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مدينتي تستعد

يعي�س الآن اأكرث من ن�سف �سكان العامل يف املدن اأو املراكز 
احل�سرية.  لذا، تعترب امل�ستوطنات احل�سرية �سرايني احلياة 

لأي جمتمع. فهي تعمل كمحركات اقت�سادية للأمم، كما 
ُتعد مراكز للتكنولوجيا والبتكار، وهي خري دليل على تراثنا 
ا م�سببات ملخاطر جديدة  الثقايف. ولكن قد تكون املدن اأي�سً

هي: ف�سل البنية الأ�سا�سية واخلدمات، والتدهور البيئي 
احل�سري، وزيادة التجمعات ال�سكنية الع�سوائية، ونحو مليار 

من �سكان الأحياء الفقرية يف �سائر اأنحاء العامل. وهذا ما 
يجعل العديد من �سكان املناطق احل�سرية اأكرث قابلية للت�سرر 

من جراء الأخطار الطبيعية.

تعمل ال�سرتاتيجية الدولية للحد من الكوارث مع ال�سركاء لرفع 
م�ستوى الوعي واللتزام مبمار�سات التنمية امل�ستدامة التي من 
�ساأنها احلد من خماطر الكوارث، وتعزيز الرفاهية وال�سلمة 

للمواطنني – اأي ال�ستثمار اليوم من اأجل غٍد اأف�سل. وا�ستناًدا 
اإىل احلملت ال�سابقة التي تركز على التعليم واأمان املدار�س 
وامل�ست�سفيات، �سيقوم �سركاء ال�سرتاتيجية الدولية للحد من 

الكوارث باإطلق حملة جديدة يف عام 2010، حتت ا�سم 
"متكني املدن من جمابهة الكوارث". ويتمثل الغر�س من اإطلق 
احلملة يف اإقناع قادة املدن واحلكومات املحلية لللتزام بقائمة 

مرجعية ت�سم ع�سرة عنا�سر اأ�سا�سية جلعل املدن قادرة على 
املجابهة  )انظر ال�سفحة 20(، والعمل جنًبا اإىل جنب مع 

النا�سطني املحليني، وال�سبكات الجتماعية ال�سعبية، وال�سلطات 
الوطنية. 

 UNISDR ولقد و�سعت ال�سرتاتيجية الدولية للحد من الكوارث
و�سركائها هذه القائمة املرجعية كنقطة انطلق لكل هوؤلء الذين 

يرغبون يف الن�سمام اإىل احلملة.  وبنف�س القدر من الأهمية، 
�سي�سجع اللتزام بهذه العنا�سر الأ�سا�سية الع�سرة احلكومات املحلية 

والهيئات الأخرى على تنفيذ اإطار عمل هيوغو 2015-2005: 
بناء قدرة الأمم واملجتمعات على جمابهة  الكوارث، والذي اأقرته 

168 حكومة يف عام 2005  و�سادقت عليه اجلمعية العمومية 
للأمم املتحدة بالإجماع يف نف�س العام. وتعترب احلوكمة احل�سرية 

واملحلية اجليدة، هي العن�سر الأ�سا�سي لهذه القدرة على املجابهة!

يوفر احلد من املخاطر يف املناطق احل�سرية عدة فوائد. ويف 
حالة تطبيقه بنجاح كجزء من التو�سع احل�سري امل�ستدام، 

فاإن املدن القادرة على املجابهة  �ست�ساعد يف احلد من الفقر، 
وتوفري �سبل للنمو وفر�س العمل، وتوفري قدر اأكرب من العدالة 

الجتماعية وفر�س العمل اجلديدة، والنظم البيئية الأكرث 
توازًنا، وال�سحة اجليدة، والتعليم املتقدم.

 اأدعو روؤ�ساء البلديات واحلكومات املحلية للن�سمام اإىل حملة 
ت�ستعد"،  "مدينتي  حملة  الكوارث":  جمابهة  من  املدن  "متكني 

ودرا�سة كيفية تنفيذ العنا�سر الأ�سا�سية الع�سرة جلعل املدن 
قادرة على جمابهة  الكوارث بقدر الإمكان. فهم على ال�سعيد 

املوؤ�س�سي الأقرب للمواطنني، كما اأنهم قادة منتخبون، ومن 
املتوقع ا�ستجابتهم لحتياجات دوائرهم النتخابية واأمانها. 

فامل�ساركة والقيادة ذات اأهمية حيوية.  كما اأدعو املجتمع 
املدين، وخمططي املدن واملهنيني يف املناطق احل�سرية من 

خمتلف القطاعات، وال�سلطات الوطنية، وفئات املجتمع 
للم�ساعدة يف و�سع احللول املبتكرة، وم�ساركة احلكومات 

املحلية يف احلد من املخاطر، وكذلك ت�سجيع احلكم الر�سيد 
من خلل العمل جنًبا اإىل جنب. 

ويقا�س جناح احلملة بعدد روؤ�ساء البلديات واحلكومات 
املحلية املن�سمني وامللتزمني كاأبطال، ومناذج املدن القادرة 
على جمابهة  الكوارث التي ُيحتذى بها، وامل�ساركني، وعدد 
ال�سراكات الدائمة والتحالفات املحلية بني فئات املواطنني 

واملنظمات ال�سعبية، والأو�ساط الأكادميية والقطاع اخلا�س 
التي ت�سهد تطوًرا، وعدد املدن التي تقدم خطًطا اأو تغيريات 

جديدة للحد من املخاطر. 
كانت كارثة الزلزال املاأ�ساوي يف عام 2010 الذي �سرب 
عا�سمة هايتي "بورتو برن�س" واملدن الأخرى مبثابة جر�س 

اإنذار، اأعقبها الزلزال وموجات ت�سونامي يف �سيلي. التقاع�س 
عن العمل لي�س رًدا.

هل مدينتك م�ستعدة؟



اأحث ال�سلطات املحلية على ت�سريع جميع 
اجلهود الرامية اإىل جعل املدن اأكرث اأماًنا 

لتجنب اخل�سائر يف الأرواح واملمتلكات.
لقد �سافرت اإىل العديد من الأماكن يف خمتلف اأنحاء 

العامل، و�ساهدت بنف�سي كيف ت�ستطيع احلكومات املحلية 
الإ�سهام يف )..( التحديات العاملية. الأمر ل يقت�سر 

على احلكومات الوطنية فقط. فل يقت�سر الأمر على 
الرئي�س، اأو رئي�س الوزراء، اأو وزراء احلكومة الذين 

ي�ستطيعون جمابهة  تغري املناخ، والتنمية القت�سادية 
امل�ستدامة، وجمابهة  الفقر واملر�س. فنحن نحتاج اإىل 
الدعم وامل�ساركة من القادة املحليني: روؤ�ساء البلديات، 

واملحافظني، وروؤ�ساء الأقاليم".

ر�سالة من الأمني العام للأمم املتحدة، 
ال�سيد/ بان كي مون

اإن�سيون، 11 اآب/اأغ�سط�س 2009

تبني جمموعة املواد الإعلمية هذه خ�سائ�س املدينة 
القادرة على جمابهة  الكوارث، وحتدد م�سببات املخاطر 

يف املناطق احل�سرية. كما توفر حقائق واأرقاًما مهمة حول 
خماطر الكوارث، وتو�سح حملة "متكني املدن من جمابهة 

الكوارث للفرتة 2010-2011". كما ُتطلع روؤ�ساء 
البلديات واحلكومات املحلية والأطراف املحلية الفاعلة 
الأخرى على ما ميكنهم القيام به الآن جلعل املدن اآمنة 

من الكوارث، مع تو�سيح لكيفية امل�ساركة يف احلملة.

مارجريتا وال�سرتوم
املمثل اخلا�س للأمني العام 

للأمم املتحدة للحد من خماطر الكوارث

قم بالت�سجيل الآن 

جلعل مدينتك قادرة 

على جمابهة الكوارث
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ملاذا تتعر�ص املدن للمخاطر؟
الأخطار الطبيعية: قلق متزايد بالن�سبة 

ملخططي املدن
جلب التو�سع احل�سري ال�سريع الرخاء واأتاح الفر�س 

للعديد من النا�س. هذه هي احلالة عندما تكون املدن 
خمططة تخطيطًا جيدًا ومدارة ب�سكل ر�سيد ومواكبة 

للتو�سع ال�سروري يف البنية الأ�سا�سية واخلدمات. اإحدى 
هذه املدن على �سبيل املثال هي كوريتيبا يف الربازيل: 

املدينة التي ازداد عدد �سكانها من 150 األف يف عام 
كما  احلايل.  الوقت  يف  ن�سمة  مليون   2.5 اإىل   1950
تتميز بوجود �سيا�سات بيئية مبتكرة، مبا يف ذلك الوقاية 

من الفي�سانات، وبيئة معي�سية عالية اجلودة. واملدينة 
الربازيلية الثانية، بورتو األيجري، والتي ازداد عدد �سكانها 

�سبعة اأ�سعاف منذ 1950، واأ�سبح 3.5 مليون ن�سمة 
الآن، ف�سًل عن وجود منظمات �سعبية قوية، وحقها يف 

التاأثري على اأولويات ال�ستثمار العام. وهذه ال�سيا�سة 
املتعمدة مل�ساركة املواطنني يف احلكومة املحلية قد اآتت 

ثمارها، تاركة مواطني بورتو األيجري مع موؤ�سرات بيئية 
مماثلة، واإىل حد كبري، ومع نف�س متو�سط العمر املتوقع 

ل�سكان املدن يف اأوروبا الغربية واأمريكا ال�سمالية1.

ولكن هذه هي ال�ستثناءات وق�س�س النجاح. فال�سورة 
الأ�سمل اأكرث اإثارة للقلق. وعندما تقرتن بتاأثري الأحداث 

املناخية القا�سية، والفقر املتزايد -ما ي�سل اإىل مليار 
�سخ�س يعي�سون الآن يف الأحياء الفقرية باملدن يف فقر 

مدقع- فاإن الزحام املتزايد للمدن، ت�سبب يف ظهور 
ا. حيث يقطن املزيد من النا�س  �سغوط جديدة اأي�سً
يف مناطق حمفوفة مبخاطر حمتملة على تلل غري 

م�ستقرة، اأو اأجنحة بركانية، اأو مناطق ذات ق�سرة اأر�سية 
مت�سدعة، اأو �سهول في�سانية، ومناطق �ساحلية. وما 

يدفعهم للقيام بذلك هو اأن املخططني واحلكومات املحلية 
ف�سلت يف توفري البدائل، اأو اأنهم ل ي�ستطيعون حتمل 

تكاليف العي�س على اأر�س اآمنة، اأو لأنهم يجب اأن يكونوا 
قريبني من م�سادر رزقهم.

يجب اأن تكون الأخطار الطبيعية م�سدر قلق رئي�سًيا 
ملخططي املناطق احل�سرية ومديريها. حيث تكون الآثار 

املرتتبة على هذه الأحداث مكلفة ب�سكل متزايد من حيث 
اخل�سائر يف الأرواح واملمتلكات. 

يف العقد الأول من القرن احلادي والع�سرين )-2000
2009(، كانت الزلزل م�سوؤولة عن وفاة ما يقرب من 
60 يف املئة من الأ�سخا�س الذين قتلوا جراء الكوارث، 
وفًقا ملركز اأبحاث علم اأوبئة الكوارث )CRED(. توؤثر 

الكوارث املرتبطة باملناخ مثل الفي�سانات، وال�سيول اجلارفة، 
والأعا�سري املدارية، واجلفاف، وحرائق الغابات، وموجات 

احلر على املزيد من النا�س يف جميع اأنحاء العامل الآن.

