المخاطر، في إطار نهج شمولي.
حوكمة مخاطر 

الكوارث
منظومة المؤسسات واآلليات والسياسات واألطر القانونية والترتيبات األخرى التي ترمي إلى توفير التوجيه في الحد من مخاطر الكوارث ومجاالت السياسة العامة ذات الصلة وتنسيقها واإلشراف 

عليها.
شرح: ينبغي أن تتسم الحوكمة الرشيدة بالشفافية والشمول والكفاءة وأن تكون جماعية من أجل الحد من مخاطر الكوارث القائمة وتجنب نشوء مخاطر جديدة.

إدارة مخاطر الكوارث هي تطبيق سياسات واستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث من أجل منع نشوء مخاطر كوارث جديدة والحد من مخاطر الكوارث القائمة وإدارة المخاطر المتبقية، بما يسهم في إدارة مخاطر الكوارث
تعزيز القدرة على الصمود والحد من الخسائر الناجمة عن الكوارث.

شرح : يمكن أن يميز في تدابير إدارة مخاطر الكوارث بين إدارة المخاطر المرتقبة للكوارث واإلدارة التصحيحية لمخاطر الكوارث واإلدارة التعويضية لمخاطر الكوارث، التي تسمى أيضا إدارة 
المخاطر المتبقية.

وتهتم أنشطة إدارة المخاطر المرتقبة للكوارث بمخاطر الكوارث الجديدة وتهدفإلى تفادي نشوئها أو زيادة حدتها. فهي تركز على التصدي لمخاطر الكوارث التي يمكن أن تظهر مستقباًل في حال عدم 
اعتماد سياسات الحد من مخاطر الكوارث. ومن األمثلة في هذا السياق تحسين تخطيط استخدام األراضي أو أنظمة اإلمداد بالمياه المقاومة للكوارث.

وتهتم أنشطة اإلدارة التصحيحية لمخاطر الكوارث بمخاطر الكوارث القائمة بالفعل التي ينبغي إدارتها والحد منها حاليا، وتسعى إلى إزالتها أو الحد منها. ومن األمثلة في هذا السياق تجديد البنى التحتية 
الحيوية أو نقل السكان أو الممتلكات بسبب التعرض للمخاطر.

وتعزز أنشطة اإلدارة التعويضية لمخاطر الكوارث قدرة األفراد والمجتمعات على الصمود اجتماعيا واقتصاديا في وجه المخاطر المتبقية التي ال يمكن الحد منها بشكل فعال. وتشمل أنشطة التأهب 
واالستجابة والتعافي، ولكنها تشمل أيضا مزيجا من أدوات التمويل المختلفة، مثل صناديق الطوارئ الوطنية، واالئتمانات في حاالت الطوارئ، والتأمين وإعادة التأمين، وشبكات األمان االجتماعي.

وتتوخى اإلدارة المجتمعية لمخاطر الكوارث تعزيز إشراك المجتمعات المحلية المتضررة في إدارة مخاطر الكوارث على الصعيد المحلي. ويشمل ذلك عمليات تقييم المجتمعات المحلية لألخطار وقابلية 
التعرض للمخاطر وتوافر القدرات، ومشاركتها في تخطيط اإلجراءات المحلية للحد من مخاطر الكوارث وتنفيذها ورصدها وتقييمها.

ويتمثل نهج المجتمعات المحلية والشعوب األصلية في إدارة مخاطر الكوارث في االعتراف بالمعارف والممارسات التقليدية واألصلية والمحلية واستخدامها لتكميل المعارف العلمية في تقييمات مخاطر 
الكوارث ولتخطيط اإلدارة المحلية لمخاطر الكوارث وتنفيذها.

وتحدد خطط إدارة مخاطر الكوارث الغايات وكذلك األهداف المعينة للحد من مخاطر الكوارث، إلى جانب اإلجراءات ذات الصلة لتحقيق هذه األهداف. وينبغي أن يسترشد فيها بإطار سنداي للحد من 
مخاطر الكوارث للفترة 2015 - 2030 وأن تراعى وتنسق في إطار الخطط اإلنمائية ذات الصلة وعمليات تخصيص الموارد واألنشطة البرنامجية. وينبغي أن تكون الخطط على الصعيد الوطني 
محددة لكل مستوى من مستويات المسؤولية اإلدارية ومالئمة للظروف االجتماعية والجغرافية المختلفة القائمة. وينبغي أن تحدد الخطة اإلطار الزمني للتنفيذ والمسؤوليات ذات الصلة به ومصادر 

التمويل. وينبغي إيجاد روابط مع خطط التنمية المستدامة والتكيف مع تغير المناخ حيثما أمكن
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الحد من مخاطر 
الكوارث

يهدف الحد من مخاطر الكوارث إلى الحيلولة دون ظهور مخاطر الكوارث الجديدة والحد من مخاطر الكوارث القائمة وإدارة المخاطر المتبقية، وكل هذا يسهم في تعزيز القدرة على الصمود وبالتالي 
في تحقيق التنمية المستدامة.

شرح: الحد من مخاطر الكوارث هو هدف سياسة إدارة مخاطر الكوارث، ويرد تحديد غاياته وأهدافه في خطط واستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث.

وتحدد استراتيجيات وسياسات الحد من مخاطر الكوارث األهداف والغايات في مختلف الجداول الزمنية وتتضمن غايات ومؤشرات وأطًرا زمنية واضحة. وتمشًيا مع إطار سنداي للحد من مخاطر 
الكوارث للفترة 2015- 2030 ينبغي أن تستهدف هذه االستراتيجيات والسياسات منع نشوء مخاطر الكوارث والحد من المخاطر القائمة وتعزيز القدرة على الصمود من النواحي االقتصادية 

واالجتماعية والصحية والبيئية.

وترد في ”إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030 “ الذي أقرته األمم المتحدة، والذي اعتمد في آذار/مارس 2015، سياسة عالمية متفق عليها للحد من مخاطر الكوارث، تتمثل 
النتيجة المنشود تحقيقها على مدى السنوات الخمس عشرة القادمة في: ”الحد بشكل كبير من مخاطر الكوارث والخسائر في األرواح وسبل المعيشة والصحة واألصول االقتصادية والمادية واالجتماعية 

والثقافية والبيئية لألشخاص واألعمال التجارية والمجتمعات المحلية والبلدان“.
القدرة علي الصمود 
أمام مخاطر الكوارث

القدرة على التخفيف والتعافي من آثار الكوارث. هو فرع من المفهوم األوسع للقدرة على الصمود »انظر القدرة على الصمود«.

منظومة متكاملة لرصد األخطار والتنبؤ بها وتوقعها، وتقييم مخاطر الكوارث، ونظم وعمليات أنشطة االتصاالت واالستعداد التي تمكن األفراد والمجتمعات المحلية والحكومات واألعمال التجارية نظام اإلنذار المبكر
والجهات األخرى من اتخاذ اإلجراءات في الوقت المناسب للحد من مخاطر الكوارث قبل وقوع األحداث الخطيرة.

شرح: يمكن أن تشمل نظم اإلنذار المبكر الفعالة ”الممتدة من البداية إلى النهاية“ و”المتمحورة حول اإلنسان“ أربعة عناصر رئيسية مترابطة هي: ) 1( المعرفة بمخاطر الكوارث استناًد إلى الجمع 
المنتظم للبيانات وتقييم مخاطر الكوارث؛ و) 2( الكشف عن األخطار وعواقبها المحتملة ورصدها وتحليلها والتنبؤ بها؛ و) 3( نشر وتعميم مصدر رسمي إلنذارات ومعلومات ذات صلة باحتمال 

وقوع أخطار وآثار تلك األخطار على أن تكون موثوقة وآنية ودقيقة وقابلة للتنفيذ؛ و) 4( االستعداد على جميع المستويات لالستجابة لإلنذارات التي يتم تلقيها. وينبغي أن تنسق هذه العناصر المترابطة 
األربعة داخل القطاعات وعلى المستويات المتعددة لكي تشتغل المنظومة بفعالية وأن تدِرج آلية إلبداء التعقيبات من أجل التحسين المستمر. وقد يؤدي الفشل في عنصر واحد من هذه العناصر أو عدم 

التنسيق فيما بينها إلى فشل المنظومة بأكملها.

ويعمل نظام اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة على معالجة عدة أخطار و/أو آثار ذات طبيعة مماثلة أو مختلفة في السياقات التي يمكن لألحداث الخطيرة أن تقع فيها منفردة أو متزامنة أو بالتتابع أو 
بالتراكم مع مرور الوقت، مع مراعاة اآلثار المحتملة المترابطة. ويساهم نظام اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة، القادر على التنبيه بخطر واحد أو أكثر، في زيادة فعالية واتساق اإلنذارات عن طريق 

توفير آليات وقدرات منسقة ومتوافقة، تشمل االستعانة بتخصصات متعددة من أجل تحديث وضبط تحديد األخطار ورصد األخطار المتعددة.
مجموع اآلثار االقتصادية التي تكون إما خسائر اقتصادية مباشرة أو خسائر اقتصادية غير مباشرة. الخسائر االقتصادية المباشرة: القيمة النقدية للتدمير الكلي أو الجزئي للممتلكات المادية الموجودة في الخسائر اإلقتصادية

المنطقة المتضررة. وتكاد الخسائر االقتصادية المباشرة تعادل األضرار المادية. الخسائر االقتصادية غير المباشرة: انخفاض القيمة المضافة االقتصادية نتيجة الخسائر االقتصادية المباشرة و/أو اآلثار 
البشرية والبيئية.

شرح: من أمثلة الممتلكات المادية التي يستند إليها لحساب الخسائر االقتصادية المباشرة المنازل والمدارس والمستشفيات والمباني التجارية والحكومية والهياكل األساسية للنقل والطاقة واالتصاالت 
السلكية والالسلكية والهياكل األساسية األخرى؛ واألصول التجارية والمنشآت الصناعية؛ واإلنتاج مثل المحاصيل والماشية والهياكل األساسية لإلنتاج. وقد تشمل أيضا األصول البيئية والتراث الثقافي.

وعادة ما تقع الخسائر االقتصادية المباشرة خالل الحدث أو خالل الساعات األولى من وقوعه، وكثيرا ما يتم تقييمها مباشرة بعد الحدث لتقدير تكلفة التعافي والمطالبة بمدفوعات التأمين. وتكون ملموسة 
وسهلة القياس نسبيا.

وتشمل الخسائر االقتصادية غير المباشرة اآلثار في االقتصاد الجزئي )مثل انخفاض اإليرادات بسبب تعطل العمل( واآلثار في االقتصاد الوسطي )مثل انخفاض اإليرادات بسبب اآلثار على الموارد 
الطبيعية، أو االنقطاعات في سالسل اإلمداد أو البطالة المؤقتة( واآلثار في االقتصاد الكلي )مثل الزيادة في األسعار، وزيادة الديون الحكومية، واألثر السلبي على أسعار أسواق األوراق المالية، 

وانخفاض الناتج المحلي اإلجمالي(. ويمكن أن تحدث الخسائر غير المباشرة داخل منطقة الخطر أو خارجها وغالبا بفارق زمني. ونتيجة لذلك قد تكون غير ملموسة أو صعبة القياس.
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نقل الناس والممتلكات مؤقتاً إلى أماكن أكثر أماناً قبل وقوع الحدث الخطير أو أثناءه أو بعده بغية حمايتهماإلجالء

الشروح: تحيل خطط اإلجالء إلى الترتيبات المحددة مسبقا لكي يتسنى نقل الناس والممتلكات مؤقتا إلى أماكن أكثر أماناً قبل وقوع الحدث الخطير أو أثناءه أو بعده. وقد تشمل خطط اإلجالء خطط عودة 
األشخاص الذين تم إجالءهم وخيارات اإليواء في المكان عينه.

