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This information kit outlines the characteristics 

of a disaster resilient city and identi�es what 

constitutes urban risk. It provides important facts 

and �gures about disaster risk and describes the 

Making Cities Resilient Campaign 2010-2011.  It 

informs mayors, local governments and other 

local actors about what they can do now to make 

their cities safer from disasters and how to get 

involved in the campaign.

Margareta Wahlström,  
Special Representative of the 

Secretary-General for Disaster Risk Reduction,  

United Nations International Strategy for 

Disaster Reduction 

“I urge local authorities to 

accelerate all efforts to 

make cities safer to prevent 

the loss of lives and assets. 

I have been travelling to many places 

around the world, witnessing for myself 

how local governments can contribute to [..] 

global challenges. It is not only the national 

governments. It is not only the President or 

Prime Minister or Government Ministers who can 

address climate change, sustainable economic 

development, poverty and disease. We need 

support and participation of local leaders: 

mayors, governors, county chiefs.”

Message from the United Nations 

Secretary-General, 

Mr. Ban Ki-moon
Incheon, 11 August 2009

�

More than half of the world’s population now 

lives in cities or urban centres.  Urban settlements 

are the lifelines of society. They serve as nations’ 

economic engines, they are centres of technology 

and innovation and they are living evidence of 

our cultural heritage. But cities can also become 

generators of new risks: failed infrastructure 

and services, environmental urban degradation, 

increasing informal settlements and almost a 

billion slum dwellers around the world. This 

makes many urban citizens more vulnerable to 

natural hazards.

The United Nations International Strategy for 

Disaster Reduction is working with its partners to 

raise awareness and commitment for sustainable 

development practices that will reduce disaster 

risk and increase the wellbeing and safety of 

citizens - to invest today for a better tomorrow. 

Building on previous campaigns focusing on 

education and the safety of schools and hospitals, 

ISDR partners are launching a new campaign 

in 2010: Making Cities Resilient. The campaign 

will seek to convince city leaders and local 

governments to commit to a checklist of Ten 

Essentials for Making Cities Resilient and to work 

alongside local activists, grassroots networks and 

national authorities. 

UNISDR and its partners have developed 

this checklist as a starting point for all those 

who want to join in the campaign.  Equally 

important is that commitment to these Ten 

Essentials will empower local governments 

and other agencies to implement the Hyogo 

Framework for Action 2005-2015: Building 

the Resilience of Nations and Communities 

to Disasters, adopted by 168 governments in 

2005. Good urban and local governance is the 

key to this resilience!

Urban risk reduction delivers many bene�ts. 

When successfully applied as part of sustainable 

urbanization, resilient cities help reduce poverty, 

provide for growth and employment, and 

deliver greater social equity, fresh business 

opportunities, more balanced ecosystems, better 

health and improved education.

 I call on mayors and local governments to join 

in the Making Cities Resilient Campagn 2010-

2011: My City is Getting Ready Campaign and 

to consider how they can implement as many of 

the Ten Essentials for Making Cities Resilient as 

possible. They are the closest institutional level 

to citizens and are elected leaders, expected 

to respond to the needs and safety of their 

constituencies. Their participation and leadership 

are vital.  I also call on civil society, planners 

and urban professionals from di�erent sectors, 

national authorities and community groups to 

help develop innovative solutions and to engage 

with the local governments to reduce risk and 

to encourage good governance by working 

together. 

The success of the campaign will be measured 

by how many mayors and local governments 

join and commit as Champions, Resilient 

City Role Models and Participants; how many 

lasting partnerships and local alliances among 

citizen groups and grassroots organizations, 

academia and private sector develop; how 

many cities introduce new plans or changes 

to reduce risk. 

The tragic 2010 earthquake disaster in Haiti’s 

capital Port-au-Prince and other cities was a 

wake up call, followed by the earthquake and 

tsunami in Chile. Inaction is not an answer.

Is your city getting ready?

Sign up 
today to make 

your city resilient 

to disasters

Raising awareness activities in the Philippines.

Më shumë se gjysma e popullsisë së botës 
tani jeton në qytete, ose në qëndra urbane. 
Zonat urbane janë mbështetja kryesore e 
shoqërisë. Ato shërbejnë si motorë ekono-
mikë të vendeve, janë qendra tëteknologjisë 
dhe novacionit dhe janë prova të prekshme 
të trashëgimisë tonë kulturore. Por qytetet 
mund të sjellin gjithashtu dhe rreziqe të reja: 
infrastruktura dhe shërbime që nuk funksiono-
jnë, degradim mjedisor urban, rritje të zonave 
informale dhe pothuaj një miliadrë banorë në 
të gjithë botën që jetojnë në lagje të varfra. 
Kjo bën që shumë qytetarë të zonave urbane 
të jenë më të prekshëm ndaj fatkeqësive 
natyrore.

Strategjia Ndërkombëtare e Kombeve të 
Bashkuara për Zvogëlimin e Fatkeqësive punon 
me partnerët e saj për të rritur ndërgjegjësimin 
dhe angazhimin për praktika të qëndrueshme 
zhvillimi, që do të ulin rrezikun ndaj fatkeqë-
sive dhe do të rrisin mirëqenien dhe sigurinë 
e qytetarëve - për të investuar sot për një 
të ardhme më të mirë. Bazuar në fushatat e 
mëparshme të përqendruara tek arsimi dhe tek 
siguria në shkolla e spitale, partnerët e ISDR-së 
në vitin 2010 kanë ndërmarrë një iniciativë të 
re: T’i bëjmë qytetet të qwndrueshme. Fushata 
do të kërkojë t’ë bindë kryebashkiakët dhe qe-
veritë vendore të angazhohen për plotësimin 
e një liste me dhjetë pika kryesore për t’i bërë 
qytetet më të qwndrueshme, dhe të punojnë 
së bashku me aktivistët vendorë, rrjetet në 
bazë dhe autoritetet kombëtare.

UNISDR-ja dhe partnerët e saj e kanë zhvilluar 
këtë listë me pikat kryesore si pikënisje për të 
gjithë ata që duan të bëhen pjesë e fushatës. 
Po aq me rëndësi është fakti që angazhimi 
për të realizuar këta dhjetë pika kryesore do 
të fuqizojë qeveritë vendore dhe agjencitë e 
tjera për të zbatuar Planin e Masave të Hyogos 
HFA 2005-2015: Ndërtimi i Kapaciteteve të 
Kombeve dhe të Komuniteteve ndaj Fatkeqë-
sive, i miratuar nga 168 qeveri të shteteve 
anëtare në vitin 2005. Qeverisja e mirë urbane 

A po bëhet gati qyteti yt?
dhe ajo vendore është elementi kryesor për 
rritjen e qëndrueshmërisë.

Zvogëlimi i rreziqeve urbane sjell shumë përfi-
time. Kur përdoren në mënyrë të suksesshme 
si pjesë e urbanizimit të qëndrueshëm, qytetet 
e qëndrueshme ndaj fatkeqësive ndihmojnë 
në uljen e varfërisë, mbështesin rritjen dhe 
punësimin, dhe ofrojnë barazi më të madhe 
shoqërore, mundësi të reja biznesi, ekosisteme 
më të balancuara, shëndetësi më të mirë dhe 
arsim të përmirësuar.

I bëj thirrje kryetarëve të bashkive dhe qeverive 
vendore të bëhen pjesë e Fushatës për t’i bërë 
qytetet më të qëndrueshme 2010-2011: Fusha-
ta Qyteti Im po Bëhet Gati dhe të fillojnë të 
mendojnë sesi mund të zbatojnë sa më shumë 
të jetë e mundur nga Dhjetë pikat kryesore për 
t’i Bërë Qytetet më të Qëndrueshme. Qeveritë 
vendore janë institucioni më pranë qytetarëve 
dhe të zgjedhurve vendorë, e si të tilla ato 
pritet t’u përgjigjen nevojave dhe sigurisë së 
zgjedhësve të tyre. Pjesëmarrja dhe lidershipi i 
tyre janë të domosdoshme. Po ashtu, i bëj thir-
rje shoqërisë, planifikuesve dhe profesionistëve 
urbanë nga sektorë të ndryshëm, autoriteteve 
kombëtare dhe grupeve komunitare të 
ndihmojnë në zhvillimin e mundësive novatore 
dhe të angazhohen me qeveritë vendore, për 
të zvogëluar rreziqet dhe për të inkurajuar 
qeverisjen e mirë duke punuar së bashku.

Suksesi i fushatës do të matet nga numri i 
kryetarëve të bashkive dhe i qeverive vendore 
që do të bëhen pjesë e iniciativës si Kampionë, 
Qytete Model për Qëndrueshmërinë ndaj 
fatkeqësivedhe Pjesëmarrës; nga numri i 
partneriteteve të qëndrueshme dhe aleancave 
vendore ndërmjet qytetarëve, organizatave në 
bazë, akademikëve dhe zhvillimit të sektorit 
privat; dhe nga numri i qyteteve që do të 
prezantojnë plane të reja ose ndryshime për 
zvogëlimin e rreziqeve.

Qytet i  im po bëhet gati
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This information kit outlines the characteristics 

of a disaster resilient city and identi�es what 

constitutes urban risk. It provides important facts 

and �gures about disaster risk and describes the 

Making Cities Resilient Campaign 2010-2011.  It 

informs mayors, local governments and other 

local actors about what they can do now to make 

their cities safer from disasters and how to get 

involved in the campaign.

Margareta Wahlström,  
Special Representative of the 

Secretary-General for Disaster Risk Reduction,  

United Nations International Strategy for 

Disaster Reduction 

“I urge local authorities to 

accelerate all efforts to 

make cities safer to prevent 

the loss of lives and assets. 

I have been travelling to many places 

around the world, witnessing for myself 

how local governments can contribute to [..] 

global challenges. It is not only the national 

governments. It is not only the President or 

Prime Minister or Government Ministers who can 

address climate change, sustainable economic 

development, poverty and disease. We need 

support and participation of local leaders: 

mayors, governors, county chiefs.”

Message from the United Nations 

Secretary-General, 

Mr. Ban Ki-moon
Incheon, 11 August 2009

�

More than half of the world’s population now 

lives in cities or urban centres.  Urban settlements 

are the lifelines of society. They serve as nations’ 

economic engines, they are centres of technology 

and innovation and they are living evidence of 

our cultural heritage. But cities can also become 

generators of new risks: failed infrastructure 

and services, environmental urban degradation, 

increasing informal settlements and almost a 

billion slum dwellers around the world. This 

makes many urban citizens more vulnerable to 

natural hazards.

The United Nations International Strategy for 

Disaster Reduction is working with its partners to 

raise awareness and commitment for sustainable 

development practices that will reduce disaster 

risk and increase the wellbeing and safety of 

citizens - to invest today for a better tomorrow. 

Building on previous campaigns focusing on 

education and the safety of schools and hospitals, 

ISDR partners are launching a new campaign 

in 2010: Making Cities Resilient. The campaign 

will seek to convince city leaders and local 

governments to commit to a checklist of Ten 

Essentials for Making Cities Resilient and to work 

alongside local activists, grassroots networks and 

national authorities. 

UNISDR and its partners have developed 

this checklist as a starting point for all those 

who want to join in the campaign.  Equally 

important is that commitment to these Ten 

Essentials will empower local governments 

and other agencies to implement the Hyogo 

Framework for Action 2005-2015: Building 

the Resilience of Nations and Communities 

to Disasters, adopted by 168 governments in 

2005. Good urban and local governance is the 

key to this resilience!

Urban risk reduction delivers many bene�ts. 

When successfully applied as part of sustainable 

urbanization, resilient cities help reduce poverty, 

provide for growth and employment, and 

deliver greater social equity, fresh business 

opportunities, more balanced ecosystems, better 

health and improved education.

 I call on mayors and local governments to join 

in the Making Cities Resilient Campagn 2010-

2011: My City is Getting Ready Campaign and 

to consider how they can implement as many of 

the Ten Essentials for Making Cities Resilient as 

possible. They are the closest institutional level 

to citizens and are elected leaders, expected 

to respond to the needs and safety of their 

constituencies. Their participation and leadership 

are vital.  I also call on civil society, planners 

and urban professionals from di�erent sectors, 

national authorities and community groups to 

help develop innovative solutions and to engage 

with the local governments to reduce risk and 

to encourage good governance by working 

together. 

The success of the campaign will be measured 

by how many mayors and local governments 

join and commit as Champions, Resilient 

City Role Models and Participants; how many 

lasting partnerships and local alliances among 

citizen groups and grassroots organizations, 

academia and private sector develop; how 

many cities introduce new plans or changes 

to reduce risk. 

The tragic 2010 earthquake disaster in Haiti’s 

capital Port-au-Prince and other cities was a 

wake up call, followed by the earthquake and 

tsunami in Chile. Inaction is not an answer.

Is your city getting ready?

Sign up 
today to make 

your city resilient 

to disasters

Raising awareness activities in the Philippines.

Tërmeti tragjik i vitit 2010 në kryeqytetin e 
Haitit, Port-au-Prince dhe në qytete të tjera 
ishte një alarm, i pasuar nga tërmeti dhe 
cunami në Kili. Mosveprimi nuk është përgjigje. 
Kjo broshurë informative përshkruan karak-
teristikat e një qyteti të qëndrueshëm ndaj 
fatkeqësive dhe përkufizon se çfarë përbën 
rrezik urban. Ajo ofron fakte dhe të dhëna të 
rëndësishme për rrezikun nga fatkeqësitë dhe 
përshkruan Fushatën për Bërjen e Qyteteve më 
të Qëndrueshme për periudhën 2010-2011. 
Ajo i informon kryetarët e bashkive, qeveritë 
vendore dhe aktorët e tjerë vendorë rreth asaj 
që ata mund të bëjnë për t’i bërë qytetet e tyre 
më të sigurta nga fatkeqësitë dhe për mënyrën 
sesi ata mund të angazhohen në fushatë.

Margareta Wahlstrom,
Përfaqësuese e Posaçme e Sekretarit të Përgjith-
shëm për Uljen e Rreziqeve nga Fatkeqësitë,   
Strategjia Ndërkombëtare për Uljen e Rrezikut të 
Fatkeqësive për Uljen e Fatkeqësive 

“U bëj thirrje pushteteve 
vendore të përshpejtojnë të 
gjitha përpjekjet për t’i bërë 
qytetet më të sigurta për 
të parandaluar humbjen e 
jetëve dhe të pronave.

Kam udhëtuar në shumë vende në mbarë 
botën, duke parë me sytë e mi sesi qeveritë 
vendore mund të [...] kontribuojnë kundër 
sfidave globale. Nuk janë vetëm qeveritë 
kombëtare, nuk është vetëm Kryeministri ose 
ministrat e qeverisë të cilët mund të trajtojnë 
ndryshimet klimaterike, zhvillimin e qën-
drueshëm ekonomik, varfërinë dhe sëmundjet. 
Ne na duhet mbështetja dhe pjesëmarrja e 
drejtuesve vendorë, e kryetarëve të bashkive 
dhe komunave, e guvernatorëve, dhe e drej-
tuesve të rretheve”.

Mesazhi i Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve 
të Bashkuara 
Z. Ban Ki-moon
Incheon, 11 gusht 2009

Regjistrohuni sot 
për ta bërë qytetin 
tuaj të sigurt ndaj 

fatkeqësive
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Rapid urbanization has brought prosperity 

and opportunity to many people. This is the 

case where cities are well planned and well 

governed, keeping up with needed expansion 

in infrastructure and services.  There are many 

rapidly growing cities where vulnerability has 

been reduced or controlled by good governance. 

One of these, for example, is Curitiba in Brazil: 

a city which has grown from a population of 

around 150,000 in 1950 to 2.5 million today. It 

has innovative environmental policies – including 

�ood protection – and a high-quality living 

environment. A second Brazilian city, Porto 

Alegre, has grown sevenfold since 1950, and now 

has 3.5 million citizens, with strong grassroots 

organisations and the right to in�uence public 

investment priorities. This deliberate policy of 

citizen participation in local government has 

paid o�, leaving the people of Porto Alegre with 

comparable environmental indicators and much 

the same life expectancy as city-dwellers in 

Western Europe or North America1. 

But these are the exceptions, the success 

stories. The big picture is more alarming. When 

combined with the impact of extreme climate 

events and increased poverty – as many as a 

billion people now live in urban slums and in 

extreme poverty - the increased crowding of 

cities has also created new stresses. More and 

more people are settling in potential danger 

zones such as on unstable hills, volcanic �anks 

or earthquake faults, �ood plains and coastal 

areas. They do so because planners and local 

governments fail to provide alternatives, because 

they cannot a�ord safer land, or because they 

need to be closer to their sources of income.

Natural hazards should be of major concern to 

urban planners and managers. The impacts of 

these events are increasingly costly in terms of 

lost lives and property.  

In the �rst decade of the 21st century (2000-

2009), earthquakes accounted for nearly 60 per 

cent of the people killed by disasters, according 

to the Centre for Research on Epidemiology of 

Disasters (CRED). Climate related disasters such as 

�ooding, �ash �oods, tropical cyclones, drought, 

wild�res and heat waves now a�ect more people 

worldwide. Climate change is accelerating and 

the melting of glaciers has severe consequences, 

among them glacial lake outbursts and �ash 

�oods. Sea level rise will put hundreds of cities in 

low-elevation coastal zones, and low-lying small 

islands, at risk of disaster, according to the Inter-

governmental Panel on Climate Change. 

UN-HABITAT estimates there are 3,351 cities lo-

cated in low-elevation coastal zones around the 

world. Of the top 30 cities, 19 are in river deltas. 

The top ten, in terms of population exposed to 

coastal �ood hazard, are Mumbai, Guangzhou, 

Shanghai, Miami, Ho Chi Minh City, Kolkata, 

Greater New York, Osaka-Kobe, Alexandria and 

New Orleans.

An overview of natural hazards and urban 
concerns
Natural hazards a�ect cities in di�erent ways but there is potential for disaster as city authorities 

struggle to manage overcrowding, rapid urbanization, and environmental degradation.

Earthquake
Urban concerns: Many densely built and populated cities lie on earthquake belts. Non-engineered and 

poorly-built or badly-maintained buildings cannot withstand the force of seismic shocks, and are more 

likely to collapse. Most earthquake deaths are due to building collapses.

Landslide
Urban concerns: A growing number of badly built or makeshift homes that have sprung up on or below 

steep slopes, on cli�s or at river mouths in mountain valleys, combined with poor drainage or slope 

protection, means that more people are exposed to catastrophic landslides,  triggered by rainfall 

saturation or seismic activity.

Volcanic Eruption
Urban concerns: Settlements on volcano �anks or in historic paths of mud/lava �ows put millions of 

people at risk.  Adequate early warning systems and constructions to withstand ash and lahar �ows are 

concerns for urban and rural areas near volcanoes.

Tsunami
Urban concerns: Many cities have been built along tsunami-prone coasts.  Adequate construction, early 

warning systems and evacuation plans are primary measures to address these.   

Tropical Cyclone
Urban concerns: Many urban areas are exposed to cyclones, strong winds and heavy rain.  Wind resistant 

constructions, early warning systems with advice for households to lock up windows and secure 

property and, if necessary, evacuate are primary measures (see also �ood).

Flood 
Urban concerns: Flash �oods are a growing urban hazard because concrete and compacted earth will 

not absorb water, because open spaces have been colonised, because engineering works have diverted 

river �ows, because city drainage systems are inadequate. Housing on river banks or near deltas, may 

be badly built or dangerously sited. 

Fire
Urban concerns: Urban �res stem from industrial explosions or earthquakes.  Accidental �res are 

serious, especially in informal settlements. Fire risks are increasing due to high density building, new 

construction materials, more high-rise buildings, and greater use of energy in concentrated areas. 

Uncontrolled wild�res can reach urban areas. 

Drought
Urban concerns: Drought is an increasing slow onset disaster that triggers migration to urban areas, 

putting pressure on housing, employment, basic services and the food supply from surrounding 

countryside. Many slums in Africa are �lled with rural families driven from their villages by prolonged 

drought or con�ict.

1 Menegat, Rualdo (2002), “Environmental management in Porto Alegre”, ����������������������������, Vol. 14, No. 2, October, p 181–206.

2 Chafe, Z. (2007) “Reducing natural disaster risk in cities”, in �����������������
��	�������������������, World Watch Institute, 

 Washington, D.C.

Why Are Cities at Risk?
Natural hazards: an increasing concern 
for city planners

Pse janë në rrezik qytetet?
Fatkeqësitë natyrore: Një shqetësim gjithnjë e 
në rritje për planifikuesit urbanë

Urbanizimi i shpejtë ka sjellë zhvillim dhe 
mundësi për shumë njerëz. Kjo ndodh zakonisht 
atëherë kur qytetet janë të planifikuara dhe të 
qeverisura mirë, në ritëm me zgjerimin e nevo-
jshëm në infrastrukturë dheshërbime. Ka shumë 
qytete me zhvillim të shpejtë ku prekshmëria e 
tyre është ulur ose është vënë nën kontroll për 
shkak të qeverisjes së mirë. Njëri prej tyre është, 
për shembull, Curitiba në Brazil: një qytet që 
është rritur nga një popullsi prej rreth 150,000 
banorësh në vitin 1950 në 2.5 milionë banorë 
në ditët e sotme. Qyteti përdor politika të reja 
mjedisore, duke përfshirë dhe mbrojtjen nga 
përmbytja dhe një mjedis jetese me cilësi të 
lartë. Një qytet tjetër brazilian, Porto Alegre, i cili 
është rritur shtatëfish që prej vitit 1950 dhe ka 
aktualisht 3.5 milionë banorë, ka organizata të 
forta në bazë, të cilat kanë të drejtë të ushtrojnë 
ndikim mbi përparësitë e investimeve publike. 
Kjo politikë që synonpjesëmarrjen publike në 
qeverinë vendore është shpërblyer, duke i bërë 
që njerëzit e Porto Alegres të kenë tregues të 
krahasueshëm mjedisorë dhe thuajse të njëjtën 
jetëgjatësi si banorët e qyteteve në Evropën 
Perëndimore ose në Amerikën e Veriut1.

