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تقدم بطاقة التقييم هذه مجموعة من التقييامت التي ستساعد الحكومات املحلية عىل مراقبة ومراجعة مدى التقدم والتحديات يف تنفيذ إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث:
 ،2030-2015وتقييم قدرتها عىل الصمود ،وقد تم تصميمها بناء عىل األساسيات العرش لتمكني املدن من القدرة عىل الصمود.
ماذا تعني القدرة عىل الصمود؟
نطاق بطاقة قياس القدرة عىل الصمود يف املدن
تعني القدرة على الصمود كما عرفها إطار سنداي قدرة
منظومة أو تجمع عمراني أو مجتمع معرض لألخطار على
مقاومة آثار األخطار وامتصاصها واستيعابها والتعافي منها
في الوقت المناسب وباألسلوب الفعال ،بطرق منها حفظ
وترميم منشآته ووظائفه األساسية الضرورية.
ويتركز معناها في سياق المدن حول القدرة على التحمل
واالرتداد من كل من الصدمات الحادة (سواء طبيعية أو
من صنع اإلنسان) كالفيضانات والزالزل واألعاصير والحرائق
البرية و تسرب 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 والبطالة.
وتغطي القدرة على الصمود ،وبالطبع بطاقة التقييم
هذه ،قدرة المدينة على فهم مخاطر الكوارث التي يمكن

الشكل  :١نطاق بطاقة أداء املدن للقدرة عىل الصمود

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 واألنشطة 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 .ويظهر الشكل  1نطاق بطاقة
األداء بالنسبة لمجال الصدمات والضغوط التي يمكن أن
تواجهها المدينة.
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 .2تحديد و فهم واستخدام سيناريوهات املخاطر الحالية واملستقبلية.
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 .3تعزيز القدرة املالية من أجل القدرة عىل الصمود.
Y

 .4تطبيق تصاميم وتنمية حرضية قادرة عىل الصمود.

 .6تعزيز القدرات املؤسسية من أجل القدرة عىل الصمود.
 .7فهم وتعزيز القدرات املجتمعية عىل الصمود.
 .8زيادة قدرة البنية التحتية عىل الصمود.
 .9ضامن االستجابة الفعالة للكوارث.
 .10اإلرساع يف عملية التعايف وإعادة البناء بشكل أفضل.

خطة املدينة /اسرتاتيجية القدرة عىل
مجابهة الكوارث /خطة العمل

 .5حامية الحواجز الطبيعية لتعزيز املهام الوقائية للنظم البيئية الطبيعية.
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 .1اإلعداد من أجل القدرة عىل الصمود.
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تــم تصميــم بطاقــة القيــاس حســب
«األساســيات العــر لتمكــن املــدن مــن
القــدرة عــى الصمــود» التــي وضعــت يف
البدايــة لتكــون جــزءا ً مــن إطــار عمــل
هيوغــو عــام  ،2005وتــم تحديثهــا لتدعــم
تنفيــذ إطــار ســنداي للحــد مــن مخاطــر
الكــوارث.2030 -2015 :
ويظهــر الشــكل  2أن األساســيات العــر
لتمكــن املــدن مــن القــدرة عــى لصمــود
تقــدم تغطيــة واســعة للعديــد مــن القضايــا
التــي تحتــاج املــدن للتعامــل معهــا لتصبــح
أكــر قــدرة عــى الصمــود:
• تغطــي األساســيات  3 -1الحوكمــة
والقــدرة املاليــة.
• تغطــي األساســيات  8 -4األبعــاد العديدة
للتخطيط والتأهــب للكوارث.
• األساســيات  10 -9تغطــي االســتجابة
للكــوارث والتعــايف مــا بعــد الحــدث.
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الغرض األساسي من بطاقة قياس القدرة على
الصمود في المدن
مساعدة الحكومات المحلية على رصد ومراجعة
التقدم المحرز و 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 التقييم عن عدد
من الفوائد ،إذ يمكن لبطاقة قياس القدرة أن تدعم
المدن فيما يلي:
 .إرساء قياس أساسي 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 خطط للعمل ومشروعات

بـطاقة قياس القدرة عىل الصمود يف املدن

قابلة للتنفيد ستعمل على زيادة قدرة المدينة على
الصمود مع الوقت.
من ينبغي أن يستخدم بطاقة قياس القدرة على
الصمود في المدن؟
تعتبر المدينة منظومة 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.
فالقدرة على الصمود يتوجب أخذها في االعتبار
ضمن كل من هذه المنظومات 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 ،أدوارا ً
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
على الصمود في المدن .وسيكون الحوار متعدد
األطراف والمقاربة بين أصحاب المصلحة الرئيسين

في المدينة ضرورياً الستكمال بطاقة قياس القدرة،
وهو أساسي من أجل 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 هذه كأداة مستقلة ،إال أنها تتطلب أن
يتم أخذ أخطار المدينة ومخاطرها بعين االعتبار.
وتحث 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 .فلبعض المدن أخطار حرجة
واضحة ،لكن بالنسبة لبعضها اآلخر قد يكون األمر
أقل وضوحاً ،والمخاطر الكبرى قد تكمن في تركيبة
من األحداث األقل حساسية .وعند أخذ المخاطر
باالعتبار ،قد تجد أن أداة تقدير المخاطر السريعة
( )QREالتي طورها كل من  UNISDRوDeloitte
مفيدة ،وهي أداة على شكل جدول بسيط يهدف
إلى تحسين الوعي بالمخاطر ومصمم لالستعمال
مع بطاقة القياس هذه .يمكن تحميل أداة التقدير
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السريع للمخاطر من الرابط التالي:
http://www.unisdr.org/campaign/
resilientcities/home/toolkit
كيف يعمل سجل النقاط يف بطاقة قياس القدرة عىل
الصمود يف املدن؟
وجدت الحكومات املحلية التي استخدمت بطاقة
قياس القدرة حتى اآلن أنها قد تكون مفيدة يف عدد
من املستويات عىل الشكل التايل:
• كمسح عايل املستوى يكون عادة خالل ورشة
عمل ملدة يوم أو يومني ،وميكن تزويده باستبيان
ميلؤه املشاركون مسبقاً .ويف بعض األحيان يتم
تطبيق نتيجة متوسطة أو باالجامع عىل مستوى
كل من «األساسيات العرش» ،بدالً من أن تكون
لكل من التقييامت أو املعايري الفردية.
• كتمرين محدود يركز عىل بعض األساسيات
الفردية للقيام مبراجعة معمقة لبعض الجوانب
املحددة للقدرة عىل الصمود ،مثل مستوى
تأهب املجتمع؛
• كمراجعة تفصيلية للوضع الكامل لقدرة املدينة
عىل الصمود ،وقد يحتاج إىل مدة ترتاوح بني
الشهر وعدة أشهر ليكتمل.
• توفر بطاقة قياس القدرة اآلن ،يف ضوء ردود
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فعل املستخدمني ،إمكانية تسجيل النقاط عىل
مستويني:
• املستوى  :1املستوى األويل الذي يستجيب
لغايات ومؤرشات إطار سنداي الرئيسة ،مع
بعض املسائل الفرعية الحساسة .ومن املفضل
استخدام هذا النهج ضمن ورشة عمل ألصحاب
املصلحة املتعددين متتد عىل يوم أو يومني.
هناك  47سؤاالً /مؤرشا ً ،لكل منها نقاط .3 -0
• املستوى  :2التقييم التفصييل .هذا النهج عبارة
عن مترين ألصحاب املصلحة املتعددين ميكن
أن يستغرق  4 -1أشهر ،وأن يكون قاعدة
لخطة عمل مفصلة لقدرة املدينة عىل الصمود.
ويتضمن التقييم املفصل  117معيارا ً مؤرشا ً لكل
منها نقاط  .5 -0الحظ أن املعيار يف التقييم
املفصل قد يكون مفيدا ً يف نقاش يؤدي إىل ورشة
عمل عىل مستوى أويل.
وبالنسبة للتقييم األويل يجب تسجيل نقاط لكل
األسئلة ،ولهذا جعلت عملية وضع أو تسجيل النقاط
بسيطة وواضحة .تعامل مع األسئلة كام هو مطلوب.
وفكر ،ما الذي ميكن القيام به بشكل أفضل؟ ميكن
تطوير هذه النقاط إذا ما تم رصدها ضمن إجراءات
أو مرشوعات يف اسرتاتيجية /خطة عمل قدرة املدينة
عىل الصمود .وعند استكامل التقييم األويل ،ميكن

أن تكون املناقشة أو الحوار بنفس أهمية تسجيل
النقاط.
وبالنسبة للتقييم املفصل فيمكن عدم إكامل بعض
معايري التقييم إذا مل تكن ذات صلة مع مدينتك
(مثل وجود تقييم خاص باملوانئ ،يف حني أن مدينتك
قد اليوجد بها ميناء) .وعندها تستبعد من نسبتك
املئوية النهائية للتقييم أي معايري تجدتها غري ذات
صلة.
وهناك بعض التداخل املقصود بني التقييمني األويل
واملفصل .فالحكومات املحلية التي تستكمل التقييم
املفصل يجب تجد أنه من األسهل لها استكامل
التقييم األويل .وقد تم تصميم التقييم املفصل
ليعتمد عىل التقييم األويل ،لكنه يحث عىل األفكار
واملراجعة واالستشارة املعمقة.
تحتوي هذه الوثيقة (الجزء  )1معايري التقييم لتقييم
املستوى األويل .ميكن تحميل التقييم املفصل من
http://www.unisdr. org/campaign/
resilientcities/home/toolkit
تم تصميم بطاقة قياس القدرة لتكون مرنة يف
االستخدام بطريقة تناسب حاجة كل مدينة عىل
الشكل األمثل ،وبالتايل فإن الحكومات املحلية حرة
يف تطبيق عوامل الرتجيح الخاصة بها يف تسجيل
النقاط عرب «األساسيات العرش» وأن تقرر أي من
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دالئلها يدعم التقييم .وقد وفرت  UNISDRبعض
االقرتاحات فيام يخص أنواع الدالئل التي تفي عادة
مبطلبات التقييم .وقد متتلك املدن دالئل أخرى أو
مشابهة توفر الضامنة بأن معايري التقييم قد تم
تحقيقها.
عند استخدام بطاقة قياس القدرة هذه ،فكر دامئاً
بأن:
• بالرغم من أن البطاقة تهدف إىل أن تكون
منهجية ،إال أن النقاط الفردية قد تكون غري
موضوعية بشكل ال ميكن تجنبه -استخدم
تقديرك لتقرر أي من النقاط تطبق بشكل أقرب
إىل مستوى القدرة عىل الصمود لديك .علام بأن
تسجيل املربرات التي تضعها لكل نقطة من
نقاط التقييم سوف متًكن من اثبات صحتها،
فضالً عن املراجعة املستقبلية ومتابعة التقدم
املحرز.
• وتحتاج عملية الحد من مخاطر الكوارث وبناء
القدرة عىل الصمود إىل تضافر الجهود حيث أن
بعض جوانب القدرة عىل الصمود قد ال تكون
تحت سيطرة الحكومات املحلية (فعىل سبيل
املثال قد تكون شبكة كهرباء املدينة أو الهاتف
تحت إدارة جهة منفصلة أو مرفق خاص ،أو قد
يكون هناك حكومة جهوية أو مجاورة يجب أن
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تنخرط يف املوضوع هي األخرى) .كام يتوجب
استكامل بطاقة قياس القدرة بالتشاور مع هذه
الجهات األخرى .حيث أن عملية التشاور من
شأنها خلق حالة من التفاهم واملشاركة وامللكية
واالنسجام مع تلك الجهات.
• تحسن استشارة مجموعات السكان عند استكامل
بطاقة قياس القدرة من صحة نتائجك.
• يساعد العمل بدقة وبواقعية قدر اإلمكان يف
تحديد املجاالت القابلة للترضر ،ومتكني جعلها
من األولويات من أجل االهتامم بها ومتويلها؛
• قد ال تشمل بطاقة قياس القدرة كل القضايا
املتعلقة بالقدرة عىل الصمود التي تواجه
مدينتك .فإذا خالجك الشك ،احصل عىل نصيحة
خبري يف إدارة املخاطر أو اختصاص آخر ذي صلة.
اعتماد عقلية النمو!
توفر بطاقة قياس القدرة تعريفاً طموحاً للقدرة عىل
الصمود ،ومن غري املحتمل أن تسجل أي مدينة الحد
األعىل من النقاط ،وأغلبها لن يسجل أكرث من .%50
والهدف من بطاقة التقييم هذه هو إرشاد املدن
لتحسني الحد من مخاطر الكوارث وتحفيز الرضا عن
الذات.
النتائج ليست معيارية ،وبالتايل غري قابلة للمقارنة

بني املدن .ومل يتم تصميم بطاقة قياس القدرة
لتسهيل املنافسة بني املدن ،بل لتحديد املشاركة يف
املعرفة والرتويج لها.
وقد ترغب الحكومات املحلية التي تستخدم بطاقة
قياس القدرة يف تشجيع املشاركني عىل تبني «االنفتاح
الفكري» -وهو يعني قبولهم تحديد نقاط الضعف
يف قدرة املدينة عىل الصمود ،لكن ذلك سيلهمهم
بتطوير اإلجراءات التي ميكن أن تعزز وتحسن قدرة
املدينة عىل الصمود عند العمل بها.
المواءمة مع األطر العالمية األخرى
متت هيكلة بطاقة قياس القدرة حسب «األساسيات
العرش لتمكني املدن من القدرة عىل الصمود» التي تم
وضعها يف البداية لتكون جزءا ً من إطار عمل هيوغو
عام  ،2005ومتت ومراجعتها وتحديثها لتكون جزءا ً
من إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث عام .2015
فإطار سنداي يحوي عددا ً من املعايري األساس التي
وضعت لتدعم رفع التقارير عىل املستوى العاملية
والوطني .ويتضمن امللحق د (الجزء  )2بعض األشكال
التي تظهر -عىل املستوى املفاهيمي -العالقات بني
غايات سنداي وأهداف التنمية املستدامة األوسع،
واألهداف املناخية الرئيسة التي تم االتفاق عليها من
خالل اتفاق باريس (.)COP 21
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بـطاقة قياس القدرة عىل الصمود يف املدن

مكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث

األدوات المساندة

املصطلحات

هناك أداة عىل شكل جدول إكسل تسهل عملية وضع
النقاط عىل مستويني ،وقد متت اإلشارة إليها سابقاً،
تصاحب هذه النسخة من بطاقة قياس قدرات املدن
عىل مواجهة مخاطر الكوارث .كام تتيح هذه األداة
أيضاً تسجيل التعليقات أو اإلجراءات املقرتحة التي
ميكن أن تطرح خالل مناقشات ورشة العمل بسهولة
ويرس ،وميكن أن تبدأ يف تشكيل قاعدة لخطة عمل
بسيطة لقدرة املدينة عىل الصمود .هذا وميكن
تحميل أداة اإلكسل املساندة من
http://www.unisdr.org/campaign/
resilientcities/ home/toolkit
سيتم تأمني أداة عىل اإلنرتنيت قريباً للحكومات
املحلية كجزء من رصد إطار سنداي للمساعدة يف
جمع البيانات وتحليلها .وسيتم العمل عىل تطوير
هذه املنظومة أوالً الستخدام الحكومات املحلية
ورشكائها .حيث أن قيادات الحكومات املحلية هم
أصحاب الوضع األفضل الستخدام نتائج بطاقة قياس
القدرة والبناء عليها يف قرارات السياسة العامة
والتخطيط ،وملتابعة مدى تقدم املدينة عرب الزمن.

تم إدراج مرسد للمصطلحات يف نهاية بطاقة قياس
القدرة التفصيلية (الجزء .)2
شكر وتقدير
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	•تشاركت كل من  IBMو ،AECOMو أعضاء
املجموعة االستشارية من القطاع الخاص ملكتب
األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث ،يف
تصميم بطاقة قياس قدرات املدينة عىل الصمود
التي أطلقت عام  ،2014وتعاونتا مجددا ً إلنتاج
النسخة الثانية من بطاقة التقييم التي أطلقت يف
أبريل /نيسان  2015بعد سنداي.
	•دعم عدد من املدن التجريب الرسمي لبطاقة
قياس القدرة ،وقد ساهمت ردود الفعل
والتعليقات يف تلك املدن عىل إخراج هذه النسخة
من بطاقة التقييم بهذا الشكل .وشكرنا ميتد
إىل أبطال القدرة عىل الصمود يف املدن التالية:
مانشسرت الكربى وستوك أون ترنت ،اململكة
املتحدة؛ أمادورا ولشبونة ،الربتغال؛ يونكوبينج
وأرفيكا ،السويد؛ بوجابا ،بنام؛ كيزومو ،كينيا؛
العقبة ،األردن؛ يوجياكارتا ،أندونيسيا ،ماكايت،

الفيليبني ،إسالم أباد ،باكستان .وقد استكمل
العديد من الدول األخرى تقييامت بطاقة قياس
القدرة ووضعوا خططاً للعمل ،وقد تم أخذ
ردود الفعل هذه أيضاً كجزء من بطاقة التقييم
املحدثة.
	•نفذ مركز حلول املناخ والطاقة ( )C2ESمع
 IBMو AECOMسلسلة من ورشات العمل مع
املدن األمريكية (أنكوراج ،أالسكا؛ بروفيدانس،
رود أيلند؛ ميامي بيتش ،فلوريدا ،كنساس سيتي،
ميزوري ،فونيكس ،أريزونا) .ساعدت املعارف
من هذه الورشات يف تحديث بطاقة قياس
القدرة هذه.
	•جمع مكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر
الكوارث مجموعة عمل كبرية لوضع مؤرشات
شكلت الجزء الجوهري من بطاقة قياس القدرة
هذه ،والشكر موصول أيضا إىل كامل مجموعة
العمل التي ضمت ،Arghya Sinha Roy :بنك
التنمية اآلسيوي؛  ،Katy Vinesمن Cities C40؛
 ،Sarah Hendel-Blackfordمن Ecofys؛ Ben
 ،Smithمن AECOM؛  ،Mark Harveyمن
Resurgence؛  ،Esteban Leonبرنامج األمم

مكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث

املتحدة للمستوطنات البرشية؛ ،Stefan Kohler
من مكتب األمم املتحدة لخدمات املشاريع؛
 ،Hugh Maclemanمن منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية؛ ،Cassidy Johnston
كلية لندن الجامعية؛ ،Mostafa Mohaghegh
االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل
األحمر؛  ،Ebru Gencerمن CUDRR؛ Jair
 Torresو ،Margherita Fanchiottiاليونسكو؛
 ،Margaret Arnoldالبنك الدويل؛

بـطاقة قياس القدرة عىل الصمود يف املدن

اﻹﺳﺘﻔﺴﺎرات؟
.اﺗﺼﻞ ﺑﻄﺎﻗﻢ ﻋﻤﻠﻨﺎ وﴍﻛﺎﺋﻨﺎ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻷﻗﺮب إﻟﻴﻚ
https://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/home/about

و .Christopher G. Burton, Global Earthquake Model
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بـطاقة قياس القدرة عىل الصمود يف املدن

تحتوي الصفحات التالية من هذه الوثيقة على الخطوط العريضة لكل من األساسيات العشر لتمكين المدن من القدرة على الصمود،
مع بطاقة قياس القدرة على الصمود المرافقة لها بالنسبة لمعايير تقييم المدن.
تحتوي هذه الوثيقة (الجزء  )1معايير تقييم المستوى األولي.
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مكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث

األساسية ١

بـطاقة قياس القدرة عىل الصمود يف املدن

اإلعداد من أجل القدرة عىل الصمود

Organize for Resilience
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مكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث

األساسية :1
اإلعداد من أجل القدرة عىل الصمود
تجهيز بنية تنظيمية وتعريف العمليات الرضورية 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
العامة ،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 الصمودفي
السياسات والمعايير ،وأن العمل يتم على ذلك
حسب المقتضى.

• وضع االستراتيجيات واإلجراءات والقوانين والكودات
الالزمة أو إدماج مزايا القدرة على الصمودضمن
السياسات القائمة التي تهدف إلى الوقاية من تشكل
المخاطر والحد من المخاطر الحالية.

• 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.

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

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

• وضع آليات لرفع التقارير لجميع المواطنين تسجل
المعلومات الرئيسة حول القدرة على الصمودوتعزز
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 العامة.

تتضمن البيانات التي ستحتاجها لإلجابة عىل هذا القسم من بطاقة قياس القدرة :املخططات التنظيمية ،قوائم املنظامت حسب املناطق ،املعايري ذات الصلة وغريها ،وحسب املقتىض
مذكرات التفاهم وتوصيف األدوار األخرى لكل منظمة ذات صلة ،أسامء األشخاص الرئيسني املشاركني ،محارض االجتامعات واإلجراءات من املنظامت ذات الصلة ،قامئة باملعلومات
والبيانات املتوافرة للوصول إىل اصحاب املصلحة.
مالحظة :ميكن أن تكون مشاركة البيانات هامة يف املساعدة عىل التنظيم من أجل القدرة عىل الصمود ،ومعايري التقييم التي تغطي تشارك البيانات موجودة تحت األساسية .6
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مكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث

التقييم األويل
نطاق القياس اإلرشادي

تعليقات

املرجع

املوضوع /القضية السؤال /مجال التقييم

 -3تتضمن خطة متكاملة متاما للحد من مخاطر الكوارث،
تتامىش مع إطار سنداي ،وفيها تغطية لكل األساسيات
العرش.
 -2خطة قامئة بذاتها للحد من مخاطر الكوارث متتثل
إلطار سنداي وتتعامل مع كل األساسيات العرش.
 -1خطط متتثل جزئياً إلطار سنداي وتغطي بعضاً من
األساسيات العرش.
 -0ال توجد خطط أو امتثال.

يجب أن تتضمن االسرتاتيجية املحلية ذات الصلة ما ييل من
أجل أن متتثل للفقرة ( 27ب) من إطار سنداي:
• إطار زمني وغايات
• مؤرشات
• أهداف وإجراءات تهدف إىل الوقاية من تشكل املخاطر
• أهداف وإجراءات تهدف إىل الحد من املخاطر الحالية
• أهداف وإجراءات تهدف إىل تعزيز القدرة عىل الصمود
االقتصادية واالجتامعية والصحية والبيئية
كام يجب أن تغطي كالً من األساسيات العرش لتمكني املدن
من الصمود.

P1.1

وضع الخطة

هل تتضمن خطة املدينة الرئيسة (أو أي اسرتاتيجية/
خطة ذات صلة) منهجيات للحد من مخاطر الكوارث
وتنفذها مبا يتامىش مع إطار سنداي؟
تعني «الخطة» عادة بالنسبة للمدينة نوعاً من
الخطط الواسعة أو االسرتاتيجية متعددة القطاعات أو
الرؤية ،وقد تكون خطة مكانية أو خطة للبنية التحتية
أو خطة بيئية أو خطة مستدامة ،عىل أن تتامىش مع
معايري الفقرة ( 27ب) من إطار سنداي.
وباملقابل ،إذا كان للمدينة خطة /سياسة /اسرتاتيجية
قامئة بذاتها للحد من مخاطر الكوارث مبا يتامىش مع
االسرتاتيجيات الوطنية فإنها ميكن أن تدل إيضاً عىل
االمتثال للمطلوب ،ولهذا الغرض ،يجب أن تتضمن
الخطة تغطية لكل األساسيات العرش.

P1.2

التنظيم
والتنسيق
واملشاركة

هل توجد جهة أو آلية متعددة القطاعات ذات سلطة  -3تم تأسيس كل فرق الجهات الرائدة ،وتزويدها باملوارد فكر بذلك من أجل ما قبل الحدث ،واالستجابة للحدث،
وموارد مناسبة للتعامل مع الحد من مخاطر الكوارث؟ والسلطة املناسبة لتعمل عرب جميع مراحل الحد من واالستجابة ما بعد الكارثة .هل يوجد مخطط تنظيمي للحد
من مخاطر الكوارث واضح
مخاطر الكوارث.
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املرجع

املوضوع /القضية السؤال /مجال التقييم

P1.3

اإلدماج

بـطاقة قياس القدرة عىل الصمود يف املدن

نطاق القياس اإلرشادي

تعليقات

 -2تم تأسيس كل فرق الجهات الرائدة ،وتزويدها باملوارد يشمل كل الجهات؟ هل متتلك كل جهة أو منشأة دورا ً
والسلطة املناسبة لتعمل ،ولكن هناك عدم ثبات يف املوارد واضحاً وموثقاً وافقت عليه؟ هل تم إرساء تخصيص التمويل
بوضوح لوظائف التنسيق؟
عرب مراحل الحد من مخاطر الكوارث الرئيسة.
 -1فرق املدينة متتلك السلطة والصالحيات لكنها ال متتلك
الدعم املناسب عرب الجهات و/أو مواردها غري كافية.
 -0الجهات الرائدة تفتقر إىل السلطة املناسبة ومواردها
غري كافية.
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هل القدرة عىل الصمود مدمجة بشكل صحيح مع
وظائف املدينة الرئيسة األخرى؟ (التخطيط ،االستدامة،
املوافقة عىل االستثامر ،املالية واالمتثال ،مشاركة
املجموعات ،إدارة الطوارئ ،االمتثال للكودات ،إدارة
البنية التحتية ،االتصاالت ... ،إلخ).

 -3مركز اتخاذ القرار واضح أو نصف واضح بالنسبة هل يتم أخذ القدرة عىل الصمود باالعتبار روتينياً كجزء
للقدرة عىل الصمود يف عملية اتخاذ القرارات ،ويطبق عىل من اتخاذ القرارات اليومية وتحديد امليزانية ،مقابل كونها
كل مقرتحات السياسة وامليزانية يف كل املجاالت التشغيلية موضوعاً خاصاً منفصالً عن الفعاليات الحكومية اليومية؟
ذات الصلة.
 -2ال توجد عملية رسمية ،لكن مزايا القدرة عىل الصمود
مفهومة بشكل عام بحيث تكون «مساعدة» للمقرتحات
يف أغلب املجاالت التشغيلية.
 -1مطبق بشكل مخصص أو أحياناً.
 -0غري مطبق.

مكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث

بـطاقة قياس القدرة عىل الصمود يف املدن

مالحظات
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األساسية ٢
تحديد و فهم واستخدام سيناريوهات املخاطر الحالية واملستقبلية.
Identify, Understand and use Current and
Future Risk Scenarios
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مكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث

األساسية :2
تحديد و فهم واستخدام سيناريوهات املخاطر الحالية واملستقبلية.
يجب أن تعرف الحكومات املحلية سيناريوهات املخاطر لديها وتتفهمها وتستخدم هذه املعرفة لتقديم البينة املعرفية لعملية اتخاذ
القرار

يجب أن تعرف سيناريوهات املخاطر :األخطار
والتعرض وقابلية الترضر يف السيناريو «األكرث احتامالً
يف الحدوث» و»األكرث حدة» (األسوأ) مع االنتباه
خصوصاً ملا ييل:
• الكيفية التي ميكن أن تتغري فيها لألخطار عرب
الزمن مع مالحظة تأثري العوامل مثل التحرض وتغري
املناخ.
• الكيفية التي ميكن فيها ملجموعة من األخطار أن
تتجمع وكيف ميكن للكوارث الصغرية املتكررة (إذا
ما كان هناك مخاطرة ذات صلة بها) أن ترتاكم يف
تأثريها عرب الزمن.
• املناطق الجغرافية املعرضة والتأثري اإلقليمي.

• الرشائح السكانية واملجموعات واملساكن املعرضة.
• األصول االقتصادية والفعاليات املعرضة.
• أصول البنية التحتية الحساسة املعرضة ،وما يرتتب
عىل ذلك من مخاطر الفشل املتعاقب من منظومة
أصول إىل أخرى (عندما يؤدي فقدان الطاقة عىل
سبيل املثال إىل منع ضخ املياه أو يضعف منظومة
املستشفى).
• الجداول الزمنية التي تحدث خاللها التأثريات
واالستجابة املطلوبة.
• وضع خرائط توضح املجاالت املعرضة املفصلة
أعاله ونرشها.
يجب أن تكون السيناريوهات:

• مستعملة يف مساعدة قرارات االستثامر القامئة
واملستقبليية.
• مبنية عىل عمليات تشاركية تسعى إىل الحصول عىل
املدخالت من املجموعة الكاملة الصحاب املصلحة
(مبن فيهم املجموعات العرقية واالجتامعية).
• محدثة بانتظام.
• معممة بشكل واسع ومستعملة يف مقرتحات اتخاذ
القرار ،ولتحديث خطط االستجابة والتعايف.
الحظ أن اإلجراءات للتعامل مع األخطار يف كل
سيناريو مغطاة يف أجزاء أخرى من بطاقة قياس
القدرة.

تتضمن البيانات التي ستحتاجها الستكامل هذا الجزء من بطاقة قياس القدرة عىل الصمود توثيقاً لألخطار والتعرض وقابلية الترضر ،وتحديدا ً لألصول الحساسة ومدى اعتامد كل منها
عىل اآلخر.
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مكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث

التقييم األويل
املرجع

املوضوع /القضية السؤال /مجال التقييم

P2.1

تقييم األخطار

هل متتلك املدينة املعرفة باألخطار الرئيسة التي  -3املدينة تفهم األخطار الرئيسة ،وبيانات األخطار يتم مالحظة :ميكن أن يدعم استخدام أداة مكتب األمم املتحدة
للحد من مخاطر الكوارث لتقدير املخاطر الرسيع ()QRE
تحديثها عىل فرتات متفق عليها.
تواجهها ومدى احتامل حدوثها؟
 -2املدينة تفهم األخطار الرئيسة ،لكن ال توجد خطط التقييم ضمن هذه املعايري.
بالنسبة لكل خطر ،يجب تحديد العواقب «األكرث احتامالً يف
متفق عليها لتحديث هذه املعلومات.
الحدوث» و»األكرث حدة» عىل األقل.
 -1البيانات موجودة حول أغلب األخطار الرئيسة.
 -0مل يتم تفهم األخطار متاماً.

P2.2

الفهم املشرتك
ملخاطر البنية
التحتية

هل هناك فهم مشرتك للمخاطر بني املدينة ومقدمي
الخدمات املتعددين والجهات الجهوية والوطنية
األخرى التي لها دور يف إدارة البنية التحتية مثل
الكهرباء واملياه والطرق والقطارات ،ولنقاط الضغط
عىل املنظومة واملخاطر عىل مستوى املدينة؟

P2.3

املعرفة بالتعرض هل هناك سيناريوهات متفق عليها تحدد تعرض  -3تتوافر مجموعة شاملة من سيناريوهات الكوارث مع السيناريوهات هي رواية كل تأثريات خطر ما عىل كامل
وقابلية الترضر كامل املدينة وقابلية الترضر من كل خطر أو مجموعة خلفياتها ومالحظاتها الداعمة ،ويتم تحديثها عىل فرتات املدينة.
متفق عليها.
أخطار (انظر أعاله)؟
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 -3هناك فهم مشرتك للمخاطر بني املدينة ومزودي املرافق
املتعددين -نقاط الضغط واالعتامد املتبادل بينها ضمن
املنظومة /املخاطر عىل مستوى املدينة معروفة.
 -2هناك بعض املشاركة ملعلومات املخاطر بني املدينة
ومقدمي الخدمات املتعددين ،وبعض اإلجامع عىل نقاط
الضغط.
 -1مخاطر املنظومة اإلفرادية معروفة لكن ال توجد أي
منصة ملشاركتها أو لفهم التأثري املتعاقب لها.
 -0هناك فجوة هامة يف فهم املخاطر حتى عىل مستوى
املنظومات اإلفرادية (الكهرباء ،املياه ،النقل).

تعليقات

هل هناك جهة /منصة متعددة القطاعات تقيّم قضايا البنية
التحتية والقدرة عىل الصمود التشغيلية؟ هل تحتفظ املدينة
بسجالت /خارطة شاملة لكل البنية التحتية الحساسة؟ هل
تستثمر املدينة مبا يكفي يف الصيانة وتحديث البنية التحتية
الحساسة؟
يجب أن يأخذ هذا املعيار باالعتبار كل املرافق العامة
والخاصة ،كام ميكن أن يشمل عىل سبيل املثال رشكات
الشحن ،وموردي الوقود ،ومشغيل املوانئ ،وطريان الشحن،
واالتحادات  ...إلخ.
البنية التحتية مغطاة بالكامل يف األساسية .8
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نطاق القياس اإلرشادي

تعليقات

املرجع

املوضوع /القضية السؤال /مجال التقييم

P2.4

التأثريات
املتعاقبة

هــل هنــاك فهــم جامعــي للفشــل املتعاقــب املحتمل  -3فهم كامل نسبياً /جامعي للتأثريات املتعاقبة تحت ميكن «لسلسة الفشل» بني عنارص البنية التحتية للمدينة
بــن املدينــة ومنظومــات البنيــة التحتيــة املتعــددة سيناريوهات الكوارث العديدة.
(عندما يؤدي الفشل يف منظومة الطاقة إىل خسارة معالجة
تحــت الســيناريوهات املختلفــة
 -2فهم كامل نسبياً /جامعي للتأثريات املتعاقبة تحت املياه عىل سبيل املثال) أن تكون قابلية الترضر حرجة ،وقد
بعض سيناريوهات الكوارث.
تكون مخفية ما مل يتم تعريفها بشكل مخصص ،وبالتايل تأيت
 -1بعض الفهم للتأثريات املتعاقبة تحت بعض سيناريوهات كصدمة غري مرغوبة عند االستجابة للكارثة.
الكوارث.
 -0ال يوجد فهم واضح للتأثريات املتعاقبة.

P2.5

عملية تقديم
وتحديث
معلومات
املخاطر

هــل تتوافــر خرائــط لألخطــار والبيانــات حــول تتوافــر خرائــط لألخطــار عاليــة الجــودة بالنســبة ألغلــب يجب أن تكون التحديثات متكررة للتاميش مع األطر
املخاطــر؟
األخطــار ،ويتــم تحديثهــا بانتظــام (عــى ف ـرات متفــق الحرضية املتغرية والرؤى املتغرية للمخاطر .يهدف الكثري من
هل يتم تحديثها بانتظام؟
عليهــا(.
الدول إلجراء التحديثات كل  5سنوات ،وهو أمر قد ال يكون
 -2تتوافــر خرائــط لألخطــار بالنســبة ألغلــب األخطــار ،مناسباً.
وخطــط التحديــث غــر معروفــة.
 -1تتوافر خرائط لألخطار بالنسبة لبعض األخطار.
 -0ال تتوافر أي خرائط ألخطار.

 -2تتوافر مجموعة شاملة من سيناريوهات الكوارث مالحظة :ميكن دعم التقييم ضمن هذه املعايري باستخدام
دون وجود لخلفياتها أو مالحظاتها الداعمة لتساعد عىل أداة مكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث لتقدير
استعامل هذه السيناريوهات.
املخاطر الرسيع (.)QRE
 -1تتوافر بعض معلومات سيناريوهات الكوارث.
 -0ال تتوافر أي معلومات جول سيناريوهات الكوارث.
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األساسية ٣
تعزيز القدرة املالية من أجل القدرة عىل الصمود
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مكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث

األساسية :3
تعزيز القدرات املالية من أجل القدرة عىل الصمود.
فهم التأثري االقتصادي للكوارث والحاجة لالستثامر يف القدرة عىل الصمود .تحديد اآلليات املالية التي ميكن أن تدعم نشاطات القدرة عىل
الصمود وتطويرها.

ميكن أن تتضمن اإلجراءات الرئيسة ما ييل:
• فهم وتقييم التكاليف املبارشة وغري املبارشة
للكوارث (من خالل الخربة السابقة ،وأخذ املخاطر
املستقبلية باالعتبار) ،والتأثري ذي الصلة لالستثامر يف
الوقاية بدل تكبد تكاليف كبرية خالل مرحلة التعايف.
• تخصيص ميزانية رأساملية محمية ألي أعامل
كربى وجدت رضورية لتحسني القدرة عىل الصمود.
• تضمني مخصصات إلدارة املخاطر يف امليزانية
التشغيلية حسب ما هو مطلوب لصيانة الوضع
املطلوب للقدرة عىل الصمود عرب الزمن.

• تقييم مستويات مخاطر الكوارث وآثارها يف كل
قرارات التخطيط والرتخيص ورصف التمويل ،وتعديل
هذه القرارات حسب الحاجة.
• توفري حوافز ملاليك البيوت ،والعائالت منخفضة
الدخل ،واملجموعات ،والرشكات ،والقطاع العام
لالستثامر يف الحد من املخاطر التي يواجهونها
(التخطيط الستمرارية األعامل ،النمو ،تحديث
املباين).

• استكشاف آليات متويل مجددة حسب الحاجة
مثل السندات املتخصصة ،والتأمني املتخصص،
والتمويل ذي الرضائب الكفوءة ،وسندات تأثري
التنمية ... ،إلخ.

• تطبيق التغطية التأمينية (وتوليدها حني الحاجة)
عىل الحياة وسبل املعيشة وأصول املدينة واألصول
الخاصة.

تتضمن البيانات التي ستحتاجها الستكامل هذا الجزء من بطاقة قياس القدرة :وثائق خطط امليزانية ورأس املال ،وثائق أي حوافز أو خطط مالية (مثل قروض التحديث من أجل الزالزل)
ذات تأثري عىل القدرة عىل الصمود مع اإلحصائيات املسجلة يف كل منطقة باملدينة ،إحصائيات تغطية التأمني.
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مكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث

التقييم األويل
املرجع

املوضوع /القضية السؤال /مجال التقييم

P3.1

معرفة
املنهجيات
الجتذاب
االستثامرات
الجديدة إىل
املدينة

جهات املدينة الرئيسة تتفهم أن جميع مصادر
التمويل ،و»مكاسب القدرة عىل الصمود» ،مرتبطيني
ببعضهام البعض ،وتتفهم جميع الطرق املتوافرة
الجتذاب التمويل الخارجي ،وتسعى بفاعلية لتأمني
التمويل لالستثامرات الكربى يف مجال القدرة عىل
الصمود.

P3.2

الخطة املالية
وامليزانية
للقدرة

هل جهزت املدينة ميزانية محمية ،واملوارد الالزمة
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تعليقات

 -3املدينة تتفهم كل الطرق إىل التمويل اآلمن لفعاليات
الحد من مخاطر الكوارث ،وتسعى بفاعلية للحصول عليه،
وقد نحجت إىل حد ما يف ذلك.
 -2املدينة عىل بينة بالطرق العديدة إىل التمويل اآلمن
لفعاليات الحد من مخاطر الكوارث ،وتسعى بفاعلية
للحصول عىل بعضها.
 -1هناك بعض الرؤى لطرق التمويل ،لكن الصورة غري
واضحة ومل يتم إال القليل للحصول عىل التمويل.
 -0هناك فهم /وعي محدود باملوارد املتاحة لتمويل الحد
من مخاطر الكوارث.

 -3خطة املدينة املالية شاملة بالنسبة للحد من مخاطر
الكوارث ،وامليزانيات محمية والخطط االحرتازية قامئة.

تشمل األمثلة:
• التأجري
• املنح الحكومية التأثري االجتامعي أو سندات القدرة عىل
الصمود
• بنوك التنمية ومنظامت املساعدة املؤسسات
• الجهات الحكومية األخرى ذات التمويل التي قد تكون
ذات صلة ببعض جوانب القدرة عىل الصمود :التمويل
الجامعي رسوم التنمية الرشاكات العامة -الخاصة الرضائب
والرسوم اإلضافية
«حصص األرباح» وتدعى أحياناً املزايا املشرتكة التي تنشأ
عن طريقني:
• حصص األرباح «الداخلة» حيث متتلك االستثامرات يف
أماكن أخرى من املدينة مزايا إضافية يف القدرة عىل الصمود
• حصص األرباح «الخارجة» حيث توفر االستثامرات يف
القدرة عىل الصمود مزايا إضافية.
هي أساسية يف تقييم كل من توافر امليزانية وحجمها ،وحامية
هذا التمويل التي متنع من تحويله إىل استخدامات أخرى.

مكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث

املرجع

املوضوع /القضية السؤال /مجال التقييم
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تعليقات

وترتيبات التمويل االحرتازي للحد من مخاطر الكوارث  -2خطة املدينة املالية تسمح بفعاليات الحد من مخاطر
الكوارث ،وامليزانيات محمية.
املحيل (التخفيف ،الوقاية ،االستجابة ،التعايف)؟
 -1هناك بعض الخطط يف الجهات واملنظامت املختلفة
لكنها غري منسقة فيام بينها.
 -0ال يوجد خطة واضحة.

P3.3

التأمني

ما هو مستوى التغطية التأمينية املتوافرة يف املدينة -3 ،استخدام منتجات التأمني يف جميع القطاعات/
وعرب جميع القطاعات والرشكات واملجموعات؟
الخدمات مرتفع.
 -2مستوى التأمني يختلف كثريا ً حسب القطاع واملنطقة،
واملدينة تعزز التغطية التأمينية بفاعلية عرب كل القطاعات.
 -1مستوى التأمني يختلف كثريا ً حسب القطاع واملنطقة،
لكن املدينة ال تعزز االستخدام األكرب للمنتجات التأمينية.
 -0ال توجد تغطية تأمينية يف املدينة أو يف حدها األدىن.

P3.4

الحوافز

ما هي الحوافز املتوافرة للقطاعات والرشائح املختلفة  -3يتوافر نطاق من الحوافز عرب جميع القطاعات لزيادة
القدرة عىل الصمود ،وهي تلبي الحاحات املعروفة.

يغطي هذا التقييم كالً من مالءمة التغطية (هل سيدفع
التأمني ما يكفي؟) ومدى التغطية (هل عدد األشخاص
والرشكات املؤمنني ٍ
كاف؟)
خذ باالعتبار مستويات التأمني فيام ييل:
• البيوت السكنية ومحتوياتها والنقل الخاص (مثل تأمني
السيارة).
• البنية التحتية التجارية والعامة
التأمني الصحي الخاص غري مشمول.

23

مكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث

املرجع

املوضوع /القضية السؤال /مجال التقييم

بـطاقة قياس القدرة عىل الصمود يف املدن

نطاق القياس اإلرشادي

بالنسبة للرشكات واملجتمع لدعم بناء القدرة عىل  -2يتوافر نطاق من الحوافز عرب جميع القطاعات لزيادة
القدرة عىل الصمود ،ولكن هناك ثغرات وفرص معروفة.
الصمود؟
 -1تتوافر بعض الحوافز ،لكنها متفرقة.
 -0الحوافز إما قليلة أو غري متوافرة.

24

تعليقات
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بـطاقة قياس القدرة عىل الصمود يف املدن

األساسية ٤
تطبيق تصاميم وتنمية حرضية قادرة عىل الصمود
Pursue Resilient
Urban Development
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مكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث

األساسية :4
تطبيق تصاميم وتنمية حرضية قادرة عىل الصمود
تحتاج البيئة املبنية إىل التقييم وجعلها قادرة عىل الصمود حسب املقتىض.

البناء عىل سيناريوهات املخاطر وخرائطها من
األساسية  ،2وسيتضمن:

مشاكل البنية التحتية كاملياه والتجفيف والرصف
الصحي.

• تقسيم املناطق وإدارة النمو الحرضي لتجنب
قضايا اخطار املتفاقمة  -تحديد األرايض املالمئة
للتنمية املستقبلية مع األخذ باالعتبار كيفية متكني
املجموعات منخفضة الدخل من الحصول عىل أرض
مالمئة.

• تطوير وتنفيذ كودات البناء املالمئة واستخدامها
لتقييم البنى القامئة بالنسبة للقدرة عىل الصمود يف
مواجهة األخطار املحتملة ،وإدراج تعديالت إجراءات
الوقاية املناسبة.

• استخدام التقنيات الجديدة أو القامئة أو التقليدية
يف التخطيط الواعي باملخاطر ،وتصميم وتنفيذ املباين
والبنية التحتية الجديدة حسب املقتىض.
• التعامل مع حاجات السكن العشوايئ مبا فيها

• زيادة استخدام حلول التصميم الحرضي مثل
السطوح غري النفوذة للامء ،واملناطق الخرضاء،
والتظليل ،ومناطق تجميع املياه ،وممرات التهوية
 ...إلخ) التي ميكن أن تتأقلم مع املخاطر وتحد من
االعتامد عىل البنية التحتية الفنية كمنظومة الرصف
الصحي والسدود  ...إلخ

• إرشاك اصحاب املصلحة املترضرين يف عمليات
اتخاذ القرار التشاركية املناسبة والجزئية عند أخذ
قرارات التنمية الحرضية.
• إدراج أسس التصميم املستدام النموذجي يف أعامل
التنمية الحديثة .الربط مع املعايري القامئة األخرى
حني املقتىض (BREEAM، LEED، Greenstar
وغريها).
• تحديث ضوابط ومعايري البناء بانتظام (أو
دورياً) ألخذ البيانات والدالئل املتغرية حول املخاطر
باالعتبار.

تتضمن البيانات التي ستحتاجها الستكامل هذا الجزء من بطاقة قياس القدرة :استخدام األرايض ،السكان ،مستويات الدخل والنشاطات االقتصادية حسب رشائح املدينة ،وكودات البناء
ذات الصلة وتطبيقها عىل أساس كل عقار عىل حده.
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مكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث

التقييم األويل
نطاق القياس اإلرشادي

تعليقات

املرجع

املوضوع /القضية السؤال /مجال التقييم

P4.1

تقسيم املناطق هل املدينة مقسمة بشكل مالئم بحيث تأخذ باالعتبار  -3املدينة مقسمة حسب استخدام األرايض ،وهو مرتابط
حسب استخدام عىل سبيل املثال تأثري سيناريوهات املخاطر الرئيسة متاماً مع خرائط األخطار واملخاطر (انظر األساسية ،)2
عىل النشاط االقتصادي والزراعي واإلنتاج واملراكز ويتم تحديث التقسيم عىل فرتات متفق عليها.
األرايض
السكانية؟
 -2املدينة مقسمة حسب استخدام األرايض ،وهو مرتابط
إىل حد ما مع خرائط األخطار واملخاطر (انظر األساسية ،)2
وخطط تحديث التقسيم غري مفهومة جيدا ً.
 -1التقسيم غري معمق أو كامل وال تتم مراجعته بانتظام
حسب األخطار /املخاطر.
 -0ال يوجد أي تقسيم واضح للمناطق.

النزوح ملدة  3أشهر أو أكرث نتيجة لدمار البيوت أو جعلها
غري صالح للسكن ،أو ألن املنطقة التي يقع فيها قد
أصبحت غري صالحة للسكن.
يحتاج هذا التقييم أيض اً لتغطية السكن العشوايئ.
يجب أن يتم التحقق من صحة فاعلية تقسيم املناطق
بشكل مستقل يف الحالة املثىل (انظر أيض اً األساسية .)2

P4.2

التنمية
الحرضية
الجديدة

هل يتم الرتويج للمنهجيات عرب تصميم وتطوير  -3تتوافر سياسة واضحة عىل مستوى املدينة .تم إعداد
التنمية الحرضية الجديدة لتعزيز القدرة عىل الصمود؟ املبادئ اإلرشادية لنطاق من املامرسني (مثل املعامريني،
مصممي املشاهد ،املهندسني  ...إلخ).
 -2السياسة موجودة لكن املبادئ اإلرشادية الداعمة لها
غري مناسبة.
 -1يتم تعزيز منهجيات القدرة عىل الصمود لكن ليس
بشكل ثابت ،وال ترتكز عىل سياسة املدينة.
 -0يوجد القليل من تعزيز القدرة عىل الصمود يف التنمية
الحرضية الجديدة أو ال يوجد عىل اإلطالق.

هل هناك سياسة تعزز اإلجراءات الفيزيائية يف التنمية الجديدة
التي ميكن أن تعزز القدرة عىل الصمود خطر واحد أو عدة
أخطار؟ عىل سبيل املثال ،املواقع املناسبة للتنمية الجديدة،
تصميامت حرضية مراعية للمياه ،اإلدماج املناسب ملناطق
املالجئ من الكارثة ،إمكانية الوصول وطرق الخروج (عرض
الشوارع) ...إلخ.
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املرجع

املوضوع /القضية السؤال /مجال التقييم

بـطاقة قياس القدرة عىل الصمود يف املدن

نطاق القياس اإلرشادي

تعليقات

P4.3

كودات ومعايري
البناء

هل تتوافر كودات أو معايري للبناء ،وهل تتعامل مع  -3تتوافر كودات ومعايري محلية للبناء ،وهي تتعامل مع
أخطار ومخاطر محددة معروفة بالنسبة للمدينة؟ هل جميع األخطار املعروفة للمدينة ويتم تحديثها بانتظام.
يتم تحديث هذه املعايري بانتظام؟
 -2تتوافر كودات ومعايري محلية للبناء ،وهي تتعامل مع
األخطار الرئيسة للمدينة ويتم تحديثها بانتظام.
 -1تتوافر بعض الكودات التي تغطي بعض األخطار ،وال
يوجد خطة واضحة لتحديث الكودات.
 -0ال يوجد استخدام حقيقي لكودات ومعايري البناء ذات
الصلة.

قد يعني ذلك رضورة وضع كودات (ضوابط) إجبارية
أو معايري طوعية (مث ل �BREEAM, LEED, Green
 )star, REDiحيث يتم الرتويج لها من قبل املدينة من
خالل السياسة أو الحواف ز .من املهم أن يكون واضح اً أن
الكودات املستعملة تحسن القدرة عىل الصمود بالنسبة
لألخطار املحددة.
ستتضمن املعايري الضوابط الالزمة لتأمني خدمات البنية
التحتية األساس للتجمعات العشوائية التي ستكون
قدرة هذه التجمعات عىل التعايف من الكوارث من غريها
معرضة للخطر الشديد.

P4.4

تطبيق تقسيم
املناطق
وكودات
ومعايري البناء

هل يتم تطبيق قواعد تقسيم املناطق وكودات  -3تقسيم املناطق وكودات البناء مطبقة  %100ويتم
ومعايري البناء بشكل واسع ،ويتم إنفاذها بشكل مالئم إنفاذها والتحقق منها.
والتحقق منها؟
 -2تقسيم املناطق وكودات البناء مطبقة ويتم إنفاذها
والتحقق منها بأكرث من  %50من الحاالت.
 -1تطبيق تقسيم املناطق الحايل وكودات البناء جزيئ و/
أو غري ثابت.
 -0ال يوجد تركيز حقيقي عىل إنفاذ تقسيم املناطق
وكودات البناء.

يتطلب التحقق من املناطق دليالً عىل أن النشاطات املناسبة
فقط هي التي تتم يف أي منطقة أياً كانت.
يعني التحقق من الكودات عادة إىل قيام الغري بعملية التحقق
من خالل جهة خارج فريق التصميم واإلنشاء.
من املستبعد أن تسجل املدن التي تضم تجمعات عشوائية
نقاطاً عالية يف هذا التقييم ما مل يكن قد تم إرشاك سكان هذه
العشوائيات ومساعدتهم يف أن يكونوا أكرث قدرة عىل الصمود.
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مالحظات
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األساسية ٥
حامية الحواجز الطبيعية لتعزيز املهام الوقائية للنظم البيئية الطبيعية

Safeguard Natural Buffers to
Enhance the Protective Functions
Offered by Natural Ecosystems
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األساسية :٥
حامية الحواجز الطبيعية لتعزيز املهام الوقائية للنظم البيئية الطبيعية.
تحديد وحامية ومراقبة خدمات املنظومات البيئية الحساسة التي توفر مزايا للقدرة عىل الصمود.

قد تتضمن خدمات المنظومات البيئية ذات الصلة
ما يلي دون حصر :احتجاز المياه أو تسريبها،
والتشجير .والنباتات الحضرية ،والسهول الفيضية،
والكثبان الرملية ،وشجر المنغروف وغيره من
النباتات الساحلية ،والتلقيح .ويمكن للكثير من
خدمات المنظومات البيئية ذات الصلة بقدرة
المدينة على الصمود أن تعمل بشكل جيد خارج
منطقتها الجغرافية.

تتضمن هذه األساسية:
• التعرف على قيمة ومزايا خدمات المنظومات
البيئية للوقاية من مخاطر الكوارث والحماية و/أو
تعزيزها كجزء من استراتيجيات الحد من المخاطر
للمدن.
• أخذ المصدات الطبيعية باالعتبار في المناطق
الريفية النائية من المدن ،ومستجمعات المياه
والمنطقة األوسع منها ،والتعاون مع البلديات
هناك إلرساء نهج جهوي لتخطيط استخدام األراضي
لحماية المصدات.
• توقع التغييرات من خالل االتجاهات المناخية
والتحضر ،والتخطيط لتمكين خدمات المنظومات

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 المنظومات البيئية أو حتى الوعي بوجودها،
وقد يحتاج األمر إلى خبير خارجي لتحديدها .كما
يتم استثناء خدمات المنظومات البيئية التي تقدم
مزايا عامة للكرة األرضية (جبال الجليد القطبية على
سبيل المثال).