حالة السكان والهياكل األساسية والمساكن والقدرات اإلنتاجية وسائر األصول البشرية الملموسة الموجودة في المناطق المعرضة للخطر.التعرض

شرح: يمكن أن يشمل قياس التعرض للخطر عدد األشخاص أو أنواع األصول في منطقة ما. ويمكن أن يقرن بقابلية محددة للتضرر وقدرة معينة للعناصر المعرضة لخطر بعينه لتقدير المخاطر الكمية 
المرتبطة بذلك الخطر في المنطقة المعنية.

مخاطر منخفضة الشدة، أو أحداث خطيرة وكوارث عالية التواتر، ترتبط أساسا لكن ليس حصراً بأخطار ذات طابع محلي بدرجة كبيرة.مخاطر كوارث ممتدة

شرح: تكون مخاطر الكوارث الممتدة مرتفعة عادة عندما تكون مجتمعات محلية عرضة لظواهر الفيضانات أو االنهيارات األرضية أو العواصف أو حاالت الجفاف المتكررة محلياً وتكون قابلة 
للتضرر منها. وكثيرا ما تزداد حدة مخاطر الكوارث الممتدة بسبب الفقر والتوسع الحضري والتدهور البيئي.

سالسل األعطال هي مجموعة متصلة من األعطال التى تمتد لتشمل كل األصول الحيوية فى أنظمة بنى تحتية عديدة فى المدينة.فعلى سبيل المثال : قد يتسبب عطل محطات الكهرباء فى توقف محطات سالسل األعطال
معالجة المياه عن العمل؛ مما قد يوقف مستشفى عن العمل، والذى قد يعنى بدوره فقدان جزء كبير من قدرة مستشفيات المدينة على القيام بعمليات غسل الكلى. لذلك تمتد سالسل األعطال لتشمل الطاقة 

والمياه ونظم الرعاية الصحية.
هي منظمات موجودة لخلق القدرة على الصمود فى مواجهة الكوارث على المستوى المحلى سواء أنشئت لهذا الغرض بالتحديد )على سبيل المثال منظمات االستجابة المجتمعية فى حاالت الطوارئ( أو المنظمات األهلية

أنشئت لخدمة أغراض أخرى لكنها ترغب أو يمكن أن تؤدى دوراً فى الصمود لمواجهة الكوارث : مثل  دور العبادة ، والموائد المستديرة لألعمال التجارية، ومنظمات الشباب، ومطابخ تقديم الطعام، 
ومشروع حراسة األحياء، والمراكز اليومية وغيرها.
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هو كل عملية أو ظاهرة أو نشاط بشري يمكن أن يتسبب في حدوث خسائر في األرواح أو إصابات أو آثار صحية أخرى، أو في إتالف ممتلكات، أو في حدوث اضطرابات اجتماعية واقتصادية أو الخطر
تدهور بيئي

شروح: يمكن أن تكون األخطار طبيعية المنشأ أو بشرية المنشأ أو إجتماعية - طبيعية من حيث المنشأ. وترتبط األخطار الطبيعية بالدرجة األولى بالعمليات والظواهر الطبيعية. وتتسبب األنشطة 
البشرية وخيارات اإلنسان بشكل كامل أو غالب في األخطار البشرية المنشأ أو األخطار التي يتسبب فيها اإلنسان. وال يشمل هذا المصطلح وقوع أو احتمال وقوع النزاعات المسلحة وغيرها من 

حاالت التوتر أو عدم االستقرار االجتماعي التي تخضع للقانون الدولي اإلنساني والتشريعات الوطنية. وهناك أخطار عديدة منشؤها اجتماعي وطبيعي من حيث إنها ترتبط بمزيج من العوامل الطبيعية 
والبشرية، من بينها تدهور البيئة وتغير المناخ.

وقد تكون األخطار منفردة أو متسلسلة أو مجتمعة في أصلها وآثارها. ويتميز كل خطر بموقعه، وشدته أو مداه، وتواتره، واحتماالت وقوعه. وتحدد األخطار البيولوجية أيضا بحسب عدواها
أو درجة سميتها أو غير ذلك من الخصائص المتعلقة بالعوامل المسببة لألمراض من قبيل االستجابة للجرعة، وفترة الحضانة، ومعدل الوفيات، وتقدير خطر االنتقال.

ويعني تعدد األخطار تشكيلة األخطار المتعددة الكبرى التي يواجهها البلد والسياقات المحددة التي يمكن أن تحدث فيها أحداث خطيرة بالتزامن أو التتابع أو التراكم مع (مرور الوقت، مع مراعاة اآلثار 
المحتملة المترابطة.

- وتشمل األخطار )المشار إليها في إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015 والواردة بالترتيب األبجدي( العمليات والظواهر البيئية والبيولوجية والجيولوجية والمائية المناخية
والتكنولوجية.

األخطار البيولوجية هي األخطار العضوية المنشأ أو األخطار التي تحملها نواقل بيولوجية تشمل الكائنات المجهرية المسببة لألمراض والتوكسينات والمؤثرات الحيوية. ومن األمثلة على ذلك البكتريا 
أو أو الطفيليات وكذلك األحياء البرية والحشرات والنباتات السامة، والبعوض الناقل للعوامل المسببة لألمراض.

ويمكن أن تشمل األخطار البيئية األخطار الكيميائية والطبيعية والبيولوجية. ويمكن أن تنشأ عن التدهور البيئي أو التلوث الفيزيائي أو الكيميائي في الهواء والماء والتربة. بيد أن العديد من العمليات 
والظواهر التي تندرج في هذه الفئة يمكن تسميتها بعوامل األخطار والمخاطر بدالً من األخطار في حد ذاتها، من قبيل تدهور التربة، وإزالة الغابات، وفقدان التنوع البيولوجي، والتملح،

وارتفاع مستوى سطح البحر.
وتنشأ األخطار الجيولوجية أو الجيوفيزيائية من العمليات التي تحدث داخل األرض. ومن األمثلة على ذلك الزالزل وا ألنشطة واالنبعاثات البركانية، وما يتصل بها من عمليات جيوفيزيائية من قبيل 
تحركات الكتل األرضية، واالنهياالت األرضية، واالنهيارات الصخرية، وتدحرج التربة، وتدفقات الحطام أو السيول الطينية. وأما العوامل المائية المناخية فهي عوامل مساهمة هامة في بعض هذه 

العمليات. ويصعب تصنيف ظاهرة أمواج التسونامي: فعلى الرغم من أنها ناجمة عن الزالزل وغيرها من الظواهر الجيولوجية التي تقع تحت سطح البحر، فإنها تصبح أساسا عملية بحرية تظهر في 
شكل أخطار ساحلية ذات صلة بالمياه.

واألخطار المائية المناخية هي أخطار ذات منشأ جوي أو هيدرولوجي أو أوقيانوغرافي. ومن األمثلة على ذلك األعاصير المدارية (المعروفة أيضا باسم األعاصير وأعاصير التيفون ) والفيضانات، بما 
في ذلك الفيضانات المفاجئة وحاالت الجفاف؛ وموجات الحرارة وموجات البرد؛ وهبوب العواصف الساحلية. ويمكن أن تكون الظروف المائية المناخية أيضا عامالً في نشوء أخطار أخرى من قبيل 

االنهياالت األرضية وحرائق البراري، وغزو الجراد، واألوبئة، وفي نقل المواد السمية ومواد االنفجارات البركانية وتناثرها.

وتنشأ األخطار التكنولوجية عن الظروف التكنولوجية أو الصناعية أو اإلجراءات الخطيرة وأعطال الهياكل األساسية، أو عن أنشطة بشرية معينة. وتشمل األمثلة على ذلك التلوث الصناعي، واإلشعاع 
النووي، والنفايات السامة، وانهيار السدود، وحوادث النقل، وانفجارات المصانع، والحرائق، وتسرب المواد الكيميائية. وقد تنشأ األخطار التكنولوجية أيضا مباشرة كنتيجة آلثار ظاهرة طبيعية خطيرة

هو ظهور خطر ما في مكان معين خالل فترة معينة من الزمن.الحدث الخطير
شرح: يمكن أن تؤدي األحداث الشديدة الخطورة إلى كارثة إذا اقترن حدوثها بعوامل مخاطر أخرى

مخاطرالكوارث 
الشديدة

هي مخاطر الكوارث العالية الشدة، وذات التواتر المتوسط أو المنخفض، المرتبطة في األغلب
باألخطار الكبرى.

شرح: مخاطر الكوارث الشديدة هي في األغلب سمة من سمات المدن الكبيرة أو المناطق المكتظة بالسكان التي ليست معرضة فحسب لألخطار الشديدة من قبيل الزالزل القوية أو البراكين النشطة أو 
الفيضانات العارمة أو أمواج التسونامي أو العواصف الكبرى، وإنما تكون ذات مستويات عالية في قابلية التضرر من هذه األخطار
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هو التقليل أو التقليل إلى أدنى حد من اآلثار السلبية لحدث خطير.التخفيف
شرح: غالباً ما يتعذر تجنب اآلثار السلبية لألخطار بشكل كامل، وال سيما األخطار الطبيعية،

ولكن يمكن الحد من نطاقها أو التقليل من شدتها بدرجة كبيرة عن طريق عدة استراتيجيات
وإجراءات. وتشمل تدابير التخفيف اعتماد تقنيات الهندسة والمباني المقاومة لألخطار، فضالً عن تحسين السياسات البيئية واالجتماعية والتوعية العامة. وتجدر اإلشارة إلى أن ”التخفيف “ يعرف بشكل 

مختلف، في السياسة المتعلقة بتغير المناخ، فهو المصطلح المستخدم للداللة على الحد من انبعاثات غازات الدفيئة التي هي مصدر تغير المناخ
يتم حساب الخطر المؤدى للكارثة وشدته لكى يكونا فى نقطة الوسط للتوزيع االحتمالى )يفضل( أو تقييمهما كـ )نمطية(، من خالل حكم الخبراء وتقديرات أخرى متخصصة»األكثر إحتماالً«

يتم حساب الخطر المؤدى للكارثة وشدته لكى يكونا على رأس ال10 % من التوزيع االحتمالي )يفضل( أو تقييمهما كـ )أسوأ حالة(، من خالل حكم الخبراء أو تقديرات أخرى متخصصة»األكثر حدة«
المنبر الوطني للحد 
من مخاطر الكوارث

هو مصطلح عام للداللة على اآلليات الوطنية للتنسيق والتوجيه في مجال السياسات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث التي تكون متعددة القطاعات ومتشابكة التخصصات في طبيعتها، مع مشاركة 
القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني التي تشمل جميع الكيانات المعنية داخل بلد ما

شروح: تتألف منتديات التنسيق الحكومية الفعالة من أصحاب المصلحة المعنيين على الصعيدين الوطني والمحلي ولها جهة تنسيق وطنية معينة. ولكي تكون لهذه اآلليات دعائم راسخة في األطر
المؤسسية الوطنية ينبغي إنشاء المزيد من العناصر الرئيسية والمسؤوليات من خالل القوانين واألنظمة والمعايير واإلجراءات، بما في ذلك ما يلي: إسناد المسؤوليات والسلطات بوضوح؛ وبناء الوعي 
والمعرفة بمخاطر الكوارث من خالل تبادل ونشر المعلومات والبيانات غير الحساسة عن مخاطر الكوارث؛ والمساهمة في التقارير بشأن مخاطر الكوارث المحلية والوطنية وتنسيقها؛ وتنسيق حمالت 
التوعية العامة بشأن مخاطر الكوارث؛ وتيسير ودعم التعاون المتعدد القطاعات على الصعيد المحلى ( مثال بين الحكومات المحلية)؛ والمساهمة في تحديد خطط إدارة مخاطر الكوارث على الصعيدين 

الوطني والمحلي وجميع السياسات ذات الصلة بإدارة مخاطر الكوارث وإعداد التقارير بشأنها.
يتمثل في المعارف والقدرات التي تعدها الحكومات ومنظمات االستجابة واإلنعاش والمجتمعاتالتأهب

المحلية واألفراد للتحسب للكوارث المحتملة أو الوشيكة أو القائمة واالستجابة لها والتعافي من
آثارها على نحو فعال.