Por këto shembuj janë përjashtime, janë histori 
suksesi. Situata më e përgjithshme është 
alarmuese. Kur kombinohet me ndikimin e 
ngjarjeve ekstreme klimaterike dhe me varfërinë 
në rritje,  – mbi njëmiliardë njerëz tani jetojnë 
në gërmadha urbane dhe në varfëri ekstreme 
– mbipopullimi në rritje i qytete ka krijuar 
një stress të ri. Po ashtu, gjithnjë e më tepër 
njerëz po vendosen në zona me rrezikshmëri, 
të tilla si në kodra jo të qëndrueshme2, pranë 
kratereve vullkanike ose zona sizmike, fusha që 
përmbyten dhe në afërsi të zonave bregdetare. 
Njerëzit i bëjnë këto zgjedhje pasi planifikuesit 
dhe qeveritë vendore nuk u ofrojnë alternativa 

të tjera, pasi banorët nuk mund të përballojnë 
një truall më të sigurt, ose për shkak se ata duan 
të jenë më pranë burimeve të të ardhurave.

Fatkeqësitë natyrore duhet të përbëjnë 
shqetësim të madh për planifikuesit dhe menax-
huesit urbanë. Ndikimet e këtyre aktiviteteve 
janë gjithnjë e më tepër të kushtueshme në 
aspektin e  humbjes sëjetëve dhe pronave.

Në dekadën e parë të shekullit të 21-të (2000-
2009), sipas Qendrës për Kërkim të Epidemi-
ologjisë së Fatkeqësive (CRED) tërmetet kanë 
shkaktuar rreth 60 përqind të humbjeve të 
jetës nga fatkeqësitë. Fatkeqësitë e lidhura 
me klimën, të tilla si përmbytjet, mbulimet 
e menjëhershme nga uji, ciklonet tropikale, 
thatësira, zjarret e mëdha dhe valët e nxehta 
tani prekin më shumë njerëz në të gjithë botën. 
Ndryshimet klimaterike po përshpejtohen dhe 
shkrirjet e akullnajave kanë pasoja të rënda, 
ndërmjet të cilave dhe shpërthime të liqeneve 
akullnajore dhe përmbytje për shkak të derdhjes 
në ujëra të sipërfaqeve ujëmbledhëse. Rritja e 
nivelit të detit do të vendosë me qindra qytete 
në zona bregdetare në rrezik dhe do të krijojë 
ishuj të cekët, të cilët rrezikohen nga fatkeqësitë, 
sipas Panelit Ndërkombëtar për Ndryshimin 
Klimaterik.

UN-HABITAT vlerëson se aktualisht ka 3,351 
qytete që gjenden në zona bregdetare me nivel 
të ulët në të gjithë botën. Nga 30 qytetet krye-
sore, 19 janë në deltat e lumenjve. Dhjetë qyte-
tet kryesore lidhur me popullsinë e ekspozuar 
ndaj fatkeqësive të përmbytjeve bregdetare 
janë Mumbai, Guangzhou, Shanghai, Miami, 
Qyteti Ho Chi Minh, Kolkata, New York-u (I 
madh), Osaka-Kobe, Alexandria dhe Nju Orleans.  

1 Menagat, Rualdo (2002) “Menaxhimi Mjedisor në Porto Alegre”, Mjedisi dhe Urbanizimi, Vol. 14, nr.2, tetor, f. 181-206.
2 Chafe, Z. (2007) “Ulja e rreziqeve të fatkeqësive natyrore në qytete”, në 2007-ën; Gjendja e Botës: E Ardhmja Jonë Urbane, Instituti i Monitorimit Botëror  

Qytet i  im po bëhet gati
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Rapid urbanization has brought prosperity 

and opportunity to many people. This is the 

case where cities are well planned and well 

governed, keeping up with needed expansion 

in infrastructure and services.  There are many 

rapidly growing cities where vulnerability has 

been reduced or controlled by good governance. 

One of these, for example, is Curitiba in Brazil: 

a city which has grown from a population of 

around 150,000 in 1950 to 2.5 million today. It 

has innovative environmental policies – including 

�ood protection – and a high-quality living 

environment. A second Brazilian city, Porto 

Alegre, has grown sevenfold since 1950, and now 

has 3.5 million citizens, with strong grassroots 

organisations and the right to in�uence public 

investment priorities. This deliberate policy of 

citizen participation in local government has 

paid o�, leaving the people of Porto Alegre with 

comparable environmental indicators and much 

the same life expectancy as city-dwellers in 

Western Europe or North America1. 

But these are the exceptions, the success 

stories. The big picture is more alarming. When 

combined with the impact of extreme climate 

events and increased poverty – as many as a 

billion people now live in urban slums and in 

extreme poverty - the increased crowding of 

cities has also created new stresses. More and 

more people are settling in potential danger 

zones such as on unstable hills, volcanic �anks 

or earthquake faults, �ood plains and coastal 

areas. They do so because planners and local 

governments fail to provide alternatives, because 

they cannot a�ord safer land, or because they 

need to be closer to their sources of income.

Natural hazards should be of major concern to 

urban planners and managers. The impacts of 

these events are increasingly costly in terms of 

lost lives and property.  

In the �rst decade of the 21st century (2000-

2009), earthquakes accounted for nearly 60 per 

cent of the people killed by disasters, according 

to the Centre for Research on Epidemiology of 

Disasters (CRED). Climate related disasters such as 

�ooding, �ash �oods, tropical cyclones, drought, 

wild�res and heat waves now a�ect more people 

worldwide. Climate change is accelerating and 

the melting of glaciers has severe consequences, 

among them glacial lake outbursts and �ash 

�oods. Sea level rise will put hundreds of cities in 

low-elevation coastal zones, and low-lying small 

islands, at risk of disaster, according to the Inter-

governmental Panel on Climate Change. 

UN-HABITAT estimates there are 3,351 cities lo-

cated in low-elevation coastal zones around the 

world. Of the top 30 cities, 19 are in river deltas. 

The top ten, in terms of population exposed to 

coastal �ood hazard, are Mumbai, Guangzhou, 

Shanghai, Miami, Ho Chi Minh City, Kolkata, 

Greater New York, Osaka-Kobe, Alexandria and 

New Orleans.

An overview of natural hazards and urban 
concerns
Natural hazards a�ect cities in di�erent ways but there is potential for disaster as city authorities 

struggle to manage overcrowding, rapid urbanization, and environmental degradation.

Earthquake
Urban concerns: Many densely built and populated cities lie on earthquake belts. Non-engineered and 

poorly-built or badly-maintained buildings cannot withstand the force of seismic shocks, and are more 

likely to collapse. Most earthquake deaths are due to building collapses.

Landslide
Urban concerns: A growing number of badly built or makeshift homes that have sprung up on or below 

steep slopes, on cli�s or at river mouths in mountain valleys, combined with poor drainage or slope 

protection, means that more people are exposed to catastrophic landslides,  triggered by rainfall 

saturation or seismic activity.

Volcanic Eruption
Urban concerns: Settlements on volcano �anks or in historic paths of mud/lava �ows put millions of 

people at risk.  Adequate early warning systems and constructions to withstand ash and lahar �ows are 

concerns for urban and rural areas near volcanoes.

Tsunami
Urban concerns: Many cities have been built along tsunami-prone coasts.  Adequate construction, early 

warning systems and evacuation plans are primary measures to address these.   

Tropical Cyclone
Urban concerns: Many urban areas are exposed to cyclones, strong winds and heavy rain.  Wind resistant 

constructions, early warning systems with advice for households to lock up windows and secure 

property and, if necessary, evacuate are primary measures (see also �ood).

Flood 
Urban concerns: Flash �oods are a growing urban hazard because concrete and compacted earth will 

not absorb water, because open spaces have been colonised, because engineering works have diverted 

river �ows, because city drainage systems are inadequate. Housing on river banks or near deltas, may 

be badly built or dangerously sited. 

Fire
Urban concerns: Urban �res stem from industrial explosions or earthquakes.  Accidental �res are 

serious, especially in informal settlements. Fire risks are increasing due to high density building, new 

construction materials, more high-rise buildings, and greater use of energy in concentrated areas. 

Uncontrolled wild�res can reach urban areas. 

Drought
Urban concerns: Drought is an increasing slow onset disaster that triggers migration to urban areas, 

putting pressure on housing, employment, basic services and the food supply from surrounding 

countryside. Many slums in Africa are �lled with rural families driven from their villages by prolonged 

drought or con�ict.

1 Menegat, Rualdo (2002), “Environmental management in Porto Alegre”, ����������������������������, Vol. 14, No. 2, October, p 181–206.

2 Chafe, Z. (2007) “Reducing natural disaster risk in cities”, in �����������������
��	�������������������, World Watch Institute, 

 Washington, D.C.

Why Are Cities at Risk?
Natural hazards: an increasing concern 
for city planners

Vështrim i Përgjithshëm mbi Fatkeqësitë Naty-
rore dhe Shqetësimet Urbane
Fatkeqësitë natyrore i prekin qytetet në mënyra të ndryshme dhe ka mundësi për fatkeqësi 
ndërsa autoritetet e qyteteve mundohen të menaxhojnë mbipopullimin, urbanizimin e shpejtë 
dhe degradimin urban.

Tërmetet
Shqetësime urbane: shumë qytete me dendësi të lartë ndërtimi dhe me popullsi të madhe shtrihen 
në brezat e tërmeteve. Ndërtesat e ndërtuara pa kujdesin e nevojshëm inxhinierik, të ndërtuara 
keq ose jo të mirëmbajtura siç duhet, nuk mund të përballojnë fuqinë e goditjeve sizmike dhe ka 
shumë të ngjarë të shkatërrohen. Pjesa më e madhe e vdekjeve të shkaktuara nga tërmetet vijnë si 
rezultat i shkatërrimit të ndërtesave. 

Rrëshqitjet e tokës
Shqetësime urbane: numri në rritje i shtëpive të ndërtuara keq, ose i shtëpive që kanë mbirë mbi 
ose poshtë sipërfaqeve të thepisura, mbi shkëmbinj ose në shtretërit e lumenjve në luginat 
malore, kombinuar me sisteme të varfra kullimi ose me mbrojtje të keqe nga rrëshqitja e dheut, 
tregon se më shumë njerëz janë të ekspozuar ndaj rrëshqitjeve katastrofike të tokës, të cilat shkak-
tohen nga mbingopja me reshjet e shiut ose nga aktiviteti sizmik.

Shpërthimet vullkanike
Shqetësime urbane: ndërtesat në afërsi të zonave vullkanike ose në kalime historike të dallgëve të 
baltës/llavës i vendosin miliona njerëz në rrezik. Sisteme të përshtatshme të paralajmërimit të her-
shëm dhe ndërtimet për tërheqjen e prurjeve të llavës dhe të mbetjeve të tjera janë të nevojshme 
për zonat urbane dhe rurale në afërsi të vullkaneve.

Cunami
Shqetësime urbane: Shumë qytete janë ndërtuar në bregdete të prekura nga cunami. Ndërtime 
sipas parametrave të kërkuar, sistemet e paralajmërimeve të hershme dhe planet e evakuimit janë 
masat kryesore për t’ju përgjigjur situatave të cunamit.

Cikloni tropikal
Shqetësime urbane: Shumë zona urbane janë të ekspozuara ndaj cikloneve, erërave të forta dhe 
shiut të madh. Ndërtimet që i rezistojnë erës, sistemet e paralajmërimit të hershëm dhe këshillimi 
i familjarëve për mbylljen e dritareve dhe për sigurimin e pronës dhe, nëse është e nevojshme, 
evakuimi i tyre, janë masat kryesore (shih po ashtu përmbytjet).

Përmbytjet
Shqetësime urbane: Përmbytjet e menjëhershme përbëjnë rrezik urban në rritje për shkak se betoni 
dhe toka e ngjeshur nuk e thithin ujin, pasi hapësirat e lira janë zaptuar, ose për shkak se veprat 
inxhinierike kanë ndryshuar rrjedhat e lumenjve dhe se sistemi i kullimit të qyteteve nuk është i 
përshtatshëm. Strehimi në brigjet e lumenjve ose në afërsi të deltave mund të jetë pa cilësi, ose 
shtëpitë mund të jenë vendosur në vend të rrezikshëm.

Zjarri
Shqetësime urbane: Zjarret urbane shkaktohen nga shpërthimet industriale ose nga tërmetet. Zjar-
ret aksidentale janë serioze, veçanërisht në zonat informale.Rreziqet e zjarreve po rriten për shkak 
të densitetit të lartë të ndërtesave, materialeve të reja të ndërtimit dhe përdorimit më të madh të 
energjisë në zonat e përqendruara.Zjarret e tilla të pakontrolluara mund të arrijnë deri tek zonat 
urbane.

Thatësira
Shqetësime urbane: thatësirat përbëjnë një fatkeqësi në rritje, të shkaktuara nga migracioni në 
zonat urbane, presioni mbi strehimin, punësimin, shërbimet bazë dhe furnizimin ushqimor nga 
vendet përreth. Shumë zona problematike në Afrikë janë të mbushura me familje rurale në ikje 
nga fshatrat e tyre për shkak të thatësirave ose konfliktit të vazhdueshëm.
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Lack of available land for 

low-income citizens

Most of the urban poor are more exposed 

to hazards and disasters because they live in 

informal settlements on unsafe sites where basic 

services are often lacking.  Currently, one in four 

households lives in poverty in the developing 

world, 40% being in African cities. In the 

developing world, 25 to 50% of the people live in 

informal settlements or slums in and around urban 

centres, and these this number is are growing by 

25 million people per year6.

Inappropriate construction

Inappropriate construction puts millions 

needlessly in danger. Many die or are seriously 

injured when buildings collapse after earthquakes, 

landslides, severe storms, �ash �oods and 

tsunamis. Up to 80% of deaths from natural 

disasters occur in buildings that collapse during 

earthquakes, according to available statistics. 

Building codes and regulations set minimum 

standards for safety, including for �re 

protection and resistance to natural hazards 

in many countries. Building practices and the 

enforcement of the regulations are essential and 

are often the missing link. Cutting of costs, lack 

of incentive or distorting incentives, coupled 

with corruption, are the main reasons why even 

well-designed buildings may collapse. Informal 

settlements and illegal or non-engineered 

constructions shelter the greater part of city 

dwellers in developing countries. Even if they 

have money, people with no property rights or 

insecure tenure will not invest in safe structures 

or improvements. 

Upgrading critical infrastructure and public 

buildings would be a minimum requirement for 

sustainable urbanizations and resilience. Safe 

schools and hospitals would provide necessary 

shelter and services. Storm drainage would 

reduce �oods and landslides - and at low cost. 

Concentration of economic assets

Economic growth has been fastest in coastal 

regions and near large navigable rivers, at risk 

from �ooding, sea level rise and extreme weather 

events which could become more frequent and 

intense due to climate change. Economic assets 

tend to be clustered in large cities. Disasters 

there can have devastating e�ects on the local 

and national economy, as well as in lost lives and 

severe injuries, such as during the Great Hanshin 

Awaji earthquake that destroyed the port and 

much of the city of Kobe in Japan, in 1995. Kobe 

City has recovered completely and has since put 

in place a comprehensive and innovative set of 

policies and actions to deal with disaster risk.

Ecosystems decline 

Ecosystems provide substantial benefits and 

services to cities and local governments. Yet 

as a result of unplanned urban development 

and economic growth, many ecosystems 

have been significantly altered and exploited, 

leading to a dangerous imbalance. Squatter 

encroachment on waterways and a shortage 

of appropriate drainage systems have exposed 

many urban areas to �ash �oods. Deforestation 

has led to hillside erosion, making people 

vulnerable to landslides triggered by heavy rains, 

and the use of concrete has changed the capacity 

of soil to absorb �ash �oods. 60% of ecosystem 

services are in decline while consumption is 

increasing at a rate of more than 80% 7. Fewer 

than half of the cities in the world have urban 

environment plans8.

Rising urban populations 

and increased density

Today, more than 3 billion people - half the 

world’s population - live in urban areas. People 

are moving to cities in greater numbers than 

at any time in history, pulled by hope of better 

opportunities or pushed from rural areas by 

poverty, environmental degradation, con�icts, 

�oods or drought. Natural increase is also a large 

contributor to urban population growth and 

density. High population density is a signi�cant 

risk driver where the quality of housing, 

infrastructure and services is poor. 

It need not be so. Many high density residential 

areas in Europe, Japan and North America are 

indeed safe, and protect citizens from storms 

and quakes. This is not the case of an increasing 

number of informal settlements. By the middle 

of the 21st century, the total urban population of 

the developing world is expected to more than 

double in number, increasing from 2.3 billion in 

20053 to 5.3 billion in 2050. Nearly three quarters 

of the urban population and most of the largest 

cities are now in low- and middle-income nations:  

a sevenfold increase since the 1950s4.

Weak urban governance

How this large and rapidly growing urban 

population is served and governed have 

major implications for development, and for 

reducing disaster risk. In high-income nations, 

a comprehensive web of infrastructure and 

institutions help reduce risks from disasters 

and disaster impacts. Urban populations there 

take for granted that they have institutions, 

infrastructure, services and regulations that 

protect them from disasters – including extreme 

weather, �oods, �res and technological accidents. 

These institutions also supply everyday needs: 

health care services integrated with emergency 

services and sewer and drainage systems that 

serve daily requirements but also can cope with 

storms. But only a very small proportion of urban 

centres in low- and middle-income nations have 

a comparable web of institutions, infrastructure, 

services and regulations. In cases of poor urban 

governance, local authorities are unable to 

provide infrastructure, services or safe land 

for housing. A weak and poorly- resourced 

local government that lacks investment 

capacity and competence that is not engaged 

in participatory and strategic urban and 

spatial planning on behalf of low-income 

citizens in informal settlements, will not 

embrace the challenge of resilience, and will 

increase the vulnerability of much of the 

urban population. Cities such as Mumbai 

and Bangalore have a high proportion of 

people living in slums or informal settlements 

without basic services. But these cities 

certainly have enough prosperity to address 

such issues thanks to the central government 

which has allocated a very large capital sum to 

support city governments.  

Unplanned urban development
 
Challenges posed by the rapid growth of many 

cities and the decline of others, the expansion 

of the informal sector and the role of cities in 

both causing and mitigating climate change, all 

require strong urban planning systems. Many 

cities in Latin America, Africa and Asia have 

doubled their size in less than 30 years. UN-

HABITAT projected that by 2015, 12 of the  

15 largest cities worldwide will be in developing 

countries. Much of the urban expansion takes 

place outside the o�cial and legal frameworks 

of building codes, land use regulations and land 

transactions. Existing planning instruments 

are often unrealistic. Sustainable urbanization 

requires comprehensive steps to manage risk and 

emergency plans; and to enforce urban planning 

regulations and building codes on the basis of 

realistic standards, without excluding the poor.

What drives disaster risk in urban settings?

3 UN-HABITAT (2009), �����������������������������������������������
���������
�����	���, Earthscan, London and Sterling, VA.

4 Satterthwaite, David (2007), �������������������������
����������������������������������������, Human Settlements. 

6 International Strategy for Disaster Reduction (ISDR) (2009), �������������
������������������������������������, United Nations, Geneva.

7  Millennium Ecosystem Assessment (2005), ��������
��������
�������� ������������������������������������������������ �

� ���������������������������������. Island Press, Washington D.C.

8  Alber, Gotelind and Jollands, Nigel (2009), “Cities, their energy use, and washing lines”, �����������, Volume 1 Issue 4, pp. 8-10.
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Çfarë e nxit rrezikun për fatkeqësi në zonat urbane?
Sot, më shumë se 3 miliardë njerëz, gjysma 
e popullsisë së botës, jeton në zona urbane. 
Njerëzit po lëvizin drejt qyteteve më shumë 
se asnjëherë tjetër në historinë e njerëzimit, të 
shtytur nga shpresa për mundësi më të mira, 
ose të detyruar për t’u larguar nga zonat rurale 
nga varfëria, degradimi mjedisor, konfliktet, 
përmbytjet ose thatësirat. Rritja natyrore është 
po ashtu një kontribues i madh i rritjes së 
popullsisë urbane dhe i densitetit të popullsisë. 
Densiteti i lartë i popullsisë është një shtytës 
domethënës rreziku, në veçanti kur cilësia e 
strehimit, infrastrukturës dhe e shërbimeve 
është e keqe.
Nuk duhet të ishte kështu. Shumë zona 
banimi me densitet të lartë në Evropë, Japoni 
dhe Amerikën e Veriut janë në të vërtetë të 
sigurta dhe i mbrojnë qytetarët nga stuhitë 
dhe nga tërmetet.Por, nuk ndodh kështu me 
numrin në rritje të zonave informale.Në mes 
të shekullit të 21-të, popullsia e përgjithshme 
urbane e botës në zhvillim pritet të jetë mbi 
dyfishin e popullsisë aktuale, duke u rritur nga 
2.3 miliardë në vitin 20053 në 5.3 miliardë në 
vitin 2050.Thuajse tre të katërtat e popullsisë 
urbane dhe pjesa më e madhe e qyteteve më 
të mëdha janë kombe me të ardhura të ulëta 
dhe të mesme, çfarë përbën një rritje me pesë 
herë për këtë kategori që prej vitit 19504.