تتضمن البيانات التي ستحتاجها الستكامل هذا الجزء من بطاقة قياس القدرة :وثائق استخدام األرايض وتقسيم املناطق ،بيانات إضافية حول مدى وصحة املنظومات البيئية ذات الصلة
مقاسة حسب املؤرشات النافذة.
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التقييم األويل
املرجع

املوضوع /القضية السؤال /مجال التقييم

P5.1

التوعية
بخدمات
ووظائف
املنظومات
البيئية وفهمها

P5.2

هل تم تعميم البنية التحتية الخرضاء والزرقاء عىل  -3تم تعميم البنية التحتية الخرضاء والزرقاء عىل
إدماج البنية
التحتية الخرضاء مرشوعات التنمية الحرضية والبنية التحتية الكربى مرشوعات التنمية الحرضية والبنية التحتية الكربى عرب
السياسة ومنشورات املبادئ اإلرشادية يف املدينة.
عرب السياسة؟
والزرقاء يف
 -2تم تعميم البنية التحتية الخرضاء والزرقاء عرب السياسة
سياسة املدينة
ولكن ال يوجد إال القليل من منشورات املبادئ اإلرشادية
ومرشوعاتها
للمامرسني.
 -1تم تعميم بعض البنية التحتية الخرضاء والزرقاء ،لكنها
ليست شاملة وال تدعمها السياسة.
 -0مل يتم تعميم البنية التحتية الخرضاء يف التنمية
الحرضية الجديدة أو مرشوعات البنية التحتية أو تم عىل
نطاق ضيق.
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نطاق القياس اإلرشادي

تعليقات

فيام عدا الوعي باألصول الطبيعية ،هل تفهم املدينة  -3املدينة واصحاب املصلحة الرئيسني واعون مبفهوم تتضمن وظائف املنظومات البيئية :تخفيف املياه ،تنمية
الوظائف (أو الخدمات) التي يوفرها هذا الرأسامل خدمات املنظومات البيئية ،ويفهمون القيمة االقتصادية األغذية ،حجز الوقود والكربون ،تنقية الجو ،تخفيف
الطبيعي للمدينة؟
لكل الوظائف التي تقدمها األصول الطبيعية املحلية.
الح رارة ،تلقيح النباتات ،القيمة الجاملية  ...إلخ.
 -2املدينة واصحاب املصلحة يفهمون أغلب الوظائف
التي تقدمها األصول الطبيعية املحلية ،لكن مل يتم تقييمها
اقتصادياً.
 -1هناك وعي وفهم غري كاملني للوظائف التي يقدمها
الرأسامل الطبيعي للمدن.
 -0ال يوجد إال القليل من الوعي بهذا املجال يف املدينة /ال
يوجد عىل اإلطالق.
تتضمن البنية التحتية الخرضاء :تخضري الشوارع وامليادين
وجوانب الطرق ،تخضري األسطح والواجهات ،تنمية الزراعة
الحرضية ،خلق ممرات حرضية خرضاء ،استبدال السطوح
غري النفوذة ،تنقية املياه الطبيعية ،كشف األنهار يف املناطق
الحرضية واستعادة استعاملها  ...إلخ.
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املرجع

املوضوع /القضية السؤال /مجال التقييم

P5.3

القضايا البيئية
العابرة للحدود

بـطاقة قياس القدرة عىل الصمود يف املدن

نطاق القياس اإلرشادي

تعليقات

هل املدينة عىل معرفة بخدمات النظم البيئية التي  -3املدينة عىل معرفة بأهمية الرأسامل الطبيعي خارج تتضمن البنية التحتية الزرقاء :مم رات األنهار ،األرايض
يوفرها الرأسامل الطبيعي خارج حدودها اإلدارية؟ حدودها اإلدارية ولديها خطط مع اإلدارات املجاورة لدعم الرطبة والطرق املائية األخرى.
هل توجد اتفاقات مع اإلدارات املجاورة لدعم حامية حامية وإدارة هذه األصول.
وإدارة هذه األصول؟
 -2املدينة عىل معرفة بالوظائف التي يوفرها الرأسامل
الطبيعي خارج حدودها اإلدارية ونظمت بعض النقاشات
مع اإلدارات املجاورة.
 -1املدينة عىل معرفة جزئية بالوظائف التي يوفرها
الرأسامل الطبيعي خارج حدودها اإلدارية ولكن مل تتخذ
أي إجراء.
 -0ال توجد أي معرفة أو القليل منها فقط.
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مالحظات

34

بـطاقة قياس القدرة عىل الصمود يف املدن

مكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث

بـطاقة قياس القدرة عىل الصمود يف املدن

األساسية ٦
تعزيز القدرات املؤسسية من أجل
القدرة عىل الصمود
Strengthen Institutional Capacity for Resilience

35

بـطاقة قياس القدرة عىل الصمود يف املدن

مكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث

األساسية :٦
تعزيز القدرات املؤسسية من أجل القدرة عىل الصمود.
من املهم ضامن أن جميع املؤسسات ذات الصلة بقدرة املدينة عىل الصمود متتلك القدرات التي تحتاجها ألداء أدوارها.

تشمل «املؤسسات» ،حسب االقتضاء ،املنظامت
الحكومية املركزية والجهوية واملحلية ومنظامت
القطاع الخاص التي تقدم الخدمات العامة( ،وهي
قد تشمل الهاتف واملاء والطاقة والرعاية الصحية
وعمليات الطرق ورشكات جمع النفايات وغريها،
وكذلك القدرات أو املعدات التطوعية يف حالة وقوع
كارثة) ،أصحاب املنشآت الصناعية ومشغليها (األفراد
أو الرشكات) ،املنظامت غري الحكومية ،املنظامت
املهنية ومنظامت أصحاب العمل والعامل ،املنظامت
الثقافية ومنظامت املجتمع املدين (انظر األساسية (.7
يجب تطوير القدرات عرب مجاالت الحد من مخاطر
الكوارث الخمسة الرئيسة وهي الفهم والوقاية
والتخفيف وتخطيط االستجابة والتعايف .تتضمن
العوامل التي تؤثر عىل القدرات ما ييل:

• املهارات ،مبا يف ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص:
تقييم األخطار /املخاطر ،والتخطيط املراعي للمخاطر
(املكاين واالجتامعي االقتصادي) ،وإدماج اعتبارات
الكوارث واملخاطر املناخية يف تقييم /تصميم املرشوع
(مبا يف ذلك التصميم الهنديس والتنسيق واالتصاالت
والبيانات وإدارة التكنولوجيا ،وإدارة الكوارث،
واالستجابة ،والتعايف ،وتقييم البنى ما بعد الكوارث،
والتخطيط الستمرارية الرشكات والخدمات).
• التدريب الذي يرتكز عىل دراسات الحالة حول
الكيفية التي ميكن من خاللها تنفيذ الحد من مخاطر
الكوارث وما تتطلبه استمرارية الرشكات (الحظ
أن التدريب هنا يعني التدريب عىل القدرة عىل
الصمود ،أما مترينات مامرسة االستجابة للطوارئ
الرسمية التي هي طبعاً جزء من التدريب ،فقد متت

تغطيتها يف األساسية .)٩
• إنشاء وتنفيذ أطر املعلومات والبيانات من أجل
القدرة عىل الصمودوالحد من مخاطر الكوارث التي
تؤمن االتساق يف تسجيل البيانات وتخزينها ومتكني
الوصول إليها واستخدامها وإعادة استخدامها من
قبل اصحاب املصلحة املتعددين من أجل عمليات
التنمية العادية.
يعترب الفهم املشرتك لألدوار واملسؤولیات ،ووجود
إطار للمعلومات املشرتکة واملفتوحة حول القدرة
علی الصمود يف املدینة هاماً أیضاً بالنسبة للقدرات-
وهي مشمولة يف األساسیة .1

تتضمن البيانات التي ستحتاجها الستكامل هذا التقييم :مناهج التدريب ،سجالت تدريب املتدرينب ،مسار الدورات ،مناهج املدارس والجامعات ،بيانات ااملسح وأبحاث السوق حول
الفاعلية.
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التقييم األويل
املرجع

املوضوع /القضية السؤال /مجال التقييم

نطاق القياس اإلرشادي

P6.1

املهارات والخربة هل متتلك املدينة القدرة عىل اتاحة كل املهارات
والخربة التي تعتقد أنها ستحتاجها لالستجابة للحد من
املخاطر واالستجابة لسيناريوهات الكوارث املعرفة؟

P6.2

التعليم
والتوعية
العامني

 -3متتلك املدينة القدرة عىل اتاحة كل املهارات والخربة
واملوارد التي ستحتاجها لالستجابة لسيناريوهات الكوارث
املعرفة.
 -2متتلك املدينة القدرة عىل اتاحة أغلب املهارات والخربة
واملوارد التي ستحتاجها لالستجابة لسيناريوهات الكوارث
املعرفة ،وميكن الحصول عىل املهارات األخرى من املدن/
املقاطعات /املناطق القريبة.
 -1متتلك املدينة القدرة عىل اتاحة أغلب املهارات والخربة
واملوارد التي ستحتاجها لالستجابة لسيناريوهات الكوارث
املعرفة ،ولكن هناك بعض الثغرات.
 -0هناك ثغرات كبرية يف املهارات والخربة واملوارد التي
تستطيع املدينة اتاحتها برسعة لالستجابة للسيناريوهات
املعرفة.
 -3تتوافر حمالت وبرامج (عالقات عامة وتعليم) منسقة نقوم هنا بتقييم قدرة املدينة عىل التواصل مع الجمهور،
بشكل كامل لضامن النرش املناسب ملعلومات األخطار وسيكون هناك العديد من قنوات التواصل األخرى مع اصحاب
واملخاطر والكوارث ،وتصل الرسائل الرئيسة إىل أكرث من
املصلحة اآلخرين.
 %75من سكان املدينة.
 -2تتوافر حمالت وبرامج (عالقات عامة وتعليم) لضامن
النرش املناسب ملعلومات األخطار واملخاطر والكوارث،
وتصل الرسائل الرئيسة إىل أكرث من  %50من سكان املدينة.
 -1تتوافر بعض الربامج /القنوات لنرش معلومات األخطار
واملخاطر والكوارث ،ولكن املجال متاح بشكل كبري
للتحسني للوصول إىل جزء أكرب من الجمهور ،وقد تم
الوصول إىل  %25من السكان.
 -0منظومات نرش املعلومات الحساسة حول مخاطر
الكوارث غري مناسبة عىل اإلطالق.

هل توجد حملة منسقة للعالقات العامة والتعليم،
تتضمن رسائل وقنوات منظمة لضامن نرش املعلومات
املتعلقة باألخطار واملخاطر والكوارث (التي ميكن
فهمها واستخدامها) بشكل صحيح للجمهور؟

تعليقات
يجب عىل املدينة أن تأخذ باالعتبار املهارات والخربة ذات
الصلة بالتخطيط ما قبل الحدث وخالل االستجابة وما
بعدها.
قد تأيت املهارات من املدينة نفسها أو من املنظامت
الخارجية القامئة يف املدينة (امل رافق عىل سبيل املثال) أو
عىل أساس مدفوع كاالستشارات وغريها.

37

بـطاقة قياس القدرة عىل الصمود يف املدن

مكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث

املرجع

املوضوع /القضية السؤال /مجال التقييم

P6.3

تشارك البيانات

P6.4

تقديم التدريب هل توجد دورات تدريبية تغطي قضايا المخاطر  -3توجد دورات تدريبية تغطي املخاطر والقدرة عىل الحظ أن تمرينات االستجابة للطوارئ تمت تغطيتها
والقدرة على الصمود يتم تقديمها إلى كل قطاعات الصمود واالستجابة للكوارث يتم تقدميها إىل كل قطاعات في األساسية  ،9ويتعلق تقديم التدريب في األساسية 6
المدينة بما فيها الحكومة والشركات والمنظمات غير املدينة مبا فيها الحكومة والرشكات واملنظامت غري بالتدريب المهني.
الحكومية والمجتمع؟
الحكومية واملجتمع؟
 -2متتلك املدينة سجالً لتقديم التدريب عىل القدرة عىل
الصمود لبعض القطاعات ،لكن القطاعات األخرى تفتقر
للتدريب واإلرشاك.
 -1تتوافر بعض مقررات التدريب ،ولكن ما تغطيه
ومحتوياتها يحتاجات إىل التحسني بشكل كبري.
 -0ال يوجد إال القليل من التدريب ذي الصلة تم تفصيله
للمدينة أو ال يوجد عىل اإلطالق.

38

نطاق القياس اإلرشادي

إلى أي مدى يتم فيه مشاركة إطار قدرة المدينة على  -3تمتلك المدينة بوابة (أو أي طريقة أخرى) لتجميع/
الصمود مع المنظمات األخرى المنخرطة في قدرة توليف العديد من مجموعات بيانات المدينة المفيدة
لبناء صورة قدرة المدينة على الصمود.
المدينة على الصمود؟
 -2قامت المدينة بعمل جيد في توليف ومشاركة بعض
طبقات البيانات لتعزيز القدرة على الصمود في بعض
القطاعات أو المجاالت.
 -1تمت مشاركة /الوصول إلى بعض طبقات بيانات
المدينة وليس كلها ،لكن البيانات تحتاج إلى المعالجة
والتفسير.
 -0ال يوجد إال القليل من البيانات المفيدة التي تمت
مشاركتها أو ال يوجد على اإلطالق.