شرح: تنفذ إجراءات التأهب في سياق إدارة مخاطر الكوارث، ويهدف إلى بناء القدرات الالزمة
إلدارة جميع أنواع الطوارئ بكفاءة وتحقيق عمليات انتقال منظم من االستجابة إلى اإلنعاش

المستديم. ويستند التأهب إلى تحليل سليم لمخاطر الكوارث وإقامة روابط جيدة مع نظم اإلنذار المبكر، ويشمل أنشطة من قبيل التخطيط لحاالت الطوارئ، وتخزين المعدات واللوازم، ووضع ترتيبات 
التنسيق واإلجالء واإلعالم، وما يرتبط بها من تدريب وتمارين ميدانية. ويجب أن تدعم هذه اإلجراءات بقدرات رسمية مؤسسية وقانونية وعلى مستوى الميزانية. ويصف مصطلح ”االستعداد“ ذو 

الصلة القدرة على االستجابة بسرعة وعلى نحو مناسب عند االقتضاء. وتحدد خطة التأهب مقدما ترتيبات كفيلة بإتاحة تدابير فعالة ومالئمة، في الوقت المناسب، للتصدي ألحداث خطيرة محتملة محددة 
أو حاالت كوارث ناشئة قد تهدد المجتمع أو البيئة.

تتمثل في األنشطة والتدابير الرامية إلى تجنب مخاطر الكوارث القائمة والجديدة.الوقاية
شروح: تعبر الوقاية )أي الوقاية من الكوارث( عن مفهوم يراد به العزم على تجنب اآلثار الضارة المحتملة لألحداث الخطير ة بالكامل. ولئن تعذر التخلص من بعض مخاطر الكوارث، فإن الوقاية 

تهدف إلى الحد من أوجه قابلية التضرر واحتماالت التعرض لألخطار في ظروف ُتزال فيها كنتيجة لذلك مخاطر الكوارث. وتشمل األمثلة على ذلك السدود أو الحواجز التي تحول دون مخاطر 
الفيضانات، وأنظمة استخدام األراضي التي ال ترخص با إلقامة في المناطق المحفوفة بمخاطر عالية، والتصاميم الهندسية المضادة للزالزل التي تكفل بقاء مبنى هام واستمرار وظيفته إثر وقوع أي 

زلزال، والتحصين ضد األمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات. ويمكن أيضا اتخاذ تدابير وقائية عند وقوع حدث خطير أو كارثة أو بعد وقوعهما لمنع األخطار الثانوية أو عواقبها، مثل تدابيرمنع 
تلوث المياه.

هو إعادة البناء المتوسطة والطويلة األجل للبنى التحتية الحيوية والخدمات والمساكن والمرافق وسبل العيش الالزمة للتشغيل الكامل للجماعات أو المجتمعات المتضررة من الكوارث واستعادتها مع إعادة اإلعمار
إضفاء مقومات االستدامة والصمود عليها، ومواءمتها مع مبادئ التنمية المستدامة ومبدأ ”إعادة البناء بشكل أفضل“، من أجل تجنب مخاطر الكوارث أو التقليل من حدتها في المستقبل.
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هو إصالح أو تحسين سبل العيش والصحة، وكذلك أصول الجماعات أو المجتمعات المتضررة من الكوارث وأنظمتها وأنشطتها االقتصادية والمادية واالجتماعية والثقافية والبيئية، ومواءمتها مع مبادئ التعافى
التنمية المستدامة ومبدأ ”إعادة البناء بشكل أفضل“، من أجل تجنب مخاطر الكوارث أو التقليل من حدتها في المستقبل.

هو استعادة الخدمات والمرافق األساسية الالزمة لتصريف شؤون الجماعات أو المجتمعات المتضررة من الكوارثالتأهيل
هي مخاطر الكوارث التي ال يتم التحكم بها، حتى عندما تتخذ تدابير فعالة للحد من مخاطر الكوارث، والتي يجب تحسبا لها المحافظة على قدرات االستجابة الطارئة والتعافي.المخاطر المتبقية

شرح: ينطوي وجود مخاطر متبقية على استمرار الحاجة إلى تطوير القدرات الفعالة ودعمها فيما يتصل بخدمات الطوارئ والتأهب واالستجابة والتعافي إلى جانب السياسات االجتماعية - االقتصادية، 
من قبيل شبكات األمان وآليات تحويل المخاطر، في إطار تطبيق منهج كلي

هي قدرة نظام أو جماعة أو مجتمع معرض لألخطار على مقاومة آثار األخطار واستيعابها والتكيف معها وتحويلها والتعافي منها في الوقت المناسب وبطريقة فعالة، بسبل منها حفظ هياكلها األساسية القدرة على الصمود
الضرورية ووظائفها وإصالحها من خالل إدارة المخاطر

تتمثل فى قدرة أي كيان بدءاً من األفراد وحتى الشركات أو المجتمع على التأهب الوقائى ألي إضطراب مفاجئ غير متنبأ به والتعافى منه ومن ثم استغالل الفرص الجديدة التى يتيحها هذا اإلضطراب منافع الصمود
لتحقيق مزيد من النمو والتوسع. )جوديث رودين(

تتمثل في اإلجراءات التي تتخذ مباشرة قبل وقوع الكوارث أو أثناءها أو فورا بعد وقوعها بهدف إنقاذ األرواح والحد من اآلثار الصحية، وضمان السالمة العامة وتلبية االحتياجات المعيشية األساسية اإلستجابة 
للسكان المتضررين.

شرح: تركز االستجابة لحاالت الكوارث في الغالب على االحتياجات الفورية والقصيرة األجل وتسمى أحيانا اإلغاثة من الكوارث. ولتتسم االستجابة بالفعالية والكفاءة وحسن التوقيت ال بد من أن تعتمد 
على تدابير التأهب القائمة على الوعي بمخاطر الكوارث، بما في ذلك تنمية قدرات االستجابة لألفراد والمجتمعات المحلية والمنظمات والبلدان والمجتمع الدولي. وكثيرا ما تشمل العناصر المؤسسية 

لالستجابة توفير خدمات الطوارئ والمساعد ة العامة التي يقدمها القطاعان العام والخاص والقطاعات المجتمعية، فضال عن مشاركة السكان المحليين والمتطوعين. 
و خدمات الطوارئ هي مجموعة أساسية من الوكاالت المتخصصة التي تضطلع بمسؤوليات محددة في خدمة وحماية الناس والممتلكات في حاالت الطوارئ والكوارث. وتشمل من بين وكاالت عديدة 
أخرى سلطات الحماية المدنية والشرطة وخدمات اإلطفاء. والتمييز بين مرحلة االستجابة ومرحلة التعافي الالحقة ليس واضحاً. فقد تمتد إلى مرحلة التعافي بعض إجراءات االستجابة، من قبيل توفير 

السكن المؤقت وإمدادات المياه
هو تعزيز أو تحسين الهياكل القائمة لكي تصبح أكثر مقاومة لآلثار الضارة لألخطار وقادرة على الصمود في وجهها.التجهيز التحسينى

شرح: يقتضي التجهيز التحسيني النظر في تصميم الهياكل ووظيفتها، وفي الضغوطات التي قد تخضع لها الهياكل من جراء أخطار أو سيناريوهات أخطار معينة، وفي الطابع العملي لمختلف خيارات 
التجهيز التحسيني وتكاليفها. ومن األمثلة على التجهيز التحسيني إضافة دعائم لتثبيت الجدران، وتقوية األعمدة، وإضافة روابط من الصلب بين الجدران والسقوف، وتركيب مغالق في النوافذ، وتحسين 

حماية المرافق والمعدات الهامة.
نهج كمي أو نوعي لتحديد طبيعة ومدى مخاطر الكوارث عن طريق تحليل األخطار المحتملة وتقييم الظروف الحالية للتعرض للخطر وقابلية التضرر التي يمكنها باالقتران إلحاق أضرار باألشخاص تقييم مخاطر الكوارث

والممتلكات والخدمات وأسباب المعيشة والبيئة التي يعتمدون عليها.
شرح: يشمل تقييم مخاطر الكوارث: تحديد األخطار؛ واستعراض الخصائص التقنية لألخطار مثل موقعها وشدتها وتواترها واحتمالها؛ وتحليل التعرض للخطر وقابلية التضرر، بما في ذلك األبعاد 

المادية واالجتماعية والصحية والبيئية واالقتصادية، وتقييم فعالية قدرات المواجهة القائمة والبديلة فيما يتعلق بسيناريوهات المخاطر المحتملة.
المعلومات عن مخاطر 

الكوارث
المعلومات الشاملة عن جميع أبعاد مخاطر الكوارث، بما في ذلك األخطار والتعرض للمخاطر وقابلية التضرر والقدرات، فيما يتعلق باألشخاص والمجتمعات المحلية والمنظمات والبلدان والممتلكات.

شرح: تشمل المعلومات عن مخاطر الكوارث جميع الدراسات والمعلومات والخرائط الالزمة لفهم العوامل المتسببة في مخاطر الكوارث والعوامل الكامنة وراءها
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هو عملية تحويل رسمية أو غير رسمية للتبعات المالية لمخاطر معينة من طرف إلى طرف آخر بحيث تحصل األسرة المعيشية أو المجتمع المحلي أو المؤسسة أو سلطة الدولة على موارد من الطرف تحويل المخاطر
اآلخر بعد حدوث كارثة في مقابل المزايا االجتماعية أو المالية الجارية أو التعويضية المقدمة إلى ذلك الطرف اآلخر

التدابير الهيكلية وغير 
الهيكلية

تتمثل التدابير الهيكلية في إقامة أي منشآت لخفض أو تجنب اآلثار المحتملة لألخطار، أو تطبيق التقنيات الهندس ية أو التكنولوجيا للحصول على هياكل ونظم مقاومة لألخطار وقادرة على
الصمود. أما التدابير غير الهيكلية فهي تدابير ال تنطوي على إقامة أي منشآت، إذ تستخدم في المعارف أو الممارسات أو االتفاقات للحد من مخاطر الكوارث وآثارها، وبخاصة من خالل السياسات 

والقوانين والتوعية العامة والتدريب والتعليم.
شرح: تشمل التدابير الهيكلية الشائعة للحد من مخاطر الكوارث بناء السدود وإقامة الحواجز لمنع حدوث الفيضانات، وإقامة الحواجز لصد أمواج المحيطات، وإنشاء األبنية المقاومة للزالزل، ومالجئ 

اإلجالء. وتشمل التدابير غير الهيكلية الشائعة قوانين البناء، وقوانين تخطيط استخدام األراضي وإنفاذها، والبحث والتقييم، وموارد المعلومات، وبرامج التوعية العامة. ويالحظ أن مصطلح ”هيكلي“ 
يستخدم في الهندسة المدنية والهيكلية بمعنى أكثر تقييداً ليفيد فقط تحمل عبء الهيكل، مع استعمال مصطلح ”غير هيكلي “ لإلشارة إلى األجزاء األخرى مثل تغليف الجدران والتجهيزات الداخلية

هو تقييم شامل لشدة الخطر واحتماليته وأثره الكلي، وتعرض المدينة لهذا الخطروقابليتها للنضرر بحدوث خسائر في األرواح أو أضرار أو أي آثار سلبية أخرى تنجم عن الكارثة. وعلى األقل يوجد السيناريو 
نمطياً سيناريوهان للمدن، أحدهما األحداث »األكثر احتماالً« واآلخر األحداث »األكثر حدة«

هو شخص أو مجموعة / لجنة )مع مجموعات فرعية أو لجان فرعية( تقبل منهم كل المنظمات،أياً كان دورها فى صمود المدينة في مواجهة الكارثة، التوجيه أو اإلرشاد فى كل ما يتعلق بالصمود مركز تنسيق واحد
وكذلك يبلغونهم عما يخص هذا الشأن.