Qeverisja e dobët urbane
Mënyra sesi i merr shërbimet dhe qeverisjen 
kjo popullsi urbane me rritje të shpejtë ka 
ndikim shumë të madh mbi zhvillimin dhe 
uljen e rrezikut nga fatkeqësitë.Në kombet 
me të ardhura të larta ekziston një ndër-
thurje gjithëpërfshirëse infrastrukture dhe 
institucionesh, që ndihmojnë në uljen e 
rreziqeve nga fatkeqësitë dhe të ndikimeve 
të fatkeqësive.Popullsitë urbane atje e marrin 
për të mirëqenë faktin se kanë institucione, 
infrastrukturë, shërbime dhe ligje që i mbrojnë 
ata nga fatkeqësitë, duke përfshirë dhe motin 
ekstrem, përmbytjet, zjarrin dhe aksidentet 
teknologjike.Këto institucione merren edhe me 
trajtimin e nevojave të përditshme, të tilla si 
shërbimet e kujdesit shëndetësor të integruar, 
shërbimet e emergjencës, sistemet e kanalizi-
meve dhe të kullimeve duke u shërbyer kërke-
save të përditshme të qytetarëve, por mund 
të përballojnë dhe stuhitë.Megjithatë vetëm 
një përqindje e vogël e qendrave urbane të 
kombeve me të ardhura të ulëta dhe të mesme 

kanë institucione, infrastrukturë, shërbime dhe 
ligje të krahasueshme.Në rastet e qeverisjes 
së keqe urbane, autoritetet vendore nuk kanë 
mundësi të ofrojnë infrastrukturë, shërbime 
ose tokë të sigurt për të ndërtuar shtëpi. Një 
qeveri vendore e dobët dhe me burime të 
pamjaftueshme që nuk është e përfshirë në 
investime dhe nuk ka kompetenca, që nuk 
është e angazhuar në planifikim pjesëmarrës 
dhe strategjik urban, në planifikim hapësinor 
në emër të qytetarëve me të ardhura të ulëta 
në zonat informale, nuk e përqafon sfidën e 
rimëkëmbjes dhe rrit vulnerabilitetin e një 
pjese të mirë të popullsisë urbane. Qytete 
të tilla si Mumbai dhe Bangalore kanë një 
përqindje të madhe njerëzish që jetojnë në 
katastrofa urbane ose në zona informale pa 
marrë as shërbimet bazë.Por, këto qytete pa 
dyshim që kanë zhvillim të mjaftueshëm për të 
trajtuar këto çështje falë qeverisë qendrore, e 
cila ka dhënëshuma të mëdha kapitale për të 
mbështetur qeverisjen lokale.

Zhvillimi urban i paplanifikuar
Sfidat që dalin nga rritja e shpejtë e shumë 
qyteteve dhe nga rrënimi i shumë të tjerëve, 
zgjerimi i sektorit informal dhe roli i qyteteve 
si në shkaktimin dhe në lehtësimin e pasojave 
nga ndryshimet klimaterike, të gjitha kërkojnë 
sisteme të forta të planifikimit urban.Shumë 
qytete në Amerikën Latine, Afrikë dhe Azi kanë 
dyfishuar përmasat e tyre në më pak se 30 vjet. 
UN-HABITAT ka parashikuar se deri në vitin 
2015, 12 nga 15 qytetet më të mëdha në të 
gjithë botën do të jenë në shtete në zhvillim. 
Një pjesë e mirë e zgjerimit urban realizohet 
përtej kuadrove zyrtare dhe ligjore të hartimit 
të kodeve, rregulloreve të përdorimit të tokës 
dhe transaksioneve mbi tokën.Instrumentet 
ekzistuese të planifikimit shpesh nuk janë 
realiste.Urbanizimi i qëndrueshëm kërkon hapa 
gjithëpërfshirëse për menaxhimin e rrezikut, 
për planet e emergjencave dhe për zbatimin 
e rregulloreve të planifikimit urban dhe të 
kodeve të ndërtimit mbi bazën e standardeve 
realiste, pa i përjashtuar të varfrit.

Mungesa e tokës së disponueshme 
për qytetarët me të ardhura të 
ulëta 
Pjesa më e madhe e të varfërve urbanë janë 
më shumë të ekspozuar ndaj rreziqeve dhe fat-
keqësive natyrore për shkak se ata jetojnë në 

“Nëpërmjet fushatës 
drejt qyteteve më të 
sigurta dhe uljes së 

rrezikut urban, ne 
mund të shpëtojmë 

jetë, të bëjmë përpa-
rime drejt arritjes së 

Objektivave të Zhvil-
limit të Mijëvjeçarit, 

të ndihmojmë 
në mbrojtjen e 

burimeve natyrore, 
trashëgiminë urbane 

dhe aktivitetet 
ekonomike ...”

Rishi Raj Lumsali, 
Kryetar i Shoqatës 
së Komitetit të Zh-
villimit të Distriktit 

të Nepalit

3UN-HABITAT (2009) “Planifikimi i Qyteteve të Qëndrueshme”: Raporti Global për Zonat e Banuara nga Njerëzit 2009, Earthscan, Londër dhe Sterling, VA.
4Satterthwaite, David (2007), Tranzicioni në një Botë Predominuese Urbane dhe Pasojat e saj, Vendbanimet Njerëzore. 
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Lack of available land for 

low-income citizens

Most of the urban poor are more exposed 

to hazards and disasters because they live in 

informal settlements on unsafe sites where basic 

services are often lacking.  Currently, one in four 

households lives in poverty in the developing 

world, 40% being in African cities. In the 

developing world, 25 to 50% of the people live in 

informal settlements or slums in and around urban 

centres, and these this number is are growing by 

25 million people per year6.

Inappropriate construction

Inappropriate construction puts millions 

needlessly in danger. Many die or are seriously 

injured when buildings collapse after earthquakes, 

landslides, severe storms, �ash �oods and 

tsunamis. Up to 80% of deaths from natural 

disasters occur in buildings that collapse during 

earthquakes, according to available statistics. 

Building codes and regulations set minimum 

standards for safety, including for �re 

protection and resistance to natural hazards 

in many countries. Building practices and the 

enforcement of the regulations are essential and 

are often the missing link. Cutting of costs, lack 

of incentive or distorting incentives, coupled 

with corruption, are the main reasons why even 

well-designed buildings may collapse. Informal 

settlements and illegal or non-engineered 

constructions shelter the greater part of city 

dwellers in developing countries. Even if they 

have money, people with no property rights or 

insecure tenure will not invest in safe structures 

or improvements. 

Upgrading critical infrastructure and public 

buildings would be a minimum requirement for 

sustainable urbanizations and resilience. Safe 

schools and hospitals would provide necessary 

shelter and services. Storm drainage would 

reduce �oods and landslides - and at low cost. 

Concentration of economic assets

Economic growth has been fastest in coastal 

regions and near large navigable rivers, at risk 

from �ooding, sea level rise and extreme weather 

events which could become more frequent and 

intense due to climate change. Economic assets 

tend to be clustered in large cities. Disasters 

there can have devastating e�ects on the local 

and national economy, as well as in lost lives and 

severe injuries, such as during the Great Hanshin 

Awaji earthquake that destroyed the port and 

much of the city of Kobe in Japan, in 1995. Kobe 

City has recovered completely and has since put 

in place a comprehensive and innovative set of 

policies and actions to deal with disaster risk.

Ecosystems decline 

Ecosystems provide substantial benefits and 

services to cities and local governments. Yet 

as a result of unplanned urban development 

and economic growth, many ecosystems 

have been significantly altered and exploited, 

leading to a dangerous imbalance. Squatter 

encroachment on waterways and a shortage 

of appropriate drainage systems have exposed 

many urban areas to �ash �oods. Deforestation 

has led to hillside erosion, making people 

vulnerable to landslides triggered by heavy rains, 

and the use of concrete has changed the capacity 

of soil to absorb �ash �oods. 60% of ecosystem 

services are in decline while consumption is 

increasing at a rate of more than 80% 7. Fewer 

than half of the cities in the world have urban 

environment plans8.

Rising urban populations 

and increased density

Today, more than 3 billion people - half the 

world’s population - live in urban areas. People 

are moving to cities in greater numbers than 

at any time in history, pulled by hope of better 

opportunities or pushed from rural areas by 

poverty, environmental degradation, con�icts, 

�oods or drought. Natural increase is also a large 

contributor to urban population growth and 

density. High population density is a signi�cant 

risk driver where the quality of housing, 

infrastructure and services is poor. 

It need not be so. Many high density residential 

areas in Europe, Japan and North America are 

indeed safe, and protect citizens from storms 

and quakes. This is not the case of an increasing 

number of informal settlements. By the middle 

of the 21st century, the total urban population of 

the developing world is expected to more than 

double in number, increasing from 2.3 billion in 

20053 to 5.3 billion in 2050. Nearly three quarters 

of the urban population and most of the largest 

cities are now in low- and middle-income nations:  

a sevenfold increase since the 1950s4.

Weak urban governance

How this large and rapidly growing urban 

population is served and governed have 

major implications for development, and for 

reducing disaster risk. In high-income nations, 

a comprehensive web of infrastructure and 

institutions help reduce risks from disasters 

and disaster impacts. Urban populations there 

take for granted that they have institutions, 

infrastructure, services and regulations that 

protect them from disasters – including extreme 

weather, �oods, �res and technological accidents. 

These institutions also supply everyday needs: 

health care services integrated with emergency 

services and sewer and drainage systems that 

serve daily requirements but also can cope with 

storms. But only a very small proportion of urban 

centres in low- and middle-income nations have 

a comparable web of institutions, infrastructure, 

services and regulations. In cases of poor urban 

governance, local authorities are unable to 

provide infrastructure, services or safe land 

for housing. A weak and poorly- resourced 

local government that lacks investment 

capacity and competence that is not engaged 

in participatory and strategic urban and 

spatial planning on behalf of low-income 

citizens in informal settlements, will not 

embrace the challenge of resilience, and will 

increase the vulnerability of much of the 

urban population. Cities such as Mumbai 

and Bangalore have a high proportion of 

people living in slums or informal settlements 

without basic services. But these cities 

certainly have enough prosperity to address 

such issues thanks to the central government 

which has allocated a very large capital sum to 

support city governments.  

Unplanned urban development
 
Challenges posed by the rapid growth of many 

cities and the decline of others, the expansion 

of the informal sector and the role of cities in 

both causing and mitigating climate change, all 

require strong urban planning systems. Many 

cities in Latin America, Africa and Asia have 

doubled their size in less than 30 years. UN-

HABITAT projected that by 2015, 12 of the  

15 largest cities worldwide will be in developing 

countries. Much of the urban expansion takes 

place outside the o�cial and legal frameworks 

of building codes, land use regulations and land 

transactions. Existing planning instruments 

are often unrealistic. Sustainable urbanization 

requires comprehensive steps to manage risk and 

emergency plans; and to enforce urban planning 

regulations and building codes on the basis of 

realistic standards, without excluding the poor.

What drives disaster risk in urban settings?

3 UN-HABITAT (2009), �����������������������������������������������
���������
�����	���, Earthscan, London and Sterling, VA.

4 Satterthwaite, David (2007), �������������������������
����������������������������������������, Human Settlements. 

6 International Strategy for Disaster Reduction (ISDR) (2009), �������������
������������������������������������, United Nations, Geneva.

7  Millennium Ecosystem Assessment (2005), ��������
��������
�������� ������������������������������������������������ �

� ���������������������������������. Island Press, Washington D.C.

8  Alber, Gotelind and Jollands, Nigel (2009), “Cities, their energy use, and washing lines”, �����������, Volume 1 Issue 4, pp. 8-10.

Sign up 
today to make 

your city
 

resilient
 

to disasters

“Through the 

campaign towards 

safer cities and 

urban risk reduction, 

we can save lives, 

achieve gains towards 

the Millennium 

Development Goals, 

help protect natural 

resources, the urban 

heritage and the 

economic activities…” 

 
Rishi Raj Lumsali, 

Chairperson of 

the Association of 

District Development 

Committee of Nepal

Prijavite 
se danas da ucinite 

svoj grad otpornim 

na katastrofe

zona informale, në zona të pasigurta ku shpesh 
shërbimet bazë mungojnë.Aktualisht, një ndër 
katër familje jeton në varfëri në botën në zhvil-
lim, nga të cilët 40 përqind jetojnë në qytetet 
afrikane. Në botën në zhvillim, 25 deri në 50 
përqind e njerëzve jetojnë në zona informale 
brenda dhe rreth zonat urbane, ndërkohë që 
kjo shifër5 rritet me 25 milionë njerëz çdo vit6.

Ndërtimi i papërshtatshëm
Ndërtimi i papërshtatshëm i vendos miliona 
njerëz në rrezik pa qenë e nevojshme.Shumë 
njerëz vdesin ose dëmtohen rëndë për shkak 
të shkatërrimit të ndërtesave pas tërmeteve, 
rrëshqitjeve të tokës, stuhive të fuqishme, 
përmbytjeve të menjëhershme dhe cunameve.
Sipas statistikave deri në 80 përqind e vdekjeve 
nga fatkeqësitë natyrore ndodhin në ndërtesa 
që shkatërrohen gjatë tërmeteve.
Kodet dhe rregulloret për ndërtimin përcak-
tojnë standarde minimale për sigurinë, duke 
përfshirë mbrojtjen dhe rezistencën ndaj 
fatkeqësive natyrore në shumë shtete.Praktikat 
e ndërtimit dhe zbatimi i rregulloreve janë 
shumë të rëndësishme dhe shpesh përbëjnë 
hallkën që mungon.Shkurtimi i kostove, 
mungesa e stimujve ose stimujt negativë, të 
shoqëruara me korrupsionin, janë shkaqet 
kryesore pse edhe ndërtesat e projektuara mirë 
mund të shkatërrohen.Zonat informale, ndër-
timet e paligjshme ose pa planifikim inxhinierik 
përbëjnë strehimin për pjesën më të madhe 
të popullsisë në zonat në zhvillim.Edhe në rast 
se kanë para, njerëzit pa të drejta pronësie, 
ose me të drejta të pasigurta nuk investojnë 
në struktura të sigurta ose në përmirësime të 
strukturave ekzistuese.
Përmirësimi i infrastrukturës kyçe dhe i 
ndërtesave publike do të përbënte kërkesë 
minimale për urbanizim dhe siguri të 
qëndrueshme.Shkollat dhe spitalet e sigurta 
ofrojnë strehimin dhe shërbimet e nevojshme. 
Kullimi i ujërave të shiut do të çonte në uljen e 
përmbytjeve dhe të rrëshqitjeve të tokës, dhe 
madje dhe me kosto të ulët.

Përqendrimi i aseteve ekonomike
Rritja ekonomike ka qenë më e shpejtë në 
rajonet bregdetare dhe në afërsi të lumenjve të 
mëdhenj të lundrueshëm, duke qenë në rrezik 
përmbytjeje, në rrezik të rritjes së nivelit të 
detit dhe të kushteve ekstreme të motit, të cilat 

mund të bëhen më të shpeshta dhe më inten-
sive për shkak të ndryshimeve klimaterike. Ase-
tet ekonomike kanë tendencë të përqëndro-
hen në qytetet e mëdha.Fatkeqësitë në këto 
qytete mund të kenë efekte shkatërruese mbi 
ekonominë vendore dhe kombëtare, si dhe në 
humbje njerëzish, në shkaktimin e dëmtimeve 
të rënda, si për shembull në rastin e tërmetitnë 
Great Hanshin Awaji, i cili shkatërroi portin dhe 
pjesën më të madhe të qytetit Kobe në Japoni 
në vitin 1995.Qyteti i Kobe-s është rimëkëmbur 
tërësisht dhe që prej asaj kohe ka krijuar një 
grup politikash dhe veprimesh gjithëpërf-
shirëse dhe novatore për të trajtuar rreziqet 
nga fatkeqësitë natyrore.

Degradimi i ekosistemeve
Ekosistemet ofrojnë përfitime dhe shërbime 
të shumta për qytetet dhe qeveritë vendore.
Pavarësisht nga kjo, si rezultat i zhvillimit të 
paplanifikuar urban dhe të rritjes ekono-
mike, shumë ekosisteme janë ndryshuar dhe 
shfrytëzuar në mënyrë të pandjeshme, duke 
çuar kështu në një mungesë të rrezikshme 
balance.Pengesat në rrugët e kalimit të ujit dhe 
mungesa e sistemeve të përshtatshme të kul-
limit kanë ekspozuar shumë zona urbane ndaj 
përmbytjeve.Shpyllëzimi ka çuar në erozion të 
sipërfaqeve kodrinore, duke i bërë njerëzit të 
prekshëm nga rrëshqitjet e tokës, të shkaktuara 
nga reshjet e shumta, ndërsa përdorimi i 
betonit ka ndryshuar aftësinë e tokës për të thi-
thur ujin e tepërt.60 përqind e shërbimeve të 
ekosistemit janë në ulje, ndërkohë që konsumi 
po rritet në nivelin prej 80 përqind7.Më pak se 
gjysma e qyteteve në botë kanë plane urbane 
mjedisore8.

5  
6 Strategjia Ndërkombëtare për Uljen e Fatkeqësive (ISDR) (2009), raporti për Vlerësimin Global, Kombet e Bashkuara Gjenevë 
7Vlerësimi Mijëvjeçar i Ekosistemit (2005); Ekosistemet dhe Mirëqenia Njerëzore: Gjendja Aktuale dhe Tendencat” Gjetjet e Grupit të Punës për Kushtet dhe 
Tendencat, Island Press, Washington D.C.
8Alber, Gotelind dhe Jollands, Niger (2009) ”Qytetet, Përdorimi i Energjisë prej Tyre dhe Linjat e Larjes”, Bota Urbane, Volumi 1, nr 4, f 8-10.  
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Ten most populous cities and associated disaster risk

City Population
(million)

Disaster risk

Earthquake Volcano Storms Tornado Flood Sturm surge

Tokyo 35.2 x x x x x

Mexico City 19.4 x x x

New York 18.7 x x x

São Paulo 18.3 x x

Mumbai 18.2 x x x x

Delhi 15.0 x x x

Shanghai 14.5 x x x x

Kolkata 14.3 x x x x x

Jakarta 13.2 x x

Buenos Aires 12.6 x x x

Global trends in urbanization

Region
Urban population Percentage urban

1950 1975 2007 2025 2050 1950 1975 2007 2025 2050

World 737 1518 3294 4584 6398 29.1 37.3 49.4 57.2 69.6

More developed 

region
427 702 916 99 1071 52.5 67.0 74.4 79.0 86.0

Less developed 

region
310 817 2382 3590 5327 18.0 27.0 43.8 53.2 67.0

Africa 32 107 373 658 1233 14.5 25.7 38.7 47.2 61.8

Asia 237 574 1645 2440 3486 16.8 24.0 40.8 51.1 66.2

Europe 281 444 528 545 557 51.2 65.7 72.2 76.2 83.8

Latin America and 

the Carribean
69 198 448 575 683 41.4 61.1 78.3 83.5 88.7

North America 110 180 275 365 402 63.9 73.8 81.3 85.7 90.2

Oceania 8 13 24 27 31 62.0 71.5 70.5 71.9 76.4
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Fig
ure 3: Shem

b
uj të fa
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ësive në q

ytet kryesore sip
a

s tip
it të rrezikut

Ciklon Tropikal- tetor 1998
H

onduras
Tegucigalpa dhe zona bregdetare
Vdekje: 14,600
N

r. i personave të prekur: 2,112,000
D

ëm
i ekonom

ik i përllogaritur në 
m

ilion U
S$: 3,793.6

Vullkan-rrjedhje llave qershor 1997
M

ontserrat-Plym
outh

Vdekje:232
N

r. i personave të prekur:4,000
D

ëm
i ekonom

ik i përllogaritur në 
m

ilion U
S$::8

Valë të nxehti-G
usht 2003

Francë-Paris
N

um
ri i të vdekurve:19,490

N
r. i personave të prekur:pa përgjigje

D
ëm

i ekonom
ik i përllogaritur në 

m
ilion U

S$:: 4,400

Rrëshqitje dheu - shtator 1995
India-Kulla H

im
ichal Pradesh)

Vdekje:400
N

r. i personave të prekur:pa përgjigje
D

ëm
i ekonom

ik i përllogaritur në 
m

ilion U
S$::1,100,000

Cunam
-D

hjetor 2004
Indonezi-Banda Aceh
Vdekje:16,5708
N

r. i personave të prekur:532,898
D

ëm
i ekonom

ik i përllogaritur në 
m

ilion U
S$::4,451.6

Thatësirë shkurt-gusht 1991
China-Jiangxi, H

unan provinces
Vdekje:2,000
N

r. i personave të prekur:5,000,000
D

ëm
i ekonom

ik i përllogaritur në 
m

ilion U
S$::pa përgjigje

zjarre-Shkurt2009
A

ustralia-victoria/N
eë South ëales

Vdekje:240
N

r. i personave të prekur:32,070
D

ëm
i ekonom

ik i përllogaritur në 
m

ilion U
S$::8,000

Përm
bytje/vërshim

e-D
hjetor 1999

Venezuela- D
istrikti Federal i 

Caracasit
Vdekje:19,000
N

r. i personave të prekur:483,635
D

ëm
i ekonom

ik i përllogaritur në 
m

ilion U
S$::3,160

Tërm
et-janar 1995

Rajoni Japoni-Kobe-O
saka

Vdekje:5,297
N

r. i personave të prekur:541,636
D

ëm
i ekonom

ik i përllogaritur në 
m

ilion U
S$::100,000

Burim
et: Q

endra për Kërkim
 dhe Epidem

iologji të Fatkeqësive (CRED
) (2009), D

epartam
enti i Brendshëm

 Am
erikan, http://pubs.usgs.gov/fs/fs-0103-01/fs-0103-01.pdf

Shënim
: Këto të dhëna përfshijnë shpesh zona urbane jashtë kufijve aktualë të qyteteve, dhe ndonjëherë përfshijnë dhe rajone të tëra   
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Ten most populous cities and associated disaster risk

City Population
(million)

Disaster risk

Earthquake Volcano Storms Tornado Flood Sturm surge

Tokyo 35.2 x x x x x

Mexico City 19.4 x x x

New York 18.7 x x x

São Paulo 18.3 x x

Mumbai 18.2 x x x x

Delhi 15.0 x x x

Shanghai 14.5 x x x x

Kolkata 14.3 x x x x x

Jakarta 13.2 x x

Buenos Aires 12.6 x x x

Global trends in urbanization

Region
Urban population Percentage urban

1950 1975 2007 2025 2050 1950 1975 2007 2025 2050

World 737 1518 3294 4584 6398 29.1 37.3 49.4 57.2 69.6

More developed 

region
427 702 916 99 1071 52.5 67.0 74.4 79.0 86.0

Less developed 

region
310 817 2382 3590 5327 18.0 27.0 43.8 53.2 67.0

Africa 32 107 373 658 1233 14.5 25.7 38.7 47.2 61.8

Asia 237 574 1645 2440 3486 16.8 24.0 40.8 51.1 66.2

Europe 281 444 528 545 557 51.2 65.7 72.2 76.2 83.8

Latin America and 

the Carribean
69 198 448 575 683 41.4 61.1 78.3 83.5 88.7

North America 110 180 275 365 402 63.9 73.8 81.3 85.7 90.2

Oceania 8 13 24 27 31 62.0 71.5 70.5 71.9 76.4
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Dhjetë qytetet më të populluara dhe lidhja me rreziqet 
për fatkeqësi 

Tendencat globale të urbanizimit

Qyteti

Rajonet

Popullsia
(milion)

Tërmet Vullkan Stuhi Ciklon
Përm-
bytje

Valë të nxehti

Rreziku për fatkeqësi

Popullsia urbane Përqindja urbane

Shanghai

Tokyo

Mexico

New York

San Paulo

Mumbai

Delhi

Jakarta

Buenos Aires

Kolkata

Bota

Rajoni më 
i zhvilluar

Rajoni më pak i 
zhvilluar

Afrika

Azia

Evropa

Amerika Latine 
dhe Karaibet

Amerika Veriore

Oqeania



M y  C i t y  i s  G e t t i n g  R e a d y

Projected losses from earthquakes 
in megacities... 