تغري املناخ اآخذ يف الت�سارع، وذوبان اجلليد له عواقب 
وخيمة، من بينها تفجر البحريات اجلليدية وال�سيول 

اجلارفة. ومن املتوقع اأن يوؤدي ارتفاع من�سوب مياه البحر 
اإىل تعري�س مئات املدن املوجودة يف كل من املناطق 

ال�ساحلية منخف�سة الرتفاع واجلزر ال�سغرية املنخف�سة 
ملخاطر الكوارث، وذلك وفًقا لتقرير فريق الدرا�سة 

احلكومي الدويل املعني بتغري املناخ. يقدر برنامج الأمم 
املتحدة للم�ستوطنات الب�سرية وجود 3.351 مدينة تقع 

يف مناطق �ساحلية منخف�سة الرتفاع يف اأنحاء العامل. ومن 
بني اأعلى 30 مدينة، تقع 19 مدينة يف دلتا الأنهار. املدن 

الع�سر الأوىل، من حيث عدد ال�سكان املعر�سة لأخطار 
الفي�سانات ال�ساحلية، هي مومباي، وكوانغ ت�سو، و�سنغهاي، 
وميامي، ومدينة هو ت�سي منه، وكولكاتا، ونيويورك الكربى، 

واأو�ساكا - كوبي، والإ�سكندرية، ونيو اأورليانز.

.181-206 ال�سفحات  الأول/اأكتوبر،  ت�سرين   ،2 رقم   ،14 اجلزء  احل�سري،  والتو�سع  البيئة  األيجري"،  بورتو  يف  البيئية  "الإدارة   ،)2002( مينيجات،  روالدو   .1



نظرة عامة عن الأخطار الطبيعية واملخاوف يف املناطق احل�سرية
توؤثر الأخطار الطبيعية على املدن بطرق �ستى، ولكن ثمة احتمال لوقوع الكوارث، حيث تكافح �سلطات املدينة من اأجل اإدارة 

الكتظاظ ال�سكاين، والتو�سع احل�سري ال�سريع، والتدهور البيئي.

الزلزل
خماوف املناطق احل�سرية: يقع العديد من املدن املبنية املكتظة بال�سكان على اأحزمة الزلزل. ل ميكن اأن ت�سمد املباين غري 
امل�سممة هند�سًيا، واملبنية بطريقة �سيئة، اأو التي يتم �سيانتها بطريقة �سيئة اأمام قوة الهزات الزلزالية، وتكون اأكرث عر�سة 

للنهيار. ويرجع ال�سبب يف اأغلب وفيات الزلزل ب�سبب انهيارات املباين.

النهيارات الأر�سية
خماوف املناطق احل�سرية: هناك عدد متزايد من املباين املوؤقتة اأو املبنية بطريقة �سيئة التي متت اإقامتها اأعلى املنحدرات ال�سديدة 
اأو اأ�سفلها، اأو على املنحدرات، اأو يف م�سبات الأنهار يف الوديان اجلبلية، بالإ�سافة اإىل �سوء ال�سرف اأو �سوء طريقة حماية املنحدر، 

مما يعني اأن املزيد من النا�س يتعر�سون لنهيارات اأر�سية كارثية ناجمة عن ت�سبع الرتبة بالأمطار، اأو ن�ساط زلزايل.

الثوران الربكاين
خماوف املناطق احل�سرية: ُتعر�س امل�ستوطنات املوجودة يف املناطق املحيطة بالرباكني، اأو يف امل�سارات املهمة لتدفقات احلمم 

الربكانية حياة مليني الأ�سخا�س للخطر.  متثل اأنظمة الإنذار املبكر والإن�ساءات املنا�سبة التي ت�سمد اأمام تدفقات الأوحال 
الربكانية والرماد حمل اهتمام للمناطق احل�سرية والريفية القريبة من الرباكني.

ت�سونامي
خماوف املناطق احل�سرية: مت بناء العديد من املدن على ال�سواحل املعر�سة ملوجات ت�سونامي.  البناء امللئم، واأنظمة الإنذار 

املبكر، وخطط الإجلء هي التدابري الرئي�سية ملجابهة  هذه الكوارث.   

الأعا�سري املدارية
خماوف املناطق احل�سرية: يتعر�س العديد من املناطق احل�سرية للأعا�سري، والرياح القوية، والأمطار الغزيرة.  الإن�ساءات 

املقاومة للرياح، واأنظمة الإنذار املبكر مع تقدمي امل�سورة للأ�سر لقفل النوافذ، وتاأمني املمتلكات، والإخلء، اإذا لزم الأمر، هي 
ا(. التدابري الرئي�سية )انظر الفي�سانات اأي�سً

الفي�سانات 
خماوف املناطق احل�سرية: ُتعد ال�سيول اجلارفة من املخاطر املتزايدة يف املناطق احل�سرية، وذلك لأن الرتبة ال�سميكة لن 

متت�س املياه ب�سهولة، ولأن امل�ساحات املفتوحة مت ا�ستعمارها، ولأن الأعمال الهند�سية حولت جمرى تدفقات الأنهار، ولأن �سبكات 
ال�سرف باملدن غري كافية. قد تكون امل�ساكن املوجودة على �سفاف الأنهار، اأو بالقرب من دلتا الأنهار مبنية ب�سكل �سيئ، اأو مت 

و�سعها ب�سكل ينطوي على خماطر. 
  

احلرائق
خماوف املناطق احل�سرية: تندلع احلرائق يف املناطق احل�سرية ب�سبب التفجريات ال�سناعية اأو الزلزل.  ت�سكل احلرائق 

العر�سية خطورة، ول �سيما يف التجمعات ال�سكنية الع�سوائية. تتزايد اأخطار احلرائق ب�سبب الكثافة العالية للبناء، ومواد البناء 
اجلديدة، واملزيد من املباين ال�ساهقة، وزيادة ا�ستخدام الطاقة يف املناطق الكثيفة. ميكن اأن ت�سل حرائق الغابات، التي ل 

ميكن ال�سيطرة عليها، اإىل املناطق احل�سرية.  

اجلفاف
خماوف املناطق احل�سرية: ُيعد اجلفاف كارثة متزايدة بطيئة الظهور تت�سبب يف الهجرة اإىل املناطق احل�سرية، مما ميثل 

�سغًطا على الإ�سكان، والعمالة، واخلدمات الأ�سا�سية، والإمدادات الغذائية من الريف املحيط بها. ميتلئ العديد من الأحياء 
الفقرية يف اأفريقيا بالأ�سر الريفية الذين هجروا القرى ب�سبب اجلفاف اأو ال�سراع الذي طال اأمده.



مدينتي تستعد

ما �سبب خماطر وقوع الكوارث يف املناطق احل�سرية؟
ارتفاع عدد ال�سكان يف املناطق احل�سرية، 

والكثافة املتزايدة
اليوم، يعي�س اأكرث من 3 مليارات ن�سمة، ن�سف �سكان العامل، 

يف املناطق احل�سرية. وينتقل النا�س اإىل املدن باأعداد اأكرب 
من اأي وقت م�سى، يحدوهم الأمل يف احل�سول على فر�س 

اأف�سل، اأو يدفعهم الفقر، اأو التدهور البيئي، اأو ال�سراعات، 
اأو الفي�سانات، اأو اجلفاف للهروب من املناطق الريفية.  ُتعد 
الزيادة الطبيعية م�ساهًما كبرًيا يف منو ال�سكان واكتظاظهم 

ا. وُتعد الكثافة ال�سكانية العالية  يف املناطق احل�سرية اأي�سً
حمرك خطر مهًما، حيث تكون نوعية ال�سكن، والبنية 

الأ�سا�سية، واخلدمات فقرية.

لي�ست هناك حاجة لذلك. يف الواقع، ُيُعترب العديد من 
املناطق عالية الكثافة ال�سكانية يف اأوروبا، واليابان، واأمريكا 

ال�سمالية اآمنة، وتوفر احلماية للمواطنني يف حالة هبوب 
العوا�سف، وهطول الأمطار، ووقوع الزلزل. لي�س هذا هو 

احلال مع الأعداد املتزايدة للتجمعات ال�سكنية الع�سوائية. 
وبحلول منت�سف القرن احلادي والع�سرين، فمن املتوقع اأن 

يزيد جمموع ال�سكان يف املناطق احل�سرية يف العامل النامي 
عن �سعف العدد، حيث �سريتفع من 2.3 مليار يف عام 

2. ما يقرب من   2050 عام  يف  مليار   5.3 اإىل   2005
ثلثة اأرباع عدد ال�سكان يف املناطق احل�سرية ومعظم املدن 

الكربى تكون يف الدول ذات الدخل املنخف�س واملتو�سط، وهي 
زيادة بن�سبة �سبعة اأ�سعاف منذ عام 1950 3.

�سعف احلكومة احل�سرية
 كيفية خدمة هذا العدد الكبري والنمو ال�سريع لل�سكان يف 

املناطق احل�سرية واإدارته، لها انعكا�سات كبرية على التنمية 
واحلد من خماطر الكوارث يف الدول ذات الدخل املرتفع، 
ت�ساعد �سبكة وا�سعة من البنية الأ�سا�سية واملوؤ�س�سات على 
احلد من خماطر الكوارث واآثارها.  هناك اأمر م�سلم به، 

وهو اأن �سكان املناطق احل�سرية لديهم املوؤ�س�سات، والبنية 
الأ�سا�سية، واخلدمات، والقوانني التي تقيهم من الكوارث. 

مبا يف ذلك الطق�س ال�سديد، والفي�سانات، واحلرائق، 
واحلوادث التكنولوجية. كما توفر هذه املوؤ�س�سات الحتياجات 
ا: خدمات الرعاية ال�سحية املتكاملة مع خدمات  اليومية اأي�سً

الطوارئ، واأنظمة املجاري وال�سرف ال�سحي التي تلبي 

ا. الحتياجات اليومية، وميكنها التعامل مع العوا�سف اأي�سً
ولكن ن�سبة �سغرية جًدا من ال�سكان يف املراكز احل�سرية 

يف الدول ذات الدخل املنخف�س واملتو�سط تتمتع بوجود 
�سبكة مماثلة من املوؤ�س�سات، والبنية الأ�سا�سية، واخلدمات، 

والأنظمة. ويف حالت احلكومة احل�سرية الفقرية، تكون 
ال�سلطات املحلية غري قادرة على توفري البنية الأ�سا�سية، 
اأو اخلدمات، اأو امللذ الآمن لل�سكن. اإن احلكومة املحلية 

ذات املوارد ال�سعيفة اأو الفقرية، التي تفتقر اإىل القدرة اأو 
الكفاءة ال�ستثمارية التي ل ترتبط بالتخطيط ال�سرتاتيجي 

احل�سري املكاين القائم على امل�ساركة بالنيابة عن املواطنني 
ذوي الدخل املنخف�س يف امل�ستوطنات الع�سوائية، لن تقبل 

التحدي املتمثل يف القدرة على املجابهة، و�ستزيد من قابلية 
الت�سرر للكثري من �سكان املناطق احل�سرية.  مدن مثل 

مومباي وبنغالور توجد بها ن�سبة كبرية من ال�سكان يعي�سون 
يف الأحياء الفقرية اأو التجمعات ال�سكنية الع�سوائية بدون 

خدمات اأ�سا�سية. لكن هذه املدن لديها ما يكفي من الرخاء 
ملجابهة  مثل هذه الق�سايا. تدعم الإ�سلحات الد�ستورية 

يف الهند الآن احلكومات املحلية امل�سوؤولة الأكرث كفاءة، 
بالإ�سافة اإىل وجود حكومة مركزية خ�س�ست مبلًغا مالًيا 

كبرًيا جًدا لدعم حكومات املدن للقيام بذلك 4.