إجراءات التشغيل 
القياسية

هي عمليات وإجراءات تم التدريب عليها سلفاً لإلستجابة للطوارئ.

العوامل الكامنة وراء 
مخاطر الكوارث

هي العمليات أو الظروف، المتصلة في كثير من األحيان بالتنمية، التي تؤثر في مستوى مخاطرالكوارث عن طريق زيادة مستويات التعرض وقابلية التضرر أو خفض القدرات.
شروح: تشمل الدوافع الكامنة وراء مخاطر الكوارث - التي يشار إليها أيضا باسم العوامل الكامنة وراء مخاطر الكوارث - الفقر وعدم المساواة، وتغير المناخ وتقلباته، والتوسع الحضري السريع

وغير المخطط له، وعدم كفاية إدماج االعتبارات المتعلقة بمخاطر الكوارث في إدارة األراضي وإدارة البيئة والموارد الطبيعية، فضال عن العوامل المفاقمة مثل التغير الديمغرافي، والسياسات التي ال 
تراعي مخاطر الكوارث، واالفتقار إلى ا ألنظمة والحوافز لالستثمار الخاص في الحد من مخاطر الكوارث، وتعقد سالسل اإلمداد، ومحدودية توافر التكنولوجيا، وأوجه االستخدام غير المستدام للموارد 

الطبيعية، وتدهور النظم اإليكولوجية، والجوائح واألوبئة
هي الشروط التي تحددها العوامل أو العمليات المادية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية والتي تزيد من احتماالت تعرض الفرد أو المجتمع المحلي أو األصول أو النظم آلثار األخطار.القابلية للتضرر

شرح: لالطالع على العوامل اإليجابية التي تزيد قدرة الناس على مواجهة األخطار، انظر أيضاً
تعريفي ”القدرات“ و”القدرة على المواجهة“
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الملحق 2: تاريخ بطاقة قياس القدرة وتطورها

تاريخ بطاقة قياس القدرة وتطورها 

1- وضعت بطاقة قياس القدرة على الصمود في المدن فى 
    األساس فى 2004 لتقترن بإطار عمل هيوغو 

    للحد من مخاطر الكوارث، وتم تحديثها فى 2015 
    )نسخة 2.2– 30 ابريل/ نيسان 2015 ( ليتواءم مع 

    »األساسيات العشر« بعد تعديلها والتى وضعت 
    استجابة إلطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث: 

 .2030 -2015    

2- بعد 30 أبريل/ نيسان 2015، عكف مكتب األمم 
    المتحدة للحد من الكوارث )UNISDR ( مع 

    المنظمات  الشريكة على عملية استشارية موسعة 
.) LUIs( لتصميم المؤشرات الحضرية المحلية    

3- تمت تجربة النسخة 2.2 من بطاقة القدرة والمؤشرات 
    الحضرية المحلية وتلقي ردود األفعال عليهما من 

    المدن الرائدة.

4- بالتوازي، ُصممت المؤشرات الوطنية لدعم إطار 
    سنداي واعُتمدت األهداف العالمية للتنمية المستدامة.

5- تهدف هذه النسخة من بطاقة القدرة إلى دمج بطاقة 
    قياس القدرة مع المؤشرات الحضرية المحلية، 
    والمالءمة مع األطر الدولية األخرى، وتحسين 

    إمكانية استخدام األداة استجابة لردود أفعال المدن 
    الرائدة واقتراحتها.

۲۰۳۰

تضافر الجھود لبناء القدرة على
مواجھة الكوارث

المدن الرائدة - بطاقة قیاس القدرة

مانشستر، ستوك أون ترنت، المملكة المتحدة، أمادورا، البرتغال،
جونكوبینغ، أرفیكا، السوید. وقد أكملت العدید من المدن بطاقات

قیاس القدرة ووضعت خطط عمل إما بمبادراتھم الشخصیة أو
.UNISER أو IBM أو AECOM بالعمل مع

المدن الرائدة - المؤشرات الحضاریة المحلیة

بوجابا، بنما، كیسومو، كینیا، العقبة، األردن
یوغیكارتا، إندونیسیا، ماكاتي، الفلبین

إسالم اباد، باكستان

المؤشرات الوطنیة
إلطار سنداي (۲۰۱٦)

األھداف العالمیة للتنمیة
المستدامة (۲۰۱٦)

UNISDR أصدرت   
”األساسیات العشر لتمكین
المدن من القدرة على
الصمود“ المحدثة

UNISDR أصدرت   
”األساسیات العشر لتمكین
المدن من القدرة على
الصمود“         

UNISDR أصدرت ”لتمكین
المدن من القدرة على الصمود“
۲۰۱۰؟
أكثر من ۲٥۰۰ مدینة وقعت

UNISDR أصدرت ادارة
التقییم الذاتي للحكومات
المحلیة. ۲۰۱۱  

۲۰۱٥ ۲۰۰٥

إطار عمل ھیوغو
(۲۰۱٥ - ۲۰۰٥)

إطار عمل سنداي
(۲۰۳۰ - ۲۰۱٥)

UNISDR أصدرت بطاقة
قیاس القدرة ۱

UNISDR أصدرت بطاقة
قیاس القدرة ۲

UNISDR أصدرت
بطاقة قیاس القدرة ۳
وادارة التقییم السریع

.(QRE) للمخاطر
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الملحق 3: الربط المفاهيمي بين غايات إطار سنداي ومؤشراته واألساسيات العشر لتمكين المدن من القدرة على الصمود واألطر الدولية األخرى 

1- األساسيات العشر لتمكين المدن من القدرة على الصمود وغايات ومؤشرات إطار سنداي العالمية ومسودة غايات ومؤشرات إطار سنداي الوطنية. 

2- غايات إطار سنداي العالمية واألهداف العالمية للتنمية المستدامة 

3- غايات إطار سنداي العالمية واتفاق باريس )كوب 21(

عند تحديث بطاقة قياس القدرة على الصمود في المدن، أنهت )AEMCO ( و)IBM ( مراجعة عملية المواءمة بين المعايير المتضمنة في تقييم بطاقة قياس القدرة بموجب األساسيات العشر لتمكين المدن من 
القدرة على الصمود، والمؤشرات العالمية ومسودة المؤشرات الوطنية لرصد إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث.

     • المؤشرات العالمية من: توصيات فريق الخبراء العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بالمؤشرات والمصطلحات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث، العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية   
       المعني بالمؤشرات والمصطلحات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث، جنيف، 29-30 سبتمبر/ أيلول 2015، و10 – 11 فبراير/ شباط 2016، و15- 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

     • المؤشرات الوطنية من : القائمة األولية لمؤشرات رصد إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث على المستوى الوطني )مسودة لغرض التشاور(

الجدول الوارد في الصفحتين التاليتين هو ملخص يوضح عملية المواءمة بين األساسيات العشر لتمكين المدن من القدرة على الصمود ومؤشرات إطار سنداي العالمية والمحلية.

أ
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الروابط بين مؤشرات سنداي العالمية ومسودة مؤشرات سنداي الوطنية
األساسية 1: اإلعداد من أجل القدرة على الصمود

المؤشرات الوطنيةالمؤشرات العالمية
الغاية هـ

الزيادة بدرجة كبيرة في عدد البلدان التي لديها استراتيجيات 
وطنية ومحلية للحد من مخاطر الكوارث بحلول عام 2020

•  هـ1: هي عدد البلدان التي تعتمد وتنفذ   
   استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث الوطنية 

   بالتوافق مع إطار سنداي للحد من مخاطر 
   الكوارث 2030-2015.

•   هـ2: هي نسبة الحكومات المحلية التى تعتمد 
   وتنفذ استراتيجيات محلية للحد من مخاطر 

   الكوارث بالتوافق مع االستراتيجيات الوطنية. 
   يجب تقديم المعلومات على المستوى المالئم 

   للحكومة  تحت المستوى الوطني، المسئولة عن 
   الحد من مخاطر الكوارث.

ب2: استراتيجية وخطة وطنية للحد للحد من مخاطر الكوارث: هل تمتلك 
الدولة استراتيجيات وخطط وطنية للحد من مخاطر الكوارث تحتوى على 

غايات ومؤشرات وأطر زمنية، وتهدف إلى الوقاية من نشوء المخاطر، والحد 
من المخاطر الموجودة، وتعزيز القدرة على الصمود اإلقتصادية واإلجتماعية 

والصحية والبيئية؟ )نعم/ ال( )الغاية ه(
ب3: استراتيجية وخطة قطاعية للحد من مخاطر الكوارث: هل تطلب الدولة 
من الوزارات القطاعية تأسيس استراتيجيات وخطط محلية للحد من مخاطر 

الكوارث، تحتوي على غايات ومؤشرات وأطر زمنية، وتهدف إلى الوقاية من 
من نشوء المخاطر، والحد من المخاطر الموجودة، وتعزيز القدرة على الصمود 

اإلقتصادية واإلجتماعية والصحية والبيئية؟ )نعم/ ال( )الغاية ه(
ب4: الحد من مخاطر الكوارث والتخطيط للتنمية اإلقتصادية: هل مخاطر 

الكوارث والمناخ واردة ومحسوب حسابها فى خطط التنمية؟
)نعم/ ال( )الغاية ه(

ب5: الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ: هل أطر سياسات 
إدارة مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ متكاملة ؟ )نعم/ ال(

ب6: اإلطار المؤسسي: هل تمتلك الدولة إطاراً مؤسسياً مناسباً )مكتب، وكالة، 
منظومة( متخصصاً لتنفيذ إطار سنداي؟ )نعم/ ال(

ب7: تنسيق متعدد أصحاب المصلحة: هل تمتلك الدولة آلية رسمية )لجنة، منبر 
وطني، وغيره( لتنسيق سياسات الحد من مخاطر الكوارث )ال سيما نشاطات 
الحد من المخاطر الموجودة، ومنع نشوء مخاطر جديدة وتعزيز القدرة على 

الصمود( عبر القطاعات ؟ )نعم/ ال(
ب11: الحد من مخاطر الكوارث فى خطط التنمية المحلية: هل يجب دمج الحد 

من مخاطر الكوارث قانونياً في تخطيط التنمية المحلية ؟ )نعم/ ال(
ب12: تنسيق متعدد أصحاب المصلحة: هل تمتلك الدولة قوانين أو لوائح أو 
معايير أو إجراءات لتطلب من الحكومات المحلية تأسيس آلية رسمية )لجنة 

أو منبر وطني، وغيره( لتنسيق الحد من مخاطر الكوارث )نشاطات الحد من 
المخاطر الموجودة، ومنع نشوء مخاطر جديدة وتعزيز القدرة على الصمود( 

عبر القطاعات وأصحاب المصلحة؟ )نعم/ ال(

األساسية 2: تحديد  وفهم واستخدام سيناريوهات المخاطر الحالية والمستقبلية 
المؤشرات الوطنيةالمؤشرات العالمية

الغاية ز
الزيادة بدرجة كبيرة في ما هو متوافر من نظم اإلنذار 

المبكر باألخطار المتعددة ومن المعلومات والتقييمات عن 
مخاطر الكوارث وفي إمكانية استفادة الناس بها بحلول عام 

2030
ز5: عدد الدول  التي لديها معلومات وتقييمات يمكن 
الوصول إليها ومفهومة وقابلة لالستخدام وذات صلة 

بمخاطر الكوارث متاحة للجمهور على المستويين الوطني 
والمحلي.