تعليقات
(انظر أيضاً األساسية .)1
تتضمن أنواع بيانات المدينة المفيدة في فهم إطار
قدرة المدينة على الصمود ،على سبيل المثال .السكان
والديموغرافيات ،وقابلية التضرر ،ومخاطر البنية التحتية،
والفيضانات ،وسجالت أحداث الكوارث.
يمكن أن تتضمن الممارسة األفضل استراتيجية كاملة
الصحاب المصلحة /المجموعات العامة وبوابة للبيانات و/
أو ترخيص معلومات المخاطر الصحاب المصلحة الرئيسين
في المدينة.
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تعليقات

P6.5

اللغات

هل مطبوعات التدريب متوافرة بأغلب اللغات  -3كل مطبوعات التدريب متوافرة بكل اللغات
املستخدمة يف املدينة.
املستخدمة يف املدينة؟
 -2كل مطبوعات التدريب متوافرة بأغلب اللغات
املستخدمة يف املدينة.
 -1كل مطبوعات التدريب متوافرة ببعض اللغات
املستخدمة يف املدينة.
 -0مل يتم القيام بأي ترجمة.

قد تحتاج املدن التي تتضمن العديد من اللغات املختلفة
أن تختار بعضها الذي يصل إىل كل الناس كلغة أوىل أو
ثانية.

P6.6

التعلم من
اآلخرين

هل تسعى املدينة لتبادل املعرفة والتعلم من املدن  -3تسعى املدينة لتبادل املعرفة والتعلم من املدن األخرى
األخرى التي تواجه تحديات مشابهة بشكل استباقي؟ التي تواجه تحديات مشابهة بشكل استباقي ،وهي فعالة
يف مجموعة من الشبكات لتسهيل ذلك.
 -2تفهم املدينة أهمية تبادل املعرفة وهي عضو يف عدد
من شبكات املدن ،لكن الشبكات ليست مفعلة من أجل
االستفادة القصوى.
 -1حصل بعض التشارك يف املعرفة بني املدن ،لكنها متيل
إىل أن تكون مخصصة.
 -0أي تشارك يف املعرفة قد تم اعتمد عىل اإلفراد.

قد يتم ذلك من خالل التبادل املبارش مع املدن النظرية
أو من خالل مجموعات الصناعة ،ومنتديات القدرة عىل
الصمودالوطنية وإدارة الطوارئ ،ومجموعات املدن مثل
 ،C40و ICLEIوغريها أو املنظامت غري الحكومية مثل
األمم املتحدة.
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األساسية :٧
فهم وتعزيز القدرات املجتمعية عىل الصمود.
ضامن فهم وتعزيز القدرات املجتمعية عىل الصمود .تهيئة بيئة للربط االجتامعي تعزز ثقافة املساعدة املتبادلة من خالل االعرتاف بدور الرتاث
الثقايف والتعليم يف الحد من مخاطر الكوارث.

ميتلك الربط االجتامعي وثقافة املساعدة املتبادلة
أثر كبري عىل النتائج الفعلية للكوارث من أي حجم،
وميكن تشجيعهام من خالل اإلجراءات التي تتضمن:
• إرساء مجموعات يف األحياء لالستجابة للطوارئ
والحفاظ عليها وتدريبها.
• إرشاك وضم منظامت املجتمع املدين وجمعياتها-
مجموعات الشباب والنوادي والجامعات الدينية
وجامعات الدعوة (للمعوقني عىل سبيل املثال).
• تشجيع التنوع لدعم عملية صنع القرار والتوعية
(الجندر والعرق واإلثنية والتوجه االجتامعي
واالقتصادي والجغرايف واألكادميي واملهني والسيايس
والجنيس والخربة يف الحياة عىل سبيل املثال).
• تقديم التعليم والتدريب والدعم ملجموعات
املجتمع.

• تزويد مجموعات املجتمع ببيانات واضحة عن
سيناريوهات املخاطر ،واملستوى الحايل لقدرات
االستجابة ،وبالتايل الوضع الذي قد تحتاج إىل التعامل
معه.
• إجراء تعدادات رسمية أو غري رسمية ألولئك الذين
قد يكونون قابلني للترضر وأقل قدرة عىل مساعدة
أنفسهم ،يف كل حي ،وفهم احتياجاتهم منهم شخصياً
• استخدام انخراط الحكومة مع الجمهور مثل
زيارات الرعاية االجتامعية أو الخدمات االجتامعية
واملكاتب والرشطة واملكتبات واملتاحف لبناء الوعي
والفهم.
• التعامل مع أرباب العمل كقناة اتصال مع
القوى العاملة لديهم للتوعية بالكوارث ،والتخطيط
الستمرارية األعامل ،والتدريب.

• إرشاك اإلعالم املحيل يف بناء القدرات (التلفزيون
واملطبوعات وشبكات التواصل االجتامعي  ...إلخ).
• الجوال (الهاتف /الكمبيوتر اللوحي) ومنظومات
املشاركة عىل شبكة اإلنرتنت (التعهيد الجامعي أو
نرش البيانات عن التأهب عىل سبيل املثال).
• ترجمة كل املواد إىل كل اللغات املستخدمة يف
املدينة.
• ضامن أن املناهج التعليمية ضمن املدارس
والتعليم العايل والجامعات ومكان العمل تشمل
أنشطة التوعية بالكوارث والتدريب عليها هو عنرص
أساس للقدرة عىل الصمود االجتامعية ،وقد متت
تغطية ذلك يف األساسية .6

تتضمن البيانات التي ستحتاجها الستكامل هذا التقييم :قامئة باملنظامت «الشعبية» ومعلومات عن حجمها وأدوارها وكيفية عملها ،تفاصيل حول كيفية عمل املدينة مع الفئات
املحرومة -عىل سبيل املثال املناطق التي تعاين من الفقر الشديد ،املجموعات العابرة أو الرحل ،سكان األحياء الفقرية أو العشوائية ،كبار السن ،املرىض جسدياً أو عقلياً أو املعاقني،
األطفال ،غري الناطقني باللغة.
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التقييم األويل
املرجع

املوضوع /القضية السؤال /مجال التقييم

P7.1

املجموعات
أو املنظامت
«الشعبية»
والشبكات
والتدريب

P7.2

شبكات التواصل هل توجد برامج تدريب منتظمة تقدم إىل سكان  -3يتم القيام بربامج التدريب مرة كل ستة أشهر.
تعترب قابلية الترضر االجتامعي نتيجة للعوامل االجتامعية قبل
 -2يتم القيام بربامج التدريب مرة كل سنة.
املدينة األكرث قابلية للترضر واألكرث حاجة؟
وقوع الكارثة التي تخلق نقصاً يف املؤهالت أو القدرات من
االجتامعي
 -1ال توجد أي برامج تدريب ،لكن خرائط السكان األكرث أجل االستعداد واالستجابة والتعايف من حاالت الطوارئ .تشمل
«ضامن عدم
قابلية للترضر اجتامعياً متوافرة.
قابلية الترضر االجتامعي األشخاص الذين يرجح أن يعانوا من
ترك أحد خلفنا»
 -0ال توجد أي خرائط للسكان األكرث قابلية للترضر عدم التكافؤ بسبب ظروفهم االجتامعية القامئة مثل الظروف
اجتامعياً.
املرتبطة بالسن والجندر والعرق واملرض الطبي واإلعاقة واألمية
والعزلة االجتامعية.
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هل تشارك املنظامت الشعبية أو منظامت املجتمع يف -3منظامت املجتمع التي تغطي نسبة هامة من سكان
التخطيط ما قبل الحدث واالستجابة ما بعد الحدث املدينة تشارك بفاعلية يف التخطيط ما قبل الحدث
لكل أحياء املدينة؟
واالستجابة ما بعد الحدث عرب املدينة.
 -2هناك مشاركة يف العديد من املنظامت الشعبية سواء يف
بعض املواقع أو يف بعض جوانب التخطيط أو االستجابة،
لكنها ليست شاملة.
 -1املنظامت الشعبية الرئيسة عىل بينة بأهمية الحد من
مخاطر الكوارث ،وهي تدعمه من خالل زيادة الوعي،
لكنها ال تشارك بفاعلية يف االستجابة أو التخطيط.
 -0هناك مشاركة بسيطة من املنظامت الشعبية يف املدينة.

تعليقات
ستتنوع أنواع املنظامت الشعبية املشاركة بفاعلية بدعم
نشاطات الحد من مخاطر الكوارث من منطقة ألخرى
ومن مدينة ألخرى ،وميكن أن تتضمن مجموعات الشباب،
وجمعيات الشبان املسيحيني والنوادي الرياضية ...إلخ،
وستعتمد عىل أي من املجموعات متتلك القدرة األفضل
عىل الجذب واإلمكانيات يف كل موقع.

بـطاقة قياس القدرة عىل الصمود يف املدن
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املرجع

املوضوع /القضية السؤال /مجال التقييم

P7.3

القطاع الخاص/
أصحاب العمل

ما هي نسبة الرشكات التي لديها خطة موثقة  %100 -60 -3+من الرشكات.
الستم رارية األعامل متت م راجعتها خالل الـ  %60 -40 -2 18من الرشكات.
شه را ً املاضية؟
 %40 -20 -1من الرشكات.
 -0أقل من .%20

P7.4

تقنيات مشاركة
املواطنني

ما مدى فاعلية مشاركة مواطني املدينة ومجموعاتها  -3مشاركة من خالل قنوات اإلعالم املختلفة (االجتامعية،
فيام يخص الحد من مخاطر الكوارث؟
الراديو ،اإلمييل ،الصحف ،أجهزة الجوال) .استخدام الجوال
من أجل تدفق البيانات الداخلة ،واإلدارة الجامعية ...إلخ.
النتيجة هي اتصاالت متعددة لكل مواطن سنوياً.
 -2عدة قنوات إعالم .ال يتم جمع البيانات الداخلة من
الجواالت .تم الوصول إىل أغلب السكان عدة مرات يف
السنة.
 -1بعض القنوات ،تحديثات شبه منتظمة.
 -0مشاركة السكان يف الحد من مخاطر الكوارث ضعيفة
أو معدومة.

تعليقات
الرشكات أكرث من  10أشخاص /موظفني.
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األساسية ٨
زيادة قدرة البنية التحتية عىل الصمود
Increase Infrastructure Resilience
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مكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث

األساسية :٨
زيادة قدرة البنية التحتية عىل الصمود.
تقييم قدرة وكفاية الروابط األساسية بني منظومات البنية التحتية الحساسة والعالقات بينها ،وتحديثها حسب الحاجة وفقاً للمخاطر املحددة يف
األساسية .2

	•تتناول هذه األساسية الكيفية التي قد تتعامل
بها منظومات البنية التحتية الحساسة مع
الكوارث التي قد تواجهها املدينة ،ووضع
اإلحتياطات إلدارة املخاطر الناجمة عن هذه
النتائج .يجب أن يتم التعامل معها من خالل
اإلجراءات التي تتضمن ما ييل دون أن تقترص
عليها:
	•قياس القدرة والكفاية يف ضوء السيناريوهات
يف األساسية  .2النظر يف احتامل وقوع أرضار
يف البنية التحتية املوازية (التأثري عىل قدرة
اإلخالء عىل سبيل املثال إذا تم قفل أحد
الطريقني إىل خارج املدينة) ،وكذلك الروابط
بني املنظومات املختلفة (التأثري يف حالة
فقدان املستشفى عىل سبيل املثال للكهرباء
أو إمدادات املياه).
	•يعترب التواصل مع جهات البنية التحتية (مبا
يف ذلك تلك التي قد تكون يف القطاع الخاص)
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وبناء الصالت بينها لضامن القدرة عىل الصمود
أمرا ً مناسباً للمرشوعات يف تحديد األولويات
والتخطيط والتصميم والتنفيذ والصيانة.
	•عمليات املناقصات واملشرتيات تشمل معايري
القدرة عىل الصمود التي وافقت عليها
املدينة واصحاب املصلحة وهي متسقة/ثابته/
متناغمه طوال الوقت.
	•بالنسبة للبنية التحتية إلدارة الطوارئ ،يجب
تقييم قدرات «الطفرة» ،والتي تشري إىل القدرة
عىل التعامل مع الزيادة املفاجئة لألحامل
بسبب قضايا القانون والنظام ،واإلصابات،
واألشخاص الذين تم إجالؤهم وغريها.
هناك حاجة أيضاً إىل عمليات ثالثية منهجية
لتحديد أولويات التحصني أو استبدال البنية
التحتية غري اآلمنة ،وهي مغطاة بالكامل يف
األساسية .2

تشمل البنية التحتية الحساسة البنية الالزمة
لتشغيل املدينة والالزمة عىل وجه التحديد
لالستجابة يف حاالت الطوارئ ،حيثام كانت
مختلفة .تتضمن البنية التحتية الالزمة للعمليات
ما ييل دون أن تقترص عليها:
	•النقل -الطرقات وسكك الحديد واملطارات
واملوانئ األخرى.
	•إمدادات وقود املركبات والتدفئة.
	•منظومات االتصاالت.
	•منظومات املرافق (املياه ،الرصف الصحي،
الكهرباء ،الغاز ،التخلص من النفايات).
	•مراكز الرعاية الصحية ،املشايف.
	•املدارس واملؤسسات التعليمية
	•مراكز املجموعات واملؤسسات.
	•سلسلة إمداد األغذية.
	•االستجابة للطوارئ وتتضمن خدمات اإلسعاف
والرشطة واملطافئ.

مكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث

	•السجون
	•إدارة «املكتب الخلفي» -مدفوعات الرعاية
االجتامعية ،اإلسكان.
	•منظومات الكومبيوتر والبيانات الداعمة ملا
سبق.
	•سالمة ودميومة مواقع الرتاث الثقايف والقطع
األثرية عىل حسب املوارد.
	•ميكن أن تتضمن البنية التحتية املطلوبة
لالستجابة للكوارث ما سبق ،وغريها مثل:

بـطاقة قياس القدرة عىل الصمود يف املدن

	•مراكز قيادة الطوارئ أو الحوادث ،وما يرتبط
بها من منظومات االتصاالت ورصد الوضع -قد
تشمل الكامريات وأجهزة االستشعار وآليات
التعهيد الجامعي مثل قراءة الرسائل القصرية
واملعلومات عرب تويرت.
	•مركبات املطافئ واإلسعاف والرشطة اإلضافية
	•الحرس الوطني والخدمات العسكرية األخرى
	•معدات إزالة األتربة واألنقاض.
	•املضخات.