التنمية احل�سرية غري املدرو�سة 
التحديات التي يفر�سها النمو ال�سريع للعديد من املدن 

وتدهور املدن الأخرى، والتو�سع يف القطاع غري الر�سمي 
ودور املدن يف تخفيف حدة تغري املناخ، كل هذه الأمور 

تتطلب اأنظمة تخطيط ح�سري فعالة. العديد من املدن يف 
اأمريكا اللتينية، واأفريقيا، واآ�سيا قد ت�ساعف حجمها يف 
اأقل من 30 عاًما. وتوقع برنامج الأمم املتحدة للتجمعات 

ال�سكنية الب�سرية اأنه بحلول 2015، �سيكون 12 من اأ�سل 
15 مدينة كبرية يف اأنحاء العامل يف الدول النامية. ويحدث 
الكثري من التو�سع احل�سري خارج الأطر الر�سمية والقانونية 

لكودات البناء، واأنظمة ا�ستخدامات الأرا�سي، وال�سفقات 
اخلا�سة بالأرا�سي. وغالًبا ما تكون اأدوات التخطيط 
املوجودة حالًيا غري واقعية. يتطلب التو�سع احل�سري 

امل�ستدام خطوات �ساملة لإدارة الأخطار وخطط الطوارئ، 
وتعزيز اأنظمة التخطيط احل�سري وكودات البناء على اأ�سا�س 

املعايري الواقعية، دون ا�ستبعاد الفقراء.

 ،2009 الب�سرية  ال�سكنية  التجمعات  حول  العاملي  التقرير  امل�ستدامة:  املدن  تخطيط   ،)2009( الب�سرية  للم�ستوطنات  املتحدة  الأمم  برنامج   .2
اإيرث�سكان، لندن و�ستريلينج، فريجينيا.

الب�سرية، امل�ستوطنات  مناق�سة  ورقة  ودعائمه،  احل�سري  الطابع  عليه  يغلب  الذي  العامل  اإىل  النتقال   ،)2007( �ساتريثويت،  ديفيد   .3
املعهد الدويل للبيئة والتنمية )IIED(، لندن.

العاملي  التقييم  لتقرير  اأ�سا�سية  معلومات  ورقة  وال�ساملة"،  املكثفة  والأخطار  احل�سرية  "التنمية   ،)2009( �ساتريثويت  وديفيد  هاردوي،  وجورجلينا  دودمان،  ديفيد   .4
لل�سرتاتيجية الدولية للحد من الكوارث حول احلد من خماطر الكوارث 2009، املعهد الدويل للبيئة والتنمية )IIED(، لندن.



قلة الأرا�سي املتاحة للمواطنني ذوي 
الدخل املنخف�ص

يكون معظم الفقراء يف املناطق احل�سرية اأكرث عر�سة 
للأخطار والكوارث لأنهم يعي�سون يف جتمعات �سكنية 
ع�سوائية على اأرا�ٍس غري اآمنة، تفتقر اإىل اخلدمات 

الأ�سا�سية يف كثري من الأحيان.  حالًيا، تعي�س اأ�سرة من اأ�سل 
اأربع اأ�سر يف فقر يف العامل النامي، %40 منها يف املدن 
الأفريقية. يعي�س ما بني ربع اإىل ن�سف ال�سكان يف العامل 

النامي يف التجمعات ال�سكنية الع�سوائية اأو الأحياء الفقرية 
يف املراكز احل�سرية واملناطق املحيطة بها، حيث تتزايد 

مبقدار 25 مليون ن�سمة كل عام 5.

البناء غري املالئم
ي�سع البناء غري امللئم املليني يف خطر دون داع. ويلقى 

الكثري من النا�س حتفهم اأو يتعر�سون لإ�سابات خطرية 
عندما تنهار املباين عقب الزلزل، والنهيارات الأر�سية، 

والعوا�سف ال�سديدة، وال�سيول اجلارفة، واأمواج ت�سونامي. 
ما ي�سل اإىل %80 6 من الوفيات الناجمة عن الكوارث 

الطبيعية حتدث يف املباين التي تنهار اأثناء الزلزل، وذلك 
وفًقا للإح�ساءات املتاحة. 

حيث حتدد كودات البناء واأنظمته املعايري الدنيا لل�سلمة، 
مبا يف ذلك الوقاية من احلرائق، والت�سدي للأخطار 

الطبيعية يف كثري من الدول. وتكون ممار�سات البناء وتطبيق 
اللوائح اأمًرا �سرورًيا، ويف بع�س الأحيان احللقة املفقودة. 

ُيعد كل من خف�س التكاليف، وقلة احلوافز اأو حتريفها، 
بالإ�سافة اإىل الف�ساد، الأ�سباب الرئي�سية التي جتعل املباين، 

حتى امل�سممة ت�سميًما جيًدا، تنهار. وتوؤوي التجمعات 
ال�سكنية الع�سوائية، والإن�ساءات غري القانونية، اأو غري 

امل�سممة هند�سًيا بطريقة جيدة اجلزَء الأكرب من �سكان 
املدن يف الدول النامية. حتى يف حالة توفر املال لديهم، فاإن 

النا�س الذين ل يتمتعون بحقوق امللكية اأو احليازة غري الآمنة 
لن ي�ستثمروا اأموالهم يف املباين اأو التح�سينات الآمنة.

�سيكون رفع م�ستوى البنية الأ�سا�سية واملباين العامة احلد 
الأدنى املطلوب لعمليات التو�سع احل�سري امل�ستدام والقدرة 

على املجابهة. توفر املدار�س وامل�ست�سفيات الآمنة املاأوى 
واخلدمات ال�سرورية. يقلل ت�سريف مياه الأمطار من 

الفي�سانات والنهيارات الأر�سية، وبتكلفة منخف�سة.

الرتكيز على الأ�سول القت�سادية
كان النمو القت�سادي �سريًعا يف املناطق ال�ساحلية، وبالقرب 

من الأنهار ال�ساحلة للملحة، وعر�سة للأخطار ب�سبب 
الفي�سانات، وارتفاع من�سوب مياه البحر، والظواهر اجلوية 

ال�سديدة التي ت�سبح اأكرث تواتًرا وحدة ب�سبب تغري املناخ. 
متيل الأ�سول القت�سادية اإىل التجمع يف املدن الكربى. قد 
تكون للكوارث اآثار مدمرة على القت�ساد املحلي والوطني، 

بالإ�سافة اإىل اخل�سائر يف الأرواح والإ�سابات اخلطرية، 
مثلما حدث يف زلزال هان�سني-اأواجي الكبري الذي دمر 
امليناء وجزًءا كبرًيا من مدينة كوبي يف اليابان يف عام 

1995. تعافت مدينة كوبي متاًما، وو�سعت جمموعة �ساملة 
ومبتكرة من ال�سيا�سات والإجراءات للتعامل مع خماطر 

الكوارث منذ ذلك احلني.

تدهور النظم البيئية 
توفر النظم البيئية فوائد وخدمات اأ�سا�سية للمدن 

واحلكومات املحلية. حتى الآن، ونتيجة للتنمية احل�سرية غري 
املدرو�سة والنمو القت�سادي، فاإن العديد من النظم البيئية 

مت تغيريها وا�ستغللها، مما يوؤدي اإىل اختلل التوازن 
ب�سورة خطرية. وقد ت�سببت التعديات الع�سوائية على جماري 

املياه ونق�س �سبكات ال�سرف ال�سحي املنا�سبة يف تعري�س 
العديد من املناطق احل�سرية خلطر ال�سيول اجلارفة. كما 
اأدت اإزالة الغابات اإىل تاآكل التلل، مما يعر�س النا�س اإىل 
النهيارات الأر�سية الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة، 
كما غريرّ الأ�سمنت من قدرة الرتبة على امت�سا�س ال�سيول 

اجلارفة. %60 من النظم البيئية يف تدهور، بينما يتزايد 
ال�ستهلك مبعدل يزيد عن  %80. اأقل من ن�سف عدد 

املدن يف العامل لديها خطط للبيئة احل�سرية 7.

قم بالت�سجيل الآن 

جلعل مدينتك قادرة 

على جمابهة الكوارث

.)ISDR( )2009  ( جنيف  املتحدة،  الأمم  الكوارث،  خماطر  من  احلد  حول  العاملي  التقييم  تقرير   ، الكوارث  من  للحد  الدولية  الإ�سرتاتيجية   .5
 6. تقييم النظام البيئي للألفية )2005(، النظم البيئية والرفاهية الب�سرية: نتائج الفريق العامل املعني باحلالة والجتاهات.

.8-10 �س  الرابعة،  الطبعة  الأول،  اجلزء  احل�سري،  العامل  الغ�سل"،  وخطوط  الطاقة،  وا�ستخدام  "املدن،   ،)2009( يولند�س  ونيجل  األبري،  جوتليند   .7
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عدد ال�سكان املدينة
)باملليون(

خماطر الكوارث

هبوب الفي�ساناتالأعا�سريالعوا�سفالرباكنيالزلزل
العوا�سف

35.2xxxxxطوكيو

19.4xxxمك�سيكو �سيتي

18.7xxxنيويورك

18.3xx�ساوباولو

18.2xxxxمومباي

15.0xxxدلهي

14.5xxxx�سنغهاي

14.3xxxxxكولكاتا

13.2xxجاكرتا

12.6xxxبيون�س اآير�س
امل�سدر: �سيف، زد )2007(  �س. 116

املدينة
عدد ال�سكان )باملليون(

الن�سبة املئوية للمناطق احل�سريةعدد ال�سكان يف املناطق احل�سرية )مليون(

1950197520072025205019501975200720252050

737151823944584639829.137.349.457.269.6العامل

42770291699107152.267.074.479.086.0املنطقة الأكرث منًوا

31081723823590532718.027.043.853.267.0املنطقة الأقل منًوا

32107373658123314.525.738.747.261.8اأفريقيا

23757416452440348616.824.040.851.166.2اآ�سيا

28144452854555751.265.772.276.283.8اأوروبا

6919844857568341.461.178.383.588.7اأمريكا اللتينية والكاريبي

11018027536540263.973.881.385.790.2اأمريكا ال�سمالية

81324273162.071.570.571.976.4اأوقيانو�سيا

امل�سدر: الأمم املتحدة، 2008، �س. 3-5

املدن الع�سر الأكرث اكتظاًظا بال�سكان وخماطر الكوارث ذات ال�سلة

 الجتاهات العاملية يف التو�سع احل�سري :



مدينتي تستعد

حقائق واأرقام
اخل�سائر املتوقعة للزلزل يف املدن الكربى

اإ�سطنبول: من املتوقع اأن يوؤدي وقوع زلزال كبري يف 
اإ�سطنبول اإىل وفاة 40 األف �سخ�س، واإ�سابة 200 األف 

�سخ�س، ويرتك 400 األف اأ�سرة يف حاجة اإىل ماأوى. 
كما �سيكون حوايل 40 األف مبنى غري �سالح لل�سكن اأو 

يعاين من انهيار كلي من خلل "ف�سل من النوع القر�سي". 
و�سيعاين اأكرث من 300 األف مبنى اآخر من اأ�سرار 

متو�سطة اإىل خطرية. اخل�سائر النقدية املبا�سرة ب�سبب 
�سرر املباين وحدها من �ساأنها اأن ت�سل اإىل اإجمايل 11 

مليار دولر اأمريكي. 