أ4: مراجعة ما بعد الكوارث: هل تمتلك الدولة سياسة أو استراتيجية إلجراء 
تقييمات لما بعد الكوارث باستخدام منهجية أو مبادئ إرشادية متفق عليها 

بغرض مراجعة سبب الكارثة وحدوثها واالستجابة لها/ التعافي منها بناء على 
أدلة؟ )نعم/ ال(

أ7: تقييمات المخاطر: هل مطلوب من الحكومة قانونياً أو بموجب السياسة 
الوطنية أن تجري تقييمات للمخاطر وفقاً للمبادئ اإلرشادية المتفق عليها فى 

القطاعات المعنية بما فيها البنية التحتية والمرافق الحيوية )الطاقة والمياه 
وشبكة النقل والمستشفيات وغيرها(؟ )نعم/ ال(

أ8: موجز عن المخاطر متعددة األخطار: هل تمتلك الدولة موجزاً عن جميع 
األخطار الكبرى المعرضة لها؟ )نعم/ ال( )الهدف ز(

أ9: تقييمات المخاطر على مستوى القطاعات: هل أجرى قطاع التنمية الرئيس 
تقييماً للمخاطر؟  )نعم/ ال(

أ10: تقييمات المخاطر على المستوى المحلي: هل تطلب الدولة قانونياً من 
الحكومات المحلية وضع تقييمات للمخاطر؟  )نعم/ ال(

أ11: خرائط المخاطر واألخطار: هل يجب على الحكومات المحلية قانونياً وضع 
خرائط للمخاطر واألخطار واستخدامها؟  )نعم/ ال(

أ15: منظومة بيانات مفتوحة: هل تمتلك الدولة سياسات ومعايير جاهزة لتصميم 
منظومة للمعلومات والحفاظ عليها لتمكين أصحاب المصلحة والجمهور من 
الحصول على معلومات ذات صلة بالمخاطر وتبادلها مثل المعلومات غير 
الحساسة عن التعرض لألخطار، وقابلية التضرر، والمخاطر، والكوارث 

ومعلومات الخسائر المصنفة؟  )نعم/ ال(
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األساسية 3: تعزيز القدرة المالية من أجل القدرة على الصمود
المؤشرات الوطنيةالمؤشرات العالمية

ال يوجد من األهداف ما هو على صلة مباشرة، على الرغم 
من أن الغاية العالمية و قد تكون ذات صلة تماسية بالمدن 

عند الدول النامية.
و1 )مركب( إجمالي الدعم الدولي الرسمي )المساعدة 
الرسمية للتنمية باإلضافة إلى تدفقات رسمية أخرى( 

لإلجراءات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث. يتم اإلبالغ 
عن الحصول على  المعونة الدولية للحد من مخاطر 

الكوارث أو تلقيه بما يتوافق مع اإلجراءات المعمول بها فى 
البلدان المعنية. ُتَشجع البلدان المتلقية على تقديم معلومات 
عن المبلغ المقدر لنفقات الحد من مخاطر الكوارث وطنياً.

أ13:  تحليل الجدوى االقتصادية: هل توجد مقاربة  أو منهجية قياسية لحساب 
تكاليف وعوائد الحد من مخاطر الكوارث عند تحديد االستثمار العام؟ )نعم/ ال(

هـ1 )ج1(: الميزانية: هل تمتلك الدولة بنداً فى الميزانية مخصصاً للحد من 
مخاطر الكوارث يمكن أن تحصل عليه القطاعات والحكومات المحلية لجميع 
جوانب الحد من مخاطر الكوارث بما فيها منع نشوء مخاطر كوارث جديدة 
)نعم/ ال(، ورفع التأهب لالستجابة والتعافي )نعم/ ال(، واالستجابة والتعافي 

)نعم/ ال( وإعادة اإلعمار )نعم/ ال(؟
هـ3 )ج42(: تخطيط االستثمار العام: هل مخاوف مخاطر الكوارث مضمنة 

فى خطة االستثمار العام؟  )نعم/ ال(
هـ4 )ج43(: معايير االستثمار العام: هل أضفت الحكومة الوطنية طابع 
المؤسسية بموجب سياسة ما أو قانون على تقييم عوائد الحد من مخاطر 

الكوارث أو منعها بوصفها معيار لصنع القرار فى جميع مشروعات االستثمار 
العامة أو أغلبها؟ )نعم/ ال(

هـ50 )ج21(: صندوق الطوارئ: هل تمتلك الدولة صندوقاً للطوارئ )أموال 
مجمعة على مدار السنين(؟  )نعم/ ال(

هـ51 )ج22(: مخصصات للطوارئ في الميزانية السنوية: هل تمتلك الدولة 
سياسة لرصد نسبة معينة من الميزانية للطوارئ ؟ )نعم/ ال(

هـ60 )ج47(: دعم االستثمار: هل يتم دمج إدارة مخاطر الكوارث في سياسات 
دعم االستثمار بما فى ذلك تحديد موقع المناطق اإلقتصادية الخاصة؟  )نعم/ ال(

هـ61 )ج48(: سياسة االستثمار األجنبي المباشر: هل تمتلك الدولة مخططاً 
)يرتكز على قانون أو برنامج( لتوفير الحوافز المالية )دعم أو إعفاء ضريبي( 

لالستثمار األجنبي المباشر المراعي للمخاطر؟  )نعم/ ال(

األساسية 4: تطبيق تصاميم وتنمية حضرية قادرة على الصمود
المؤشرات الوطنيةالمؤشرات العالمية

ب11: الحد من مخاطر الكوارث فى خطط التنمية المحلية: هل يجب قانونياً 
دمج الحد من مخاطر الكوارث فى تخطيط التنمية المحلية؟ )نعم/ ال(

ب16: اإلنفاذ: هل يمكن لعدم االمتثال ألحكام تعزيز السالمة الموجودة في 
القوانين واللوائح القطاعية )مثل استخدام األراضي والتخطيط الحضري، 

وقوانين البناء، وإدارة البيئة والموارد، والسالمة الصحية( وتوليد المخاطر غير 
القانوني المصاحب أو تحويلها أن ُيعّرف ويحكم قانونياً على أنه انتهاك ألحد 
قوانين القانون المدني )نعم/ ال(، و/أو القانون الجنائي )نعم/ ال( و/أو القانون 

اإلداري؟ )نعم/ ال(
ب17: مواصفات الجودة: هل تمتلك الدولة مواصفات جودة مثل الشهادات 

والجوائز للحد من مخاطر الكوارث، مع مشاركة القطاع الخاص أو المجتمع 
المدني أو الجمعيات المهنية أو المنظمات العلمية أو األمم المتحدة؟ )نعم/ ال(
هـ23 )ج50(: البنية التحتية المراعية للمخاطر: هل توجد قوانين وسياسات 
لضمان دمج مخاطر الكوارث فى قوانين التصميم الهندسي ومعايير اختيار 

مواقع جميع األعمال العامة والبنى التحتية؟ )نعم/ ال(

هـ37 )ج54(:  سياسة وتخطيط ضوابط استخدام األراضي )تشمل التخطيط 
الحضري(: هل اعتبارات مخاطر الكوارث موضوعة من ضمن مكونات قوانين 

ولوائح ومعايير تخطيط استخدام األراضي؟  )نعم/ ال(
هـ39 )ج55(: قوانين البناء: هل تمتلك الدولة قوانين بناء تأخذ في اعتبارها 

مخاطر الكوارث؟  )نعم/ ال(
هـ45 )ج57(: التنمية الحضرية الشاملة: هل توجد قوانين وسياسات تسهل 

حصول األسر محدودة الدخل على األرض اآلمنة )مثل مواقع مخدمة حكومياً( 
والبنى التحتية التي تحد من المخاطر؟  )نعم/ ال(

هـ78 )ج70(:  الزراعة التجارية وتنمية األراضي: هل توجد قوانين أو سياسات 
تنظم امتالك أرض منتجة واستخدامها من قبل مستثمرين وطنيين ودوليين من 

منظور مخاطر الكوارث؟  )نعم/ ال(

األساسية 5: حماية الحواجز الطبيعية لتعزيز المهام الوقائية للنظم البيئية الطبيعية
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المؤشرات الوطنيةالمؤشرات العالمية
الغاية )د(

الحد بدرجة كبيرة مما تلحقه الكوارث من أضرار بالبنية 
التحتية الحيوية وما تسببه من تعطيل للخدمات األساسية، 
ومن بينها المرافق الصحية والتعليمية، بطرق منها تنمية 
قدرتها على الصمود في وجه الكوارث بحلول عام 2030
د4: عدد وحدات ومرافق البنية التحتية الحيوية  األخرى  
المدمرة أو المتضررة، والعناصر المتعلقة بالبنية التحتية 

الحيوية التي يجب أن تشمل فى الحساب ستكون بناء على 
قرار الدول األعضاء وهي موصوفة في شرح البيانات، كما 
يجب ذكر البنية الوقائية والخضراء فى كل ما له صلة بذلك.

أ14: تطوير البيانات البيئية األساس من خالل منظومة المحاسبة االقتصادية 
البيئية: هل تنفذ الدولة وتقدم تقاريرها حسب منظومة المحاسبة االقتصادية 

البيئية ؟  )نعم/ ال(
ب19: التعاون العابر الحدود: هل تشارك الدولة فى ترتيبات وبروتوكالت 

التعاون الرسمية مع الدول المجاورة لمواجهة المخاطر العابرة للحدود؟
)نعم/ ال(

هـ67 )ج65(: تخطيط النظم البيئية: هل أعدت الحكومة الوطنية خطة إلدارة 
النظم البيئية اليى تأخذ الكوارث باالعتبار؟ )نعم/ ال(

هـ70 )ج29(:  استعادة/ الحفاظ/تحسين البيئة: هل تمتلك الدولة استراتيجية 
الستعادة أو تحسين النظم البيئية المتضررة أو المتدهورة لكي تخفف من حدة 

المخاطر وتزيد من خدمات النظم البيئية؟  )نعم/ ال(
هـ71 )ج64(: منطقة حماية النظم البيئية: هل تستخدم الحكومة الوطنية 

تشريعات المناطق المحمية لتضمن الحفاظ على خدمات النظم البيئية النظامية 
وتحسينها؟  )نعم/ ال(

األساسية 6: تعزيز القدرات المؤسسية من أجل القدرة على الصمود
المؤشرات الوطنيةالمؤشرات العالمية

الغاية ز
ز5: عدد الدول  التي لديها معلومات وتقييمات يمكن 
الوصول إليها ومفهومة وقابلة لالستخدام وذات صلة 

بمخاطر الكوارث متاحة للجمهور على المستويين الوطني 
والمحلي.

