مدينتي تستعد

املحتويات
ر�سالة املمثل اخلا�ص للحد من خماطر الكوارث
ملاذا تتعر�ض املدن للمخاطر؟

الأخطار الطبيعية :قلق متزايد بالن�سبة ملخططي املدن
ما �سبب خماطر وقوع الكوارث يف املناطق احل�ضرية؟
حقائق و�أرقام

ما املدينة القادرة على جمابهة الكوارث؟

قائمة مرجعية :ع�شرة عنا�صر �أ�سا�سية جلعل املدن قادرة على جمابهة الكوارث
احلد من املخاطر احل�ضرية كفر�صة – ما الفوائد؟

حملة "متكني املدن من جمابهة الكوارث"

الأهداف الرئي�سية للحملة
حول �شركاء احلملة
ر�ؤ�ساء البلديات واحلكومات املحلية – �أ�س�س بناء مدن قادرة على جمابهة الكوارث
ماذا ميكنك �أن تفعل جلعل مدينتك �أكرث قدرة على جمابهة الكوارث؟ ان�ضم �إىل احلملة!
طريقة تر�شيح مدينة للحملة

املزيد من املعلومات

مدينتي تستعد

هل مدينتك م�ستعدة؟
يعي�ش الآن �أكرث من ن�صف �سكان العامل يف املدن �أو املراكز
احل�ضرية .لذا ،تعترب امل�ستوطنات احل�ضرية �شرايني احلياة
لأي جمتمع .فهي تعمل كمحركات اقت�صادية للأمم ،كما
تُعد مراكز للتكنولوجيا واالبتكار ،وهي خري دليل على تراثنا
الثقايف .ولكن قد تكون املدن � ً
أي�ضا م�سببات ملخاطر جديدة
هي :ف�شل البنية الأ�سا�سية واخلدمات ،والتدهور البيئي
احل�ضري ،وزيادة التجمعات ال�سكنية الع�شوائية ،ونحو مليار
من �سكان الأحياء الفقرية يف �سائر �أنحاء العامل .وهذا ما
يجعل العديد من �سكان املناطق احل�ضرية �أكرث قابلية للت�ضرر
من جراء الأخطار الطبيعية.
تعمل اال�سرتاتيجية الدولية للحد من الكوارث مع ال�شركاء لرفع
م�ستوى الوعي وااللتزام مبمار�سات التنمية امل�ستدامة التي من
�ش�أنها احلد من خماطر الكوارث ،وتعزيز الرفاهية وال�سالمة
للمواطنني – �أي اال�ستثمار اليوم من �أجل غدٍ �أف�ضل .وا�ستنادًا
�إىل احلمالت ال�سابقة التي تركز على التعليم و�أمان املدار�س
وامل�ست�شفيات� ،سيقوم �شركاء اال�سرتاتيجية الدولية للحد من
الكوارث ب�إطالق حملة جديدة يف عام  ،2010حتت ا�سم
"متكني املدن من جمابهة الكوارث" .ويتمثل الغر�ض من �إطالق
احلملة يف �إقناع قادة املدن واحلكومات املحلية لاللتزام بقائمة
مرجعية ت�ضم ع�شرة عنا�صر �أ�سا�سية جلعل املدن قادرة على
املجابهة (انظر ال�صفحة  ،)20والعمل جن ًبا �إىل جنب مع
النا�شطني املحليني ،وال�شبكات االجتماعية ال�شعبية ،وال�سلطات
الوطنية.
ولقد و�ضعت اال�سرتاتيجية الدولية للحد من الكوارث UNISDR
و�شركائها هذه القائمة املرجعية كنقطة انطالق لكل ه�ؤالء الذين
يرغبون يف االن�ضمام �إىل احلملة .وبنف�س القدر من الأهمية،
�سي�شجع االلتزام بهذه العنا�صر الأ�سا�سية الع�شرة احلكومات املحلية
والهيئات الأخرى على تنفيذ �إطار عمل هيوغو :2015-2005
بناء قدرة الأمم واملجتمعات على جمابهة الكوارث ،والذي �أقرته
 168حكومة يف عام  2005و�صادقت عليه اجلمعية العمومية
للأمم املتحدة بالإجماع يف نف�س العام .وتعترب احلوكمة احل�ضرية