Istanbul: A large earthquake in Istanbul is would 

be expected to kill 40,000 persons, injure 200,000 

and leave a staggering 400,000 households in 

need of shelter. About 40,000 buildings would be 

uninhabitable or su�er total collapse through 

“pancake type failure”. Another 300,000 more would 

have moderate to severe damages. The direct 

monetary losses due to building damage alone would 

add up to US$ 11 billion. 

Tehran: The North Tehran and Mosha faults 

situated towards the northern side of Greater 

Tehran and the Ray Fault on the southern limits of 

the city have the potential to generate Mw= 7.2 and 

6.7 respectively. This, according to the earthquake 

scenarios developed under the JICA-CEST, 1999-

2000, could produce a death toll of 120,000 to 

380,000 if either of the two faults were to move, 

because of the vulnerability of existing structures.

Mumbai: Several studies suggest that one of the 

most vulnerable elements exposed in Mumbai is 

its building stock, which certainly contributes to 

the increasing risk of its population. The Mumbai 

region is entirely urban and the building stock 

exhibits a rich mix of several di�erent technologies. 

A moderately low earthquake intensity level of VII 

(MSK scale) in the city could produce a death toll of 

34,000 if it was to happen early in the morning. The 

�ood risk is high.

Kathmandu City: A large in�ux of migrants has 

increased pressure on the local authorities to 

provide housing and basic services. The old part of 

town is particularly vulnerable due to: a) poor living 

conditions in high density neighbourhoods,  

b) poor capacity of the buildings to withstand 

seismic forces, c) narrow roadways that limit access 

in an emergency response, and d) limited water 

provision along with intricate electrical installations 

where �res can easily take hold9.  

In small urban centres

Many people in Africa, Asia and Latin America live 

in tens of thousands of small urban centres and in 

hundreds of thousands of large villages that have 

several thousand inhabitants and that might 

also be considered as small urban centres. The 

extent to which their populations face disaster 

needs consideration – especially given the over-

concentration in the literature on large cities or 

mega-cities.  Far more people live in small urban 

centres in low- and middle-income nations than 

in mega-cities.

Some of Turkey’s biggest builders have readily 

admitted to using shoddy materials and bad 

practices in the urban construction boom. In an 

interview in 2009 with the Turkish publication 

Referans, a billionaire Turkish developer described 

how in the 1970s, salty sea sand and scrap 

iron were routinely used in buildings made of 

reinforced concrete. ‘‘At that time, this was the 

best material,’’ he said, according to a translation 

of the interview. ‘‘Not just us, but all companies 

were doing the same thing. If an earthquake 

occurs in Istanbul, not even the army will be able 

to get in.’’

Source: In megacities, ‘rubble in waiting’; Millions 

are put at risk by �imsy housing built in populous 

quake zones, by Andrew C Revkin, International 

Herald Tribune, 26 February 2010.

Not only are cities 

home to over three 

billion people, but 

they are the economic 

engines of our 

societies and account 

for most nations’ 

wealth. In fact, most 

of the global GDP 

of US$ 39.4 trillion 

(2007 �gure, in 

constant 2000 US$) 

is generated in urban 

environments. 10

9 Earthquakes and Megacities Initiative (2010), Megacities Disaster Risk Management Knowledge Base (MDRM-KB), http://www.pdc.org/emi/emihome.html.

10 Development Data Platform (DDP) (2008), Population data: UN Population Division, Development Data Group World Population Prospects, 2006.  

 Revision, World Bank, Washington D.C.

Facts and Figures photo ville

photo petite ville

Eight of the ten most populous cities in the 

world are threatened by earthquakes, and six 

out of ten are vulnerable to storm surge and 

tsunami waves2.

cuote bidonville

Each year 25 million more people 

are living in slums and informal 

settlements which are often built 

on unsafe land, unstable slopes 

and flood plains.
UNHABITAT, 2010 State of the World’s Cities report.

Sign up 
today to make 

your city resilient 

to disasters

Slums in Colombia

Fakte dhe Shifra
Humbjet e parashikuara nga tërme-
tet në qytetet e mëdha

Stamboll: një tërmet i madh në Stamboll mund 
të shkaktojë vdekjen e 40,000 njerëzve, dëmtimin 
e 200,000 të tjerëve dhe të lërë mbi 400,000 
familje të pastreha. Rreth 40,000 ndërtesa do të 
bëheshin të pabanueshme, ose do të shkatër-
roheshin plotësisht për shkak të “rrënimit të plotë 
të tyre”. Një grup tjetër prej 300,000 ndërtesash të 
tjera do të pësonin dëmtime të lehta deri në dëm-
time të rënda. Vetëm humbjet e drejtpërdrejta 
monetare për shkak të dëmtimit të ndërtesave do 
të kapnin shifrën e 11 miliardë dollarëve.

Teheran: Teherani i Veriut dhe fushat e Moshas, 
të shtrira në Teheranin e Madh dhe Ray Fault 
në kufijtë jugorë të qytetitmund të goditen nga 
tërmet përkatësisht 7.2 dhe 6.7 ballë secili. Kjo, 
sipas skenarëve të tërmeteve të zhvilluara nga 
JICA-CEST, 1999-2000, mund të prodhojë një 
bilanc prej 120,000 deri në 380,000 të vdekurish 
në rast se njëra nga të dyja skajet do të lëvizte për 
shkak të vulnerabilitetit të strukturave ekzistuese.

Mumbai: Ka disa studime që tregojnë se një ndër 
elementët më cënueshëmtë ekspozuar në Mum-
bai janë ndërtesat e tij, të cilat pa dyshim luajnë 
rol në rritjen ne rrezikut për popullsinë vendase. 
Rajoni i Mumbait është tërësisht urban, ndërkohë 
që ndërtesat janë realizuar me teknologji të 
ndryshme.Një tërmet i ulët i nivelit VII (niveli MSK) 
në qytet mund të prodhojë një bilanc vdekjeje 
prej 34,000 njerëzish në rast se ndodh herët në 
mëngjes.Rreziku i përmbytjeve është i lartë.

Qyteti i Katmandusë: Fluksi i madh i emi-
grantëve ka rritur presionin e autoriteteve lokale 
për strehim dhe shërbime bazë. Pjesa e vjetër e 
qytetit është posaçërisht e cënueshme për shkak 
të: a) gjendjes së keqe të jetesës në lagjet me 
densitet të lartë; b) gjendjes së keqe të ndërtesave 
për të përballuar goditjet sizmike në lagjet me 
densitet të lartë; c) rrugicave të ngushta që 
kufizojnë aksesin në raste emergjencash dhe d) 
furnizimit të kufizuar me ujë të pijshëm, si dhe 

instalimeve delikate elektrike, nga të cilat mund 
të shkaktohet lehtë zjarr. 

Në qendrat e vogla urbane

Shumë njerëz në Afrikë, Azi dhe në Amerikën 
Latine jetojnë në disa dhjetëra mijëra qendra 
të vogla urbane dhe në qindra mijëra fshatra 
të mëdhenj që kanë disa mijëra banorë dhe që 
mund të konsiderohen qendra të vogla urbane.
Niveli në të cilin popullsitë e tyre hasen me 
fatkeqësitë duhet të shqyrtohet, veçanërisht 
për shkak të mbipërqendrimit të literaturës në 
qytetet e mëdha ose në megaqytetet.Shumë 
më tepër njerëz jetojnë në qendrat e vogla 
urbane në kombet me të ardhura të vogla dhe 
të mesme sesa në megaqytete.

Disa prej ndërtuesve më të mëdhenj të Turqisë 
kanë pranuar se përdorin materiale të lira 
dhe praktika të këqija në bumin e ndërtimeve 
urbane. Në një intervistë në vitin 2009 me 
botimin turkReferans, një ndërtues miliarder 
turk përshkroi sesi në vitet ’70 përdoreshin 
rregullisht kripa e detit dhe skrapi në ndërtesat 
me beton të përforcuar. “Në të njëjtën kohë, ky 
ishte materiali më i mirë” – u shpreh ai, sipas 
përkthimit të intervistës. “Jo vetëm ne, portë 
gjithë kompanitë bënin të njëjtën gjë. Në rast 
se në Stamboll bie një tërmet, aty nuk do të 
mundet të shkojë as ushtria.

Burimi: në megaqytete miliona njerëz janë në 
rrezik fatkeqësish nga shtëpitë e ndërtuara në 
zona tërmetesh, nga Andrew C Revkin, Interna-
tional Herald Tribune, 26 shkurt 2010.

Qytetet nuk stre-
hojnë vetëm mbi 

tre miliardë banorë, 
por ata përbëjnë 

motorët ekonomikë 
të shoqërisë tonë dhe 

përfaqësojnë pjesën 
më të madhe të pasur-

isë tonë kombëtare.
Në fakt pjesa më 

e madhe e PBB-së 
botërore prej 39.4 
triliardë dollarësh 

gjenerohet në mjedise 
urbane9. 

9 Tërmetet dhe Nisma e Megaqyteteve (2010) Baza e Njohurisë për Menaxhimin e Rreziqeve nga Fatkeqësitë në Megaqytete (MDRM-KB) http://www.pdc.org/
emi/emihome.html 
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Projected losses from earthquakes 
in megacities... 

Istanbul: A large earthquake in Istanbul is would 

be expected to kill 40,000 persons, injure 200,000 

and leave a staggering 400,000 households in 

need of shelter. About 40,000 buildings would be 

uninhabitable or su�er total collapse through 

“pancake type failure”. Another 300,000 more would 

have moderate to severe damages. The direct 

monetary losses due to building damage alone would 

add up to US$ 11 billion. 

Tehran: The North Tehran and Mosha faults 

situated towards the northern side of Greater 

Tehran and the Ray Fault on the southern limits of 

the city have the potential to generate Mw= 7.2 and 

6.7 respectively. This, according to the earthquake 

scenarios developed under the JICA-CEST, 1999-

2000, could produce a death toll of 120,000 to 

380,000 if either of the two faults were to move, 

because of the vulnerability of existing structures.

Mumbai: Several studies suggest that one of the 

most vulnerable elements exposed in Mumbai is 

its building stock, which certainly contributes to 

the increasing risk of its population. The Mumbai 

region is entirely urban and the building stock 

exhibits a rich mix of several di�erent technologies. 

A moderately low earthquake intensity level of VII 

(MSK scale) in the city could produce a death toll of 

34,000 if it was to happen early in the morning. The 

�ood risk is high.

Kathmandu City: A large in�ux of migrants has 

increased pressure on the local authorities to 

provide housing and basic services. The old part of 

town is particularly vulnerable due to: a) poor living 

conditions in high density neighbourhoods,  

b) poor capacity of the buildings to withstand 

seismic forces, c) narrow roadways that limit access 

in an emergency response, and d) limited water 

provision along with intricate electrical installations 

where �res can easily take hold9.  

In small urban centres

Many people in Africa, Asia and Latin America live 

in tens of thousands of small urban centres and in 

hundreds of thousands of large villages that have 

several thousand inhabitants and that might 

also be considered as small urban centres. The 

extent to which their populations face disaster 

needs consideration – especially given the over-

concentration in the literature on large cities or 

mega-cities.  Far more people live in small urban 

centres in low- and middle-income nations than 

in mega-cities.

Some of Turkey’s biggest builders have readily 

admitted to using shoddy materials and bad 

practices in the urban construction boom. In an 

interview in 2009 with the Turkish publication 

Referans, a billionaire Turkish developer described 

how in the 1970s, salty sea sand and scrap 

iron were routinely used in buildings made of 

reinforced concrete. ‘‘At that time, this was the 

best material,’’ he said, according to a translation 

of the interview. ‘‘Not just us, but all companies 

were doing the same thing. If an earthquake 

occurs in Istanbul, not even the army will be able 

to get in.’’

Source: In megacities, ‘rubble in waiting’; Millions 

are put at risk by �imsy housing built in populous 

quake zones, by Andrew C Revkin, International 

Herald Tribune, 26 February 2010.

Not only are cities 

home to over three 

billion people, but 

they are the economic 

engines of our 

societies and account 

for most nations’ 

wealth. In fact, most 

of the global GDP 

of US$ 39.4 trillion 

(2007 �gure, in 

constant 2000 US$) 

is generated in urban 

environments. 10

9 Earthquakes and Megacities Initiative (2010), Megacities Disaster Risk Management Knowledge Base (MDRM-KB), http://www.pdc.org/emi/emihome.html.

10 Development Data Platform (DDP) (2008), Population data: UN Population Division, Development Data Group World Population Prospects, 2006.  

 Revision, World Bank, Washington D.C.

Facts and Figures photo ville

photo petite ville

Eight of the ten most populous cities in the 

world are threatened by earthquakes, and six 

out of ten are vulnerable to storm surge and 

tsunami waves2.

cuote bidonville

Each year 25 million more people 

are living in slums and informal 

settlements which are often built 

on unsafe land, unstable slopes 

and flood plains.
UNHABITAT, 2010 State of the World’s Cities report.

Sign up 
today to make 

your city resilient 

to disasters

Slums in Colombia

Regjistrohuni sot 
për ta bërë qytetin 
tuaj të sigurt ndaj 

fatkeqësive

Çdo vit 25 milionë më shumë 
njerëz jetojnë në katastrofa ur-
bane dhe zona informate, të cilat 
shpesh janë të ndërtuara në toka 
të  pasigurta, shpate të paqën-
drueshme dhe fusha që përm-
byten. 
UNHABITAT, Raporti për Gjendjen e Qyteteve të Botës 2010.

Slums in Colombia
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What is a city? To an economist, a city is 

an engine for economic growth, a haphazard 

arrangement of physical assets and potential 

rewards. To a politician or a planner, a city is a place 

of connections: a network of roads, electrical cables, 

piped water and drains. To the urban workforce, and 

the migrants attracted to the city, it o�ers shelter, 

safety and a source of livelihood. To property owners, 

developers and planners, a city is its housing, its stock 

of physical assets. To someone who lives in a city – 

and that includes all of the above and many more 

- a city is a physical and cultural arena, a place of 

political freedom, a source of cultural and intellectual 

vitality. And all of this is at risk from a storm surge, 

a cyclone, a catastrophic volcanic eruption, or a set 

of powerful earthquake waves racing through the 

bedrock at 7,000 kilometres an hour.  

Resilience means the ability of a system, 

community or society exposed to hazards to resist, 

absorb, accommodate to and recover from the 

e�ects of a hazard in a timely and e�cient manner, 

including through the preservation and restoration 

of its essential basic structures and functions11. 

Sustainable urbanization is understood 

as a process which promotes an integrated, 

gender-sensitive and pro-poor approach to the 

social, economic and environmental pillars of 

sustainability. It is based on participatory planning 

and decision making processes, and inclusive 

governance. More speci�cally, the principles of 

sustainable urbanization involve12: 

(i) Accessible and pro-poor land, infrastructure, services, 

mobility and housing;

(ii) Socially inclusive, gender sensitive, healthy and safe 

development;

(iii) Environmentally sound and carbon-e�cient built 

environment;

(iv) Participatory planning and decision making processes;

(v) Vibrant and competitive local economies promoting 

decent work and livelihoods;

(vi) Assurance of non-discrimination and equitable rights 

to the city; and 

(vii) Empowering cities and communities to plan for 

and e�ectively manage adversity and change- to build 

resilience. (UN-HABITAT World Urban Campaign, 2009)

 

 

 

 

The second session of the Global Platform for 

Disaster Risk Reduction in June 2009 highlighted 

targets for the implementation of the Hyogo 

Framework for Action.  By 2011 national 

assessments of the safety of existing education 

and health facilities should be undertaken, and by 

2015 concrete action plans for safer schools and 

hospitals should be developed and implemented 

in all disaster-prone countries. By 2015, all major 

cities in disaster-prone areas should include and 

enforce disaster risk reduction measures in their 

building and land use codes. Targets were also 

proposed for national risk assessments, municipal 

disaster recovery plans, early warning systems, 

water risks, and the enforcement of building 

codes. 

There are a number of actions that local governments, citizens and the private sector can undertake to 

make a city more resilient. Natural hazards will always occur in di�erent magnitude and severity, but 

they do not need to turn into devastation. Is your city ready?  

A disaster resilient city: 

�� Is one where people participate, decide and plan their city together with the local 

government authorities, based on their capacities and resources 

�� Has a competent and accountable local government that caters for sustainable 

urbanization with participation from all groups

�� Is one where many disasters are avoided because the whole population lives in homes and 

neighborhoods served by good infrastructure (piped water, good sanitation and drainage, 

all-weather roads, electricity) and services (health care, schools, garbage collection, 

emergency services), in structures that meet sensible building codes, without the need for 

informal settlements on flood plains or steep slopes because no other land is available  

�� Understands its dangers, and develops a strong, local information base on hazards and 

risks, on who is exposed and who is vulnerable 

�� Has taken steps to anticipate disaster and protect assets – people, their homes and 

possessions, cultural heritage, economic capital – and is able to minimize physical and 

social losses arising from extreme weather events, earthquakes or other hazards 

�� Has committed the necessary resources and is capable of organizing itself before, during 

and after a natural hazard event

�� Is able to quickly restore basic services as well as resume social, institutional and economic 

activity after such an event   

�� Understands that most of the above is also central to building resilience to climate 

change. 

����������������������������������������������������������������������������������������������������
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The cost of a disaster-

safe hospital or health 

facility is negligible 

when included in early 

design considerations. 

For the vast majority 

of new health 

facilities, incorporating 

comprehensive 

disaster protection 

from earthquake and 

weather events into 

designs from the 

beginning will add 

only 4% to the total 

cost13

11  United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR) (2009), UNISDR Terminology on Disaster Risk Reduction, UNISDR, Geneva.

12  UN-HABITAT (2009) World Urban Campaign

13  WHO, PAHO, UNISDR (2008), 2008-2009 World Disaster Reduction Campaign ‘Hospitals Safe from Disasters’. www.safehospitals.info.

Some definitions

What is a Disaster Resilient 
City?

Haiti, Earthquake 2010 

Çfarë është një qytet i sigurt 
nga fatkeqësitë?
Disa përkufizime
Ka disa masa që mund të merren nga qeveritë vendore dhe sektori privat për ta bërë një 
qytet më të sigurt. Fatkeqësitë natyrore do të ndodhin gjithnjë në nivele dhe shkallë të 
ndryshme, por ato nuk kanë pse të kthehen në ngjarje shkatërruese. A është gati qyteti 
juaj?