طهران: ت�سدعات �سمال طهران ومو�سا التي تقع يف 
اجلانب ال�سمايل من طهران وت�سدع راي على احلدود 
اجلنوبية للمدينة، لديها القدرة على توليد 7.2 و6.7 

ميجاوات على التوايل. وقد يوؤدي ذلك اإىل وفاة من 
120.000 اإىل 380.000 �سخ�س، وفًقا ل�سيناريوهات 
JICA-CEST 1999- الزلزل التي و�سعت يف اإطار

2000، يف حالة حترك اأي من الت�سدعات، ب�سبب �سعف 
املباين املوجودة.

مومباي: ي�سري العديد من الدرا�سات اإىل اأن واحًدا من 
العنا�سر الأكرث �سعًفا، التي تتم مواجهتها يف مومباي 

هو املباين، التي ت�ساهم ب�سورة موؤكدة يف الأخطار 
املتزايدة على �سكانها. تقع منطقة مومباي باأكملها �سمن 

نطاق املناطق احل�سرية، وُتظهر املباين مزيًجا ثرًيا 
لأ�ساليب التكنولوجيا العديدة املختلفة. قد يوؤدي وقوع 

زلزال منخف�س اإىل حد ما من امل�ستوى ال�سابع )مقيا�س 
اإذا حدث  األف �سخ�س   34 وفاة  اإىل  املدينة  MSK( يف 

ا. يف ال�سباح الباكر. خطر الفي�سانات مرتفع اأي�سً

مدينة كامتاندو: زاد تدفق اأعداد كبرية للمهاجرين من 
ال�سغوط على ال�سلطات املحلية لتوفري امل�ساكن واخلدمات 

الأ�سا�سية. اجلزء القدمي من املدينة هو الأكرث �سعًفا ب�سبب: 
اأ( �سوء الظروف املعي�سية يف الأحياء ذات الكثافة العالية، 
وب( القدرة الرديئة للمباين يف جمابهة  القوى الزلزالية، 

وج( الطرق ال�سيقة التي تعوق الو�سول عند ا�ستجابة 
الطوارئ، ود( توفري املياه املحدود، بالإ�سافة اإىل التمديدات 

الكهربائية املعقدة حيث تندلع احلرائق ب�سهولة  8.

املراكز احل�سرية ال�سغرية
الكثري من النا�س يف اأفريقيا، واآ�سيا، واأمريكا اللتينية 
يعي�سون يف ع�سرات الآلف من املراكز احل�سرية، ويف 

مئات الآلف من القرى الكبرية التي يقطنها اآلف ال�سكان، 
ا. يجب اأن  والتي قد تعترب مراكز ح�سرية �سغرية اأي�سً

يتم و�سع مدى جمابهة  ال�سكان للكوارث يف العتبار، ول 
�سيما الرتكيز الزائد على املطبوعات اخلا�سة بالتوعية يف 
املدن الكبرية اأو املدن ال�سخمة.  يعي�س الكثري من النا�س 

يف املراكز احل�سرية ال�سغرية يف الدول ذات الدخل 
املنخف�س، اأو املتو�سط ب�سكل اأكرب من املدن الكربى.

اعرتفت بع�س �سركات البناء الكربى يف تركيا با�ستخدام 
مواد بناء رديئة، وباتباعها ممار�سات �سيئة خلل مرحلة 

الزدهار يف حركة البناء يف املناطق احل�سرية. ويف مقابلة 
مع وكالة ريفران�س الرتكية للن�سر يف عام 2009، و�سف 
مطور ملياردير تركي كيف مت ا�ستخدام رمال البحر املالح 
واحلديد اخلردة ب�سورة روتينية يف املباين امل�سنوعة من 
الأ�سمنت امل�سلح يف فرتة ال�سبعينيات من القرن املا�سي. 
وقال وفًقا لرتجمة املقابلة: "يف ذلك الوقت، كانت هذه 

هي اأف�سل املواد. ومل نكن وحدنا، ولكن كل ال�سركات كانت 
تفعل الأمر ذاته. واإذا حدث زلزال يف اإ�سطنبول، فحتى 

اجلي�س لن يكون قادًرا على التدخل".

امل�سدر: يف املدن الكربى، "الأنقا�س يف النتظار"، يتعر�س 
املليني للأخطار ب�سبب املنازل اله�سة التي مت بناوؤها يف 

مناطق زلزالية مكتظة بال�سكان بوا�سطة اأندرو �سي ريفكني، 
اإنرتنا�سيونال هريالد تريبيون، 26 �سباط/فرباير 2010

http://www.pdc.org/emi/emihome.html. )MDRM-KB( اإدارة خماطر الكوارث باملدن الكربى 8. مبادرة الزلزل واملدن الكربى )2010(، قاعدة معلومات 
 9.  برنامج بيانات التنمية  )DDP(                    ، بيانات ال�سكان: �سعبة ال�سكان بالأمم املتحدة، التوقعات ال�سكانية العاملية مبجموعة بيانات التنمية، تنقيح 2006، البنك الدويل، وا�سنطن العا�سمة.

ل يقت�سر الأمر على املدن 
كموطن ملا يزيد عن ثلثة 
مليارات ن�سمة، ولكنها 
املحرك القت�سادي 
ملجتمعاتنا، ومتثل معظم 
ثروة الدول. يف الواقع، 
معظم الناجت املحلي 
الإجمايل العاملي الذي يقدر 
بـ 39.4 تريليون دولر 
اأمريكي )رقم 2007، 
والثابت لـ 2000 دولر 
اأمريكي( يتم �سخه يف 
البيئات احل�سرية 9 .



قم بالت�سجيل الآن 

جلعل مدينتك قادرة 

على جمابهة الكوارث

يف كل عام هناك زيادة مبا يقرب من 25 مليونًا يف 
عدد �سكان الأحياء الفقرية واملناطق الع�سوائية 

والتي يف اأغلب الأحيان تكون مبنية على اأر�ص 
غري اآمنة ومنحدرات غري م�ستقرة و�سهول معر�سة 

لفي�سانات.
برنامج الأمم املتحدة للم�ستوطنات الب�سرية UNHABITAT – تقريرحالة مدن العامل يف 2010



ما املدينة القادرة على جمابهة  الكوارث؟

بع�ص التعريفات
هناك العديد من الإجراءات التي ميكن اأن تتخذها احلكومات املحلية واملواطنون والقطاع اخلا�س، من اأجل دعم قدرة 

املدينة على جمابهة  الكوارث. و�ستظل املخاطر الطبيعية حتدث مع اختلفها يف احلجم وال�سدة، لكن دون احلاجة اإىل اأن 
تتحول اإىل قوة مدمرة حقيقية. هل مدينتك م�ستعدة ملواجهتها؟

مدينة قادرة على جمابهة  الكوارث:
•اإنها املدينة التي يتميز اأهلها مبرونتهم يف امل�ساركة من اأجل تخطيط مدينتهم واتخاذ القرارات اخلا�سة بها جنًبا اإىل  	

جنب مع ال�سلطات احلكومية املحلية، وذلك اعتماًدا على كل من القدرات واملوارد املتاحة لهم 
•وهي املدينة التي تتمتع بحكومة حملية خمت�سة وم�سوؤولة من �ساأنها دفع املدينة نحو حت�سر دائم من خلل م�ساركة  	

الفئات كافة
•تتميز بقدرتها على جتنب العديد من الكوارث، نظًرا ملا ينعم به �سكانها جميًعا من حياة اآمنة داخل منازل وجماورات  	

تخدمها بنية حتتية جيدة )موا�سري مياه، و�سيانة جيدة للمرافق ال�سحية وال�سرف ال�سحي، وطرق قادرة على حتمل 
جميع التغيريات الناجتة عن تغيريات الطق�س، وكهرباء(، وخدمات )الرعاية ال�سحية، واملدار�س، وجمع النفايات، 

وخدمات الطوارئ(، ويندرج هذا كله حتت ِبنى تخ�سع لكودات البناء املعقولة، دون احلاجة اإىل ظهور التجمعات ال�سكنية 
الع�سوائية التي تقام على ال�سهول الفي�سانية، اأو املنحدرات �سديدة النحدار ب�سبب عدم توفر م�ساحات اأر�سية اأخرى  

•ت�ستوعب ما تتعر�س له من اأخطار، وتعمل على تطوير قاعدة معلومات حملية قوية حول املخاطر والأخطار التي مت�س  	

كل ما هو عر�سة للخطر، اأو غري حم�سن 
•تتخذ خطوات لتوقع حدوث الكوارث وحماية الأ�سول؛ اأي الأفراد، ومنازلهم، وممتلكاتهم، وتراثهم الثقايف، وراأ�س املال  	

القت�سادي، وقادرة على تقلي�س حجم اخل�سائر املادية والجتماعية الناجتة عن الأحداث املناخية �سديدة الوطاأة، اأو 
الزلزل، اأو غريها من املخاطر الأخرى. 

•تلتزم بتوفري املوارد ال�سرورية، وقادرة على تنظيم نف�سها قبل وقوع اأي من الأخطار الطبيعية، واأثناءها، وبعدها 	

•قادرة على ا�ستعادة و�سع اخلدمات الأ�سا�سية اإىل حالتها الأوىل ب�سرعة، بالإ�سافة اإىل ا�ستئناف الأن�سطة الجتماعية،  	

واملوؤ�س�سية، والقت�سادية بعد وقوع مثل هذه الأحداث  
• ت�ستوعب اأهمية ما �سبق ذكره جتاه قدرة املباين على جمابهة تغريات املناخ.	

تعد العلقة بني حكومة املدينة والأ�سخا�س الأكرث عر�سة لهذه املخاطر ممن يخ�سعون لأحكامها الق�سائية، اأحد العوامل 
املهمة اللزمة للحد من خماطر الكوارث احل�سرية ب�سكل ناجح

مدينتي تستعد



ما املدينة؟ بالن�سبة لأي خبري اقت�سادي، املدينة هي 
حمرك النمو القت�سادي، وهي عبارة عن ترتيب ع�سوائي 

للمزايا املادية واملنح املحتملة. وبالن�سبة ل�سيا�سي اأو 
خمطط، فاملدينة هي مكان للت�سالت: �سبكة من الطرق، 

والكبلت الكهربائية، واأنابيب املياه واملجاري. وبالن�سبة 
للقوى العاملة يف املناطق احل�سرية، واملهاجرين القادمني 
اإىل املدينة، فاإنها توفر املاأوى، وال�سلمة، وم�سدر الرزق. 

وبالن�سبة لأ�سحاب الأملك، واملطورين، واملخططني، 
فاملدينة هي ال�سكن، وخمزون من الأ�سول املادية. وبالن�سبة 
لل�سخ�س الذي يعي�س يف املدينة، وهذا ي�سمل جميع ما ذكر 

بالأعلى وغريه الكثري، فاملدينة هي �ساحة مادية وثقافية، 
ومكان ملمار�سة احلرية ال�سيا�سية، وم�سدر للحيوية 

الثقافية والفكرية. وكل هذا ُعر�سة للخطر جراء هبوب 
العوا�سف، اأو الأعا�سري، اأو الثوران الربكاين املاأ�ساوي، اأو 

جمموعة موجات زلزالية قوية تت�سابق عرب �سخر الأدمي 
ب�سرعة 7.000 كم يف ال�ساعة.