واملحلية اجليدة ،هي العن�صر الأ�سا�سي لهذه القدرة على املجابهة!
يوفر احلد من املخاطر يف املناطق احل�ضرية عدة فوائد .ويف
حالة تطبيقه بنجاح كجزء من التو�سع احل�ضري امل�ستدام،
ف�إن املدن القادرة على املجابهة �ست�ساعد يف احلد من الفقر،
وتوفري �سبل للنمو وفر�ص العمل ،وتوفري قدر �أكرب من العدالة
االجتماعية وفر�ص العمل اجلديدة ،والنظم البيئية الأكرث
تواز ًنا ،وال�صحة اجليدة ،والتعليم املتقدم.
�أدعو ر�ؤ�ساء البلديات واحلكومات املحلية لالن�ضمام �إىل حملة
"متكني املدن من جمابهة الكوارث" :حملة "مدينتي ت�ستعد"،
ودرا�سة كيفية تنفيذ العنا�صر الأ�سا�سية الع�شرة جلعل املدن
قادرة على جمابهة الكوارث بقدر الإمكان .فهم على ال�صعيد
امل�ؤ�س�سي الأقرب للمواطنني ،كما �أنهم قادة منتخبون ،ومن
املتوقع ا�ستجابتهم الحتياجات دوائرهم االنتخابية و�أمانها.
فامل�شاركة والقيادة ذات �أهمية حيوية .كما �أدعو املجتمع
املدين ،وخمططي املدن واملهنيني يف املناطق احل�ضرية من
خمتلف القطاعات ،وال�سلطات الوطنية ،وفئات املجتمع
للم�ساعدة يف و�ضع احللول املبتكرة ،وم�شاركة احلكومات
املحلية يف احلد من املخاطر ،وكذلك ت�شجيع احلكم الر�شيد
من خالل العمل جن ًبا �إىل جنب.
ويقا�س جناح احلملة بعدد ر�ؤ�ساء البلديات واحلكومات
املحلية املن�ضمني وامللتزمني ك�أبطال ،ومناذج املدن القادرة
على جمابهة الكوارث التي ُيحتذى بها ،وامل�شاركني ،وعدد
ال�شراكات الدائمة والتحالفات املحلية بني فئات املواطنني
واملنظمات ال�شعبية ،والأو�ساط الأكادميية والقطاع اخلا�ص
التي ت�شهد تطو ًرا ،وعدد املدن التي تقدم ً
خططا �أو تغيريات
جديدة للحد من املخاطر.
كانت كارثة الزلزال امل�أ�ساوي يف عام  2010الذي �ضرب
عا�صمة هايتي "بورتو برن�س" واملدن الأخرى مبثابة جر�س
�إنذار� ،أعقبها الزلزال وموجات ت�سونامي يف �شيلي .التقاع�س
عن العمل لي�س ردًا.

تبني جمموعة املواد الإعالمية هذه خ�صائ�ص املدينة
القادرة على جمابهة الكوارث ،وحتدد م�سببات املخاطر
أرقاما مهمة حول
يف املناطق احل�ضرية .كما توفر حقائق و� ً
خماطر الكوارث ،وتو�ضح حملة "متكني املدن من جمابهة
الكوارث للفرتة  ."2011-2010كما تُطلع ر�ؤ�ساء
البلديات واحلكومات املحلية والأطراف املحلية الفاعلة
الأخرى على ما ميكنهم القيام به الآن جلعل املدن �آمنة
من الكوارث ،مع تو�ضيح لكيفية امل�شاركة يف احلملة.
مارجريتا وال�سرتوم
املمثل اخلا�ص للأمني العام
للأمم املتحدة للحد من خماطر الكوارث