الغاية و )معنية خصوصاً بالدول النامية(
الزيادة بدرجة كبيرة في تعزيز التعاون الدولي مع البلدان 

النامية من خالل إيجاد الدعم الكافي والمستدام لتكملة أعمالها 
الوطنية المنجزة في سبيل تنفيذ هذا اإلطار بحلول عام 

2030

أ5: الدروس الدولية المستفادة : هل هناك أى دليل أن الدروس المستفادة 
من األحداث بالخارج ومن التغييرات في االتفاقيات الدولية قد انعكست على 

السياسة الداخلية للحد من مخاطر الكوارث؟ )نعم/ ال(
أ15: منظومة البيانات المفتوحة: هل تمتلك الدولة السياسات والمعايير التي 

من شأنها أن تطور وتحافظ على منظومة للبيانات لتمكين أصحاب المصلحة 
والجمهور من الوصول إلى المعلومات وتبادلها حول المخاطر مثل المعلومات 

غير الحساسة عن التعرض لألخطار وقابلية التضرر، ومخاطر الكوارث 
ومعلومات الخسائر المصنفة. )نعم/ ال(

أ16: دور وسائل اإلعالم: هل تمتلك الدولة تشريعات أو آلية رسمية توجب 
على وسائل اإلعالم الوطنية والمحلية تقديم/ تحليل المعلومات المتعلقة بالحد من 

مخاطر الكوارث بمنتهى الدقة والمسئولية للجمهور؟ )نعم/ ال(
أ18: جدول أعمال لألبحاث: هل  يحتوى  جدول أعمال العلوم والتكنولوجيا  
الوطني مجاالت أبحاث لتعزيز القدرة العلمية والتقنية لالستفادة منها وتدعيم 

المعرفة الحالية لوضع وتقديم  مناهج ونماذج لتقييم مخاطر الكوارث، وقابلية 
التضرر والتعرض لجميع األخطار التى تواجهها الدولة؟ )نعم/ ال(

أ21: التعليم المهنى: هل تمتلك الدولة سياسة تعليمية تدعم تأسيس و/أو توفير 
برامج للطالب الجامعيين أو الخريجين حول الحد من مخاطر الكوارث؟ )نعم/ 

ال(
أ22: التوعية: هل تمتلك الدولة استراتيجية وطنية لتعزيز التعليم العام والتوعية 
بالحد من مخاطر الكوارث والتأهب،بحيث تحوى معلومات ومعارف عن الحد 
من مخاطر الكوارث من خالل حمالت التواصل االجتماعي والتعبئة العامة؟ 

)نعم/ ال(
أ23: بناء القدرات لموظفي الحكومة : هل هناك أى خطة أو سياسة مكرسة 

لتعزيز قدرة الموظفين العامين على الحد من مخاطر الكوارث على الصعيدين 
الوطني والمحلي؟ )نعم/ ال(

ب7: تنسيقأصحاب المصلحة المتعددين: هل تمتلك الدولة آلية رسمية )لجنة، 
منبر وطني...( لتنسيق سياسات الحد من مخاطر الكوارث )خاصة النشاطات 

التى تحد من المخاطر الموجودة  وتمنع نشوء أى مخاطر جديدة وتعزز القدرة 
على الصمود في جميع القطاعات؟  )نعم/ ال(

ب18: التعاون اإلقليمى: هل الدولة عضو رسمي فى آلية شراكة إقليمية للحد من 
مخاطر الكوارث؟ )نعم/ ال(
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و1 )مركب(  إجمالي الدعم الدولي الرسمي )المساعدة 
الرسمية للتنمية باإلضافة إلى تدفقات رسمية أخرى( 

لإلجراءات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث. يتم اإلبالغ 
عن الحصول على  المعونة الدولية للحد من مخاطر 

الكوارث أو تلقيه بما يتوافق مع اإلجراءات المعمول بها فى 
البلدان المعنية. ُتَشجع البلدان المتلقية على تقديم معلومات 
عن المبلغ المقدر لنفقات الحد من مخاطر الكوارث وطنياً.

و5  عدد البرامج والمبادرات الدولية واإلقليمية والثنائية لنقل 
وتبادل العلوم والتكنولوجيا واالبتكارات المتعلقة بالحد من 

مخاطر الكوارث فى الدول النامية.
و8  عدد الدول النامية المدعومة من قبل المبادرات الدولية 

واإلقليمية والثنائية لتعزيز قدراتها اإلحصائية فيما يخص 
الحد من مخاطر الكوارث.

أ19:  الربط بين العلم والسياسة العامة: هل هناك آلية رسمية )منظومة 
للحد من مخاطر الكوارث على سبيل المثال( لتحسين الحوار والتعاون بين 
المجتمعات العلمية والتكنولوجية )على سبيل المثال لجنة الخبراء لمعلومات 

المخاطر(، وأصحاب المصلحة المعنيين وصانعي السياسة لتسهيل الربط بين 
العلم والسياسة من أجل عملية اتخاذ قرار فعال عام أو خاص فيما يتعلق بالحد 

من مخاطر الكوارث؟ )نعم/ ال(

ب19: التعاون العابر الحدود: هل تشارك الدولة في ترتيبات وبروتوكالت 
التعاون الرسمية مع الدول المجاورة لمواجهة المخاطر العابرة للحدود؟ )نعم/ ال(
ب20: المنبر العالمي واالإقليمي للحد من مخاطر الكوارث: هل شاركت دولتك 

فى آخر منبر عالمي وإقليمي للحد مخاطر الكوارث؟ )نعم/ ال(
هـ11 )د6(: مركز عمليات الطوارئ )إدارة المعلومات(: هل تمتلك الدولة مركز 

عمليات للطوارئ ينسق المعلومات والنشاطات أثناء الكارثة؟ )نعم/ ال(
هـ13 )د8(: مراكز الجماعات: هل تعزز الحكومة الوطنية إنشاء مراكز 

الجماعات التى تساهم فى تعزيز الوعي العام وخزن المواد اإلغاثية؟ )نعم/ ال(

األساسية 7: فهم وتعزيز القدرات المجتمعية على الصمود
المؤشرات الوطنيةالمؤشرات العالمية

الغاية ب
الحد بدرجة كبيرة من عدد األشخاص المتضررين على 
الصعيد العالمي بحلول عام 2030 ، بهدف خفض الرقم 
المتوسط على مستوى العالم لكل 100 ألف فرد في العقد 

2020- 2030 مقارنة بالفترة 2005- 2015.
ب5 عدد األشخاص الذين اضطربت سبل معيشتهم أو دمرت 

بسبب الكوارث.
الغاية ز

الزيادة بدرجة كبيرة في ما هو متوافر من نظم اإلنذار 
المبكر باألخطار المتعددة ومن المعلومات والتقييمات عن 

مخاطر الكوارث وفي إمكانية استفادة الناس بها بحلول عام 
.2030

ز6 نسبة السكان المعرضين أو تحت مخاطر الكوارث 
المحميين من خالل اإلجالء الوقائي الذي يتبع اإلنذار المبكر.
ز3 عدد السكان لكل 100 ألف فرد الذين تصلهم معلومات 

اإلنذار المبكر عن طريق الحكومة المحلية أو عن طريق آلية 
النشر الوطنية.

أ16: دور وسائل اإلعالم: هل تمتلك الدولة تشريعات أو آلية رسمية توجب 
على وسائل اإلعالم القومية والمحلية تقديم/ تحليل المعلومات المتعلقة بمخاطر 

الكوارث بمنتهى الدقة والمسئولية للجمهور؟ )نعم/ ال(
أ17: آلية جمع البيانات من الجمهور: هل تمتلك الدولة سياسة لالنتفاع من 

المعلومات الواردة من الجمهور ) على سبيل المثال االنتفاع من مواقع التواصل 
االجتماعي(؟ 

أ22: التوعية: هل تمتلك الدولة استراتيجية وطنية لتعزيز التعليم العام والتوعية 
بالحد من مخاطر الكوارث والتأهب،بحيث تحوى معلومات ومعارف عن الحد 
من مخاطر الكوارث من خالل حمالت التواصل االجتماعي والتعبئة العامة؟ 

)نعم/ ال(

هـ10 )د14(: التدريب والتمرين الذي يستهدف المواطنين: هل توجد دورات 
وتمارين منتظمة للطوارئ تشرك وتستهدف المواطنين والقطاعين الخاص 

والعام؟ )نعم/ ال(
هـ14 )د9(: تخطيط الحكومة الستمرارية العمل: هل تمتلك الدولةخطة 

الستمرارية األعمال التجارية تسمح باستمرارية تقديم الخدمات الحيوية العامة 
بعد الكارثة؟  )نعم/ ال(

هـ64 )د16(: التخطيط الستمرارية األعمال: هل تمتلك الدولة خطة )مستندة إلى 
قانون أو برنامج( توفر الحوافز )المالية والتقنية( للشركات الخاصة لتحصل على 

إدارة المخاطر لألعمال التجارية ولتخطيط االستمرارية؟  )نعم/ ال(
هـ65 )د18(: تأهب شركات التجزئة: هل تمتلك الدولة برتوكوالً رسمياً لتعبئة 

شركات التجزئة الكبرى للتأهب لتوفير اإلمدادات في حاالت الطوارئ؟
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األساسية 8: زيادة قدرة البنية التحتية على الصمود
المؤشرات الوطنيةالمؤشرات العالمية

الغاية ج
خفض الخسائر االقتصادية الناجمة مباشرة عن الكوارث 

قياساً على الناتج المحلي اإلجمالي العالمي بحلول عام 
.2030
الغاية د

الحد بدرجة كبيرة مما تلحقه الكوارث من أضرار بالبنية 
التحتية الحيوية وما تسببه من تعطيل للخدمات األساسية، 
ومن بينها المرافق الصحية والتعليمية، بطرق منها تنمية 

قدرتها على الصمود في وجه الكوارث بحلول عام 2030.
د2 عدد المرافق الصحية المدمرة أو المتضررة بسبب 

الكوارث.
د4 عدد وحدات ومرافق البنية التحتية األخرى الحيوية 

المدمرة أو المتضررة بسبب الكوارث.
د7 عدد خدمات الصحة المضطربة بسبب الكوارث.

د8 عدد الخدمات األساس األخرى المضطربة بسبب 
الكوارث.