القدرة على املجابهة تعني قدرة النظام، اأو اجلماعة، 
اأو املجتمع املعر�س للأخطار على املقاومة، اأو المت�سا�س، 

اأو التكيف والتعايف من اآثار اخلطر يف الوقت املنا�سب 
وبطريقة اأكرث كفاءة، مبا يف ذلك حماية الِبنى والوظائف 

الأ�سا�سية وال�سرورية وا�ستعادتها 10.
يتم فهم م�سطلح التح�سر امل�ستدام على اأنه عملية من 

�ساأنها تعزيز نهج متكامل قائم على مراعاة الفوارق بني 
اجلن�سني ومراعاة م�سالح الفقراء فيما يتعلق بركائز الدعم 
املتوا�سل �سواء كان الجتماعي اأو القت�سادي اأو البيئي. فهو 

يعتمد على عمليات التخطيط امل�سرتك، واتخاذ القرارات، 
وكذلك احلوكمة ال�ساملة. وب�سكل اأكرث حتديًدا، فاإنه يت�سمن 

املبادئ ذات ال�سلة بعملية التح�سر امل�ستدام 11: 

)i( �سهولة الو�سول اإىل الأرا�سي اخلا�سة بالفقراء، والبنية التحتية، واخلدمات، 
بالإ�سافة اإىل اإمكانية التنقل وال�سكن

)ii(الت�سامن الجتماعي، ومراعاة الفوارق بني اجلن�سني، علوة على تنمية 
اجلانب ال�سحي بحيث يكون العمل يف هذه املجالت ب�سكل اآمن على جميع 

الأ�سعدة
)iii( بيئة خالية من اآثار الكربون و�سحية

)iv( عمليات التخطيط امل�سرتك واتخاذ القرارات
)v( تعزيز الأنظمة القت�سادية املحلية، التي تتمتع بروح التناف�س، الناب�سة 

باحلياة للعمل املحرتم الراقي و�سبل ك�سب العي�س
)vi( �سمان عدم وجود اأي متييز بني عنا�سر مدينتك مع �سمان ت�ساوي احلقوق 

بها، و 
)vii( متكني املدن واملجتمعات من التخطيط ملجابهة املحن ودعم القدرة على 

التغري بهدف البناء ال�سالح، مع وجوب القيام بالإدارة الفعالة يف كل منهما.

)2009( جينيف   ،UNISDR الكوارث،  من  للحد  املتحدة  للأمم  الدولية  ال�سرتاتيجية  م�سطلحات    .10
الب�سرية)2009(  للم�ستوطنات  املتحدة  الأمم  بربنامج  املرتبطة  العاملية  التح�سر  حملة    .11

12.  منظمة ال�سحة العاملية، منظمة ال�سحة للبلدان الأمريكية، ا�سرتاتيجية الأمم املتحدة الدولية للحد من الكوارث )2008(، حملة احلد من الكوارث العاملية 2008-2009 
.www.safehospitals.info الكوارث".  من  امل�ست�سفيات  "�سلمة 

اإن التكلفة التي �سيتم توفريها 
مل�ست�سفى اأو مرفق �سحي اآمن 
من الكوارث ل تكاد ُتذكر 
اإذا مت اإدراجها منذ البداية 
�سمن اعتبارات الت�سميم. 
بالن�سبة اإىل الغالبية العظمى 
من املرافق ال�سحية اجلديدة 
والإجراءات اللزمة للحماية 
ال�ساملة من خماطر الكوارث 
التي تتمثل يف الزلزل 
والظواهر اجلوية، ف�ستتم 
اإ�سافة %4 من اإجمايل 
تكلفة اإجراءات التخطيط 
منذ البداية 12.

قامت اجلل�سة الثانية من الربنامج العاملي للحد من خماطر 
الكوارث يف حزيران/يونيو 2009 بت�سليط ال�سوء على 

اأهداف اإطار عمل هيوغو اللزم تنفيذها.  بحلول عام 
2011، يجب ال�سروع يف و�سع التقييمات القومية اخلا�سة 

ب�سلمة املرافق ال�سحية والتثقيفية املوجودة بالفعل، 
وبحلول عام 2015، يجب تطبيق خطط الإجراءات 

امللمو�سة للح�سول على مدار�س وم�ست�سفيات اأكرث اأمًنا 
داخل جميع املدن املعر�سة للكوارث. بحلول عام 2015، 

يجب �سم جميع املدن الرئي�سية املوجودة يف املناطق 
املعر�سة للكوارث، ومن ثم تنفيذ الإجراءات اللزمة للحد 
من خماطر الكوارث يف كودات البناء وا�ستخدام الأرا�سي 
اخلا�سة بها. وقد مت توجيه الأهداف نحو املخاطر القومية 

وتقييمها، وخطط التعايف من الكوارث البلدية، واأنظمة 
الإنذار املبكر، وخماطر املياه، وتطبيق كودات البناء.

زلزال هايتي، 2010



قائمة مرجعية مكونة من ع�سر نقاط – العنا�سر الأ�سا�سية 
جلعل املدن قادرة على جمابهة  الكوارث

تقرتح احلملة قائمة مرجعية ت�سم ع�سرة عنا�سر اأ�سا�سية جلعل املدن قادرة على جمابهة  الكوارث، والتي ميكن تنفيذها 
من ِقَبل روؤ�ساء البلديات واحلكومات املحلية.   ت�ستق هذه القائمة املرجعية من الأولويات اخلم�سة لإطار عمل هيوغو 

2005-2015: ميثل بناء قدرة الأمم واملجتمعات على جمابهة  الكوارث واحدة من الو�سائل الأ�سا�سية اللزمة لتطبيق 
�سيا�سة احلد من خماطر الكوارث. وي�ساعد النجاح يف اإجناز العنا�سر الأ�سا�سية الع�سرة ال�سابق ذكرها، اأو بع�س منها، 

املدن على اأن تكون اأكرث مرونة جتاه جمابهة  الكوارث. هل ان�سم جمل�س مدينتك اأو حكومتك املحلية اإىل هذا الأمر!

وجود تنظيم وتن�سيق لفهم املخاطر واحلد منها على اأ�سا�س م�ساركة املواطنني واملجتمع املدين والتحالفات املحلية.  
و�سمان اأن جميع الإدارات تفهم دورها وم�ساهمتها يف احلد من خماطر الكوارث وال�ستعداد لها؛

وجود ميزانية خم�س�سة للحد من خماطر الكوارث وتقدمي حوافز لأ�سحاب املنازل، والأ�سر ذات الدخل املنخف�س، 
واملجتمعات املحلية و القطاع اخلا�س والعام لل�ستثمار يف احلد من املخاطر التي يواجهونها؛

وجود حتديث م�ستمر للبيانات املتعلقة باملخاطر وقابلية الت�سرر، واإعداد تقييمات للمخاطر وا�ستخدامها كاأ�سا�س خلطط 
وقرارات التنمية احل�سرية.  و�سمان اأن هذه املعلومات، وخطط املدينة ملجابهة الكوارث متاحة لكل ال�سكان واأنه قد مت 

مناق�ستها باأكملها؛

وجود ا�ستثمار لإقامة البنية التحتية واحلفاظ عليها للحد من املخاطر مثل خمرات ال�سيول وتعديلها للتكيف مع تغري املناخ؛

تقييم �سلمة جميع املدار�س واملرافق ال�سحية ورفع م�ستويات ال�سلمة لهذه املرافق كلما احتاجت لذلك؛

تطبيق وتنفيذ واقعي للوائح البناء املقاومة للمخاطر، ومبادئ التخطيط ال�سليم ل�ستخدامات الأرا�سي.  وكذلك حتديد 
اأرا�سي اآمنة للمواطنني من ذوي الدخل املنخف�س وتطوير الأحياء الع�سوائية كلما كان ذلك ممكنا؛

�سمان وجود برامج للتعليم والتدريب على احلد من خماطر الكوارث يف املدار�س واملجتمعات املحلية؛

حماية النظم البيئية الطبيعية واحلواجز الطبيعية للتخفيف من اآثار الفي�سانات والعوا�سف وغريها من الأخطار التي قد 
تكون املدينة قابلة للت�سرر منها. والتكيف مع تغري املناخ من خلل البناء على املمار�سات اجليدة للحد من املخاطر؛

و�سع نظم للإنذار املبكر وتوفري قدرات اإدارة الطوارئ يف املدينة، واإجراء تدريبات ال�ستعداد للجمهور ب�سكل منتظم؛

وجود �سمانات لتلبية احتياجات الناجني بعد اأي كارثة، واأن ذلك اأ�سا�سي يف عملية اإعادة الإعمار مع تقدمي الدعم لهم 
ولتنظيماتهم املجتمعية من اأجل ت�سميم وتنفيذ املتطلبات وامل�ساعدات، مبا يف ذلك اإعادة بناء منازلهم و�سبل ك�سب 

العي�س.

قم بالت�سجيل الآن 

جلعل مدينتك قادرة 

على جمابهة الكوارث

مدينتي تستعد



احلد من املخاطر احل�سرية كفر�سة – ما الفوائد؟

اإطار عمل هيوغو 2005-2015:  بناء قدرة الأمم واملجتمعات على جمابهة  الكوارث 

مت اعتماد اإطار عمل هيوغو من ِقَبل 168 دولة من الدول الأع�ساء يف الأمم املتحدة يف اليابان عام 2005 من اأجل 
تعزيز قدرة الأمم واملجتمعات على جمابهة  الكوارث بحلول عام 2015.

تكون للأولويات اخلم�سة كافة نف�س الأهمية بالن�سبة اإىل البيئات احل�سرية:

جعل احلد من خماطر الكوارث واحدة من الأولويات املدرجة �سمن املمار�سات احل�سرية
معرفة املخاطر احل�سرية واتخاذ اإجراءات حا�سمة

ا�ستيعاب املخاطر احل�سرية والوعي بها
احلد من املخاطر احل�سرية

الإعداد اجليد ملدينتك وال�ستعداد لتخاذ ردود اأفعال منا�سبة

www.preventionweb.net/english/hyogo

ميكن للمدن التي ت�سعى ب�سكل ا�ستباقي للحد من خماطر الكوارث كجزء من جهودها امل�ستدمية الرامية اإىل التح�سر، 
اأن ت�ستفيد ب�سكل كبري يف املجالت التايل ذكرها:

•احلفاظ على الأرواح واملمتلكات يف حال وقوع كارثة مع احلد من الأحداث املاأ�ساوية التي ميكن اأن ن�سهدها يف عدد  	

الوفيات والإ�سابات اخلطرية 

•حماية عوائد التنمية واحلد من ا�ستغلل موارد املدينة يف الت�سدي للكوارث والتغلب عليها 	

•امل�ساركة الن�سطة للمواطنني، والتمتع بالدميقراطية املحلية 	

•زيادة ال�ستثمار يف بناء املنازل واملباين واملمتلكات الأخرى حت�سًبا لتقليل اخل�سائر الناجمة عن الكوارث 	

•زيادة ا�ستثمار روؤو�س الأموال يف البنية التحتية، مبا يف ذلك اإجراءات التعديل بغر�س التحديث، والرتميم، والتجديد 	

•التمتع بوجود فر�س عمل، والنمو القت�سادي، وتوفري فر�س العمل هي اأمور من �ساأنها اأن جتعل املدن اأكرث اأمًنا، مما  	

يجذب فر�س ا�ستثمار اأكرب 

•النظم البيئية املتوازنة التي من �ساأنها توفري خدمات النظم البيئية والثقافية مثل: املياه العذبة و�سبل الرتفيه 	

•التمتع ب�سحة اأف�سل وم�ستوى اأكرب من الرفاهية ب�سكل عام 	

•تطوير التعليم داخل مدار�س تتمتع باأمان اأكرث. 	



 حملة متكني املدن من جمابهة الكوارث 

الأهداف الرئي�سية للحملة
يتلخ�س هدف احلملة يف الو�سول اإىل جمتمعات ح�سرية 

تت�سم بقدرتها امل�ستدامة على جمابهة  الكوارث. 
حتث احلملة احلكومات املحلية على اتخاذ اإجراءات يف 

الوقت احلايل من اأجل احلد من املخاطر التي تتعر�س لها 
املدن جراء الكوارث. 