�أحث ال�سلطات املحلية على ت�سريع جميع
اجلهود الرامية �إىل جعل املدن �أكرث �أما ًنا
لتجنب اخل�سائر يف الأرواح واملمتلكات.
لقد �سافرت �إىل العديد من الأماكن يف خمتلف �أنحاء
العامل ،و�شاهدت بنف�سي كيف ت�ستطيع احلكومات املحلية
الإ�سهام يف ( )..التحديات العاملية .الأمر ال يقت�صر
على احلكومات الوطنية فقط .فال يقت�صر الأمر على
الرئي�س� ،أو رئي�س الوزراء� ،أو وزراء احلكومة الذين
ي�ستطيعون جمابهة تغري املناخ ،والتنمية االقت�صادية
امل�ستدامة ،وجمابهة الفقر واملر�ض .فنحن نحتاج �إىل
الدعم وامل�شاركة من القادة املحليني :ر�ؤ�ساء البلديات،
واملحافظني ،ور�ؤ�ساء الأقاليم".
ر�سالة من الأمني العام للأمم املتحدة،
ال�سيد /بان كي مون
�إن�شيون� 11 ،آب�/أغ�سط�س 2009

قم بالت�سجيل الآن

جلعل مدينتك قادرة
على جمابهة الكوارث

مدينتي تستعد

ملاذا تتعر�ض املدن للمخاطر؟

الأخطار الطبيعية :قلق متزايد بالن�سبة
ملخططي املدن
جلب التو�سع احل�ضري ال�سريع الرخاء و�أتاح الفر�ص
للعديد من النا�س .هذه هي احلالة عندما تكون املدن
خمططة تخطيط ًا جيد ًا ومدارة ب�شكل ر�شيد ومواكبة
للتو�سع ال�ضروري يف البنية الأ�سا�سية واخلدمات� .إحدى
هذه املدن على �سبيل املثال هي كوريتيبا يف الربازيل:
املدينة التي ازداد عدد �سكانها من � 150ألف يف عام
� 1950إىل  2.5مليون ن�سمة يف الوقت احلايل .كما
تتميز بوجود �سيا�سات بيئية مبتكرة ،مبا يف ذلك الوقاية
من الفي�ضانات ،وبيئة معي�شية عالية اجلودة .واملدينة
الربازيلية الثانية ،بورتو �أليجري ،والتي ازداد عدد �سكانها
�سبعة �أ�ضعاف منذ  ،1950و�أ�صبح  3.5مليون ن�سمة
الآن ،ف� ً
ضال عن وجود منظمات �شعبية قوية ،وحقها يف
الت�أثري على �أولويات اال�ستثمار العام .وهذه ال�سيا�سة
املتعمدة مل�شاركة املواطنني يف احلكومة املحلية قد �آتت
ثمارها ،تاركة مواطني بورتو �أليجري مع م�ؤ�شرات بيئية
مماثلة ،و�إىل حد كبري ،ومع نف�س متو�سط العمر املتوقع
ل�سكان املدن يف �أوروبا الغربية و�أمريكا ال�شمالية.1
ولكن هذه هي اال�ستثناءات وق�ص�ص النجاح .فال�صورة
الأ�شمل �أكرث �إثارة للقلق .وعندما تقرتن بت�أثري الأحداث
املناخية القا�سية ،والفقر املتزايد -ما ي�صل �إىل مليار
�شخ�ص يعي�شون الآن يف الأحياء الفقرية باملدن يف فقر
مدقع -ف�إن الزحام املتزايد للمدن ،ت�سبب يف ظهور
�ضغوط جديدة � ً
أي�ضا .حيث يقطن املزيد من النا�س
يف مناطق حمفوفة مبخاطر حمتملة على تالل غري
م�ستقرة� ،أو �أجنحة بركانية� ،أو مناطق ذات ق�شرة �أر�ضية
مت�صدعة� ،أو �سهول في�ضانية ،ومناطق �ساحلية .وما
يدفعهم للقيام بذلك هو �أن املخططني واحلكومات املحلية
ف�شلت يف توفري البدائل� ،أو �أنهم ال ي�ستطيعون حتمل