	•املولدات.
	•املرافق الرياضية ومباين املدارس وغريها التي
ميكن أن تؤمن املأوى أو امللجأ.
	•قاعات املوىت.
	•مرافق الحوسبة االحتياطية.

تتضمن البيانات التي ستحتاجها الستكامل هذا الجزء من بطاقة قياس القدرة :خطط القدرة عىل الصمود لكل منظومة من البنية التحتية (ميكن أن تكون كل منها مملوكة لواحدة أو أكرث
من الجهات املنفصلة) ،وبيانات عن تنفيذ هذه الخطط ،موقع األصول الحساسة ،والعالقة بينها وبني السكان الذين تخدمهم ،والوثائق التي تربط فقدانها أو أرضارها بالسيناريوهات يف
األساسية  .2من املرجح أن تأيت هذه البيانات من عدة منظامت ،وقد يتطلب استكامل هذا القسم من بطاقة التقييم عىل األرجح مدخالت هندسية.
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التقييم األويل
املرجع

املوضوع /القضية السؤال /مجال التقييم

P8.1

نظرة عامة عىل
البنية التحتية
الحساسة

هل قدرة البنية التحتية عىل الصمود أولوية للمدينة -3 ،متتلك املدينة وتنفذ (بالتعاون مع أصحاب املصلحة
وهل متتلك املدينة خطة أو اسرتاتيجية للبنية التحتية اآلخرين) خطة أو اسرتاتيجية للبنية التحتية الحساسة
لحامية بنيتها التحتية ومرافقها وخدماتها الحساسة .تربز
وتنفذها؟
االسرتاتيجية املخاطر /الضغوط وتتضمن خطة الستمرارية
الخدمات األساس.
 -2هناك منصة أو أي طريقة أخرى للبنية التحتية الحساسة
إلرساء فهم مشرتك للمخاطر بني املدينة ومزودي املرافق
املتعددين حول نقاط الضغط عىل املنظومة /املخاطر عىل
مستوى املدينة.
 -1املخاطر مفهومة بالنسبة لبعض أنواع البنية التحتية
الكربى وليس كلها.
 -0ال توجد ال خطط وال منصة .ومل يتم تفهم املخاطر عىل
البنية التحتية الحساسة متاماً يف املدينة.

P8.2

البنية التحتية
الوقائية

هل البنية التحتية الوقائية مصممة ومبنية بشكل جيد  -3توجد بنية تحتية وقائية يف جميع الحاالت وتتوافق
مع أفضل املامرسات يف تصميم وإدارة األصول ،استنادا ً إىل
استنادا ً إىل معلومات املخاطر؟
معلومات املخاطر ذات الصلة.
 -2توجد بنية تحتية وقائية يف أغلب الحاالت وتتوافق
مع أفضل املامرسات يف تصميم وإدارة األصول ،استنادا ً إىل
معلومات املخاطر ذات الصلة.
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تعليقات

أمثلة عىل البنية التحتية الوقائية:
• مصدات وحواجز الفيضانات،
• أحواض الفيضانات،
• حواجز األمواج (حيثام كانت مستخدمة).
• املالجئ مثل مالجئ األعاصري واألعاصري املائية،
• مصارف العواصف والخزانات الجامعة ملياه العواصف،

بـطاقة قياس القدرة عىل الصمود يف املدن
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املرجع

املوضوع /القضية السؤال /مجال التقييم

P8.3

هل من املتوقع حدوث خسارة كبرية يف عمل هاتني  -3لن يكون هناك فقدان للخدمة حتى يف السيناريو
املياه -مياه
الرشب والرصف الخدمتني األساسيتني بالنسبة لجزء كبري من املدينة يف «األكرث حدة».
 -2قد يحدث بعض الفقدان يف الخدمة يف السيناريو
الصحي
سيناريوهات الكوارث املتفق عليها؟
«األكرث حدة».
 -1قد يحدث بعض الفقدان يف الخدمة يف السيناريو
«األكرث احتامالً يف الحدوث».
 -0قد يحدث فقدان كبري يف الخدمة يف السيناريو «األكرث
احتامالً يف الحدوث».
هل من املتوقع حدوث خسارة كبرية يف الخدمة
 -3لن يكون هناك فقدان للخدمة حتى يف السيناريو
الطاقة
«األكرث حدة».
بالنسبة لجزء كبري من املدينة يف سيناريو الحدث
«األسوأ»؟ يف حالة الفشل ،هل ستظل ممرات البنية  -2قد يحدث بعض الفقدان يف الخدمة يف السيناريو
التحتية للطاقة آمنة (أي خالية من مخاطر الترسب« ،األكرث حدة».
 -1قد يحدث بعض الفقدان يف الخدمة يف السيناريو
وأخطار الصعق بالكهرباء  ...إلخ)؟
«األكرث احتامالً يف الحدوث».
 -0قد يحدث فقدان كبري يف الخدمة يف السيناريو «األكرث
احتامالً يف الحدوث».

تعليقات

 -1توجد بنية تحتية وقائية يف بعض الحاالت لكن بعض • األرايض الرطبة وأشجار املنغروف (انظر األساسية ،)5
البنى التحتية الوقائية االسرتاتيجية غائبة ،وقد ال يكون • تجهيزات قابلية امتصاص الصدمات املركبة عىل البنية
التصميم واإلدارة متوافقان مع املامرسات األفضل.
التحتية للتعامل مع الزالزل.
 -0جزء كبري من املدينة غري محمي من املخاطر /األخطار
املعروفة.

P8.4
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P8.5

النقل

هل من املتوقع حدوث خسارة كبرية يف الخدمة
بالنسبة لجزء كبري من املدينة يف سيناريو الحدث
«األسوأ»؟ يف حالة الفشل ،هل ستظل ممرات البنية
التحتية للنقل آمنة (أي خالية من مخاطر الفيضانات،
والصدمات  ...إلخ) قابلة للمرور عربها؟

P8.6

االتصاالت

هل من املتوقع حدوث خسارة كبرية يف الخدمة  -3لن يكون هناك فقدان للخدمة حتى يف السيناريو
بالنسبة لجزء كبري من املدينة يف سيناريو الحدث «األكرث حدة».
 -2قد يحدث بعض الفقدان يف الخدمة يف السيناريو
«األسوأ»؟
«األكرث حدة».
 -1قد يحدث بعض الفقدان يف الخدمة يف السيناريو
«األكرث احتامالً يف الحدوث».
 -0قد يحدث فقدان كبري يف الخدمة يف السيناريو «األكرث
احتامالً يف الحدوث».

50

 -3لن يكون هناك فقدان للخدمة حتى يف السيناريو
«األكرث حدة».
 -2قد يحدث بعض الفقدان يف الخدمة يف السيناريو
«األكرث حدة».
 -1قد يحدث بعض الفقدان يف الخدمة يف السيناريو
«األكرث احتامالً يف الحدوث».
 -0قد يحدث فقدان كبري يف الخدمة يف السيناريو «األكرث
احتامالً يف الحدوث».

تعليقات
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املرجع
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P8.7

الرعاية الصحية

P8.8

مرافق التعليم

P8.9

أصول املستجيبني
األوائل

بـطاقة قياس القدرة عىل الصمود يف املدن
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تعليقات

هل ستكون هناك مؤهالت صحية عالية كافية
 -3أكرث من  %90من اإلصابات الرئيسة يف السيناريو
للتعامل مع اإلصابات الرئيسة املتوقعة يف سيناريو
«األكرث حدة» ميكن معالجتها خالل  6ساعات.
الحدث «األسوأ»؟
 -2أكرث من  %90من اإلصابات الرئيسة يف السيناريو
«األكرث حدة» ميكن معالجتها خالل  24ساعات.
 -1أكرث من  %90من اإلصابات الرئيسة يف السيناريو
«األكرث حدة» ميكن معالجتها خالل  36ساعات.
 -0إمكانية الرعاية الصحية تحتاج إىل أكرث من  36ساعة
أو غري موجودة.
ما هي نسبة املرافق التعليمية التي تقع تحت
 -3ال توجد أي مرافق تعليمية تحت املخاطر يف
مخاطرة الرضر من السيناريوهات «األكرث احتامالً يف السيناريو «األكرث حدة».
الحدوث» و»األكرث حدة»
 -2ال توجد أي مرافق تعليمية تحت املخاطر يف
السيناريو «األكرث احتامالً يف الحدوث».
 %10 -5 -1من املرافق التعليمية واقعة تحت املخاطر يف
السيناريو «األكرث احتامالً يف الحدوث».
 -0أكرث من  %15من املرافق التعليمية واقعة تحت
املخاطر يف السيناريو «األكرث احتامالً يف الحدوث».
هل ستكون هناك معدات كافية للمستجيبني األوائل  -3مستويات املعدات واألصول إما تم تصميمها أو ثبت تعيني املستجيبني األوائل -انظر األساسية .9
أنها مالمئة باملامرسة للتعامل مع السيناريو «األكرث حدة» .تتضمن أصول القانون والنظام /املستجيبني عنارص مثل:
مع دعم عسكري أو مدين حسب املقتىض؟
• مركبات (مطافئ ،إسعاف ،رشطة)،
• مروحيات وطائ رات.
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املرجع
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بـطاقة قياس القدرة عىل الصمود يف املدن

نطاق القياس اإلرشادي

تعليقات

 -2مستويات املعدات واألصول إما تم تصميمها أو ثبت
أنها مالمئة باملامرسة للتعامل مع السيناريو «األكرث حدة»
عىل الرغم من أن ذلك يعتمد عىل ترتيبات املساعدة
املتبادلة .يتم اختبار ترتيبات املساعدة املتبادلة من أجل
احتامل تأثرها بالكارثة نفسها.
 -1األصول ستلبي الحاجات األساس يف السيناريو «األكرث
حدة» ،لكن الثغرات موجودة ومعروفة.
 -0هناك ثغرات كبرية يف القدرة عىل تلبية الحاجات حتى
تحت السيناريو «األكرث احتامالً يف الحدوث».

• غذاء للطوارئ ومخزون أو مستلزمات اإلسعافات
األولية.
• املالجئ.
• املولدات االحتياطية.
• (منظومات االتصاالت -انظر أعاله).
• (م راكز العمليات -انظر أدناه).
• (املباين الرئيسة -انظر أدناه).
• (منظومات تكنولوجيا املعلومات -انظر أدناه).
• مركبات امل رافق املطلوبة الستعادة خدمات الطاقة
واالتصاالت واملياه والرصف الصحي.
• معدات حيوية أخرى مثل كاسحات الرتبة والشاحنات
وال رافعات واملنارش ...إلخ.
ميكن تقديم الخدمة إما من األصول نفسها أو من خالل
بديل أو دعم محدد.

مكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث

بـطاقة قياس القدرة عىل الصمود يف املدن
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األساسية ٩
ضامن االستجابة الفعالة للكوارث

Ensure Effective Disaster Response
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مكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث

األساسية :٩
ضامن االستجابة الفعالة للكوارث.
البناء عىل الســيناريوهات يف األساســية  ،2وضامن االســتجابة الفعالة للكوارث ،عىل ســبيل املثال من خالل:

الفعالة ذات الصلة لجميع اصحاب المصلحة
والمجموعات المجتمعية.

ليكونوا قادرين على المشاركة بفعالية وكفاءة في
عمليات االاستعداد واالستجابة والتعافي.

• ضمان قابلية التشغيل البيني لمنظومات
االستجابة للطوارئ في المدن أو المقاطعات
المجاورة ،وبين الجهات والمدن المجاورة.

• تنسيق وإدارة فعاليات االستجابة ومشاركات
وكاالت اإلغاثة.

• وضع خطط الطوارئ واالستعداد وتحديثها
بانتظام ،وإبالغها إلى جميع اصحاب المصلحة من
خالل الهيكل في األساسية ( 1ويشمل 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).

• إجراء تدريبات  /اختبارات وتمرينات منتظمة
لجميع جوانب «منظومة» االستجابة للطوارئ
األوسع بما في ذلك عناصر المجتمع والمتطوعين.