Një qytet i sigurt nga fatkeqësitëështë një qytet 
•  ku njerëzit janë aktivë, marrin vendime dhe planifikojnë për qytetin e tyre së bashku me 
organet e qeverive vendore, mbi bazën e kapaciteteve dhe të burimeve të tyre;

•  që ka një qeveri vendore kompetente dhe të përgjegjshme, e cila kujdeset për urbanizimin e 
qëndrueshëm me pjesëmarrjen e të gjitha grupeve;

•  ku shmangen shumë nga fatkeqësitë, pasi pjesa më e madhe e popullsive jeton në shtëpi dhe 
në lagje me infrastrukturë të mirë (tubacionet për ujin, kanalizimet, kullimet, rrugë që mund të 
përshkruhen në të gjitha kushtet atmosferike), në struktura që plotësojnë kodet e ndërtesave të 
ndjeshme, pa nevojën e zonave informale të ndërtuara në zona ujëmbledhëse ose në sipërfaqe të 
rrëshqitshme për shkak të mospasjes së tokave të tjera;

•  që i kupton rreziqet e tij dhe që zhvillon një informacion të fortë vendor bazuar në rreziqet dhe 
fatkeqësitë, në personat që janë të ekspozuar dhe të cënueshëm;

•  ka marrë masa për të parashikuar fatkeqësitë dhe mbrojtjen e njerëzve, pronave, trashëgimive 
kulturore, kapitalit ekonomik dhe është i gatshëm të minimizojë humbjet fizike dhe sociale që 
shkaktohen nga ngjarjet e motit ekstrem, tërmetet dhe fatkeqësitë e tjera;

•  është i aftë të ofrojë shpejt shërbimet pas fatkeqësive dhe të rifillojë aktivitetet sociale, institu-
cionale dhe ekonomike pas një aktiviteti të tillë;

•  kupton që pjesa më e madhe e pikave të mësipërme është po ashtu shumë e rëndësishme për 
të pasur qytete më të sigurta ndaj ndryshimeve klimaterike.

Një faktor i rëndësishëm për uljen e suksesshme të fatkeqësive urbane është marrëdhënia ndërmjet 
qeverisë vendore dhe njerëzve që janë nën juridiksionin e saj dhe që janë më shumë të rrezikuar.

Qytet i  im po bëhet gati
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piped water and drains. To the urban workforce, and 

the migrants attracted to the city, it o�ers shelter, 

safety and a source of livelihood. To property owners, 

developers and planners, a city is its housing, its stock 

of physical assets. To someone who lives in a city – 

and that includes all of the above and many more 

- a city is a physical and cultural arena, a place of 

political freedom, a source of cultural and intellectual 

vitality. And all of this is at risk from a storm surge, 

a cyclone, a catastrophic volcanic eruption, or a set 

of powerful earthquake waves racing through the 

bedrock at 7,000 kilometres an hour.  

Resilience means the ability of a system, 

community or society exposed to hazards to resist, 

absorb, accommodate to and recover from the 

e�ects of a hazard in a timely and e�cient manner, 

including through the preservation and restoration 

of its essential basic structures and functions11. 

Sustainable urbanization is understood 

as a process which promotes an integrated, 

gender-sensitive and pro-poor approach to the 

social, economic and environmental pillars of 

sustainability. It is based on participatory planning 

and decision making processes, and inclusive 

governance. More speci�cally, the principles of 

sustainable urbanization involve12: 

(i) Accessible and pro-poor land, infrastructure, services, 

mobility and housing;

(ii) Socially inclusive, gender sensitive, healthy and safe 

development;

(iii) Environmentally sound and carbon-e�cient built 

environment;

(iv) Participatory planning and decision making processes;

(v) Vibrant and competitive local economies promoting 

decent work and livelihoods;

(vi) Assurance of non-discrimination and equitable rights 

to the city; and 

(vii) Empowering cities and communities to plan for 

and e�ectively manage adversity and change- to build 

resilience. (UN-HABITAT World Urban Campaign, 2009)
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2015 concrete action plans for safer schools and 

hospitals should be developed and implemented 

in all disaster-prone countries. By 2015, all major 

cities in disaster-prone areas should include and 
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building and land use codes. Targets were also 

proposed for national risk assessments, municipal 

disaster recovery plans, early warning systems, 

water risks, and the enforcement of building 

codes. 

There are a number of actions that local governments, citizens and the private sector can undertake to 

make a city more resilient. Natural hazards will always occur in di�erent magnitude and severity, but 

they do not need to turn into devastation. Is your city ready?  

A disaster resilient city: 

�� Is one where people participate, decide and plan their city together with the local 

government authorities, based on their capacities and resources 

�� Has a competent and accountable local government that caters for sustainable 

urbanization with participation from all groups

�� Is one where many disasters are avoided because the whole population lives in homes and 

neighborhoods served by good infrastructure (piped water, good sanitation and drainage, 

all-weather roads, electricity) and services (health care, schools, garbage collection, 

emergency services), in structures that meet sensible building codes, without the need for 

informal settlements on flood plains or steep slopes because no other land is available  

�� Understands its dangers, and develops a strong, local information base on hazards and 

risks, on who is exposed and who is vulnerable 

�� Has taken steps to anticipate disaster and protect assets – people, their homes and 

possessions, cultural heritage, economic capital – and is able to minimize physical and 

social losses arising from extreme weather events, earthquakes or other hazards 

�� Has committed the necessary resources and is capable of organizing itself before, during 

and after a natural hazard event

�� Is able to quickly restore basic services as well as resume social, institutional and economic 

activity after such an event   

�� Understands that most of the above is also central to building resilience to climate 

change. 
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safe hospital or health 

facility is negligible 

when included in early 

design considerations. 

For the vast majority 

of new health 

facilities, incorporating 

comprehensive 

disaster protection 

from earthquake and 

weather events into 

designs from the 

beginning will add 

only 4% to the total 

cost13

11  United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR) (2009), UNISDR Terminology on Disaster Risk Reduction, UNISDR, Geneva.

12  UN-HABITAT (2009) World Urban Campaign

13  WHO, PAHO, UNISDR (2008), 2008-2009 World Disaster Reduction Campaign ‘Hospitals Safe from Disasters’. www.safehospitals.info.

Some definitions

What is a Disaster Resilient 
City?

Haiti, Earthquake 2010 

Kostoja e një spitali 
ose e një institucioni 

që nuk preket nga 
fatkeqësitë është e 
pakonsiderueshme 

kur fatkeqësitë mer-
ren parasysh që në 

fazat e projektimit.Për 
pjesën më të madhe 
të ndërtesave të reja 
shëndetësore, duke 
përfshirë mbrojtjen 
e përgjithshme nga 
fatkeqësitë e shkak-
tuara nga tërmetet 
dhe ngjarje të tjera 
klimaterike në pro-

jektime që në fillim të 
procesit shton vetëm 

4 përqind në koston e 
përgjithshme”10.

Çfarë është një qytet? Për një ekono-
mist një qytet është një motor për rritjen 
ekonomike, një organizim i aseteve fizike 
me shpërblimet e mundshme. Për një poli-
tikan ose një urbanist, qyteti është vendi 
i lidhjeve: një rrjet rrugësh, kabllosh elek-
trike, tubacionesh për ujin e pijshëm dhe 
për kullimet. Për krahun urban të punës 
dhe për emigrantët e lidhur me qytetin, 
qyteti është vendi që i ka strehuar, është 
vendi që mban asetet fizike. Për dikë që 
jeton në qytet, qyteti i përfshin të gjitha 
përshkrimet e sipërpërmendura, madje 
dhe shumë më shumë përshkrime: qyteti 
është arena fizike dhe kulturore, vendi i 
lirisë politike, burimi i vitalitetit kulturor 
dhe intelektual. Dhe e gjithë kjo është në 
rrezik nga një stuhi, nga një ciklon, një 
shpërthim katastrofik vullkanik, nga disa 
valë tërmetesh që ecin me vrap me 7,000 
kilometra në orë.

Rezistenca është aftësia e një sistemi, 
komuniteti ose shoqërie të ekspozuar 
ndaj fatkeqësivepër të rezistuar, thithur, 
komunikuar, dhe për t’u rimëkëmbur nga 
efektet e fatkeqësive në kohën e duhur 
dhe në mënyrë efikase, duke përfshirë dhe 
ruajtjen dhe restaurimin e strukturave dhe 
funksioneve themelore bazë të saj11.

Urbanizimi i qëndrueshëm kuptohet si 
një proces që nxit një qasje të integruar, 
të ndjeshme gjinore dhe në dobi të të var-
fërve në shtyllat sociale, ekonomike dhe 
mjedisore të qëndrueshmërisë.Ai bazohet 
në procese pjesëmarrëse për planifikimin 
dhe vendimmarrjen dhe përfshin qeveris-
jen. Më specifikisht, parimet e urbanizimit 
të qëndrueshëm përfshijnë12:

(i) tokë, infrastrukturë, shërbime, lëvizshmëri 
dhe strehim të aksesueshëm dhe në dobi të të 
varfërve;

(ii) zhvillime sociale përfshirëse, që u përkasin të 
gjitha gjinive, të shëndetshme dhe të sigurta;

(iii) ambient të sigurt mjedisor dhe të efektshëm 
lidhur me karbonin;

(iv) procese planifikimi dhe vendimmarrëse me 
pjesëmarrjen e qytetarëve;

(v) ekonomi vendore të gjalla dhe konkurruese që 
nxisin punën dhe jetesën e denjë; dhe 

(vi) fuqizimin e qyteteve dhe të komuniteteve për 
të planifikuar dhe për të menaxhuar në mënyrë 
efektive aktivitetet negative dhe ndryshimin 
për të ndërtuar rezistencën e tyre (UN-HABITAT 
Fushata Botërore Urbane, 2009).

10 Platforma e të Dhënave Zhvillimore (DDP) (2008), të dhënat e popullsisë: Divizioni i Popullsisë i OKB-së Grupi i të Dhënave Zhvillimore, Mundësitë e Popullsisë Botërore, 
2006. Rishikim, Banka Botërore, Washington D.C.
11 UN-HABITAT (2009) Fushata Urbane Botërore
12 Strategjia Ndërkombëtare e Kombeve të Bashkuara për Uljen e Fatkeqësive (UNISDR) (2009), Terminologjia e UNISDR-së për Uljen e Rreziqeve nga Fatkeqësitë; www.
safehospitals.info

Sesioni i dytë i Platformës Globale për Uljen 
e Rrezikut nga Fatkeqësitënë qershor 2009 
theksoi objektivat për zbatimin e Kuadrit të 
Hyogo-s për Veprim. Deri në vitin 2011 duhet 
të bëhen vlerësimet kombëtare për sigurinë e 
ambienteve ekzistuese arsimore dhe deri në 
vitin 2015 duhet të zhvillohen dhe të zbatohen 
plane konkrete veprimi në të gjitha vendet 
që mund të preken nga fatkeqësitë. Deri në 
vitin 2015, të gjitha qytetet kryesore në zonat 
e prekura nga fatkeqësitë duhet të përfshijnë 
dhe të zbatojnë masa për uljen e rrezikut ndaj 
fatkeqësive natyrore në kodet për ndërtesat 
dhe për përdorimin e tokës.Janë propozuar 
objektiva edhe për vlerësimet kombëtare të 
rreziqeve, planet bashkiake për rimëkëmbjen 
nga fatkeqësitë, sistemet e paralajmërimit të 
hershëm, rreziqet e ujërave dhe zbatimin e 
ligjeve për ndërtesat.

Haiti, 2010.
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Urban risk reduction as an opportunity – what 
are the benefits?

Cities that proactively seek to reduce disaster risk, as part of their sustainable urbanization e�orts, 

can bene�t greatly in the following ways: saved lives and property in case of disaster with dramatic 

reduction in fatalities and serious injuries 

�� Protected development gains and less diversion of city resources to disaster response and 

recovery

�� Active citizen participation and local democracy

�� Increased investment in houses, buildings and other properties, in anticipation of fewer 

disaster losses

�� Increased capital investments in infrastructure, including retrofitting, renovation and renewal

�� Business opportunities, economic growth and employment as safer, better-governed cities 

attract more investment 

�� Balanced ecosystems, which foster provisioning and cultural ecosystem services such as 

fresh water and recreation

�� Overall better health and wellbeing

�� Improved education in safer schools.

The Hyogo Framework for Action 2005-2015: Building the Resilience 
of Nations and Communities to Disasters

The Hyogo Framework for Action was adopted by 168 Member States in Japan in 2005 to build the 

resilience of nations and communities by the year 2015. The �ve priorities are equally important for 

urban settings:

Make disaster risk reduction a priority in urban practices

Know urban risks and take actions

Build understanding and awareness of urban risks

Reduce urban risks

Prepare your city and be ready to act

www.preventionweb.net/english/hyogo/

TEN-POINT CHECKLIST – ESSENTIALS FOR 
MAKING CITIES RESILIENT
The campaign proposes a checklist of Ten Essentials for Making Cities Resilient that can be 

implemented by mayors and local governments.   The checklist derives from the five priorities 

of the Hyogo Framework for Action 2005-2015: Building the Resilience of Nations and Communities 

to Disasters, a key instrument for implementing disaster risk reduction. Achieving all, or even 

some, of these ten essentials will help cities to become more resilient. Have your City Council 

and local government sign up to this!

Put in place organization and coordination to understand and reduce disaster risk, based 

on participation of citizen groups and civil society. Build local alliances. Ensure that all 

departments understand their role in disaster risk reduction and preparedness.  

 

Assign a budget for disaster risk reduction and provide incentives for homeowners, low-income 

families, communities, businesses and the public sector to invest in reducing the risks they face. 

 

Maintain up-to-date data on hazards and vulnerabilities, prepare risk assessments and use 

these as the basis for urban development plans and decisions. Ensure that this information and 

the plans for your city’s resilience are readily available to the public and fully discussed with 

them. 

 

Invest in and maintain critical infrastructure that reduces risk, such as flood drainage, adjusted 

where needed to cope with climate change.  

 

Assess the safety of all schools and health facilities and upgrade them as necessary.  

 

Apply and enforce realistic, risk-compliant building regulations and land-use planning 

principles. Identify safe land for low-income citizens and develop upgrading of informal 

settlements, wherever feasible.   

 

Ensure that education programmes and training on disaster risk reduction are in place in 

schools and local communities.   

 

Protect ecosystems and natural buffers to mitigate floods, storm surges and other hazards to 

which your city may be vulnerable. Adapt to climate change by building on good risk reduction 

practices.   

 

Install early warning systems and emergency management capacities in your city and hold 

regular public preparedness drills.  

 

After any disaster, ensure that the needs of the survivors are placed at the 

centre of reconstruction with support for them and their community 

organizations to design and help implement responses, including 

rebuilding homes and livelihoods. Sign up 
today to make 

your city resilient 

to disasters

Prijavite 
se danas da ucinite 

svoj grad otpornim 

na katastrofe

LiSTA Me DHjeTë eLeMeNTë Të DoMoSDoSHëM 
PëR Të T’i BëRë QyTeTeT Të SigURTA
Fushata ka propozuar një listë me Dhjetë Elementë për t’i Bërë Qytetet më të Qwndrueshme. 
Ajo mund të zbatohet nga kryetarët e bashkive dhe nga qeveritë vendore. Lista rrjedh nga pesë 
përparësitë e Planit të Masave të Hyogos HFA 2005-2015: Ndërtimi i Rezistencës së Kombeve dhe 
Komuniteteve ndaj Fatkeqësive, instrument kyç për zbatimin e uljes së rrezikut të fatkeqësive. 
Arritja e të gjithë këtyre dhjetë zërave, ose e një pjese të tyre, do t’i ndihmojë qytetet të bëhen më 
rezistente. A është regjistruar Këshilli Bashkiak dhe qeveria juaj vendore për këtë nismë?

bëni organizimin dhe koordinimin e nevojshëm për uljen e rrezikut ndaj fatkeqësive bazuar në 
pjesëmarrjen e grupeve të qytetarëve dhe të shoqërisë civile; ndërtoni aleanca vendore; sigurohuni 
që të gjitha departamentet të kuptojnë rolin e tyre në reduktimin e rreziqeve nga fatkeqësitë dhe në 
përgatitjen ndaj tyre;

caktoni një buxhet për uljen e rrezikut nga fatkeqësitëdhe jepuni stimuj pronarëve të shtëpive, 
familjeve me të ardhura të ulëta, komuniteteve, bizneseve dhe sektorit publik, për të ulur rreziqet me 
të cilat ata hasen;

investoni në infrastrukturë dhe mirëmbajeni atë në mënyrë që të ulen rreziqet,të tilla si  shkarkimi i 
përmbytjeve, dhe përshtatuni me ndryshimet klimaterike kudo që është e nevojshme.

investoni në infrastrukturë dhe mirëmbajeni atë në mënyrë që të ulen rreziqet,të tilla si  shkarkimi i 
përmbytjeve, dhe përshtatuni me ndryshimet klimaterike kudo që është e nevojshme.

vlerësoni sigurinë e të gjithë shkollave dhe ambienteve shëndetësore dhe përditësojini ato sipas 
nevojës;

përdorni dhe zbatoni rregullore ndërtimi dhe parimet për planifikimin e përdorimit të tokës që mar-
rin parasysh rreziqet; identifikoni tokë të sigurt për qytetarët me të ardhura të pakta dhe zhvilloni 
përmirësimin e zonave informale, atje ku është e mundur.

sigurohuni për ekzistencën e programeve arsimore dhe të trajnimit për uljen e rreziqeve nga fat-
keqësitë në shkolla dhe në komunitete vendore;

mbroni ekosistemet dhe pengesat natyrore për zbutjen e përmbytjeve, prurjeve të shiut dhe fatkeqë-
sive të tjera ndaj të cilave mund të jetë i rrezikuar qyteti juaj; përshtatuni me ndryshimet klimaterike 
duke ndërtuar sipas praktikave më të mira për uljen e rrezikut;

instaloni sisteme të paralajmërimit të hershëm dhe kapacitete për menaxhimin e emergjencave në 
qytetin tuaj dhe jepni udhëzime të rregullta për përgatitjen e publikut.

pas çdo fatkeqësie sigurohuni që nevojat e të mbijetuarve të vendosen në qendër të rindërtimit, 
duke u ofruar mbështetje atyre dhe organizatave të tyre të komunitetit për të projektuar dhe për të 
ndihmuar vënien në jetë të përgjigjeve ndaj fatkeqësive, duke përfshirë rindërtimin e shtëpive dhe të 
jetesës.

Regjistrohuni sot 
për ta bërë qytetin 
tuaj të sigurt ndaj 

fatkeqësive

Qytet i  im po bëhet gati



M y  C i t y  i s  G e t t i n g  R e a d y

Urban risk reduction as an opportunity – what 
are the benefits?

Cities that proactively seek to reduce disaster risk, as part of their sustainable urbanization e�orts, 

can bene�t greatly in the following ways: saved lives and property in case of disaster with dramatic 

reduction in fatalities and serious injuries 

�� Protected development gains and less diversion of city resources to disaster response and 

recovery

�� Active citizen participation and local democracy

�� Increased investment in houses, buildings and other properties, in anticipation of fewer 

disaster losses

�� Increased capital investments in infrastructure, including retrofitting, renovation and renewal

�� Business opportunities, economic growth and employment as safer, better-governed cities 

attract more investment 

�� Balanced ecosystems, which foster provisioning and cultural ecosystem services such as 

fresh water and recreation

�� Overall better health and wellbeing

�� Improved education in safer schools.

The Hyogo Framework for Action 2005-2015: Building the Resilience 
of Nations and Communities to Disasters

The Hyogo Framework for Action was adopted by 168 Member States in Japan in 2005 to build the 

resilience of nations and communities by the year 2015. The �ve priorities are equally important for 

urban settings:

Make disaster risk reduction a priority in urban practices

Know urban risks and take actions

Build understanding and awareness of urban risks

Reduce urban risks

Prepare your city and be ready to act

www.preventionweb.net/english/hyogo/

TEN-POINT CHECKLIST – ESSENTIALS FOR 
MAKING CITIES RESILIENT
The campaign proposes a checklist of Ten Essentials for Making Cities Resilient that can be 

implemented by mayors and local governments.   The checklist derives from the five priorities 

of the Hyogo Framework for Action 2005-2015: Building the Resilience of Nations and Communities 

to Disasters, a key instrument for implementing disaster risk reduction. Achieving all, or even 

some, of these ten essentials will help cities to become more resilient. Have your City Council 

and local government sign up to this!

Put in place organization and coordination to understand and reduce disaster risk, based 

on participation of citizen groups and civil society. Build local alliances. Ensure that all 

departments understand their role in disaster risk reduction and preparedness.  

 

Assign a budget for disaster risk reduction and provide incentives for homeowners, low-income 

families, communities, businesses and the public sector to invest in reducing the risks they face. 

 

Maintain up-to-date data on hazards and vulnerabilities, prepare risk assessments and use 

these as the basis for urban development plans and decisions. Ensure that this information and 

the plans for your city’s resilience are readily available to the public and fully discussed with 

them. 

 

Invest in and maintain critical infrastructure that reduces risk, such as flood drainage, adjusted 

where needed to cope with climate change.  

 

Assess the safety of all schools and health facilities and upgrade them as necessary.  

 

Apply and enforce realistic, risk-compliant building regulations and land-use planning 

principles. Identify safe land for low-income citizens and develop upgrading of informal 

settlements, wherever feasible.   

 

Ensure that education programmes and training on disaster risk reduction are in place in 

schools and local communities.   

 

Protect ecosystems and natural buffers to mitigate floods, storm surges and other hazards to 

which your city may be vulnerable. Adapt to climate change by building on good risk reduction 

practices.   

 

Install early warning systems and emergency management capacities in your city and hold 

regular public preparedness drills.  

 

After any disaster, ensure that the needs of the survivors are placed at the 

centre of reconstruction with support for them and their community 

organizations to design and help implement responses, including 

rebuilding homes and livelihoods. Sign up 
today to make 

your city resilient 

to disasters

Ulja e rrezikut urban si mundësi – cilat janë 
përfitimet?