تكاليف العي�ش على �أر�ض �آمنة� ،أو لأنهم يجب �أن يكونوا
قريبني من م�صادر رزقهم.
يجب �أن تكون الأخطار الطبيعية م�صدر قلق رئي�س ًيا
ملخططي املناطق احل�ضرية ومديريها .حيث تكون الآثار
املرتتبة على هذه الأحداث مكلفة ب�شكل متزايد من حيث
اخل�سائر يف الأرواح واملمتلكات.
يف العقد الأول من القرن احلادي والع�شرين (2000-
 ،)2009كانت الزالزل م�س�ؤولة عن وفاة ما يقرب من
 60يف املئة من الأ�شخا�ص الذين قتلوا جراء الكوارث،
وف ًقا ملركز �أبحاث علم �أوبئة الكوارث ( .)CREDت�ؤثر
الكوارث املرتبطة باملناخ مثل الفي�ضانات ،وال�سيول اجلارفة،
والأعا�صري املدارية ،واجلفاف ،وحرائق الغابات ،وموجات
احلر على املزيد من النا�س يف جميع �أنحاء العامل الآن.
تغري املناخ �آخذ يف الت�سارع ،وذوبان اجلليد له عواقب
وخيمة ،من بينها تفجر البحريات اجلليدية وال�سيول
اجلارفة .ومن املتوقع �أن ي�ؤدي ارتفاع من�سوب مياه البحر
�إىل تعري�ض مئات املدن املوجودة يف كل من املناطق
ال�ساحلية منخف�ضة االرتفاع واجلزر ال�صغرية املنخف�ضة
ملخاطر الكوارث ،وذلك وف ًقا لتقرير فريق الدرا�سة
احلكومي الدويل املعني بتغري املناخ .يقدر برنامج الأمم
املتحدة للم�ستوطنات الب�شرية وجود  3.351مدينة تقع
يف مناطق �ساحلية منخف�ضة االرتفاع يف �أنحاء العامل .ومن
بني �أعلى  30مدينة ،تقع  19مدينة يف دلتا الأنهار .املدن
الع�شر الأوىل ،من حيث عدد ال�سكان املعر�ضة لأخطار
الفي�ضانات ال�ساحلية ،هي مومباي ،وكوانغ ت�شو ،و�شنغهاي،
وميامي ،ومدينة هو ت�شي منه ،وكولكاتا ،ونيويورك الكربى،
و�أو�ساكا  -كوبي ،والإ�سكندرية ،ونيو �أورليانز.

 .1روالدو مينيجات" ،)2002( ،الإدارة البيئية يف بورتو �أليجري" ،البيئة والتو�سع احل�ضري ،اجلزء  ،14رقم  ،2ت�شرين الأول�/أكتوبر ،ال�صفحات .181-206

نظرة عامة عن الأخطار الطبيعية واملخاوف يف املناطق احل�ضرية

ت�ؤثر الأخطار الطبيعية على املدن بطرق �شتى ،ولكن ثمة احتمال لوقوع الكوارث ،حيث تكافح �سلطات املدينة من �أجل �إدارة
االكتظاظ ال�سكاين ،والتو�سع احل�ضري ال�سريع ،والتدهور البيئي.