• تطوير وتركيب معدات الكشف والرصد
ومنظومات اإلنذار المبكر ومنظومات االتصاالت

• دمج الحد من المخاطر واالستجابة في حاالت
الطوارئ مع المهندسين والمتعاقدين وغيرهم

• التأکد المسبق من وجود آلیة فعالة لصرف
األموال بسرعة وإحكام وشفافیة بعد وقوع الکارثة
(األساسیة .)10
• تخصيص أموال طوارئ كافية ومحمية لالستجابة
لحاالت ما بعد الحدث والتعافي منه (األساسية .)3

تتضمن البيانات التي ستحتاجها الستكامل هذا الجزء من بطاقة قياس القدرة (من عدة منظامت وجهات عىل األرجح) :أنظمة اإلنذار املتوافرة ومن تصل إليهم ،خطط وإجراءات إدارة
الطوارئ التي تأخذ بعني االعتبار عىل وجه التحديد تأثري السيناريوهات يف القسم  ،3توثيق املستجيبني األوائل -التوظيف واملعدات -املؤهالت ،سجالت التدريبات واملامرسات ،تحديد
املنظومات التي تكون فيها قابلية التشغيل البيني مع الجهات األخرى حاسمة واملعايري املعتمدة ،سجالت التقييامت ونقاط التعلم والتحسينات التي تم سنها.
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التقييم األويل
املرجع

املوضوع /القضية السؤال /مجال التقييم

P9.1

اإلنذار املبكر

هل متتلك املدينة خطة أو إجراءات تشغيل قياسية
للترصف يف حالة اإلنذار املبكر والتوقعات؟ ما هي
قطاعات السكان التي تصل إليها منظومة اإلنذار
املبكر؟

P9.2

خطط إدارة
األحداث

هل هناك خطة إلدارة الكوارث أو االستعداد لها أو
االستجابة لحاالت الطوارئ تحدد قدرة املدينة عىل
التخفیف واالستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ
املحلیة؟
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نطاق القياس اإلرشادي

تعليقات

 -3يتوقع أن أكرث من  %90من السكان تصل إليهم حتى اآلن ،ال توجد أي إمكانية تقنية لإلنذار املبكر للزالزل.
منظومة اإلنذار املبكر.
 -2يتوقع أن أكرث من  %75من السكان تصل إليهم منظومة
اإلنذار املبكر.
 -1يتوقع أن أكرث من نصف السكان تصل إليهم منظومة
اإلنذار املبكر.
 -0أقل من نصف السكان تصل إليهم منظومة اإلنذار
املبكر.
 -3هناك خطة إلدارة الكوارث أو االستعداد لها أو هل تقدم الخطة اسرتاتيجية املدينة وتنظيم وبنية توجيها
االستجابة لحاالت الطوارئ تحدد قدرة املدينة عىل االستعداد واالستجابة؟ هل تحدد األدوار واملسئوليات واملوارد
التخفیف واالستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ املحلیة .وإجراءات التعاون والتنسيق بني اصحاب املصلحة الرئيسني يف
 -2توجد خطة شاملة لكنها تتضمن ثغرات كبرية يف تغطية املدينة؟
قدرة املدينة عىل التخفیف واالستعداد واالستجابة لحاالت
الطوارئ املحلیة.
 -1توجد بعض الخطط لكنها ليست شاملة أو تم االشرتاك
بها.
 -0ال يوجد أي خطة معلومة.

مكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث

املرجع

املوضوع /القضية السؤال /مجال التقييم

P9.3

التعيني/
احتياجات
املستجيبني

P9.4

االحتياجات
من املعدات
وإمدادات
اإلغاثة

P9.5

الغذاء واملالجئ هل ستكون املدينة قادرة عىل االستمرار يف إطعام
وإيواء سكانها بعد الحدث؟
والسلع

األساسية
وإمدادات
الوقود

بـطاقة قياس القدرة عىل الصمود يف املدن

نطاق القياس اإلرشادي

تعليقات

هل متتلك سلطة إدارة الكوارث املسئولة طاقام كافياً  -3توجد قدرات احتياطية وقد تم اختباها إما من مستويات كفاية املعدات مغطاة بالكامل يف األساسية .8
لدعم واجبات املستجيبني األوائل يف حالة سيناريو خالل الحدث الواقعي أو مترينات املامرسة لسيناريوهات
األحداث الفجائية؟
الكارثة واملخاطر يف األساسية  -2وسيكون باإلمكان تغطية
كل األحياء خالل  4ساعات.
 -2تغطية كل األحياء خالل  48 -24ساعة.
 -1تغطية كل األحياء خالل  72 -48ساعة.
 -0ال توجد قدرات احتياطية.
هل تم تحديد االحتياجات من املعدات واإلمدادات،
وتوافر املعدات بوضوح؟

 -3تم تحديد االجتياجات ،وربطها بسيناريوهات
الكوارث وتم أخذ دور املتطوعني باالعتبار.
 -2تم تحديد االجتياجات ،وربطها بسيناريوهات
الكوارث.
 -1تحديد االحتياجات اسمي أو تخميني.
 -0مل يتم تحديد االحتياجات (أو ال تجود خطة).
 -3يف السيناريو «األكرث حدة» ،إمدادات الطوارئ
من الغذاء وعنارص اإلغاثة األساس تجاوزت الحاجة
املقدرة.
 -2يف السيناريو «األكرث حدة» ،إمدادات الطوارئ من
الغذاء وعنارص اإلغاثة األساس كانت معادلة للحاجة
املقدرة.

57

مكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث

املرجع
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P9.6

التشغيل البيني
والعمل بني
الجهات

بـطاقة قياس القدرة عىل الصمود يف املدن

نطاق القياس اإلرشادي
 -1يف السيناريو «األكرث حدة» ،إمدادات الطوارئ من
الغذاء وعنارص اإلغاثة األساس كانت أقل من للحاجة
املقدرة بـ  %2أو أكرث.
 -0يف السيناريو «األكرث حدة» ،إمدادات الطوارئ من
الغذاء وعنارص اإلغاثة األساس كانت أقل من للحاجة
املقدرة بـ  %5أو أكرث وثغرة الغذاء تجاوزت  24ساعة.

هل يوجد مركز لعمليات الطوارئ ،مع مشاركة من  -3يوجد مركز لعمليات الطوارئ مع اتصاالت قوية /وفرية،
جميع الجهات ،وأمتتة إجراءات التشغيل القياسية مصممة للتعامل مع السيناريو «األكرث حدة» ،وجميع
املصممة خصيصاً للتعامل مع السيناريوهات «األكرث الجهات ذات الصلة تشارك فيه.
احتامالً يف الحدوث» و «األكرث حدة»؟
 -2يوجد مركز لعمليات الطوارئ مع اتصاالت قوية/
وفرية ،مصممة للتعامل مع السيناريو «األكرث حدة» ،فقط
الجهات األساس ذات الصلة تشارك فيه.
 -1مركز عمليات الطوارئ مخصص لكن االتصاالت قابلة
للترضر و/أو جهة أو أكرث ذات صلة غري مشاركة.
 -0ال يوجد مركز لعمليات الطوارئ.
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P9.7

التدريبات

بـطاقة قياس القدرة عىل الصمود يف املدن

نطاق القياس اإلرشادي

تعليقات

هل تتضمن املامرسات والتدريبات كالً من الجمهور  -3مجموعة سنوية من التدريبات تم التحقق من صحتها تدريبات املهارات مغطاة بالكامل يف األساسية .6
واملهنيني؟
من قبل املهنيني ليكون متثيالً واقعياً للسيناريوهات «األكرث
حدة» و»األكرث احتامالً يف الحدوث» السيناريوهات.
 -2التدريبات السنوية تم التحقق منها من قبل املهنيني،
لكن اختبارات السيناريوهات محدودة.
 -1مترينات جزئية مخصصة -مل يتم اختبار كل
السيناريوهات ،ليست واقعية.
 -0ال توجد مترينات (أو ال توجد خطة -انظر أعاله).
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األساسية ١٠
اإلرساع يف عملية التعايف وإعادة البناء بشكل أفضل

Expedite Recovery and Build Back
Better
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األساسية :١٠
اإلرساع يف عملية التعايف وإعادة البناء بشكل أفضل.
ضامن وجود خطط كافية قبل وقوع الكارثة وفقاً للمخاطر التي تم تحديدها ،وأنه بعد وقوع أي كارثة ،فإن احتياجات املترضرين هي محور
التعايف وإعادة البناء ،مع دعمهم لتصميم وتنفيذ إعادة البناء.

إعادة البناء عىل أسس أفضل هي العنرص األساس
إلطار سنداي واألساسيات العرش .بعد أي كارثة،
يكون هناك حاجة إىل:
• ضامن وضع احتياجات الناجني من الكوارث
واملجموعات املترضرة يف صميم التعايف وإعادة
البناء ،مع دعمهم ومنظامتهم املجتمعية لتصميم
وإعادة بناء املأوى واألصول وسبل املعيشة
باملقاييس األعىل للقدرة عىل الصمود.
• يجب أن يضمن املخططون أن تكون برامج
التعايف متسقة مع أولويات املناطق املتأثرة
بالكوارث الطويلة األمد وتنميتها.
ميكن التخطيط املسبق للتعايف وإعادة التأهيل
وإعادة البناء إىل حد ما قبل الكارثة ،وهو أمر

حاسم بالنسبة إلعادة البناء عىل أسس أفضل
وجعل األمم واملدن واملجتمعات أكرث قدرة عىل
مجابهة مخاطر الكوارث مام كانت عليه قبل
الحدث .يجب أن تغطي خطط ما قبل الكارثة
من أجل التعايف يف ما بعد الكارثة ما ييل مع بناء
القدرات الالزم حيثام اقتىض األمر ذلك:
• تأمني امللجأ والغذاء واملياه واالتصاالت والتعامل
مع االحتياجات النفسية  ...إلخ.
• تخطيط أي استعامل للمدارس كمالجئ مؤقتة.
• تحديد الوفيات وإخطار أقرب األقرباء.
• إزالة األنقاض وإدارتها.
• السيطرة عىل املمتلكات املهجورة.
• إدارة املساعدات والتمويل املحيل والوطني

والدويل ،وتنسيق الجهود وتحديد األولويات
وإدارة املوارد لتحقيق أقىص قدر من الكفاءة
واملنفعة والشفافية.
• إدماج املزيد من الحد من مخاطر الكوارث
يف جميع القرارات االستثامرية من أجل التعايف
وإعادة البناء.
• استمرارية الرشكات وإعادة التشغيل االقتصادي.
• حلقات التعلم :إجراء تقييامت بأثر رجعي/
ما بعد الكوارث لتقييم قابلية الترضر الجديدة
املحتملة وإدماج التعلم يف أنشطة التخطيط
واالستجابة يف املستقبل.

تتضمن البيانات التي ستحتاجها الستكامل هذا الجزء من بطاقة قياس األداء :خطط ملا بعد الحدث ،وقد تكون من عدة منظامت وجهات.

61

بـطاقة قياس القدرة عىل الصمود يف املدن

مكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث

التقييم األويل
املرجع

املوضوع /القضية السؤال /مجال التقييم

 P10.1التخطيط
للتعايف فيام
بعد الحدث -
قبل الحدث

نطاق القياس اإلرشادي

هل هناك استراتيجية أو عملية موجودة للتعافي  -3هناك استراتيجية /عملية قائمة ،وهي متينة ومفهومة
وإعادة البناء بعد الحدث ،بما في ذلك إعادة التشغيل من قبل اصحاب المصلحة ذوي الصلة.
االقتصادي والجوانب المجتمعية ...إلخ؟
 -2هناك استراتيجية /عملية قائمة ،وهي مفهومة من قبل

ستحتاج خطط التعايف الشاملة ما بعد الحدث إىل التفصيل،
عىل سبيل املثال:
• ترتيبات مؤقتة للمرافق املترضرة.
• مواقع ومصادر اإلسكان املؤقت.
• سياسات الفرز للتفتيش والتصليح وإزالة األنقاض.
• ترتيبات االستشارة والدعم الشخيص.
• ترتيبات الدعم املجتمعي.
• ترتيبات التشغيل االقتصادي ،وتحسني مخطط املدينة
ووظائفها عند العمل عىل إعادة البناء.
ميكن أن تكون الخطط من منظامت مختلفة ،لكن يجب
مراجعتها من أجل توافق االفرتاضات واألولويات.

هل تتضمن عمليات التقييم ما بعد الحدث تحليل  -3العمليات الواضحة قامئة الستخالص الدروس من الفشل
الفشل والقدرة على استخالص الدروس المستفادة فيام بعد الكارثة .هناك آليات /عمليات فعالة وواضحة
التي تغذي بعد ذلك تصميم وتنفيذ مشروعات إعادة لتغذية هذه الدروس يف تصميم وتنفيذ مرشوعات إعادة
البناء؟
البناء.
 -2هناك عمليات الستخالص الدروس من الفشل فيام بعد
الكارثة لكن اآلليات /العمليات لتغذية هذه الدروس يف

هذا التعلم حاسم في مساعدة المدينة على فهم الكيفية
التي يمكن فيها أن «تعيد البناء على أسس أفضل» وفي
تحسين فهم المخاطر .يمكن إعادة إدراج المخاطر والدروس
الجديدة من األحداث الحقيقية في إطار إدارة المخاطر في
المدينة ،على النحو المبين في األساس .2

اصحاب المصلحة ذوي الصلة ،لكن فيها بعض الضعف.
 -1توجد بعض الخطط /االستراتيجيات لكنها ليست شاملة
أو تم االشتراك بها من قبل اصحاب المصلحة ذوي الصلة.
 -0ال يوجد أي خطة معلومة.

 P10.2الدروس
املستفادة -
حلقات التعلم
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تعليقات

مكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث

املرجع

املوضوع /القضية السؤال /مجال التقييم

بـطاقة قياس القدرة عىل الصمود يف املدن

نطاق القياس اإلرشادي

تعليقات

تصميم وتنفيذ مرشوعات إعادة البناء تتطلب التحسني.
 -1تم استخالص بعض الدروس ونرشها لكن ليس بطريقة
معمقة أو منهجية.
 -0الدروس املستفادة غري منظمة وتعتمد عىل األفراد.
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مالحظات
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مكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث

بـطاقة قياس القدرة عىل الصمود يف املدن

المالحق
يتضمن الجزء  2جميع المالحق الخاصة ببطاقة قياس القدرة على الصمود في المدن
يمكن تنزيل الجزء  2منhttp://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/home/toolkit :
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نقاط التواصل الرئيسة الخاصة ببطاقة قياس القدرة عىل الصمود يف املدن
https://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/home/about
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