�ستتزايد قيمة الأهداف املرادة من حملة جعل املدن قادرة 
على جمابهة  الكوارث اإىل ثلثة اأ�سعاف، علوة على 

اإمكانية تنفيذها من خلل بناء �سراكات دائمة طويلة الأجل:

معرفة املزيد 
رفع الوعي لدى كل من املواطنني واحلكومات على كل 

م�ستويات املزايا التي يتم جنيها من احلد من املخاطر 
احل�سرية

ال�ستثمار بحكمة 
حتديد خم�س�سات من امليزانية يف اإطار خطط متويل احلكومات 

املحلية لل�ستثمار يف اأن�سطة احلد من خماطر الكوارث

العمل من اأجل الو�سول اإىل ما هو اأكرث اأمًنا
اإدراج احلد من خماطر الكوارث حتت قائمة عمليات 

التخطيط املتعلقة بالتطور احل�سري وحماية البنية 
التحتية الأ�سا�سية 

حملة "مدينتي ت�ستعد" هي دعوة للعمل امل�سرتك يتم توجيهها 
جلميع روؤ�ساء البلديات واحلكومات املحلية لدعم اأكرب عدد ممكن 

من املدن بحيث تكون قادرة على املجابهة  قدر الإمكان. فهي 
ا دعوة لكل فئات املجتمعات املحلية، واملواطنني، واملخططني،  اأي�سً

والأو�ساط الأكادميية، والقطاع اخلا�س للم�ساركة بجهودهم يف 
خ�سم كل هذه املحاولت التي ن�سعى اإىل حتقيقها.

بينما تخاطب احلملة املواطنني، الذين يعي�سون يف املناطق 
احل�سرية والذين ينتخبون �سانعي القرار الذين يتخذون 

اخلطوات اللزمة جلعل املدن اأكرث اأمًنا، تكون الفئات امل�ستهدفة 
الأ�سا�سية لهذه احلملة روؤ�ساء البلديات واحلكومات املحلية للمدن 

على اختلف اأحجامها، وخ�سائ�سها، ومواقعها وطبيعة اخلطر 
املعر�سة اإليه.  ميثل كل من روؤ�ساء البلديات واحلكومات املحلية 

الوكالت التي باإمكانها اتخاذ اإجراءات جتاه العمل على جعل 
املدن اأكرث اأمًنا.  مع العلم باأن اإدراج هذه العنا�سر الفعالة واملهمة 

داخل عملية احلد من خماطر الكوارث، يكون له اأهمية فعالة يف 
جعل املدن اأكرث قدرة على جمابهة  الكوارث.

يحمل �سعار احلملة مغزى لكل فرد. اأينما كانت املدينة، 
ف�سيدوي �سدى الر�سالة التي تهدف اإىل احلد من املخاطر 

من خلل جميع املواطنني يف جميع اأنحاء العامل. على 
�سبيل املثال، �ساو باولو ت�ستعد! كوبي على اأهبة ال�ستعداد! 

اإ�سطنبول ت�ستعد! �سانتا تيكل ت�ستعد!

الت�سجيل يف مبادرة مليون مدر�سة وم�ست�سفى اآمنة
يتعر�س الأ�سخا�س داخل املدار�س، وامل�ست�سفيات، واملرافق 
ال�سحية غري الآمنة اإىل خماطر هائلة عند حدوث كارثة. 

ميكننا حت�سني حالة الأمن يف املدار�س، وامل�ست�سفيات، 
واملرافق ال�سحية ملجابهة  املخاطر املتزايدة التي حتدث 

ب�سبب التغريات املناخية والكوارث الأخرى، طبيعية كانت، اأو 
من �سنع الإن�سان.

ت�سجع مبادرة مليون مدر�سة وم�ست�سفى اآمنة كل �سخ�س 
على التقدم اإىل مدر�سة اأو م�ست�سفى، والعمل على جعلها 
اأكرث اأمًنا. باإمكان كل �سخ�س اأن ي�ساهم. فالكل باإمكانه 

امل�ساهمة. 
كن موؤيًدا، اأو رائًدا، اأو ن�سرًيا للمدار�س وامل�ست�سفيات الآمنة. 

http://www.safe-schools-hospitals.net

قم بالت�سجيل الآن 

جلعل مدينتك قادرة 

على جمابهة الكوارث

يف هذه احلملة، ي�سري 
امل�سطلح "مدينة" اإىل 
املناطق احل�سرية ب�سفة 
عامة، مبا يحمل يف طياته 
من م�سوؤولية "احلكومات 
املحلية" نحو املجالت 
املختلفة، �سواء كانت 
اإقليمية، اأو حملية، اأو ما 
يتعلق باملدن العوا�سم، اأو 
ما يتعلق باملدن ال�سغرية 
اأو القرى.

وثمة هدف رئي�سي وراء 
هذه احلملة، األ وهو اإيجاد 
روؤ�ساء  من  رئي�س   100
البلديات من �ساأنهم 
اللتزام بواحدة على الأقل 
من العنا�سر الأ�سا�سية 
الع�سرة ذات ال�سلة بجعل 
املدن قادرة على جمابهة  
الكوارث، هذا بالإ�سافة 
اإىل احل�سول على م�ساركة 
املئات من احلكومات 
املحلية واأكرب عدد ممكن 
من املواطنني ممن 
يتعهدون بالن�سمام اإىل 
مبادرة �سلمة املدار�س 
وامل�ست�سفيات. 

مدينتي تستعد



يف ال�سنوات الأخرية، تواجه املدن يف اأنحاء العامل 
تهديدات عدة مثل الكوارث ال�سخمة والأوبئة، كما 

اأننا نعي�س ب�سفة م�ستمرة جنبًا اإىل جنب مع خماطر 
باأ�سكال خمتلفة. يف اعتقادي اأنه يف مثل هذه الأحوال 

يجب على املدن اأن ل تكر�س مواردها جلهود اإدارة 
الأزمات فقط ولكن اأن تعزز من التعاون مع املدن 

والدول واملناطق املجاورة خللق نظام م�ساعدة ودعم 
متبادل يف حال احلاجة لذلك. وبا�ستخدام �سبكتها 

الوا�سعة، فاإن "�سبكة املدن CITYNET " تدعو 
با�ستمرار للتعاون بني املدن حول مو�سوع "الوقاية من 
الكوارث". دعونا نعمل �سويًا لدعم وتعزيز ال�سراكات 

بني املدن من اأجل "عامل قادر على جمابهة الكوارث". 

فوميكو هايا�سي 
رئي�س CITYNET / رئي�س بلدية يوكوهاما



مدينتي تستعد

تعد اأمانة ال�سرتاتيجية الدولية للأمم املتحدة للحد من 
الكوارث، هي املن�سق حلملة احلد من الكوارث العاملية 

الكوارث” ،  جمابهة  من  املدن  “متكني   2011-2010
هذا مع العلم باأن �سركاءها املحليني، والإقليميني، والدوليني، 

وكذلك املدن امل�ساركة، واحلكومات املحلية هي القوى 
املحركة للحملة واأ�سحاب فكرتها. �سيتم حتديد عدد من 

روؤ�ساء البلديات وال�سخ�سيات العامة رفيعة امل�ستوى ومناذج 
من احلكومات املحلية التي متثل قدوة للجميع مل�ساعدة 
ال�سرتاتيجية الدولية للأمم املتحدة للحد من الكوارث 

والأع�ساء من اأجل تعزيز احلملة وتطبيق م�ساعيها.
اإن الأهمية التي تتمتع بها مبادرة م�ساركة ال�سرتاتيجية 
الدولية للحد من الكوارث يف احلملة، ما هي اإل انت�سار 

لتحالفات احلكومات املحلية للحد من خماطر الكوارث. 
الون يف هذا التحالف العاملي هم  �سي�سبح الأع�ساء الفعرّ
املروجني للحملة يف مناطق النفوذ اخلا�سة بهم. و�ستتم 

ال�ستفادة من خرباتهم وتبادلها فيما بينهم، ف�سل عن توفري 
الدعم وامل�سمون اخلا�سني بهذه الدعوة، وكذلك الأبعاد 

ال�سيا�سية والتقنية لهذه احلملة.
ميكنك الن�سمام اإىل هذا التحالف كداعم من خلل اإر�سال 

املعلومات اخلا�سة بك اإىل:
isdr-campaign@un.org 
اأو الت�سجيل يف موقع الويب املو�سح اأدناه

www.unisdr.org/campaign
يدعم برنامج الأمم املتحدة للم�ستوطنات الب�سرية هذه 

احلملة، هذا بالإ�سافة اإىل اأنه ُيعد �سريًكا رئي�سًيا يف احلملة 
مع العديد من منظمات الأمم املتحدة الأخرى، وجمتمعات 

املدن وموؤ�س�ساتها، وب�سفة خا�سة املدن املتحدة ذات ال�سلة 
باحلكومات املحلية، واملجل�س الدويل للمبادرات البيئية 

املحلية، وحتالف املدن. هذا وقد مت ت�سجيل �سبكات املنظمات 
غري احلكومية واملنظمات ال�سعبية التي ت�سارك يف نظام 
ال�سرتاتيجية الدولية للأمم املتحدة للحد من الكوارث 

بالفعل. �ستدعم كل من برامج دعم قدرة املدن على جمابهة  
الكوارث اأو فرق العمل احلملة داخل الأقاليم.

وعلوة على ذلك، يتم ربط حملة “متكني املدن من جمابهة 
الكوارث”  بحملة التح�سر العاملية املرتبطة بربنامج الأمم 

املتحدة للم�ستوطنات الب�سرية حتت عنوان "التح�سر 
امل�ستدام".  تلتزم احلملتان بنف�س القواعد بحيث ت�ساهم كل 

منهما يف الو�سول اإىل نف�س الهدف طويل املدى ذي ال�سلة 
بعملية التطوير امل�ستدام. �سيلتزم العديد من اأدوات الت�سال 

واملدن امل�ساركة بنف�س الأمر.

وقد قامت فرقة العمل الإقليمية املعنية باحلد من املخاطر 
احل�سرية والتابعة لآ�سيا، بو�سع دليل اإر�سادي لتنفيذ اإطار 

عمل هيوغو حملًيا بهدف م�ساعدة احلكومات املحلية على اأن 
تكون اأكرث قدرة على جمابهة  الكوارث. هذا وقد قام اأع�ساء 

فرقة العمل با�ستخدامه بالفعل يف تعزيز اجلهود املبذولة ذات 
ال�سلة ببناء القدرات مع موظفي املدينة.  و�سيقوم امل�ساركون 

يف احلملة بتطوير اأداة تخطيطية اأخرى لدعم احلد من 
الكوارث، علًما باأن جل الأمر �سيكون حتت اإ�سراف كل من 
برنامج الأمم املتحدة للتجمعات ال�سكانية، وا�سرتاتيجية 

الأمم املتحدة الدولية للحد من الكوارث. و�سيتم توفري فر�س 
للتدريب وبناء القدرات من خلل م�ساهمة امل�ساركني واملدن، 

و�سيتم تو�سيحها على نحو تف�سيلي اأثناء احلملة.
ول نغفل اأنه �سيتم ت�سليط ال�سوء على العديد من املبادرات 

العاملية والإقليمية الأخرى اأثناء احلملة املمتدة لعامني، 
و�سيتم توفري املواد اخلا�سة بالعديد من املمار�سات املوؤكدة 

ذات ال�سلة ب�سيا�سات احلد من املخاطر احل�سرية على 
�سبكة الإنرتنت.