الزالزل

خماوف املناطق احل�ضرية :يقع العديد من املدن املبنية املكتظة بال�سكان على �أحزمة الزالزل .ال ميكن �أن ت�صمد املباين غري
امل�صممة هند�س ًيا ،واملبنية بطريقة �سيئة� ،أو التي يتم �صيانتها بطريقة �سيئة �أمام قوة الهزات الزلزالية ،وتكون �أكرث عر�ضة
لالنهيار .ويرجع ال�سبب يف �أغلب وفيات الزالزل ب�سبب انهيارات املباين.

االنهيارات الأر�ضية

خماوف املناطق احل�ضرية :هناك عدد متزايد من املباين امل�ؤقتة �أو املبنية بطريقة �سيئة التي متت �إقامتها �أعلى املنحدرات ال�شديدة
�أو �أ�سفلها� ،أو على املنحدرات� ،أو يف م�صبات الأنهار يف الوديان اجلبلية ،بالإ�ضافة �إىل �سوء ال�صرف �أو �سوء طريقة حماية املنحدر،
مما يعني �أن املزيد من النا�س يتعر�ضون النهيارات �أر�ضية كارثية ناجمة عن ت�شبع الرتبة بالأمطار� ،أو ن�شاط زلزايل.

الثوران الربكاين

خماوف املناطق احل�ضرية :تُعر�ض امل�ستوطنات املوجودة يف املناطق املحيطة بالرباكني� ،أو يف امل�سارات املهمة لتدفقات احلمم
الربكانية حياة ماليني الأ�شخا�ص للخطر .متثل �أنظمة الإنذار املبكر والإن�شاءات املنا�سبة التي ت�صمد �أمام تدفقات الأوحال
الربكانية والرماد حمل اهتمام للمناطق احل�ضرية والريفية القريبة من الرباكني.

ت�سونامي

خماوف املناطق احل�ضرية :مت بناء العديد من املدن على ال�سواحل املعر�ضة ملوجات ت�سونامي .البناء املالئم ،و�أنظمة الإنذار
املبكر ،وخطط الإجالء هي التدابري الرئي�سية ملجابهة هذه الكوارث.

الأعا�صري املدارية

خماوف املناطق احل�ضرية :يتعر�ض العديد من املناطق احل�ضرية للأعا�صري ،والرياح القوية ،والأمطار الغزيرة .الإن�شاءات
املقاومة للرياح ،و�أنظمة الإنذار املبكر مع تقدمي امل�شورة للأ�سر لقفل النوافذ ،وت�أمني املمتلكات ،والإخالء� ،إذا لزم الأمر ،هي
التدابري الرئي�سية (انظر الفي�ضانات � ً
أي�ضا).

الفي�ضانات

خماوف املناطق احل�ضرية :تُعد ال�سيول اجلارفة من املخاطر املتزايدة يف املناطق احل�ضرية ،وذلك لأن الرتبة ال�سميكة لن
متت�ص املياه ب�سهولة ،ولأن امل�ساحات املفتوحة مت ا�ستعمارها ،ولأن الأعمال الهند�سية حولت جمرى تدفقات الأنهار ،ولأن �شبكات
ال�صرف باملدن غري كافية .قد تكون امل�ساكن املوجودة على �ضفاف الأنهار� ،أو بالقرب من دلتا الأنهار مبنية ب�شكل �سيئ� ،أو مت
و�ضعها ب�شكل ينطوي على خماطر.

احلرائق

خماوف املناطق احل�ضرية :تندلع احلرائق يف املناطق احل�ضرية ب�سبب التفجريات ال�صناعية �أو الزالزل .ت�شكل احلرائق
العر�ضية خطورة ،وال �سيما يف التجمعات ال�سكنية الع�شوائية .تتزايد �أخطار احلرائق ب�سبب الكثافة العالية للبناء ،ومواد البناء
اجلديدة ،واملزيد من املباين ال�شاهقة ،وزيادة ا�ستخدام الطاقة يف املناطق الكثيفة .ميكن �أن ت�صل حرائق الغابات ،التي ال
ميكن ال�سيطرة عليها� ،إىل املناطق احل�ضرية.