أ9: تقييمات المخاطر على المستوى القطاعي: هل يمتلك قطاع التنمية األساس 
تقييمات للمخاطر؟ )نعم/ ال(

أ11: خرائط المخاطر واألخطار: هل الحكومات المحلية مطالبة قانونياً بوضع 
واستخدام خرائط المخاطر واألخطار؟ )نعم/ ال(

هـ15 )د10( التعاون األفقي: هل تمتلك الدولة آلية قانونية أو رسمية تتيح 
للحكومات المحلية اإلستفادة من قدرات وموارد الحكومات المحلية األخرى 

أثناء الكوارث؟ )نعم/ ال(
هـ17 )د12(: التعاون المدني العسكري: هل األسس القانونية قائمة بما يسمح 

باستخدام الجيش أثناء الكارثة ولتخطيط الموارد العسكرية واالنتفاع بها؟ )نعم/ 
ال(

هـ23 )ج50(: البنية التحتية الحساسة للمخاطر: هل القوانين والسياسات قائمة 
بما يضمن أن مخاطر الكوارث مدمجة ضمن قانون التصميم الهندسي ومعايير 

اختيار موقع األعمال العامة والبنية التحتية؟ )نعم/ ال(
هـ24 )ج4(: صيانة البنية التحتية: هل تمتلك الدولة سياسة أو خطة إلدارة 

أصول البنية التحتية )تشمل الصيانة واإلستبدال(؟ )نعم/ ال(
الحظ عدم وجود مؤشر خاص بالبنية التحتية لالتصاالت في مسودة المؤشرات 

الوطنية.
هـ25 )ج5(: الطرق والنقل: هل تمتلك الدولة سياسة تعزز وتحمي البنية 

التحتية للنقل والتى تشمل: الطرق والسكك الحديدية والنقل الجوي والبحري، 
والتوسع فى بناء مراكز التجميع )الموانىء البحرية والجوية( وطرق 

الشاحنات؟ )نعم/ ال(
هـ26 )ج6(: البنية التحتية للصرف: هل تمتلك الدولة سياسة لتحسين إدارة 

الصرف الصحي وتصريف المياه فى المناطق الحضرية، آخذة باالعتبار تغير 
المناخ؟ )نعم/ ال(

هـ27 )ج7(: إدارة المياه: هل تمتلك الدولة سياسة لتحسين إدارة المياه في 
المناطق المعرضة للفيضان أو الجفاف أو لهبوب العواصف، مع األخذ باالعتبار 

التغير المناخي؟ )نعم/ ال(
هـ32 )د21(: تأهب قطاع اإلنشاء: هل تمتلك الدولة برتوكوالً رسمياً لتعبئة 

الشركات الكبرى لإلنشاء والهندسة المدنية لتتأهب للطوارئ؟
هـ33 )د22(: التأهب اللوجيستي: هل تمتلك الدولة برتوكوالً رسمياً لتعبئة  

شركات النقل الكبرى لتتأهب للطوارئ؟ )نعم/ ال(
هـ88 )ج62(: إنشاء مرافق صحية آمنة: هل تمتلك الدولة تشريعات أو سياسة 

تتطلب أن تؤخذ مخاطر الكوارث في االعتبار فى تصميم وإقامة المرافق 
الصحية الجديدة؟ )نعم/ ال(

هـ89 )د28(: خطة قطاع الصحة الستمرارية العمل: هل تشتمل الخطة الصحية 
للدولة على خطة الستمرارية األعمال فى حالة الكوارث؟ )نعم/ ال(

هـ90 )د29(: تأهب المرافق الصحية: هل تطالب الدولة المرافق الصحية 
بالتخطيط الستمرارية األعمال والطوارئ بناء على قانون أو وثيقة استراتيجية؟ 

)نعم/ ال(
هـ91 )د32(: تدريب موظفى الصحة: هل لدى الحكومةالوطنية سياسة تدعم 

تدريب موظفي الصحة على الطوارئ )الفرز على سبيل المثال(؟ )نعم/ ال(
هـ92 )د32(: تقديم الخدمات الصحية المستمرة: هل لدى الدولة آلية تسمح 
لألسر المنخفضة الدخل بالحصول على الخدمات الصحية التي يمكن تحمل 

تكلفتها بعد الكارثة )الرعاية الصحية المجانية والقسائم الصحية مثالً(؟ )نعم/ ال(



بطاقة قياس القدرة على الصمود في المدنمكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث

113

األساسية 9: ضمان االستجابة الفعالة للكوارث
المؤشرات الوطنيةالمؤشرات العالمية

الغاية أ
الحد بدرجة كبيرة من الوفيات الناجمة عن الكوارث على 
الصعيد العالمي بحلول عام 2030، بهدف خفض متوسط 

الوفيات الناجمة عن الكوارث على مستوى العالم لكل 100 
ألف فرد في العقد 2020- 2030 مقارنة بالفترة 2015-

.2005
أ2 عدد الوفيا الناجمة عن الكوارث لكل 100 ألف فرد.

الغاية د
الحد بدرجة كبيرة مما تلحقه الكوارث من أضرار بالبنية 
التحتية الحيوية وما تسببه من تعطيل للخدمات األساسية، 
ومن بينها المرافق الصحية والتعليمية، بطرق منها تنمية 

قدرتها على الصمود في وجه الكوارث بحلول عام 2030.
د8 عدد االضطرابات في الخدمات األساس األخرى الناجمة 

عن الكوارث.

هـ5 )د1(: الخطط القومية للطوارئ: هل أعدت الدولة بناء على قانون أو وثيقة 
استراتيجية خطة وطنية للطوارئ؟ )نعم/ ال(

هـ6 )د2(: خطط الطوارىء على الصعيد المحلي: هل تطالب الدولة الحكومات 
المحلية وضع وتنفيذ خطط للطوارئ؟ )نعم/ ال(

هـ7 )د3(: خطط الطوارئ على المستوى القطاعي: هل تتطالب الدولة 
الوزارات القطاعية بوضع وتنفيذ خطط للطوارئ؟ )نعم/ ال(

هـ8 )د4(: التدريبات والتمارين: هل تقام تمارين ودورات تدريبية للطوراىء 
بانتظام لتحسين قدرات االستجابة لدى الموظفين الحكوميين؟ )نعم/ ال(

هـ9 )د5(: التدريبات والتمارين على المستوى المحلي: هل تطالب الدولة 
الحكومات المحلية بالقيام بتدريبات وتمارين لالستجابة مناسبة للمنطقة؟ )نعم/ 

ال(
هـ10 )د14(: التدريبات والتمارين التي تستهدف المواطنين: هل توجد 

تدريبات وتمارين منتظمة للطوارئ تشرك وتستهدف المواطنين والقطاعين 
الخاص والعام؟ )نعم/ ال(

هـ 11 )د6(:  مركز عمليات الطوارئ )إدارة المعلومات (: هل تمتلك الدولة 
مركز عمليات للطوارئ ينسق المعلومات واألنشطة أثناء الكارثة؟ )نعم/ ال(
هـ 12 )د7(: المأوى والمخزون االحتياطي: هل تطالب الدولة الحكومات 

المحلية بتجهيز المالجئ وتحديد أماكن لنزوح المتضررين من الكارثة وعناصر 
مخزون اإلغاثة ؟ )نعم/ ال(

هـ 14 )د9(:  تخطيط الحكومة الستمرارية العمل: هل تمتلك الدولةخطة 
الستمرارية األعمال التجارية تسمح باستمرارية تقديم الخدمات الحيوية العامة 

بعد الكارثة؟ )نعم/ ال(
هـ 18 )د13(:  اإلنذار المبكر : هل تمتلك الدولة منظومة لإلنذار المبكر 

باألخطار المتعددة؟ )نعم/ ال(
هـ 74 )ج31(: سالمة الغذاء: هل تمتلك الدولة سياسة لسالمة الغذاء )على سبيل 
المثال: حفظ  المخزون اإلحتياطى للغذاء واتخاذ ترتيبات للطوارئ لشراء الغذاء 

أو التحكم فى صادرات الغذاء فى حالة أزمة الطعام(؟ )نعم/ ال(
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الغاية هـ
الزيادة بدرجة كبيرة في عدد البلدان التي لديها استراتيجيات 
وطنية ومحلية للحد من مخاطر الكوارث بحلول عام 2020.

هـ 1 عدد الدول التي تبنت تنفيذ استراتيجيات وطنية للحد 
من مخاطر الكوارث بما تماشى مع إطار سنداي للحد من 

مخاطر الكوارث 2015- 2030.
هـ 2 نسبة الحكومات المحلية التي تبنت ونفذت  

استراتيجيات محلية للحد من مخاطر الكوارث بما تماشى 
مع االستراتيجيات الوطنية. يجب أن يتم توفير المعلومات 
في المستوى المناسب للحكومة تحت المستوى الوطني مع 

مسئوليات للحد من مخاطر الكوارث.
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األساسية 10: اإلسراع في عملية التعافي وإعادة البناء بشكل أفضل
المؤشرات الوطنيةالمؤشرات العالمية

أ4:  مراجعة ما بعد الكوارث: هل تمتلك الدولة سياسة أو استراتيجية إلجراء 
تقييمات لما بعد الكوارث باستخدام منهجية أو مبادئ إرشادية متفق عليها 

بغرض مراجعة سبب الكارثة وحدوثها واالستجابة لها/ التعافي منها بناء على 
أدلة؟ )نعم/ ال(

ب13: المراجعات الوطنية:هل تمتلك الحكومة الوطنية آليات للمتابعة والتقييم 
الدوري واإلبالغ العلني حول التقدم في استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث 

الوطنية والمحلية؟ )نعم/ ال(
ب14: المراجعات المحلية: هل تطالب الحكومة الوطنية الحكومات المحلية 

بالمتابعة والتقييم الدوري واإلبالغ العلني حول التقدم في استراتيجياتها المحلية 
للحد من مخاطر الكوارث إلى البرلمانات المحلية أو الحكومة الوطنية؟ )نعم/ 

ال(
ب15: مراجعة القدرات: هل أجرت الحكومة الوطنية تقييمات للقدرات الفنية 
والمالية واإلدارية إلدارة مخاطر الكوارث للتعامل مع المخاطر المحددة على 

الصعيدين الوطني والمحلي؟ )نعم/ ال(
ب21: مراجعة النظراء: هل تشارك حكومتك فى مراجعة النظراء كدولة 

مضيفة أو تراجع للدول األخرى؟ )نعم/ ال(
هـ 19 )د33(: سياسة التعافي وإعادة البناء: هل تمتلك الدولة تشريعات أو 

سياسة تضمن التعافي الحساس لمخاطر الكوارث وإعادة البناء ما بعد الكارثة؟ 
)نعم/ ال(

هـ 21 )د35(: حوافز التعافي الحساس للمخاطر وإعادة البناء:هل تمتلك الدولة 
حوافز مالية أو قانونية لتشجيع الحساس للمخاطر وإعادة بناء األعمال التجارية 

والمساكن )مثل إعادة التوطين والتجهيز التحسيني(؟ )نعم/ ال(
هـ 62 )د15(: التجارة اإلقليمية: هل لدى الدولة اتفاقيات ضمن أراضيها ومع 
الدول المجاورة تسمح بالتدفق المجاني والسهل للسلع والخدمات أثناء وخالل 

مرحلة التعافي وإعادة البناء فيما بعد الكارثة؟ )نعم/ ال(
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تحویل عالمنا:
جدول أعمال ۲۰۳۰ للتنمیة المستدامة

إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث ۲۰۱٥- ۲۰۳۰

تعتبر القدرة على الصمود واالستدامة مفھومین رئیسین فى 
مجال تطویر البیئات التحویلیة وحمایة الجماعات و الموارد 

الطبیعیة.