للتعرف على املزيد حول اأن�سطة احلملة وامل�ساركني، ُيرجى 
زيارة موقع الويب

www.unisdr.org/campaign 

حول �سركاء احلملة



روؤ�ساء البلديات واحلكومات املحلية – اأ�س�ص بناء مدن قادرة على 
جمابهة  الكوارث

ي�سطلع روؤ�ساء البلديات واحلكومات املحلية بالأدوار 
الرئي�سية يف بناء القدرة على جمابهة  الكوارث داخل 

جمتمعاتهم. ويلعب روؤ�ساء البلديات دوًرا ريادًيا من اأجل 
توفري �سبل الرفاهية لأبناء الدوائر النتخابية اخلا�سة بهم. 

تقدم احلكومات املحلية خدمات جوهرية ذات �سلة بال�سحة، 
والتعليم، والنقل، واملياه. فهي تقوم باإ�سدار ت�ساريح البناء، 

واإدارة الأ�سغال العامة، والتخطيط وال�سيطرة على عمليات 
ا ل�سمان اأعمال  التطوير احل�سرية التي توفر جميعها فر�سً

تطويرية اأكرث اأمًنا من �ساأنها تقليل مواطن ال�سعف التي 
ت�سيب املجتمعات جراء الكوارث.

تقوم احلكومات املحلية بابتكار اأعمال تطورية وت�سكيلها بحيث 
يكون لها �سدى على مليني الأفراد داخل املدن يف كل مكان. 

ت�ستدعي احلملة روؤ�ساء البلديات واحلكومات املحلية للعمل 
جنًبا اإىل جنب من خلل دوائرهم النتخابية، هذا بالإ�سافة 

اإىل �سم مبادرات احلد من املخاطر اإىل عمليات التخطيط 
ال�سرتاتيجي ك�سبيل لل�ستعداد بكل ثقة وقدرة على املجابهة 

ملا ميكن التعر�س له م�ستقبًل من خماطر طبيعية.  
ميكن لكل من روؤ�ساء البلديات واحلكومات املحلية اأن تتقلد 

دور الريادة يف م�ساعدة املدن على ال�ستعداد ملجابهة  
املخاطر امل�ستقبلية. مع العلم بوجوب امل�ساركة يف الأمر من 

ِقبل كل من احلكومات الوطنية، واملجتمع املحلي، واملوؤ�س�سات 
املهنية، واملنظمات الدولية والإقليمية واملدنية، واملتربعني، 

والقطاع اخلا�س، والأو�ساط الأكادميية، وكذلك جميع 
املواطنني. هذا ويتعني على ال�سابق ذكرهم من اأ�سحاب 

امل�سالح لعب اأدوارهم ذات ال�سلة بقدرة املدن على جمابهة  
الكوارث، وذلك دون اأن نغفل الإ�سارة اإىل الدور احليوي الذي 

تقوم به احلكومة املحلية من اأجل حتقيق النجاح املن�سود.

حدة  من  والتخفيف  للكوارث  اجليد  ال�ستعداد  "يعد 
املخاطر التي تنطوي عليها من الأولويات الرئي�سية يف 
توجيه التخطيط اجليد للمدن، والت�سميم، والتطوير، 

والإدارة اليومية. حتتاج املدن لدينا اإىل اللتزام والدعم 
من ِقَبل احلكومة القومية من خلل ال�سيا�سات التي متكننا 

من اتخاذ الإجراءات اللزمة واحلا�سمة للحد من اخل�سائر 
الب�سرية وغريها من اخل�سائر، بالإ�سافة اإىل تقليلها. ومع 

مثل هذا النمط من اللمركزية الذي ي�سمح بتطوير ح�سري 
اأكرث تكامًل، مل يقت�سر ما بو�سعنا القيام به على اإن�ساء مدن، 

ا دعم الأفراد  واأقاليم، ومناطق ريفية م�ستدامة، ولكن اأي�سً
و�سقلهم بكل ما يعزز قدرتهم على جمابهة  الكوارث". 

دكتور فوزي بوو، حاكم جاكارتا، اإندوني�سيا

املفقودين  اآلف  هناك  يزال  ل  اأنه  جند  اأن  املوؤ�سف  "فمن 
يف اإحدى مدن جمهورية هايتي جراء التعر�س للكوارث 
اخلطرية. ويف اعتقادي، اأن هذه احلملة اأ�سبحت ذات 

اأهمية ملحة يف هذا الوقت اأكرث من اأي وقت م�سى. لقد 
و�سعت نف�سي مكان روؤ�ساء احلكومات املحلية، ووجدت اأن 

الأمر لي�س �سهًل على الإطلق... فكل ذلك يدعو اإىل اإقامة 
حملة حقيقية ترمي اإىل مدن اأكرث اأمًنا، ودعم القدرة على 

جمابهة  الكوارث".
روؤية رئي�س احلي، �سام اإيبوكلي لكوي�سك )اأوغندا(

باإمكان روؤ�ساء البلديات واحلكومات املحلية احلد من 
خماطر الكوارث بالطرق التايل ذكرها:

•الت�سجيل يف القائمة املرجعية للعنا�سر الأ�سا�سية  	

الع�سرة مع الجتاه نحو تنفيذها، وعمل اإعلن عام، 
وم�ساركة اخلربات والتجارب، مع املران والتقدم اجليد 

مع امل�ساركني يف احلملة وكذلك املدن الأخرى. 

•العمل عن كثب مع حكومتك املركزية لتنفيذ املناهج  	

التي مت التخطيط لها قومًيا بهدف التخطيط احل�سري، 
والتطور املحلي، واحلد من خماطر الكوارث

•اإقامة �سراكات وحتالفات حملية مع مواطنيك  	

واملجموعات املجتمعية 

•اإ�سراك اجلامعات املحلية والقومية بهدف توفري  	

الن�سائح ذات ال�سلة باإدارة املخاطر وتقييمها، علوة 
على عمل اأبحاث حول ال�سبل املتاحة لدعم قدرة 

مدينتك على املجابهة 

•الرتكيز على املجتمعات الفقرية واملعر�سة مل�ستوى  	

عاٍل من املخاطر وبث اأهداف احلملة ور�سائلها اإىل 
املجتمعات ال�سعبية 

•تنظيم جل�سات ال�ستماع، واملناق�سات، والتدريبات،  	

وغريها من اأن�سطة رفع م�ستوى الوعي خلل اليوم 
القومي للحد من الكوارث، اأو يف الذكرى ال�سنوية 

للكوارث ال�سابقة.

•ا�ستغلل احلملة والعنا�سر الأ�سا�سية الع�سرة املرتبطة  	

مبجابهة  املدن للكوارث للتوجه نحو تغريات املناخ 
و"اأجندة ال�ستدامة البيئية".



مدينتي تستعد

 ماذا ميكنك اأن تفعل جلعل مدينتك اأكرث قدرة على جمابهة  الكوارث؟ 
ان�سم اإىل احلملة!

موؤ�س�سات احلكومات املحلية

•و�سع احلد من خماطر الكوارث على راأ�س الأجندة  	

اخلا�سة بك 
•امل�ساركة مع الإ�سرتاتيجية للحد من الكوارث للتوا�سل  	

مع ال�سلطات املحلية 
•دعم اإجراءات تنفيذ احلملة على ال�سعيدين احلكومي  	

واملجتمعي.

احلكومات القومية

•اإعداد مناهج قومية لأ�سحاب امل�سالح املتعددة  	

وتعزيزها للحد من خماطر الكوارث بحيث ت�سم 
احلكومات املحلية اأو املوؤ�س�سات التابعة لها

•الهتمام بنظام احلكومة املحلي وق�سايا التح�سر  	

امل�ستدام
•التاأكد من اهتمام الوزارات واملعاهد التابعة لك بو�سع  	

احلد من املخاطر يف احل�سبان اأثناء و�سع التخطيط 
وت�سكيل ال�سيا�سات 

•ت�سجيع التنمية القت�سادية يف املناطق الريفية واملدن  	

ال�سغرية لتخفيف ال�سغط الناجم عن ت�سارع الهجرة 
اإىل كل من املناطق املهم�سة املعر�سة ملخاطر كبرية 

والأحياء الفقرية
•و�سع �سيا�سة احلد من خماطر الكوارث كواحدة من  	

الأولويات املحلية والقومية مع التحديد الوا�سح لنطاق 
مل�سوؤوليات املوؤ�س�سية ذات ال�سلة باحلد من املخاطر 

على جميع امل�ستويات.

موؤ�س�سات املجتمع

•الت�سجيل يف احلملة وت�سجيع املنظمة اخلا�سة بك على  	

امل�ساركة فيها
•تعزيز امل�ساركة الفعالة لأع�ساء املجتمع داخل احلملة  	

با�ستخدام املوارد الإعلمية والرتويجية للحملة

•اإقامة �سراكات داخل امل�سروعات مع احلكومة املحلية،  	

واملنظمات غري احلكومية، والقطاع اخلا�س، وما اإىل 
ذلك جلعل املنطقة املحلية اأكرث اأمًنا

•تبادل املعرفة واخلربات املحلية مع العنا�سر الفعالة،  	

ودعم الأن�سطة التي تت�سح على �سبيل املثال يف 
التخطيط، وو�سع تقييمات للمخاطر، ور�سم اخلرائط، 
و�سيانة البنية التحتية الأ�سا�سية، وا�ستخدام الأرا�سي 

على نحو اأكرث اأمًنا، وتعزيز معايري البناء 
•امل�ساركة يف قيا�س مقدار التقدم من خلل املراقبة  	

القائمة على روح امل�ساركة.

منظمات الأمم املتحدة، اأو الدولية، اأو 
الإقليمية، اأو املنظمات غري احلكومية

•الت�سجيل يف احلملة كاأحد امل�ساركني واللتزام بتوفري  	

امل�ساعدة للحكومات املحلية بهدف دعم قدرة املدن على 
جمابهة  الكوارث

•ال�سعي وراء تطوير اأدوات ومنهجيات اأف�سل يف اأي من  	

املناطق ذات ال�سلة بحملة العنا�سر الأ�سا�سية الع�سرة 
جلعل املدن قادرة على املجابهة  بهدف احلد من 

املخاطر احل�سرية.
•تاأييد احلد من زيادة املخاطر احل�سرية على امل�ستوى  	

املحلي
•ت�سجيع م�ساركة العنا�سر الفعالة يف عملية تطوير  	

ال�سيا�سات الإقليمية والدولية ب�سكل اأكرب
•تعزيز الروابط بني املنظمات غري احلكومية واحلكومات  	

املحلية واملنظمات الأهلية.



اجلهات املانحة
•�سمان تخ�سي�س جزء من تخطيط الربامج  	

وخم�س�سات امليزانية اخلا�سة بك للحد من خماطر 
الكوارث من اأجل العمل يف برامج التح�سر امل�ستدام، 
والتكيف مع املناخ، والتطوير، وامل�ساعدات الإن�سانية، 

وال�ستجابة للكوارث، واإعادة الإعمار

•م�سروعات التمويل التي تركز على جعل املدن قادرة  	

على جمابهة  الكوارث.

القطاع اخلا�ص 
•التاأكد من عدم زيادة �سركتك ملخاطر الكوارث اأو  	

اإف�ساد البيئة 
•امل�ساركة يف م�سروعات مع اأي من احلكومة املحلية  	

اأو املجتمعات التي تدير فيها موؤ�س�ستك بهدف جعل 
مدينتك اأكرث اأمًنا. فلو تو�سلنا اإىل مدينة واحدة 

قادرة على املجابهة ، ف�سيكون باإمكاننا حتقيق منو 
اقت�سادي م�ستدام من خللها 

•تخ�سي�س املوارد مل�سروعات الأبحاث والتطوير يف  	

جمال احلد من املخاطر احل�سرية.