اجلفاف

خماوف املناطق احل�ضريةُ :يعد اجلفاف كارثة متزايدة بطيئة الظهور تت�سبب يف الهجرة �إىل املناطق احل�ضرية ،مما ميثل
ً
�ضغطا على الإ�سكان ،والعمالة ،واخلدمات الأ�سا�سية ،والإمدادات الغذائية من الريف املحيط بها .ميتلئ العديد من الأحياء
الفقرية يف �أفريقيا بالأ�سر الريفية الذين هجروا القرى ب�سبب اجلفاف �أو ال�صراع الذي طال �أمده.

مدينتي تستعد
ما �سبب خماطر وقوع الكوارث يف املناطق احل�ضرية؟
ارتفاع عدد ال�سكان يف املناطق احل�ضرية،
والكثافة املتزايدة
اليوم ،يعي�ش �أكرث من  3مليارات ن�سمة ،ن�صف �سكان العامل،
يف املناطق احل�ضرية .وينتقل النا�س �إىل املدن ب�أعداد �أكرب
من �أي وقت م�ضى ،يحدوهم الأمل يف احل�صول على فر�ص
�أف�ضل� ،أو يدفعهم الفقر� ،أو التدهور البيئي� ،أو ال�صراعات،
�أو الفي�ضانات� ،أو اجلفاف للهروب من املناطق الريفية .تُعد
الزيادة الطبيعية م�ساه ًما كب ًريا يف منو ال�سكان واكتظاظهم
يف املناطق احل�ضرية � ً
أي�ضا .وتُعد الكثافة ال�سكانية العالية
حمرك خطر مه ًما ،حيث تكون نوعية ال�سكن ،والبنية
الأ�سا�سية ،واخلدمات فقرية.

االحتياجات اليومية ،وميكنها التعامل مع العوا�صف � ً
أي�ضا.
ولكن ن�سبة �صغرية جدً ا من ال�سكان يف املراكز احل�ضرية
يف الدول ذات الدخل املنخف�ض واملتو�سط تتمتع بوجود
�شبكة مماثلة من امل�ؤ�س�سات ،والبنية الأ�سا�سية ،واخلدمات،
والأنظمة .ويف حاالت احلكومة احل�ضرية الفقرية ،تكون
ال�سلطات املحلية غري قادرة على توفري البنية الأ�سا�سية،
�أو اخلدمات� ،أو املالذ الآمن لل�سكن� .إن احلكومة املحلية
ذات املوارد ال�ضعيفة �أو الفقرية ،التي تفتقر �إىل القدرة �أو
الكفاءة اال�ستثمارية التي ال ترتبط بالتخطيط اال�سرتاتيجي
احل�ضري املكاين القائم على امل�شاركة بالنيابة عن املواطنني
ذوي الدخل املنخف�ض يف امل�ستوطنات الع�شوائية ،لن تقبل
التحدي املتمثل يف القدرة على املجابهة ،و�ستزيد من قابلية
الت�ضرر للكثري من �سكان املناطق احل�ضرية .مدن مثل
مومباي وبنغالور توجد بها ن�سبة كبرية من ال�سكان يعي�شون
يف الأحياء الفقرية �أو التجمعات ال�سكنية الع�شوائية بدون
خدمات �أ�سا�سية .لكن هذه املدن لديها ما يكفي من الرخاء
ملجابهة مثل هذه الق�ضايا .تدعم الإ�صالحات الد�ستورية
يف الهند الآن احلكومات املحلية امل�س�ؤولة الأكرث كفاءة،
بالإ�ضافة �إىل وجود حكومة مركزية خ�ص�صت مبل ًغا مال ًيا
كب ًريا جدً ا لدعم حكومات املدن للقيام بذلك .4