Qytetet që kërkojnë në mënyrë aktive të ulin rrezikun nga fatkeqësitë si pjesë të përpjekjeve të 
tyre të qëndrueshme për urbanizim, mund të përfitojnë shumë në mënyrat e mëposhtme: 

•   të shpëtojnë jetë dhe prona në rast fatkeqësish natyrore duke ulur numrin e vdekjeve dhe të dëm-
timeve të rënda;

•  të përfitojnë nga zhvillimi i mbrojtur duke përdorur me mençuriburimet e qytetit në përgjigjen 
ndaj fatkeqësive dhe rimëkëmbjen pas tyre;

•  pjesëmarrja aktive e qytetarëve dhe demokracia vendore;

•  më shumë investime në shtëpi, ndërtesa dhe prona të tjera, për të ulur më tej numrin e humbjeve 
në rast fatkeqësish;

•  më shumë investime kapitale në infrastrukturë, duke përfshirë rinovimin dhe rindërtimin;

•  mundësi biznesi, rritje ekonomike dhe punësim ndërkohë që qytetet më të sigurta dhe më mirë të 
qeverisura thithin më shumë investime;

•   ekosisteme të balancuara që forcojnë ofrimin dhe shërbimet e ekosistemit kulturor, të tilla si ujin e 
pijshëm dhe mundësinë e aktiviteteve në kohën e lirë;

•  shëndet dhe mirëqenie e përgjithshme më e mirë;

•  arsimim i përmirësuar në shkolla më të sigurta.

Plani i Masave të Hyogos HFA 2005-2015 2005-2015: Ndërtimi i Rezistencës 
së Kombeve dhe i Komuniteteve ndaj Fatkeqësive 

Plani i Masave të Hyogos HFA 2005-2015 u miratua nga 168 shtetet anëtare në Japoni në vitin 
2005 për të rritur rezistencën e kombeve dhe të komuniteteve deri në vitin 2015. Të pesta 
përparësitë janë njëlloj të rëndësishme për zonat urbane:

ulja e rrezikut të fatkeqësivetë bëhet përparësi e praktikave urbane

njohja e rreziqeve urbane dhe merrja e masave

rritja e të kuptuarit dhe e ndërgjegjësimit ndaj rreziqeve urbane

ulja e rreziqeve urbane

përgatitja e qytetit tuaj dhe gatishmëria për të vepruar 

www.preventionweb.net/english/hyogo
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The vision of the campaign is to achieve resilient, 

sustainable urban communities. 

The campaign will urge local governments to take 

action now to reduce cities’ risks to disasters. 

The objectives of the Making Cities Resilient 

Campaign are threefold, and can be achieved 

through building long-lasting partnerships:

Know more 

Raise the awareness of citizens and governments 

at all levels of the bene�ts of reducing urban risks

Invest wisely 

Identify budget allocations within local 

government funding plans to invest in disaster 

risk reduction activities 

Build more safely

Include disaster risk reduction in participatory 

urban development planning processes and 

protect critical infrastructure 

“My City is getting ready” is a rallying call for 

all mayors and local governments to make as 

many cities as possible as resilient as possible. It 

is also a call for local community groups, citizens, 

planners, academia and the private sector to join 

these e�orts.

While the campaign addresses citizens – those 

who live in  urban areas and who elect the 

decision makers who can take the necessary steps 

to make their cities safer – the campaign’s principal 

target groups are mayors and local governments 

of cities of di�erent sizes, characteristics, locations 

and risk pro�les.  Mayors and local governments 

are the agencies who can take action and make 

our cities safer.  Mobilizing these important actors 

in the disaster risk reduction process is essential to 

making cities resilient.

The campaign slogan has meaning for everyone. 

Whatever the city, the message to reduce risk will 

resonate with all citizens worldwide. For example, 

Sao Paulo is Getting Ready! Kobe is Getting 

Ready! Istanbul is Getting Ready! Santa Tecla is 

getting ready! 

The Making Cities Resilient 
Campaign

In this campaign, 

the term ‘city’ 

refers to urban 

areas in general, 

encompassing the 

responsibility of  

‘local governments’ 

of di�erent 

scales, whether 

regional, provincial, 

metropolitan, 

townships or 

villages.

The aim is to 

get 100 mayors 

to commit to at 

least one of the 

Ten Essentials 

for Making Cities 

Resilient by 2011; 

and to involve 

hundreds of 

participating local 

governments and 

as many citizens as 

possible to pledge 

to join the hospital 

and school safety 

initiative. 

Main objectives of the campaign

Sign up to the One Million Safe Schools and 

Hospitals Initiative

 

People in unsafe schools, hospitals and health 

facilities are at the greatest risk when a disaster 

strikes. We can improve the safety of schools, 

hospitals and health facilities to address the 

increasing risk due to climate change and other 

disasters - natural and man-made. 

The One Million Safe Schools and 

Hospitals Initiative of the campaign encourages 

everyone to make a pledge for a school or 

hospital and to make them safer now. Anyone 

can make a pledge. Everyone can contribute.  

Be an advocate, a leader or a champion for safe 

schools and hospitals.  

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

Sign up 
today to make 

your city resilient 

to disasters

“ In recent years, cities around the 

world are being faced with threats such 

as large-scale disasters and diseases 

including in�uenza, and we are 

constantly living side-by-side with the 

risk of various perils. In the midst of such 

circumstances, I believe that cities must 

not only dedicate themselves to their 

own crisis management endeavors, 

but also enhance collaboration with 

neighboring cities, countries and 

regions to create a system in which 

they can help each other in times of 

need. Utilizing its broad network, 

CITYNET is already promoting city-

to-city cooperation on the theme 

of “Disaster Prevention”. Let us work 

together to further deepen our city-to-

city partnerships and aim for a “World 

Resilient to Disasters”.

Fumiko Hayashi

President of CITYNET / Mayor of 

Yokohama

Regjistrohuni sot 
për ta bërë qytetin 
tuaj të sigurt ndaj 

fatkeqësive

“Qyteti im po bëhet gati” është thirrje për 
të gjithë kryetarët e bashkive dhe qeveritë 
vendore për të rritur rezistencën e sa më 
shumë qyteteve përkundrejtfatkeqësive. Ajo 
është po ashtu thirrje për grupet e komu-
nitetit, qytetarët, planifikuesit, akademinë 
dhe sektorin privat për t’ju bashkuar këtyre 
përpjekjeve.

Ndërkohë fushata u drejtohet edhe qytetarëve, 
atyre që jetojnë në zonat urbane dhe që 
zgjedhin vendimmarrësit për të marrë hapat 
e nevojshme për t’i bërë më të sigurt qytetet 
e tyre.Grupet kryesore të synuara nga fushata 
janë kryetarët e bashkive dhe qeveritë vendore 
të qyteteve me përmasa, karakteristika, 
vendndodhje dhe profile të ndryshme rreziku.
Kryetarët e bashkive dhe qeveritë vendore 
janë agjencitë që mund të marrin masa dhe 
t’i bëjnë qytetet më të sigurta.Mobilizimi i 
këtyre aktorëve të rëndësishëm në procesin 
e reduktimit të rrezikut nga fatkeqësitëështë 
shumë i rëndësishëm për rritjen e rezistencës 
së qyteteve.

Slogani i fushatës ka kuptim për të gjithë.
Pavarësisht se për cilin qytet bëhet fjalë, 
mesazhi për uljen e rrezikut është i ngjashëm 
për të gjithë qytetarët në të gjithë botën. Për 
shembull, San Paulo po Bëhet Gati! Kobe po 
bëhet gati! Stambolli po bëhet gati! Santa Tekla 
po bëhet gati!

Bëhuni dhe ju pjesë e nismës së një milionë 
shkollave dhe spitaleve të sigurta

Njerëzit në shkolla, spitale dhe ndërtesa 
shëndetësore të pasigurta janë në rrezik më 
të madh në rast fatkeqësish. Ne mund të 
përmirësojmë sigurinë e shkollave, spitaleve 
dhe ambienteve shëndetësore për të trajtuar 
rrezikun në rritje për shkak të ndryshimeve 
klimaterike dhe fatkeqësive të tjera, qofshin 
ato të shkaktuara nga natyre ose nga dora 
e njeriut. Nisma e Një Milion Shkollave dhe 
Spitaleve të Sigurta i inkurajon të gjithë të an-
gazhohen që ta bëjnë më të sigurt një shkollë 
ose një spital.Të gjithë mund të kontribuojnë.
Bëhuni avokat, drejtues, ose kampion për 
sigurinë e shkollave dhe të spitaleve.
http://www.safe-schools-hospitals.net

Fushata për Qytete më të 
Qëndrueshme 
objektivat kryesore të fushatës

Vizioni i fushatës është prania e komuniteteve 
rezistente dhe të qëndrueshme urbane.

Fushata do t’i nxisë qeveritë vendore të marrin 
masa menjëherë për të ulur rrezikun që u 
kanoset qyteteve nga fatkeqësitë.

Objektivat e fushatës për Rritjen e Rezistencës 
së Qyteteve janë të trefishta dhe mund të 
arrihen nëpërmjet ndërtimit të partneriteteve 
afatgjata.

Mësoni më shumë
Rrisni ndërgjegjësimin e qytetarëve dhe të 
qeverive në të gjitha nivelet e përfitimeve për 
uljen e rreziqeve urbane.

Investoni më mënyrë të mençur
Identifikoni buxhetet brenda planeve të finan-
cimit të qeverisë vendore për të investuar në 
aktivitete për uljen e rreziqeve nga fatkeqësitë.

Ndërtoni ndërtesa më të sigurta
Përfshini uljen e rreziqeve nga fatkeqësitënë 
proceset pjesëmarrëse të planifikimit të 
zhvillimit urban dhe mbroni infrastrukturën e 
rëndësishme.

Në këtë fushatë 
termi “qytet” i refer-

ohet zonave urbane 
në përgjithësi, 

duke përfshirë dhe 
përgjegjësinë e 

“qeverive vendore” 
të niveleve të 

ndryshme, qofshin 
ato rajonale, të 

provincës, metro-
pole, qytete të 

vogla ose fshatra.

Qëllimi është që 
100 kryetarët 
e bashkive të 

angazhohen për 
të realizuar të 

paktën njërën nga 
të dhjetë zërat e 

domosdoshëm për 
rritjen e rezistencës 
së qyteteve deri në 

vitin 2011; dhe të 
përfshijë qindra 

qeveri vendore 
pjesëmarrëse 

dhe sa më shumë 
qytetarë të jetë e 

nevojshme për t’u 
angazhuar si pjesë 

e iniciativës për 
spitale dhe shkolla 

të sigurta.

Qytet i  im po bëhet gati
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The vision of the campaign is to achieve resilient, 

sustainable urban communities. 

The campaign will urge local governments to take 

action now to reduce cities’ risks to disasters. 

The objectives of the Making Cities Resilient 

Campaign are threefold, and can be achieved 

through building long-lasting partnerships:

Know more 

Raise the awareness of citizens and governments 

at all levels of the bene�ts of reducing urban risks

Invest wisely 

Identify budget allocations within local 

government funding plans to invest in disaster 

risk reduction activities 

Build more safely

Include disaster risk reduction in participatory 

urban development planning processes and 

protect critical infrastructure 

“My City is getting ready” is a rallying call for 

all mayors and local governments to make as 

many cities as possible as resilient as possible. It 

is also a call for local community groups, citizens, 

planners, academia and the private sector to join 

these e�orts.

While the campaign addresses citizens – those 

who live in  urban areas and who elect the 

decision makers who can take the necessary steps 

to make their cities safer – the campaign’s principal 

target groups are mayors and local governments 

of cities of di�erent sizes, characteristics, locations 

and risk pro�les.  Mayors and local governments 

are the agencies who can take action and make 

our cities safer.  Mobilizing these important actors 

in the disaster risk reduction process is essential to 

making cities resilient.

The campaign slogan has meaning for everyone. 

Whatever the city, the message to reduce risk will 

resonate with all citizens worldwide. For example, 

Sao Paulo is Getting Ready! Kobe is Getting 

Ready! Istanbul is Getting Ready! Santa Tecla is 

getting ready! 

The Making Cities Resilient 
Campaign

In this campaign, 

the term ‘city’ 

refers to urban 

areas in general, 

encompassing the 

responsibility of  

‘local governments’ 

of di�erent 

scales, whether 

regional, provincial, 

metropolitan, 

townships or 

villages.

The aim is to 

get 100 mayors 

to commit to at 

least one of the 

Ten Essentials 

for Making Cities 

Resilient by 2011; 

and to involve 

hundreds of 

participating local 

governments and 

as many citizens as 

possible to pledge 

to join the hospital 

and school safety 

initiative. 

Main objectives of the campaign

Sign up to the One Million Safe Schools and 

Hospitals Initiative

 

People in unsafe schools, hospitals and health 

facilities are at the greatest risk when a disaster 

strikes. We can improve the safety of schools, 

hospitals and health facilities to address the 

increasing risk due to climate change and other 

disasters - natural and man-made. 

The One Million Safe Schools and 

Hospitals Initiative of the campaign encourages 

everyone to make a pledge for a school or 

hospital and to make them safer now. Anyone 

can make a pledge. Everyone can contribute.  

Be an advocate, a leader or a champion for safe 

schools and hospitals.  

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

Sign up 
today to make 

your city resilient 

to disasters

“ In recent years, cities around the 

world are being faced with threats such 

as large-scale disasters and diseases 

including in�uenza, and we are 

constantly living side-by-side with the 

risk of various perils. In the midst of such 

circumstances, I believe that cities must 

not only dedicate themselves to their 

own crisis management endeavors, 

but also enhance collaboration with 

neighboring cities, countries and 

regions to create a system in which 

they can help each other in times of 

need. Utilizing its broad network, 

CITYNET is already promoting city-

to-city cooperation on the theme 

of “Disaster Prevention”. Let us work 

together to further deepen our city-to-

city partnerships and aim for a “World 

Resilient to Disasters”.

Fumiko Hayashi

President of CITYNET / Mayor of 

Yokohama

“Gjatë viteve të fundit, qytetet nga e 
gjithë bota po përballen me kërcënime, 
të tilla si katastrofa dhe sëmundje të 
përmasave të mëdha, duke përfshirë 
dhe gripin, dhe ne në mënyrë të 
vazhdueshme jetojmë krah për krah 
me rreziqe të shkaktuara nga lloj-lloj 
problemesh. Ndërmjet këtyre rretha-
nave, besoj se qytetet nuk duhet të men-
dojnë vetëm për menaxhimin e krizës së 
tyre, por duhet dhe të bashkëpunojnë 
me qytetet, vendet dhe rajonet fqinje 
për të krijuar një sistem ku të mund të 
ndihmojnë njëri-tjetrin në kohë nevoje.
Në këtë kuadër, CITYNET nëpërmjet 
rrjetit të tij të gjerë, po promovon 
bashkëpunimin qytet me qytet për 
temën e “Parandalimit të Fatkeqësive”.
Le të punojmë së bashku për të zhvilluar 
më tej partneritetet qytet me qytet dhe 
të synojmë për një “Botë Rezistente ndaj 
Fatkeqësive”.

Fumiko Hayashi
Kryetar i CITYNET/Kryetar i Bashkisë së 
Yakohama-s 
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The secretariat of the United Nations 

International Strategy for Disaster Reduction 

(UNISDR) is the coordinator of the Making 

Cities Resilient Campaign 2010-2011, but its 

local, regional and international partners and 

participating cities and local governments 

are the drivers and owners of the campaign. 

A number of committed mayors, other high-

level public figures and “role-model” local 

governments will be identified and help 

UNISDR and its partners to promote and 

implement the campaign. 

Central to ISDR’s partnering initiative for the 

campaign is the spread of local government 

alliances for disaster risk reduction. Active 

members of this global alliance will become 

campaign promoters in their areas of influence. 

They will draw upon one another’s expertise 

as well as provide support and give substance 

to the advocacy, political and technical 

dimensions of the campaign. 

Join the alliance as a supporter by sending your 

information to: isdr-campaign@un.org or sign up 

on the website under www.unisdr.org/campaign.

UN-HABITAT is a key partner in the campaign 

along with many other UN organizations, city 

associations and organizations, especially the 

United Cities for Local Governments, ICLEI 

and the City Alliance. NGO networks and 

grassroots organizations that participate in the 

ISDR system have already signed up. Resilient 

Cities platforms or task forces will support the 

campaign in the regions.

Furthermore, the Making Cities Resilient Campaign 

2010-2011 is linked to UN-HABITAT’s World 

Urban Campaign on “Sustainable Urbanization”.  

Both campaigns adhere to the same principles, 

contributing towards the same long-term 

goal of sustainable development. Many of the 

communication tools and participating cities will 

be the same. The Making Cities Resilient Campaign 

objective is to ensure that the important principles 

of the Hyogo Framework for Action are integrated 

into the local environment. The next step is to turn 

words into action.   

The Asia Regional Task Force on Urban Risk 

Reduction has developed a guideline to implement 

the Hyogo Framework locally, to assist local 

governments to become resilient. It is already used 

by the task force members in capacity building 

e�orts with city o�cials.  Another planning tool 

to support risk reduction will be developed by 

the partners in the campaign, led by UN-HABITAT 

and UNISDR. Capacity building and training 

opportunities will be provided by the participating 

partners and cities - and be developed further 

during the campaign.

Many other global and regional initiatives will be 

highlighted during the two year campaign and 

many proven practices of urban risk policies will 

be available on line. 

To learn more about campaign activities and 

partners, visit the website at www.unisdr.org/

campaign

Mayors and local governments hold key positions 

in building resilience to disasters within their 

communities. Mayors provide leadership for 

the well-being of their constituencies. Local 

governments deliver essential services such as 

health, education, transport and water. They 

issue construction permits, manage public works 

and plan and control urban development, all 

of which provide opportunities to ensure safer 

development that can reduce a community’s 

vulnerability to disasters.

Local governments devise and create 

developments that a�ect millions of people 

in cities everywhere. The campaign calls on 

mayors and local governments to work with 

their constituencies, and include risk-reducing 

initiatives in their strategic planning processes, as 

a way to get ready for future natural hazards with 

con�dence and resilience.  

Mayors and local governments can play a role 

in helping cities to get ready to meet future 

risks. National governments, local community 

and professional associations, international, 

regional and civil society organizations, donors, 

the private sector, academia and all citizens must 

also be engaged. All of these stakeholders need 

to play their respective roles in building disaster 

resilient cities, and local government is critical in 

order to achieve success. 

“Disaster preparedness and risk 

mitigation are key priorities in guiding 

good city planning, design, development, 

and daily administration. Our cities 

need commitment and support from the 

national government through policy that 

empowers us to undertake the necessary 

and decisive actions to prevent and 

reduce human and other losses. With 

such decentralization allowing for better 

integrated urban development, not only 

can we create sustainable cities, regions 

and countries, but also resilient people.” 

Dr. Fauzi Bowo, Governor, Jakarta, Indonesia

“It is sad that yet another city is in a 

serious disaster with thousands of lives 

lost in Haiti. It convinces me that this 

campaign is more urgent than ever 

before. I put myself in the shoes of the 

local government leaders and it cannot 

be anything easy…. All this calls for 

a real campaign for safer cities and 

building resilience.”

District Chairman Rev. Sam Ebukele L’Kwisk 

(Uganda)

Mayors and local governments can reduce risk 

in the following ways:

�� Sign up to and work towards the Ten 

Essentials checklist, make a public 

announcement and share your experience, 

good practice and progress with 

participants in the campaign and other cities 

�� Work closely with your central government 

to implement nationally planned 

approaches to urban planning, local 

development and disaster risk reduction

�� Create local partnerships and alliances with 

your citizens and community groups 

�� Engage your local and national universities 

to provide advice on hazard monitoring and 

risk assessment and conduct research on 

ways for your city to build resilience

�� Focus on your poor and high-risk 

communities and take the campaign goals 

and messages to grassroot communities 

�� Organize public hearings, discussions, drills 

and other awareness raising activities during 

the International Day for Disaster Reduction 

or on the anniversaries of past disasters.

�� Use the campaign and Ten Essentials for 

Making Cities Resilient to address climate 

change challenges and your “green agenda”.

About the campaign partners Mayors and local governments – the keys 
to building resilient cities

Rreth partnerëve të fushatës
Sekretariati i Strategjisë Ndërkombëtare të 
Kombeve të Bashkuara për Uljen e Fatkeqësive  
(UNISDR) është koordinatori i Fushatës për 
Qytete të Sigurta 2010-2011, por partnerët e 
tij lokalë, rajonalë dhe ndërkombëtarë, si dhe 
bashkitë dhe qeveritë vendore pjesëmar-
rëse janë shtytësit dhe pronarët e vërtetë të 
fushatës. Gjatë procesit do të identifikohen disa 
kryetarë të dedikuar bashkish, figura të tjera të 
nivelit të lartë dhe qeveri vendore “model” për 
ta ndihmuar UNISDR-në dhe partnerët e saj të 
nxisin dhe të zbatojnë fushatën.

Realizimi i aleancave të qeverive vendore për 
uljen e rreziqeve nga fatkeqësitëështë objektivi 
kryesor i nismës për partneritet të ISDR-së. 
Anëtarët aktivë të kësaj aleance globale do të 
bëhen promovues të fushatës në zonat e tyre 
të ndikimit. Ata do të përfitojnë nga eksperien-
ca e njëri-tjetrit, do të ofrojnë mbështetje dhe 
t’i japin kuptim dimensioneve të këshillimit, 
aspekteve politike dhe teknike të fushatës.

Bëhuni pjesë e aleancës si mbështetës i saj, 
duke dërguar informacionin tuaj në adresën: 
isdr-campaign@un.org, ose bëhuni pjesë e 
fushatës duke u regjistruar në adresën www.
unisdr.org/campaign.