یوضح ھذا المخطط الروابط بین التنمیة المستدامة و الحد من 
مخاطر الكوارث حسب "الحد من مخاطر الكوارث والقدرة 
على الصمود أمامھا في جدول أعمال التنمیة المستدامة لعام 

 .(UNISDR, 2015) 2030

عملیتا القیاس والرصد حیویتان، وقد أخذت ھذه المؤشرات من 
فریق الخبراء العامل الحكومي الدولي المفتوح العضویة المعني 
بالمؤشرات والمصطلحات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث 

.(UN, 2016)

الوفیات الناجمة عن الكوارث
الحد بدرجة كبیرة من الوفیات الناجمة عن الكوارث على الصعید 

العالمي بحلول عام ۲۰۳۰، بھدف خفض متوسط الوفیات 
الناجمة عن الكوارث على مستوى العالم لكل ۱۰۰ ألف فرد 

في العقد ۲۰۲۰- ۲۰۳۰ مقارنة بالفترة ۲۰۱٥-۲۰۰٥

األشخاص المتضررون من الكوارث
الحد بدرجة كبیرة من عدد األشخاص المتضررین على الصعید
العالمي بحلول عام ۲۰۳۰ ، بھدف خفض الرقم المتوسط على

مستوى العالم لكل ۱۰۰ ألف فرد في العقد ۲۰۲۰- ۲۰۳۰ 
مقارنة بالفترة ۲۰۰٥- ۲۰۱٥

الخسائر االقتصادیة
خفض الخسائر االقتصادیة الناجمة مباشرة عن الكوارث قیاساً 

على الناتج المحلي اإلجمالي العالمي بحلول عام ۲۰۳۰

االضطراب في البنیة التحتیة
الحد بدرجة كبیرة مما تلحقھ الكوارث من أضرار بالبنیة التحتیة

الحیویة وما تسببھ من تعطیل للخدمات األساسیة، ومن بینھا
المرافق الصحیة والتعلیمیة، بطرق منھا تنمیة قدرتھا على

الصمود في وجھ الكوارث بحلول عام ۲۰۳۰ 

االستراتیجیات الوطنیة
الزیادة بدرجة كبیرة في عدد البلدان التي لدیھا استراتیجیات وطنیة

ومحلیة للحد من مخاطر الكوارث بحلول عام ۲۰۲۰

التعاون الدولي
الزیادة بدرجة كبیرة في تعزیز التعاون الدولي مع البلدان النامیة من
خالل إیجاد الدعم الكافي والمستدام لتكملة أعمالھا الوطنیة المنجزة

في سبیل تنفیذ ھذا اإلطار بحلول عام ۲۰۳۰

المعلومات عن مخاطر الكوارث
الزیادة بدرجة كبیرة في ما ھو متوافر من نظم اإلنذار المبكر

باألخطار المتعددة ومن المعلومات والتقییمات عن مخاطر الكوارث
وفي إمكانیة استفادة الناس بھا بحلول عام ۲۰۳۰

• عدد الوفیات لكل ۱۰۰ ألف فرد
• عدد األشخاص المفقودین لكل ۱۰۰ ألف فرد

• عدد المصابین أو المرضى لكل ۱۰۰ ألف فرد
• عدد األشخاص الذین تضررت منازلھم

• عدد األشخاص الذین تدمرت منازلھم
• سبل العیش التي اضطربت أو دمرت

• الخسائر الزراعیة
• الخسائر في قطاع اإلسكان

• خسائر البنیة التحتیة الحیویة واألصول اإلنتاجیة األخرى
• خسائر التراث الثقافي

• عدد المرافق الصحیة المدمرة أو المتضررة
• عدد المرافق التعلیمیة المدمرة أو المتضررة

• عدد وحدات البنیة التحتیة الحیویة المدمرة أو المتضررة
• االضطراب في الخدمات األساس

• عدد الدول التي تطبق استراتیجیات الحد من مخاطر الكوارث
• نسبة الحكومات المحلیة التي تطبق استراتیجیات الحد من مخاطر الكوارث

• الدعم الدولي إلجراءات وتقنیات الحد من مخاطر الكوارث
• عدد مبادرات نقل معارف الحد من مخاطر الكوارث للدول النامیة

• الدعم الدولي لبناء القدرات في  الحد من مخاطر الكوارث
• عدد الدول النامیة التي تدعم القدرات اإلحصائیة

• عدد الدول ذات نظم رصد األخطار المتعددة والتنبؤ بھا
• عدد األشخاص الذین تصلھم معلومات اإلنذار المبكر لكل ۱۰۰ ألف فرد

• نسبة الحكومات الوطنیة ذات خطة عمل لإلنذار المبكر
• عدد الدول ذات معلومات الحد من مخاطر الكوارث

• نسبة السكان المحمیین من خالل اإلجالء الوقائي

أ

ب

ج

د

ھـ

و

ز

الھدف ۱: القضاء على الفقر

الھدف ۲: القضاء التام على الجوع

الھدف ۳: الصحة الجیدة والرفاه

الھدف ٤: التعلیم الجید

الھدف ٥: المساواة بین الجنسین

الھدف ٦: المیاه النظیفة

الھدف ۷: الطاقة النظیفة

الھدف ۸: نمو االقتصاد

الھدف ۹: تحسین الھیاكل األساسیة

الھدف ۱۰: الحد من أوجھ عدم المساواة

الھدف ۱۱: مدن مستدامة

الھدف ۱۲: االستھالك المسئول

الھدف ۱۳: العمل المناخي

الھدف ۱٤: الحیاة تحت الماء

الھدف ۱٥: الحیاة في البر

الھدف ۱٦: السالم والعدل

الھدف ۱۷: الشراكات

القدرة على الصمود
واالستدامة

المؤشرات العالمیةالغایات العالمیة

ب
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تعزیز االستجابة العالمیة لتھدید تغیر المناخ

الحد من
ارتفاع الحرارة إلى
درجتین مئویتین

المادة ٤:
السیاسة الوطنیة

• رفع طموح الحد من انبعاث غاز الدفیئة مع الوقت
• موازنة المصادر والبوالیع بحلول ۲۰٥۰

• وضع استراتیجیات للتنمیة الخفیضة انبعاثات غاز الدفیئة

• الحفاظ على بوالیع انبعاث غاز الدفیئة الطبیعیة وتعزیزھا
• الحد من االنبعاثات بسبب التدھور

• اإلدارة المستدامة للغابات

• تقلیل الخسائر الناجمة عن تغیر المناخ
• تحسین نظم اإلنذار المبكر

• القیام بتقییمات المخاطر وإدارتھا
• تحسین القدرة على الصمود لدى األشخاص والنظم البیئیة

• الدول المتقدمة تقدم المساعدة المالیة
• إجراءات التكیف والتخفیف

• الحفاظ على بوالیع انبعاث غاز الدفیئة الطبیعیة وتعزیزھا
• الحد من االنبعاثات بسبب التدھور

• اإلدارة المستدامة للغابات

• تعزیز قدرات الدول النامیة
• استخدام الدروس المستفادة ضمن عملیة مترابطة

• جراءات والتواصل

•تعزیز التعلیم والتدریب حول تغیر المناخ
•تحسین وصول الجمھور إلى المعلومات

المادة ٥:
النظم البیئیة

المادة ۸:
النظم البیئیة

المادة ۹:
التمویل

المادة ۱۰:
النظم البیئیة

المادة ۱۱:
بناء القدرات

المادة ۱۲:
التعلیم

زیادة
القدرة على

التكیف

تمویل االقتصاد
الخفیض انبعاث

غاز الدفیئة

مسؤولیة
عادلة

ومختلفة

• عدد الوفیات لكل ۱۰۰ ألف فرد
• عدد األشخاص المفقودین لكل ۱۰۰ ألف فرد

• عدد المصابین أو المرضى لكل ۱۰۰ ألف فرد
• عدد األشخاص الذین تضررت منازلھم

• عدد األشخاص الذین تدمرت منازلھم
• سبل العیش التي اضطربت أو دمرت

• الخسائر الزراعیة
• الخسائر في قطاع اإلسكان

• خسائر البنیة التحتیة الحیویة واألصول اإلنتاجیة األخرى
• خسائر التراث الثقافي

• عدد المرافق الصحیة المدمرة أو المتضررة
• عدد المرافق التعلیمیة المدمرة أو المتضررة

• عدد وحدات البنیة التحتیة الحیویة المدمرة أو المتضررة
• االضطراب في الخدمات األساس

• عدد الدول التي تطبق استراتیجیات الحد من مخاطر الكوارث
• نسبة الحكومات المحلیة التي تطبق استراتیجیات الحد من مخاطر الكوارث

• الدعم الدولي إلجراءات وتقنیات الحد من مخاطر الكوارث
• عدد مبادرات نقل معارف الحد من مخاطر الكوارث للدول النامیة

• الدعم الدولي لبناء القدرات في  الحد من مخاطر الكوارث
• عدد الدول النامیة التي تدعم القدرات اإلحصائیة

• عدد الدول ذات نظم رصد األخطار المتعددة والتنبؤ بھا
• عدد األشخاص الذین تصلھم معلومات اإلنذار المبكر لكل ۱۰۰ ألف فرد

• نسبة الحكومات الوطنیة ذات خطة عمل لإلنذار المبكر
• عدد الدول ذات معلومات الحد من مخاطر الكوارث

• نسبة السكان المحمیین من خالل اإلجالء الوقائي
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یشكل تغیر المناخ مخاطر شدیدة للجماعات، وسبل العیش 
والنظم البیئیة،كما یمكن أن یؤدي إلى زیادة مخاطر الكوارث. 

ھناك فرص كثیرة للتعامل معھما معاً بطریقة متصلة 
ومترابطة.

یوضح ھذا المخطط الروابط بین إجراءات تغیر المناخ والحد 
من مخاطر الكوارث مع إبراز المواد األكثر الصلة ضمن 

.(UN, 2015) "اتفاق باریس"

عملیتا القیاس والرصد حیویتان، وقد أخذت ھذه المؤشرات من 
"تقریر فریق الخبراء العامل الحكومي الدولي المفتوح العضویة 

المعني بالمؤشرات والمصطلحات المتعلقة بالحد من مخاطر 
.(UN, 2016) "الكوارث

القدرة على الصمود
وتغیر المناخ

إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث ۲۰۱٥- ۲۰۳۰اتفاق باریس (كوب ۲۱)

الوفیات الناجمة عن الكوارث
الحد بدرجة كبیرة من الوفیات الناجمة عن الكوارث على الصعید
العالمي بحلول عام ۲۰۳۰، بھدف خفض متوسط الوفیات الناجمة

عن الكوارث على مستوى العالم لكل ۱۰۰ ألف فرد في العقد
۲۰۲۰- ۲۰۳۰ مقارنة بالفترة ۲۰۱٥-۲۰۰٥

األشخاص المتضررون من الكوارث
الحد بدرجة كبیرة من عدد األشخاص المتضررین على الصعید
العالمي بحلول عام ۲۰۳۰ ، بھدف خفض الرقم المتوسط على

مستوى العالم لكل ۱۰۰ ألف فرد في العقد ۲۰۲۰- ۲۰۳۰ 
مقارنة بالفترة ۲۰۰٥- ۲۰۱٥

الخسائر االقتصادیة
خفض الخسائر االقتصادیة الناجمة مباشرة عن الكوارث قیاساً على

الناتج المحلي اإلجمالي العالمي بحلول عام ۲۰۳۰

االضطراب في البنیة التحتیة
الحد بدرجة كبیرة مما تلحقھ الكوارث من أضرار بالبنیة التحتیة

الحیویة وما تسببھ من تعطیل للخدمات األساسیة، ومن بینھا المرافق
الصحیة والتعلیمیة، بطرق منھا تنمیة قدرتھا على الصمود في وجھ

الكوارث بحلول عام ۲۰۳۰

االستراتیجیات الوطنیة
الزیادة بدرجة كبیرة في عدد البلدان التي لدیھا استراتیجیات وطنیة

ومحلیة للحد من مخاطر الكوارث بحلول عام ۲۰۲۰

التعاون الدولي
الزیادة بدرجة كبیرة في تعزیز التعاون الدولي مع البلدان النامیة من

خالل إیجاد الدعم الكافي والمستدام لتكملة أعمالھا الوطنیة المنجزة في
سبیل تنفیذ ھذا اإلطار بحلول عام ۲۰۳۰

المعلومات عن مخاطر الكوارث
الزیادة بدرجة كبیرة في ما ھو متوافر من نظم اإلنذار المبكر

باألخطار المتعددة ومن المعلومات والتقییمات عن مخاطر الكوارث
وفي إمكانیة استفادة الناس بھا بحلول عام ۲۰۳۰

المؤشرات العالمیةالغایات العالمیة

$

ج



بطاقة قياس القدرة على الصمود في المدن مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث

نقاط التواصل  الرئيسية الخاصة ببطاقة القدرة على الصمود فى المدن : 

https://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/about/article/about-the-campaign