لي�ست هناك حاجة لذلك .يف الواقعُ ،يعترب العديد من
املناطق عالية الكثافة ال�سكانية يف �أوروبا ،واليابان ،و�أمريكا
ال�شمالية �آمنة ،وتوفر احلماية للمواطنني يف حالة هبوب
العوا�صف ،وهطول الأمطار ،ووقوع الزالزل .لي�س هذا هو
احلال مع الأعداد املتزايدة للتجمعات ال�سكنية الع�شوائية.
وبحلول منت�صف القرن احلادي والع�شرين ،فمن املتوقع �أن
يزيد جمموع ال�سكان يف املناطق احل�ضرية يف العامل النامي
عن �ضعف العدد ،حيث �سريتفع من  2.3مليار يف عام
� 2005إىل  5.3مليار يف عام  .2 2050ما يقرب من
التنمية احل�ضرية غري املدرو�سة
ثالثة �أرباع عدد ال�سكان يف املناطق احل�ضرية ومعظم املدن
الكربى تكون يف الدول ذات الدخل املنخف�ض واملتو�سط ،وهي التحديات التي يفر�ضها النمو ال�سريع للعديد من املدن
وتدهور املدن الأخرى ،والتو�سع يف القطاع غري الر�سمي
زيادة بن�سبة �سبعة �أ�ضعاف منذ عام .3 1950
ودور املدن يف تخفيف حدة تغري املناخ ،كل هذه الأمور
�ضعف احلكومة احل�ضرية
تتطلب �أنظمة تخطيط ح�ضري فعالة .العديد من املدن يف
�أمريكا الالتينية ،و�أفريقيا ،و�آ�سيا قد ت�ضاعف حجمها يف
كيفية خدمة هذا العدد الكبري والنمو ال�سريع لل�سكان يف
عاما .وتوقع برنامج الأمم املتحدة للتجمعات
املناطق احل�ضرية و�إدارته ،لها انعكا�سات كبرية على التنمية �أقل من ً 30
واحلد من خماطر الكوارث يف الدول ذات الدخل املرتفع ،ال�سكنية الب�شرية �أنه بحلول � ،2015سيكون  12من �أ�صل
 15مدينة كبرية يف �أنحاء العامل يف الدول النامية .ويحدث
ت�ساعد �شبكة وا�سعة من البنية الأ�سا�سية وامل�ؤ�س�سات على
الكثري من التو�سع احل�ضري خارج الأطر الر�سمية والقانونية
احلد من خماطر الكوارث و�آثارها .هناك �أمر م�سلم به،
وهو �أن �سكان املناطق احل�ضرية لديهم امل�ؤ�س�سات ،والبنية لكودات البناء ،و�أنظمة ا�ستخدامات الأرا�ضي ،وال�صفقات
الأ�سا�سية ،واخلدمات ،والقوانني التي تقيهم من الكوارث .اخلا�صة بالأرا�ضي .وغال ًبا ما تكون �أدوات التخطيط
املوجودة حال ًيا غري واقعية .يتطلب التو�سع احل�ضري
مبا يف ذلك الطق�س ال�شديد ،والفي�ضانات ،واحلرائق،
واحلوادث التكنولوجية .كما توفر هذه امل�ؤ�س�سات االحتياجات امل�ستدام خطوات �شاملة لإدارة الأخطار وخطط الطوارئ،
أي�ضا :خدمات الرعاية ال�صحية املتكاملة مع خدمات وتعزيز �أنظمة التخطيط احل�ضري وكودات البناء على �أ�سا�س
اليومية � ً
املعايري الواقعية ،دون ا�ستبعاد الفقراء.
الطوارئ ،و�أنظمة املجاري وال�صرف ال�صحي التي تلبي
 .2برنامج الأمم املتحدة للم�ستوطنات الب�شرية ( ،)2009تخطيط املدن امل�ستدامة :التقرير العاملي حول التجمعات ال�سكنية الب�شرية ،2009
�إيرث�سكان ،لندن و�ستريلينج ،فريجينيا.
 .3ديفيد �ساتريثويت ،)2007( ،االنتقال �إىل العامل الذي يغلب عليه الطابع احل�ضري ودعائمه ،ورقة مناق�شة امل�ستوطنات الب�شرية،
املعهد الدويل للبيئة والتنمية ( ،)IIEDلندن.
 .4ديفيد دودمان ،وجورجلينا هاردوي ،وديفيد �ساتريثويت (" ،)2009التنمية احل�ضرية والأخطار املكثفة وال�شاملة" ،ورقة معلومات �أ�سا�سية لتقرير التقييم العاملي
لال�سرتاتيجية الدولية للحد من الكوارث حول احلد من خماطر الكوارث  ،2009املعهد الدويل للبيئة والتنمية ( ،)IIEDلندن.