UN-HABITAT është partner kyç në fushatë së 
bashku me organizatat e tjera të Kombeve 
të Bashkuara, shoqatat dhe organizatat e 
bashkive, në veçanti e Qyteteve të Bashkuara 
për Qeveri Vendore, ICLEI dhe Aleancës së 
Qyteteve. Janë regjistruar rrjetet e OJQ-ve dhe 
organizatat bazë që marrin pjesë në sistemin 
e ISDR-së.Ndërsa platformat ose grupet e 
punës për qytetet rezistente do të mbështesin 
fushatën në rajone.

Për më tepër, Fushata e Rritjes së Rezistencës 
së Qyteteve 2010-2011 është e lidhur me 
Fushatën Botërore Urbane të UN-HABITAT për 
“Urbanizim të Qëndrueshëm”.Të dyja fushatat 
bazohen në të njëjtat parime, duke kontribuar 
për të njëjtin qëllim afatgjatë për zhvillim të 
qëndrueshëm. Shumë nga instrumentet e 
komunikimit dhe qytetet pjesëmarrëse do të 
jenë të njëjta. Objektivi i fushatës është sig-
urimi i integrimit të parimeve të rëndësishme 
të Kuadrit të Hyogo-s për Veprim në mjedisin 
vendor.Hapi tjetër është kthimi i fjalëve në vep-
rime.Grupi Rajonal Aziatik i Punës për Uljen e 
Rreziqeve Urbane ka zhvilluar një udhëzues për 
zbatimin e Kuadrit të Hyogo-s në nivel vendor, 

për t’u ardhur në ndihmë qeverive vendore për 
të rritur rezistencën.Udhëzuesi është përdorur 
nga anëtarët e grupit të punës për rritjen e 
përpjekjeve me zyrtarët bashkiakë. Një tjetër 
instrument i planifikuar për të mbështetur 
uljen e rrezikut do të zhvillohet nga partnerët 
në fushatën e drejtuar nga UN-HABITAT-i dhe 
UNISDR-ja. Partnerët dhe qytetet pjesëmarrëse 
do të ofrojnë rritje kapacitetesh dhe mundësi 
trajnimi, të cilat do të zhvillohen më tej gjatë 
fushatës.

Gjatë fushatës dyvjeçare do të theksohen 
shumë iniciativa globale dhe rajonale, si dhe 
shumë praktika të suksesshme të politikave 
për uljen e rreziqeve urbane do të bëhen të 
disponueshme në faqen e internetit.

Për të mësuar më shumë për aktivitet e 
fushatës dhe për partnerët e saj, vizitoni 
faqen e internetit në adresën www.unisdr.
org/campaign

Qytet i  im po bëhet gati
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The secretariat of the United Nations 

International Strategy for Disaster Reduction 

(UNISDR) is the coordinator of the Making 

Cities Resilient Campaign 2010-2011, but its 

local, regional and international partners and 

participating cities and local governments 

are the drivers and owners of the campaign. 

A number of committed mayors, other high-

level public figures and “role-model” local 

governments will be identified and help 

UNISDR and its partners to promote and 

implement the campaign. 

Central to ISDR’s partnering initiative for the 

campaign is the spread of local government 

alliances for disaster risk reduction. Active 

members of this global alliance will become 

campaign promoters in their areas of influence. 

They will draw upon one another’s expertise 

as well as provide support and give substance 

to the advocacy, political and technical 

dimensions of the campaign. 

Join the alliance as a supporter by sending your 

information to: isdr-campaign@un.org or sign up 

on the website under www.unisdr.org/campaign.

UN-HABITAT is a key partner in the campaign 

along with many other UN organizations, city 

associations and organizations, especially the 

United Cities for Local Governments, ICLEI 

and the City Alliance. NGO networks and 

grassroots organizations that participate in the 

ISDR system have already signed up. Resilient 

Cities platforms or task forces will support the 

campaign in the regions.

Furthermore, the Making Cities Resilient Campaign 

2010-2011 is linked to UN-HABITAT’s World 

Urban Campaign on “Sustainable Urbanization”.  

Both campaigns adhere to the same principles, 

contributing towards the same long-term 

goal of sustainable development. Many of the 

communication tools and participating cities will 

be the same. The Making Cities Resilient Campaign 

objective is to ensure that the important principles 

of the Hyogo Framework for Action are integrated 

into the local environment. The next step is to turn 

words into action.   

The Asia Regional Task Force on Urban Risk 

Reduction has developed a guideline to implement 

the Hyogo Framework locally, to assist local 

governments to become resilient. It is already used 

by the task force members in capacity building 

e�orts with city o�cials.  Another planning tool 

to support risk reduction will be developed by 

the partners in the campaign, led by UN-HABITAT 

and UNISDR. Capacity building and training 

opportunities will be provided by the participating 

partners and cities - and be developed further 

during the campaign.

Many other global and regional initiatives will be 

highlighted during the two year campaign and 

many proven practices of urban risk policies will 

be available on line. 

To learn more about campaign activities and 

partners, visit the website at www.unisdr.org/

campaign

Mayors and local governments hold key positions 

in building resilience to disasters within their 

communities. Mayors provide leadership for 

the well-being of their constituencies. Local 

governments deliver essential services such as 

health, education, transport and water. They 

issue construction permits, manage public works 

and plan and control urban development, all 

of which provide opportunities to ensure safer 

development that can reduce a community’s 

vulnerability to disasters.

Local governments devise and create 

developments that a�ect millions of people 

in cities everywhere. The campaign calls on 

mayors and local governments to work with 

their constituencies, and include risk-reducing 

initiatives in their strategic planning processes, as 

a way to get ready for future natural hazards with 

con�dence and resilience.  

Mayors and local governments can play a role 

in helping cities to get ready to meet future 

risks. National governments, local community 

and professional associations, international, 

regional and civil society organizations, donors, 

the private sector, academia and all citizens must 

also be engaged. All of these stakeholders need 

to play their respective roles in building disaster 

resilient cities, and local government is critical in 

order to achieve success. 

“Disaster preparedness and risk 

mitigation are key priorities in guiding 

good city planning, design, development, 

and daily administration. Our cities 

need commitment and support from the 

national government through policy that 

empowers us to undertake the necessary 

and decisive actions to prevent and 

reduce human and other losses. With 

such decentralization allowing for better 

integrated urban development, not only 

can we create sustainable cities, regions 

and countries, but also resilient people.” 

Dr. Fauzi Bowo, Governor, Jakarta, Indonesia

“It is sad that yet another city is in a 

serious disaster with thousands of lives 

lost in Haiti. It convinces me that this 

campaign is more urgent than ever 

before. I put myself in the shoes of the 

local government leaders and it cannot 

be anything easy…. All this calls for 

a real campaign for safer cities and 

building resilience.”

District Chairman Rev. Sam Ebukele L’Kwisk 

(Uganda)

Mayors and local governments can reduce risk 

in the following ways:

�� Sign up to and work towards the Ten 

Essentials checklist, make a public 

announcement and share your experience, 

good practice and progress with 

participants in the campaign and other cities 

�� Work closely with your central government 

to implement nationally planned 

approaches to urban planning, local 

development and disaster risk reduction

�� Create local partnerships and alliances with 

your citizens and community groups 

�� Engage your local and national universities 

to provide advice on hazard monitoring and 

risk assessment and conduct research on 

ways for your city to build resilience

�� Focus on your poor and high-risk 

communities and take the campaign goals 

and messages to grassroot communities 

�� Organize public hearings, discussions, drills 

and other awareness raising activities during 

the International Day for Disaster Reduction 

or on the anniversaries of past disasters.

�� Use the campaign and Ten Essentials for 

Making Cities Resilient to address climate 

change challenges and your “green agenda”.

About the campaign partners Mayors and local governments – the keys 
to building resilient cities

Kryetarët e bashkive dhe qeveritë vendore – figura 
kryesore në ndërtimin e qyteteve të sigurta

Kryetarët e bashkive dhe qeveritë vendore 
kanë pozicione kyçe për t’i bërë qytetet 
rezistente ndaj fatkeqësive që mund të ndo-
dhinbrenda komuniteteve të tyre. Kryetarët 
e bashkive ofrojnë kapacitete drejtuese për 
mirëqenien e njësive të tyre. Qeveritë vendore 
ofrojnë shërbime bazë, të tilla si shëndetësi, 
arsim, transport dhe furnizim me ujë. Ata 
lëshojnë leje ndërtimore, administrojnë veprat 
publike dhe planifikojnë dhe kontrollojnë zhvil-
limin urban, të cilat të gjitha bashkë ofrojnë 
mundësi për të siguruar zhvillim më të sigurt 
që mund të ulë cenueshmërinë e komunitetit 
nga fatkeqësitë.

Qeveritë vendore projektojnë dhe krijojnë 
zhvillime që kanë ndikim mbi miliona njerëz 
kudo nëpër qytete.Fushata u bën thirrje 
kryetarëve të bashkive dhe qeverive vendore 
të punojnë me zonat e tyre zgjedhore dhe 
të përfshijnë nisma për uljen e rrezikut në 
proceset e planifikimit strategjik, si mënyrë për 
t’u bërë gati me besim dhe për t’ju rezistuarfat-
keqësivenatyrore në të ardhmen.

Kryetarët e bashkive dhe qeveritë vendore 
mund të luajnë rol të rëndësishëm për të ndi-
hmuar qytetet të bëhen gati për t’ju përgjigjur 
rreziqeve në të ardhmen.Duhet të angazhohen 
po ashtu dhe qeveritë kombëtare, komu-
niteti vendor dhe shoqatat e profesionistëve, 
organizatat ndërkombëtare, rajonale dhe të 
shoqërisë civile, donatorët, sektori privat, bota 
akademike dhe qytetarët.Të gjithë këta aktorë 
duhet të luajnë rolet e tyre përkatëse për 
ndërtimin e qyteteve rezistente ndaj rreziqeve, 
ndërkohë që qeveritë vendore janë shumë të 
rëndësishme për të arritur sukses.

“Përgatitja për përballimin e fatkeqë-
sive dhe ulja e rreziqeve janë përparësi 
kyçe për të drejtuar një planifikim 
të mirë të qytetit, për të projektuar, 
zhvilluar dhe realizuar administrimin 
e përditshëm të qytetit. Qytetet 
tona kanë nevojë për angazhim dhe 
mbështetje nga qeveria kombëtare 
nëpërmjet politikave që na fuqizojnë 
të marrim hapat e nevojshëm dhe 
vendimtarë për të parandaluar dhe 
ulur humbjet në njerëz dhe humbjet 
e llojeve të tjera. Me një decentralizim 
të tillë, i cili lejon zhvillim më të mirë të 
integruar urban, ne jo vetëm që mund 
të krijojmë qytete, rajone dhe vende 

të qëndrueshme, por edhe njerëz 
rezistentë”.

Dr. Fauzi Bowo, Xhakarta, Indonezi 

“Është për të ardhur keq që dhe një 
qytet tjetër është në fatkeqësi të 
madhe, me mijëra njerëz të humbur 
në Haiti. Kjo më bind se fushata është 
më urgjente se kurrë ndonjëherë tjetër. 
E vendos veten në vendin e drejtuesve 
të pushtetit vendor dhe situata nuk 
është e lehtë ... e gjithë kjo bën thirrje 
për një fushatë të vërtetë për qytete të 
sigurta dhe për rritje të rezistencës”.

Kryetar Distrikti, At Sam Ebukele L’Kwisk (Ugannda)

Kryetarët e bashkive dhe qeveritë vendore 
mund të ulin rreziqet në mënyrat e më-
poshtme:

•  të regjistrohen dhe të punojnë drejt arritjes 
së dhjetë elementëve të domosdoshëm, të 
bëjnë një deklarim publik dhe të shkëmbejnë 
eksperiencat, praktikat e mira dhe progresin 
me pjesëmarrësit në fushatë dhe me qytetet 
e tjera;

•  të punojnë  ngushtë me qeverinë qendrore 
për të zbatuar qasjet kombëtare të plani-
fikuara për planifikimin urban, zhvillimin 
vendor dhe uljen e rreziqeve të fatkeqësive;

•  të krijojnë partneritete dhe aleanca vendore 
me qytetarët dhe me grupet e komunitetit;

•   të angazhojnë universitet vendore dhe kom-
bëtare për të këshilluar mbi monitorimin e 
rreziqeve dhe vlerësimin e tyre dhe të bëjnë 
kërkime në mënyrë që qyteti të bëhet më 
rezistent;

•  të përqendrohen në komunitet e varfra dhe 
me rrezik të lartë dhe t‘i çojnë objektivat dhe 
mesazhet e fushatës në bazë të komu-
niteteve;

•  të organizojnë seanca publike, diskutime, 
ushtrime, dhe aktivitete të tjera për rritjen 
e ndërgjegjësimit në Ditën Ndërkombëtare 
për Uljen e Rreziqeve nga Fatkeqësi ose në 
përvjetorin e fatkeqësive të mëparshme;

•  të përdorin fushatën dhe dhjetë elementet 
e rëndësishme për t’i bërë qytetet rezistente 
për të trajtuar sfidat e ndryshimeve klima-
terike dhe “axhendën e gjelbër” që kanë.
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Local government associations

�� Put disaster risk reduction at the top of 

your agenda 

�� Partner with UNISDR to reach out to local 

authorities 

�� Support implementation of the 

campaign at the local government and 

community levels.

National governments

�� Set up and foster multi-stakeholder 

national platforms for disaster 

risk reduction that include local 

governments or their associations

�� Give consideration to local governance 

and sustainable urbanization issues

�� Ensure that your ministries and 

institutions take risk reduction into 

account in their planning and policy 

making 

�� Encourage economic development in 

rural areas and smaller cities in order 

to reduce the pressure of accelerated 

migration to high-risk peripheral areas 

and slums

�� Make disaster risk reduction a national 

and local priority and clearly identify 

institutional responsibilities for reducing 

risk at all levels.

Community associations

�� Sign up to the campaign and encourage 

your organization to participate in it

�� Promote active engagement of 

community members in the campaign, 

using the campaign’s promotional and 

informational resources

�� Build partnership in projects with local 

government, NGOs, the private sector 

etc. to make your local area safer

�� Share local knowledge and experience 

with other actors; support activities 

such as planning, risk assessments 

and mapping, maintenance of critical 

infrastructure, safer land use and 

enforcement of building standards

�� Collaborate in measuring progress 

through participative monitoring.

UN, international or regional 
organizations, NGOs

�� Sign up as a campaign partner and 

commit to support local governments to 

build resilience to disasters

�� Strive to develop better tools and 

methodologies for urban risk reduction 

in any of the Ten Essentials for Making 

Cities Resilient areas

�� Advocate for increased urban risk 

reduction at the local level

�� Encourage greater involvement of local 

actors in regional and international 

policy development

�� Strengthen the links between NGOs, 

local governments and community-

based organizations. 

Donors

�� Ensure that disaster risk reduction is part 

of your programme planning and budget 

allocations; and include this for sustainable 

urbanization, climate adaptation, 

development, humanitarian, disaster 

response and reconstruction programmes

�� Fund projects that focus on making cities 

resilient to disasters.

Private sector 

�� Make sure your business is not 

increasing disaster risk or degrading the 

environment 

�� Partner in projects with your local 

government or communities where 

you conduct your enterprise to make 

your city safer – only a resilient city can 

support sustainable economic growth 

�� Commit resources to research and 

development projects on urban risk 

reduction.

Academia

�� Adapt the science agenda to emphasize 

this paramount research topic and 

advance the state-of-the art in urban risk 

reduction 

�� Introduce urban risk profiling and 

risk reduction processes as part of 

the courses and research in several 

disciplines, including urban planning

�� Collaborate with regional and local 

governments in applied research 

projects on risk assessments and risk 

reduction; test and apply your methods, 

models and findings in local government 

environments 

�� Go public with your knowledge and 

make your expertise available to local 

governments and the public at large. 

What can you do to make your city more 
resilient? Join the campaign!

Sign up 
today to make 

your city resilient 

to disasters

Çfarë mund të bëni për ta bërë më të sigurt 
qytetin tuaj?

Fushatat e qeverive vendore

•  të vendosniuljen e rreziqeve nga fatkeqësitë-
në krye të axhendës;

•  të punoni në partneritet me UNISDR-në për 
të kontaktuar me organet lokale;

•  të mbështesni zbatimin e fushatës në nivelin 
e pushtetit vendor dhe të komunitetit.

Qeveritë kombëtare

•  të krijojnë dhe të forcojnë platforma kombë-
tare shumëpartnerëshe për uljen e  rrezikut 
nga fatkeqësitë, duke përfshirë qeveritë 
vendore dhe shoqatat e tyre;

•  t’i japin rëndësi qeverisjes vendore dhe 
çështjeve të urbanizimit të qëndrueshëm;

•  të sigurojnë që ministritë dhe institucionet të 
marrin uljen e rrezikut parasysh në procesin e 
planifikimit dhe të politikëbërjes;

•   të inkurajojnë zhvillimin ekonomik në zonat 
rurale dhe në qytete më të vogla për të ulur 
presionin e migracionit të përshpejtuar të 
zonave periferike dhe informale që kanë 
rrezik të lartë;

•  të bëjnë uljen e rrezikut të fatkeqësive 
përparësi kombëtare dhe vendore dhe të 
përcaktojnë qartë përgjegjësitë institucion-
ale për uljen e rrezikut në të gjitha nivelet.

Shoqatat e komunitetit

•  të regjistrohen në fushatë dhe të inkurajojnë 
organizatën tuaj të marrë pjesë në të;

•   të nxisin angazhimin aktiv të anëtarëve të ko-
munitetit në fushatë, duke përdorur burimet 
promocionale dhe informative të fushatës;

•  të ndërtojnë partneritete në projekte me 
qeveritë vendore, OJQ-të, sektorin privat, etj. 
për ta bërë të sigurt zonën vendore;

•   të shkëmbejnë njohuri dhe eksperiencë 
vendore me aktorët e tjerë, të mbështesin 

aktivitete të tilla si planifikimin, vlerësimin 
dhe hedhjen në hartë të rreziqeve, mirëm-
bajtjen e infrastrukturës kritike, përdorimin e 
sigurt të tokës dhe zbatimin e standardeve të 
ndërtesave;

•   të bashkëpunojnë për matjen e progresit 
nëpërmjet monitorimit pjesëmarrës.

Kombet e Bashkuara, organiza-
tat ndërkombëtare ose rajonale, 
ojQ-të

•  të regjistrohen si partnerë të fushatës dhe 
të angazhohen për të mbështetur qeveritë 
vendore për t’u rezistuar fatkeqësive;

•  të përpiqen të zhvillojnë instrumente dhe 
metodologji më të mira për uljen e rrezikut 
urban në çdonjërën prej dhjetë zërave 
të domosdoshëm për t’i bërë qytetet më 
rezistente;

•  të rrisin ndërgjegjësimin për uljen e rrezikut 
urban në nivel vendor;

•   të inkurajojnë përfshirje më të madhe të 
aktorëve vendorë në zhvillimin e politikave 
rajonale dhe ndërkombëtare;

•   të forcojnë lidhjet ndërmjet OJQ-ve, qeverive 
vendore dhe organizatave me bazë në komu-
nitet.

Qytet i  im po bëhet gati
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Local government associations

�� Put disaster risk reduction at the top of 

your agenda 

�� Partner with UNISDR to reach out to local 

authorities 

�� Support implementation of the 

campaign at the local government and 

community levels.

National governments

�� Set up and foster multi-stakeholder 

national platforms for disaster 

risk reduction that include local 

governments or their associations

�� Give consideration to local governance 

and sustainable urbanization issues

�� Ensure that your ministries and 

institutions take risk reduction into 

account in their planning and policy 

making 

�� Encourage economic development in 

rural areas and smaller cities in order 

to reduce the pressure of accelerated 

migration to high-risk peripheral areas 

and slums

�� Make disaster risk reduction a national 

and local priority and clearly identify 

institutional responsibilities for reducing 

risk at all levels.

Community associations

�� Sign up to the campaign and encourage 

your organization to participate in it

�� Promote active engagement of 

community members in the campaign, 

using the campaign’s promotional and 

informational resources

�� Build partnership in projects with local 

government, NGOs, the private sector 

etc. to make your local area safer

�� Share local knowledge and experience 

with other actors; support activities 

such as planning, risk assessments 

and mapping, maintenance of critical 

infrastructure, safer land use and 

enforcement of building standards

�� Collaborate in measuring progress 

through participative monitoring.

UN, international or regional 
organizations, NGOs

�� Sign up as a campaign partner and 

commit to support local governments to 

build resilience to disasters

�� Strive to develop better tools and 

methodologies for urban risk reduction 

in any of the Ten Essentials for Making 

Cities Resilient areas

�� Advocate for increased urban risk 

reduction at the local level

�� Encourage greater involvement of local 

actors in regional and international 

policy development

�� Strengthen the links between NGOs, 

local governments and community-

based organizations. 

Donors

�� Ensure that disaster risk reduction is part 

of your programme planning and budget 

allocations; and include this for sustainable 

urbanization, climate adaptation, 

development, humanitarian, disaster 

response and reconstruction programmes

�� Fund projects that focus on making cities 

resilient to disasters.

Private sector 

�� Make sure your business is not 

increasing disaster risk or degrading the 

environment 

�� Partner in projects with your local 

government or communities where 

you conduct your enterprise to make 

your city safer – only a resilient city can 

support sustainable economic growth 

�� Commit resources to research and 

development projects on urban risk 

reduction.

Academia

�� Adapt the science agenda to emphasize 

this paramount research topic and 

advance the state-of-the art in urban risk 

reduction 

�� Introduce urban risk profiling and 

risk reduction processes as part of 

the courses and research in several 

disciplines, including urban planning

�� Collaborate with regional and local 

governments in applied research 

projects on risk assessments and risk 

reduction; test and apply your methods, 

models and findings in local government 

environments 

�� Go public with your knowledge and 

make your expertise available to local 

governments and the public at large. 