الأو�ساط الأكادميية
•التكيف مع الأجندة العلمية للتاأكيد على مو�سوع  	

البحث ذي الأهمية الق�سوى والجتاه نحو كل ما هو 
حديث يف جمال احلد من املخاطر احل�سرية 

•تو�سيح العنا�سر املتعلقة باملخاطر احل�سرية وطرح  	

عمليات احلد من املخاطر كجزء من الدورات 
والأبحاث القائمة يف العديد من التخ�س�سات، مبا يف 

ذلك التخطيط احل�سري
•التعاون مع احلكومات الإقليمية واملحلية يف م�سروعات  	

الأبحاث احلالية التي تدور حول تقييمات املخاطر 
واحلد منها، هذا بالإ�سافة اإىل التجربة والتطبيق 
للطرق والنماذج والنتائج التي تو�سلت اإليها داخل 

حيز البيئات احلكومية املحلية 
•النتقال بكل ما حتمله من معرفة اإىل العوام، مع  	

ال�سماح ملا تتمتع به من خربات اأن يتم تبادله على 
نطاق وا�سع داخل احلكومات املحلية وبني اأفراد 

العامة.

قم بالت�سجيل الآن 

جلعل مدينتك قادرة 

على جمابهة الكوارث



مدينتي تستعد

طريقة تر�سيح مدينة للحملة
ناأمل يف ت�سليط ال�سوء على املمار�سات والنجاحات اجليدة 
التي متر بها املدن يف جمال اجلهود الفردية املبذولة للحد 

من املخاطر. فعلى �سبيل املثال، غالًبا ما تكون الريادة 
الطريقة الأ�سعب لإ�سراك الآخرين. فكل ما يتمحور هدف 
احلملة حوله هو عر�س ما هو بالإمكان اأن يتم تنفيذه على 

اأر�س الواقع، مع اإي�ساح الفوائد التي ميكن جنيها من جعل 
مدينة ما قادرة على جمابهة  املخاطر احل�سرية.  

فرمبا تتمكن مدينتك من اأن تتقلد دور املدينة النموذجية 
التي يحتذى بها �سمن حملة جعل املدن قادرة على جمابهة  
الكوارث. فنحن ن�سعى وراء اإي�ساح اأمثلة منوذجية من املدن 
القادرة على جمابهة  الكوارث والتي اأثبتت نف�سها يف الرتبع 

على القمة واللتزام باحلد من املخاطر احل�سرية. �ستتم 
مطالبة املدن النموذجية بتخ�سي�س بع�س من وقتها لدعم 

احلملة من خلل طريقتني هادفتني:
•رفع م�ستوى الوعي وتاأييد احتياجات احلكومات  	

املحلية على اأعلى امل�ستويات 
•تعزيز اأمر تطبيق عملية احلد من خماطر الكوارث  	

ودعمها داخل بلدتك 

احل�سول على لقب بطل مدن قادرة على 
جمابهة  الكوارث!

•هل اأنت رئي�س بلدية اأو اأحد روؤ�ساء حكومة حملية؟  	

ب�سفتك موؤيًدا و�سفرًيا للنوايا احل�سنة للمدن القادرة 
على جمابهة  الكوارث يف كل مكان، قم بتخ�سي�س 

رائد للمجتمع اأو رئي�س بلدية اأو حمافظ اأو اأي منوذج 
ذي نفوذ داخل جمتمعك، يكون م�ستعًدا لدعم كل من 
ا�سرتاتيجية الأمم املتحدة الدولية للحد من الكوارث 

وم�ساركينا اأثناء احلملة بهدف ت�سجيع الآخرين 
وم�ساعدتهم ودعمهم. 

الطريق اإىل املدينة القدوة!
هل اأحرزت حكومتك املحلية تقدًما بالفعل يف القدرة 

على املجابهة؟  هل ترغب مدينتك اأو حكومتك املحلية 
يف اإي�ساح ح�سن ت�سرفها يف �سقل مواجهتها للمخاطر 

وحتقيق ال�سلمة يف خم�س عنا�سر على الأقل من العنا�سر 
الأ�سا�سية الع�سرة املتعلقة مبجابهة  املدن للكوارث؟ هل 

تنوي حكومتك املحلية توفري فر�س للحكومات املحلية 
الأخرى بحيث تتيح للآخرين فر�سة التعلم من جتاربها؟ 
الطريق ملدينة منوذجية مع تبادل جناحاتك مع كل بقعة 

من بقاع العامل.  �سيكون للأدوار النموذجية مكان بارز 
خلل احلملة.

الطريق للم�ساركة كمدينة قادرة على جمابهة  
الكوارث! 

•اإذا كنت تنتمي اإىل حكومة حملية و�سلت اإىل  	

مراحل متقدمة يف اإدارة عمليات احلد من املخاطر 
وتخطيطها، فيجب اللتزام بامل�ساهمة يف حت�سني 

القدرة على جمابهة  الكوارث وال�سلمة منها، ومن ثم 
اإعلم القائمني على احلملة بذلك.

•وكذلك اإذا كنت اإحدى جماعات املجتمع، اأو منظمة غري  	

حكومية، اأو ع�سًوا اآخر فعاًل يف مدينتك ولديك رغبة 
يف الن�سمام اإىل احلملة، وتاأييد اأهدافها، والعمل معها 
من خلل حكومتك املحلية لزيادة القدرة على جمابهة  

الكوارث.

عملية الرت�سيح 
يتعني عليك البدء من خلل عملية الرت�سيح اإذا اأردت 

اأن ت�سبح بطل املدن القادرة على جمابهة  الكوارث، اأو 
النموذج املثايل للمدن القادرة على جمابهة  الكوارث، اأو 

اأحد امل�ساركني يف حملة "جعل املدن القادرة على جمابهة  
الكوارث". �ستجد ا�ستمارات الرت�سيح وجميع املعلومات التي 

حتتاج اإليها على موقع الويب 
.)www.unisdr.org/campaign(

لرت�سيح مناذج مثالية ملدن وحكومات حملية 
قادرة على جمابهة  الكوارث

تف�سل باإر�سال طلب الرت�سيح اإىل ا�سرتاتيجية الأمم املتحدة 
الدولية للحد من الكوارث، مو�سًحا ال�سبب وراء قدرة املدينة 

املر�سحة يف احل�سول على لقب النموذج املثايل مع عر�س 
ح�سن ت�سرفاتها يف بناء القدرة على جمابهة  الكوارث. يف 
حال قبوله، �ستقوم ا�سرتاتيجية الدولية للحد من الكوارث 
بدعوة املدينة املر�سحة كي يتم اختيارها ر�سمًيا على اأنها 
املدينة النموذجية يف القدرة على جمابهة  الكوارث داخل 

احلملة. �ستعمل اإ�سرتاتيجية الأمم املتحدة الدولية للحد من 
الكوارث مع املدينة فيما بعد لتحديد فر�س القيام بالأن�سطة 

اللزمة للو�سول اإىل الدور النموذجي، ومن ثم ن�سر نتائج 
التعاون واملمار�سات اجليدة طوال فرتة احلملة. للح�سول 

على مزيد من التفا�سيل، ُيرجى التوا�سل من خلل
 isdr-campaign@un.org ملزيد من املعلومات.



لرت�سيح م�سارك يف حملة جعل املدن قادرة على 
جمابهة  الكوارث، �سواء املدن اأو احلكومات املحلية

•ميكن للمدن واحلكومات املحلية املعنية بامل�ساركة  	

يف احلملة والتي قد ل ترغب يف متثيل الدور 
النموذجي للمدن القادرة على جمابهة  الكوارث، اأن 

تعلن التزامها بتح�سني اأي من العنا�سر الأ�سا�سية 
الع�سرة جلعل املدن قادرة على جمابهة  الكوارث. 

�سيوؤكد اإر�سال خطاب من مكتب رئي�س البلدية اإىل 
الإ�سرتاتيجية الدولية للحد من الكوارث هذا اللتزام، 

وبناًء عليه �ستقوم ال�سرتاتيجية باإدراج املدينة داخل 
احلملة كواحدة من املدن امل�ساركة يف القدرة على 
جمابهة  الكوارث. و�ستعمل الإ�سرتاتيجية الدولية 

للحد من الكوارث على حتديث جميع املدن امل�ساركة 
يف احلملة واأن�سطة امل�ساركني على نحو منتظم.  يتوفر 

مزيد من املعلومات على موقع الويب
.www.unisdr.org/campaign         

لرت�سيح موؤيد و�سفري للنوايا احل�سنة حلملة 
جعل املدن قادرة على جمابهة  الكوارث، �سواء 

املدن اأو احلكومات املحلية
•ميكن لكل من �سركاء احلملة، اأو املناهج القومية، اأو  	

جمال�س املدن تر�سيح �سخ�س ما لي�سبح موؤيد املدن 
القادرة على جمابهة  الكوارث و�سفري النوايا احل�سنة 

اأثناء حملة 2010-2011 ب�سفة �سخ�سية. اإنه 
التعيني غري املاأجور، الذي يتطلب القيادة والو�سوح 

ح.   من ال�سخ�س املر�سِّ

ملاذا يجب على احلكومات املحلية 
الت�سجيل يف احلملة – بع�ص الفوائد

•احلفاظ على الأرواح و�سبل ك�سب العي�س من خلل  	

التخطيط ال�سليم وال�ستعداد اجليد 
•العمل نحو الو�سول اإىل حت�سر م�ستدام 	

•امل�ساعدة يف حماية املوارد الطبيعية، والرتاث  	

احل�ساري، والن�ساط القت�سادي 
•تقدمي اخلربات، وامل�ساركة يف اأحداث تعليم املدن  	

لبع�سها البع�س اأو ا�ست�سافتها، علًما باأن هذه 
الأحداث تدور حول كيفية احلد من خماطر الكوارث 

يف مناطق بعينها، وا�سعني مدينتك "ن�سب الأعني"
•امل�ساركة يف الأحداث البارزة ملناق�سة الق�سايا احلرجة  	

مع الزملء داخل البلد اأو خارجها، كربط احلد 
من خماطر الكوارث بق�سايا التكيف مع تغريات 

املناخ، والأهداف الإمنائية للألفية، و�سلمة املدار�س 
وامل�ست�سفيات، والتمويل. 

•التاأهل للح�سول على جائزة �سا�ساكاوا للحد من  	

الكوارث التابعة للأمم املتحدة لعامي 2011-2010، 
التي من �ساأنها متييز اأمثلة الت�سرف اجليد والبتكار 

للحكومات املحلية. علًما باأنه �سيتم ربط م�ستلم 
اجلائزة بالأحداث الإعلمية البارزة

•جمع املمار�سات اجليدة اخلا�سة بك ون�سرها اإذاعًيا،  	

وعلى موقع الويب، ومن خلل و�سائل الإعلم املطبوعة 
واملذاعة.

•اإبراز دور ريادي عن طريق العمل نحو الو�سول اإىل  	

مدينة/دائرة انتخابية تتمتع بقدرة اأكرب على جمابهة  
الكوارث، والبدء يف اتخاذ جميع اخلطوات الأولية املهمة

•النجاح يف احل�سول على فر�س تبادل اخلربات  	

وامل�ساركة والتعليم، مع و�سع احتمالية "التواأمة" يف 
العتبار

•اكت�ساب قدرة اأكرب على ال�ستيعاب والتقدير  	

للبتكارات ال�سيا�سية ودورها الريادي 

جهات الت�سال
املزيد من املعلومات

www.unisdr.org/campaign
www.preventionweb.net

isdr-campaign@un.org :الربيد الإلكرتوين

اأماكن �سبكة احلملة والتحالف العاملي:
http://groups.preventionweb.net/ 

scripts/wa-PREVENTIONWEB.
exe?A0=RESILIENT-CITIES