What can you do to make your city more 
resilient? Join the campaign!

Sign up 
today to make 

your city resilient 

to disasters

Regjistrohuni sot 
për ta bërë qytetin 
tuaj të sigurt ndaj 

fatkeqësive

Donatorët

•  të sigurojnë që ulja e rreziqeve nga 
fatkeqësitë të jetë pjesë e planifikimit të 
programeve dhe të ndarjes së buxhetit; 
dhe ta përfshijnë këtë zë në urbanizimin e  
qëndrueshëm, përshtatjen klimaterike, zhvil-
limin, përgjigjet humanitare dhe programet 
e rindërtimit;

•  të financojnë projekte që përqendrohen 
në bërjen e qyteteve më rezistente ndaj 
fatkeqësive.

Sektori privat

•  të sigurohet që biznesi i tyre nuk e rrit 
rrezikun për fatkeqësi, ose nuk e dëmton 
mjedisin;

•  të jetë partner në projekte me qeverinë 
vendore ose me komunitetet ku ushtrojnë 
aktivitetin e tyre të biznesit për ta bërë qyte-
tin tuaj më të sigurt; vetëm një qytet i sigurt 
mund të mbështesë rritje të qëndrueshme 
ekonomike;

•  të përdorin burime për të bërë kërkime dhe 
për projekte zhvillimi për uljen e rreziqeve 
urbane.

Bota akademike

•  të përshtatë axhendën shkencore në 
mbështetje të kësaj teme kërkimore me 
rëndësi të veçantë dhe të çojëpërpara zhvil-
limin e teknologjisë për uljen e rreziqeve 
urbane;

•   të prezantojë profilizimin e rreziqeve urbane 
dhe proceset e uljes së rreziqeve si pjesë të 
kurseve dhe të kërkimit në shumë disiplina, 
duke përfshirë dhe planifikimin urban;

•   të bashkëpunojë me qeveritë rajonale 
dhe vendore në projekte kërkimore për 
vlerësimet dhe uljen e rreziqeve; për testimin 
dhe aplikimin e metodave dhe gjetjeve në 
mjediset e pushtetit vendor;

•  t’ibëjëpublike njohuritë e sajdhe të ofrojë 
eksperiencën e nevojshme për pushte-
tin vendore dhe për mbarë publikun në 
përgjithësi.
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The campagn wants to highlight the good 

practice and successes that cities have 

experienced in the course of their individual risk 

reduction e�orts. Leading by example is often the 

most compelling way to engage others. Showing 

what is possible and making clear the bene�ts 

that can be had from making a city resilient to 

urban risks is what the campaign is all about.  

Perhaps your city would be an ideal Role Model 

City in the Making Cities Resilient Campaign. We 

want to showcase exemplary Resilient City Role 

Models that have demonstrated leadership in, 

and commitment to reducing urban risks. Role 

Model Cities will be asked to commit some time to 

support the campaign in two meaningful ways:

1. Raise awareness and advocate for local 

government needs at the highest levels 

2. Promote and support implementation of 

disaster risk reduction in your country 

Become a Resilient Cities Champion! 

�� Are you a mayor or local government 

leader? As a Champion and goodwill 

ambassador for resilient cities 

everywhere, nominate a community 

leader, mayor, governor or other 

influential figure in your community 

who is willing to support UNISDR and 

our partners during the campaign to 

encourage, help and support others. 

Become a Role Model City!

�� Has your local government already made 

good progress towards resilience?  Is 

your city or local government willing to 

showcase its good practice in building 

resilience and safety in at least five out 

of the Ten Essentials for Making Cities 

Resilient? Is your local government 

willing to provide opportunities to other 

local governments to learn from your 

experiences? Become a Role Model City 

and share your success with the world.  

Role Models will be featured prominently 

throughout the campaign.

Become a Resilient Cities Participant! 

�� If you are a local government that is 

in the early stages of risk reduction 

planning and management, make a 

pledge to improve resilience and safety 

to disasters and let the campaign know 

about it.

�� If you are a community group, NGO or 

other active member of your city who 

wants to commit to and support the 

campaign goals and work with your local 

government to increase the disaster 

resilience.

The nomination process 

To become a Resilient Cities Champion, a Resilient 

Cities Role Model or a Resilient Cities Participant 

you have to start with the nomination process. 

You will �nd nomination forms and all of the 

information you need on the website (www.

unisdr.org/campaign).

To nominate a Resilient City Role Model – cities 

and local governments

Send your nomination proposal to UNISDR, 

explaining why the nominated city can serve as 

a role model demonstrating good practice in 

building resilience. If accepted, UNISDR will invite 

the nominated city to be o�cially designated 

as a Resilient Cities Role Model in the campaign. 

UNISDR will then work with the city to identify 

opportunities for Role Model activities as well as 

publish the results of the cooperation and good 

practices for the duration of the campaign. For 

further details, contact isdr-campaign@un.org for 

more information.
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Cities and local governments that are interested 

in participating in the campaign but that might 

not wish to become a Resilient Cities Role 

Model can instead pledge their commitment to 

improve in any of the Ten Essentials for Making 

Cities Resilient. A letter from the mayor’s o�ce 

to UNISDR will con�rm this pledge and UNISDR 

will list the city as a Resilient Cities Participant 

in the campaign. UNISDR will regularly update 

all participating cities on campaign and partner 

activities.  Further information is available at 

www.unisdr.org/campaign.

To nominate a Resilient Cities Champion 

and goodwill ambassador - cities and local 

governments

�� Campaign partners, national platforms 

and city councils can nominate a person 

to become a Resilient Cities Champion 

and goodwill ambassador during the 

2010-2011 Campaign in their personal 

capacity. This is a non-remunerated 

designation, which requires the nominee 

to provide leadership and visibility. 

WHY SHOULD A LOCAL GOVERNMENT 
SIGN UP TO THE CAMPAIGN - SOME 
BENEFITS

�� Save lives and livelihoods through proper 

planning and preparedness 

�� Work towards sustainable urbanization

�� Help protect natural resources, your 

urban heritage and economic activity 

�� Provide expertise, participate in or host 

city-to-city-learning events on how to 

reduce disaster risk in specific areas, 

putting your city “on the map”

�� Be part of high visibility events to discuss 

critical issues with national and global 

counterparts, such as linking disaster risk 

reduction to climate change adaptation, 

Millennium Development Goals, safe 

schools and hospitals and financing issues 

�� Be eligible to receive the UN Sasakawa 

Award for Disaster Reduction 2010-

2011, which recognizes examples of 

local governments’ good practice and 

innovation. The award recipient will be 

linked to high-profile media events

�� Have your good practice included and 

disseminated in publications, on the 

website and in the print and broadcast 

media

�� Show leadership by working towards a 

more resilient city/township and initiate 

the all-important first steps

�� Gain access to expertise, partners, 

learning opportunities and consider the 

possibility of “twinning” with another 

Role Model city

�� Gain increased visibility and prestige for 

political leadership and innovation 

How to nominate a city for the campaign

Contacts
For more information

www.unisdr.org/campaign

www.preventionweb.net

Email: isdr-campaign@un.org

Campaign network and Global Alliance 

workspace: http://groups.preventionweb.

net/scripts/wa-

Si të përzgjidhet qyteti për fushatën?
Fushata dëshiron të vërë në pah praktikën e 
mirë dhe sukseset e qyteteve gjatë përpjekjeve 
të tyre për uljen e rreziqeve individuale.Të 
drejtuarit nëpërmjet shembujve që jep, është 
shpesh mënyra më e mirë për të angazhuar të 
tjerët.Fushata ka të bëjë me të dëshmuarit e 
asaj që është e mundur dhe me bërjen të qartë 
të përfitimeve që mund të realizohen nga 
rritja e rezistencës së një qyteti ndaj rreziqeve 
urbane.

Mbase qyteti juaj mund të jetë Qyteti Model 
për Fushatën e Qyteteve të Sigurta. Ne duam 
të tregojmë qytete model që kanë dëshmuar 
kapacitete drejtuese dhe angazhim për uljen 
e rreziqeve urbane.Qyteteve Model do t’u 
kërkohet të gjejnë ca kohë për të mbështetur 
fushatën në dy mënyra:

1. të rrisin ndërgjegjësimin dhe të reklamo-
jnë nevojat e qeverisë vendore në nivelet 
më të larta

2. të nxisin dhe të mbështesin zbatimin e 

uljes së rreziqeve në vendin tuaj.

Bëhuni Kampion i Qyteteve të Sigurta!

•  A jeni kryetar bashkie a drejtues i një qev-
erie vendore? Si kampion dhe ambasador i 
vullnetit të mirë për qytete të sigurta kudo 
në botë, përzgjidhni një drejtues komuniteti, 
një kryetar bashkie, guvernator a një person 
tjetër me influencë në komunitetin tuaj që 
është i gatshëm të mbështesë UNISDR-në 
dhe partnerët tanë gjatë fushatës për të 
inkurajuar, ndihmuar dhe mbështetur të 
tjerët.

Bëhuni qytet model!

•  A ka bërë qeveria juaj vendore progres drejt 
të qenit më e sigurt? A është qyteti ose 
qeveria juaj vendore e gatshme të tregojë 
praktikat e saj më të mira në ndërtimin e 
rezistencës dhe të sigurisë në të paktën pesë 
nga Dhjetë zërat e domosdoshëm për t’i bërë 
qytetet e sigurta? A është e gatshme qeveria 
juaj vendore të ofrojë mundësi për qeveri të 
tjera vendore për të mësuar nga eksperiencat 
e saj? Bëhuni Qyteti Model dhe ndani eks-
periencat tuaja me të gjithë botën. Bashkitë 

modele do të promovohen në mënyrë të 
vazhdueshme gjatë të gjithë fushatës.

Bëhuni Pjesëmarrës i Qyteteve të Sigurta!

•  në rast sejeni pushtet vendor në fazat e her-
shme të planifikimit dhe menaxhimit të uljes 
së rrezikut, angazhohuni për të përmirësuar 
rezistencën dhe sigurinë përballëfatkeqësive 
dhe na vini në dijeni për këtë gjë;

•   në rast se jeni grup komuniteti, OJQ ose 
anëtar tjetër aktiv i qytetit tuaj dhe dëshironi 
të angazhoheni dhe të mbështesni objektivat 
e fushatës dhe të punoni me qeverinë 
vendore për të rritur rezistencën ndaj fat-
keqësive.

Procesi i përzgjedhjes

Për t’u bërë Kampion i Qyteteve të Sigurta, 
Qytet Model, ose Pjesëmarrës i Qyteteve të 
Sigurta duhet të filloni me procesin e përzgjed-
hjes. Do të gjeni formularin përkatës dhe të 
gjithë informacionin tjetër që ju nevojitet në 
faqen e internetit (www.unisdr.org/campaign).

Përzgjedhja e Qytetit Model – për qytetet 
dhe për qeveritë vendore

Dërgojani propozimin për t’u caktuar qytet 
model UNISDR-së, duke shpjeguar se pse cak-
timi i qytetit tuaj mund të shërbejë si përcjellës 
i praktikave të mira për rritjen e rezistencës 
ndaj rreziqeve. Nëse pranohet kërkesa juaj, 
UNISDR-ja do ta ftojë qytetin e përzgjedhur 
të shpallet zyrtarisht si Qyteti Model në 
fushatë. UNISDR-ja do të punojë më pas me 
qytetin në fjalë për të identifikuar aktivitetet e 
Qytetit Model, si dhe për të botuar rezultatet e 
bashkëpunimit dhe të praktikave të mira gjatë 
gjithë kohëzgjatjes së fushatës. Për detaje të 
mëtejshme kontaktoni isdr-campaign@un.org 
për më shumë informacion.

Përzgjedhja ePjesëmarrësve për Qytete të 
Sigurta – për qytetet dhe qeveritë vendore

Qytetet dhe qeveritë vendore që janë të 
interesuara të marrin pjesë në fushatë, por që 
nuk dëshirojnë të bëhen Qytet Model mund 

Qytet i  im po bëhet gati
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The campagn wants to highlight the good 

practice and successes that cities have 

experienced in the course of their individual risk 

reduction e�orts. Leading by example is often the 

most compelling way to engage others. Showing 

what is possible and making clear the bene�ts 

that can be had from making a city resilient to 

urban risks is what the campaign is all about.  

Perhaps your city would be an ideal Role Model 

City in the Making Cities Resilient Campaign. We 

want to showcase exemplary Resilient City Role 

Models that have demonstrated leadership in, 

and commitment to reducing urban risks. Role 

Model Cities will be asked to commit some time to 

support the campaign in two meaningful ways:

1. Raise awareness and advocate for local 

government needs at the highest levels 

2. Promote and support implementation of 

disaster risk reduction in your country 

Become a Resilient Cities Champion! 

�� Are you a mayor or local government 

leader? As a Champion and goodwill 

ambassador for resilient cities 

everywhere, nominate a community 

leader, mayor, governor or other 

influential figure in your community 

who is willing to support UNISDR and 

our partners during the campaign to 

encourage, help and support others. 

Become a Role Model City!

�� Has your local government already made 

good progress towards resilience?  Is 

your city or local government willing to 

showcase its good practice in building 

resilience and safety in at least five out 

of the Ten Essentials for Making Cities 

Resilient? Is your local government 

willing to provide opportunities to other 

local governments to learn from your 

experiences? Become a Role Model City 

and share your success with the world.  

Role Models will be featured prominently 

throughout the campaign.

Become a Resilient Cities Participant! 

�� If you are a local government that is 

in the early stages of risk reduction 

planning and management, make a 

pledge to improve resilience and safety 

to disasters and let the campaign know 

about it.

�� If you are a community group, NGO or 

other active member of your city who 

wants to commit to and support the 

campaign goals and work with your local 

government to increase the disaster 

resilience.

The nomination process 

To become a Resilient Cities Champion, a Resilient 

Cities Role Model or a Resilient Cities Participant 

you have to start with the nomination process. 

You will �nd nomination forms and all of the 

information you need on the website (www.

unisdr.org/campaign).

To nominate a Resilient City Role Model – cities 

and local governments

Send your nomination proposal to UNISDR, 

explaining why the nominated city can serve as 

a role model demonstrating good practice in 

building resilience. If accepted, UNISDR will invite 

the nominated city to be o�cially designated 

as a Resilient Cities Role Model in the campaign. 

UNISDR will then work with the city to identify 

opportunities for Role Model activities as well as 

publish the results of the cooperation and good 

practices for the duration of the campaign. For 

further details, contact isdr-campaign@un.org for 

more information.
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Cities and local governments that are interested 

in participating in the campaign but that might 

not wish to become a Resilient Cities Role 

Model can instead pledge their commitment to 

improve in any of the Ten Essentials for Making 

Cities Resilient. A letter from the mayor’s o�ce 

to UNISDR will con�rm this pledge and UNISDR 

will list the city as a Resilient Cities Participant 

in the campaign. UNISDR will regularly update 

all participating cities on campaign and partner 

activities.  Further information is available at 

www.unisdr.org/campaign.

To nominate a Resilient Cities Champion 

and goodwill ambassador - cities and local 

governments

�� Campaign partners, national platforms 

and city councils can nominate a person 

to become a Resilient Cities Champion 

and goodwill ambassador during the 

2010-2011 Campaign in their personal 

capacity. This is a non-remunerated 

designation, which requires the nominee 

to provide leadership and visibility. 

WHY SHOULD A LOCAL GOVERNMENT 
SIGN UP TO THE CAMPAIGN - SOME 
BENEFITS

�� Save lives and livelihoods through proper 

planning and preparedness 

�� Work towards sustainable urbanization

�� Help protect natural resources, your 

urban heritage and economic activity 

�� Provide expertise, participate in or host 

city-to-city-learning events on how to 

reduce disaster risk in specific areas, 

putting your city “on the map”

�� Be part of high visibility events to discuss 

critical issues with national and global 

counterparts, such as linking disaster risk 

reduction to climate change adaptation, 

Millennium Development Goals, safe 

schools and hospitals and financing issues 

�� Be eligible to receive the UN Sasakawa 

Award for Disaster Reduction 2010-

2011, which recognizes examples of 

local governments’ good practice and 

innovation. The award recipient will be 

linked to high-profile media events

�� Have your good practice included and 

disseminated in publications, on the 

website and in the print and broadcast 

media

�� Show leadership by working towards a 

more resilient city/township and initiate 

the all-important first steps

�� Gain access to expertise, partners, 

learning opportunities and consider the 

possibility of “twinning” with another 

Role Model city

�� Gain increased visibility and prestige for 

political leadership and innovation 

How to nominate a city for the campaign

Contacts
For more information

www.unisdr.org/campaign

www.preventionweb.net

Email: isdr-campaign@un.org

Campaign network and Global Alliance 

workspace: http://groups.preventionweb.

net/scripts/wa-

të angazhohen për përmirësimin e çdon-
jërës nga dhjetë zërat e domosdoshëm për 
bërjen e qyteteve të sigurta. Angazhimi do të 
konfirmohet nga një letër nga Zyra e Kryetarit 
të Bashkisë drejtuar UNISDR-së, ndërkohë që 
UNISDR-ja do ta listojë qytetin si qytet pjesë-
marrës në fushatë. UNISDR-ja do të informojë 
rregullisht të gjithë pjesëmarrësit për fushatën 
dhe për aktivitetet e partnerëve. Më shumë 
informacion mund të gjeni në adresën: www.
unisdr.org/campaign

Përzgjedhja e Qytetit Kampion për Sigurinë 
dhe ambasador i vullnetit të mirë – qytetet 
dhe qeveritë vendore

•  Partnerët e fushatës, platformat kombëtare 
dhe këshillat e qyteteve mund të caktojnë 
një individ për t’u përzgjedhur si Kampioni 
i Qytetit dhe si ambasador i vullnetit të mirë 
gjatë periudhës 2010-2011 në kapacitetin e 
tij vetjak. Kjo është një përzgjedhje pa para 
dhe kërkon që i përzgjedhuri të ofrojë aftësi 
drejtuese dhe vizibilitet.

PSe DUHeT Të RegjiSTRoHeT QeVeRiA 
VeNDoRe Në FUSHATë – DiSA PëRFiTiMe

•  Shpëtimi i jetëve dhe i mënyrave të jetesës 
nëpërmjet planifikimit dhe përgatitjes së 
nevojshme

•  Puna drejt urbanizimit të qëndrueshëm

•   Ndihma për mbrojtjen e burimeve natyrore, 
trashëgimisë urbane dhe aktivitetin ekono-
mik

•  Ofrimi i eksperiencës, pjesëmarrja në 
aktivitete nxënieje nga qytete të tjera për 
mënyrën sesi të ulen rreziqet e fatkeqësive 
në zona të caktuara, duke e futur qytetin tuaj 
“në hartë”

•  Pjesëmarrja në aktivitete shumë të dukshme 
për të diskutuar çështje kritike me aktorë 
kombëtarë dhe globalë, të tilla si lidhja e 

uljes së rrezikut të fatkeqësive me adaptimin 
e ndryshimeve klimaterike, Objektivat e 
Zhvillimit të Mijëvjeçarit, shkollat dhe spitalet 
e sigurta dhe çështjet financiare

•  Kualifikimi për të marrë Çmimin Sasakawa të 
Kombeve të Bashkuara për Uljen e Fatkeqë-
sive 2010-2011, i cili u jepet qeverive vendore 
për praktika të mira dhe novacion. Fituesi i 
çmimit do të ketë mundësinë të marrë pjesë 
në aktivitete me profil të lartë mediatik.

•  Përfshirja dhe shpërndarja e praktikës tuaj 
të mirë në botime, në internet, në median e 
shkruar dhe në atë elektronike

•  Demonstrimi i lidershipit nëpërmjet të punu-
arit për një qytet më të sigurt dhe hedhja e 
hapave të parë të rëndësishëm

•  Përfitimi i ekspertizës, partnerëve, mundësive 
të të nxënit dhe shqyrtimi i mundësisë së 
“binjakëzimit” me një Qytet Model tjetër

•  Rritje të vizibilitetit dhe prestigjit për 
drejtimin politik dhe novacionin

Kontaktet
Për më shumë informacion 
www.unisdr.org/campaign  
www.preventionweb.net
e-mail: isdr-campaign@un.org

Hapësira për Rrjetin 
e fushatës dhe Aleancën Globale: 
http://groups.preventionweb.net/
scripts/wa-



Sekretariati i UNISDR-së
Tel.:+41229178908/8907
isdr@un.org
www.unisdr.org

Zyra e Ndërlidhjes e UNISDR-
së, Nju Jork
palm@un.org

Zyra Rajonale e UNISDR-së 
për Afrikën 
Isdr-africa@unep.org
www.unisdr.org/africa

Zyra e Kombeve të Bashkuara për Reduktimin e Rreziqeve nga Fatkeqësitë

Zyra Rajonale e UNISDR-së për Azinë dhe Pacifikun 
Isdr-bkk@un.org
www.unisdr.org/asiapacific

Zyra Rajonale e UNISDR-së për Amerikën 
eird@eird.org
www.eird.org

Zyra Rajonale e UNISDR-së për Evropën dhe Azinë 
Qendrore 
isdr-europe@un.org
www.unisdr.org/europe

Zyra Rajonale e UNISDR-së për Shtetet 
Arabe
isdr-arbstates@un.org
www.unisdr.org/arabstates

www.unisdr.org/campaign

The translation was promoted by the UNISDR-WMO project “Building Resilience to Disasters 
in Western Balkans and Turkey” with the support of the European Commission through the 
Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) and the collaboration of the Croatian National 
Protection and Rescue Directorate and UNDP Croatia.