قلة الأرا�ضي املتاحة للمواطنني ذوي
الدخل املنخف�ض

الرتكيز على الأ�صول االقت�صادية

كان النمو االقت�صادي �سري ًعا يف املناطق ال�ساحلية ،وبالقرب
يكون معظم الفقراء يف املناطق احل�ضرية �أكرث عر�ضة
من الأنهار ال�صاحلة للمالحة ،وعر�ضة للأخطار ب�سبب
للأخطار والكوارث لأنهم يعي�شون يف جتمعات �سكنية
الفي�ضانات ،وارتفاع من�سوب مياه البحر ،والظواهر اجلوية
أرا�ض غري �آمنة ،تفتقر �إىل اخلدمات
ع�شوائية على � ٍ
ال�شديدة التي ت�صبح �أكرث توات ًرا وحدة ب�سبب تغري املناخ.
الأ�سا�سية يف كثري من الأحيان .حال ًيا ،تعي�ش �أ�سرة من �أ�صل متيل الأ�صول االقت�صادية �إىل التجمع يف املدن الكربى .قد
�أربع �أ�سر يف فقر يف العامل النامي 40% ،منها يف املدن
تكون للكوارث �آثار مدمرة على االقت�صاد املحلي والوطني،
الأفريقية .يعي�ش ما بني ربع �إىل ن�صف ال�سكان يف العامل
بالإ�ضافة �إىل اخل�سائر يف الأرواح والإ�صابات اخلطرية،
النامي يف التجمعات ال�سكنية الع�شوائية �أو الأحياء الفقرية مثلما حدث يف زلزال هان�شني�-أواجي الكبري الذي دمر
يف املراكز احل�ضرية واملناطق املحيطة بها ،حيث تتزايد
امليناء وجز ًءا كب ًريا من مدينة كوبي يف اليابان يف عام
مبقدار  25مليون ن�سمة كل عام .5
متاما ،وو�ضعت جمموعة �شاملة
 .1995تعافت مدينة كوبي ً
ومبتكرة من ال�سيا�سات والإجراءات للتعامل مع خماطر
البناء غري املالئم
الكوارث منذ ذلك احلني.
ي�ضع البناء غري املالئم املاليني يف خطر دون داع .ويلقى
تدهور النظم البيئية
الكثري من النا�س حتفهم �أو يتعر�ضون لإ�صابات خطرية
توفر النظم البيئية فوائد وخدمات �أ�سا�سية للمدن
عندما تنهار املباين عقب الزالزل ،واالنهيارات الأر�ضية،
واحلكومات املحلية .حتى الآن ،ونتيجة للتنمية احل�ضرية غري
والعوا�صف ال�شديدة ،وال�سيول اجلارفة ،و�أمواج ت�سونامي.
املدرو�سة والنمو االقت�صادي ،ف�إن العديد من النظم البيئية
ما ي�صل �إىل  6 80%من الوفيات الناجمة عن الكوارث
الطبيعية حتدث يف املباين التي تنهار �أثناء الزالزل ،وذلك مت تغيريها وا�ستغاللها ،مما ي�ؤدي �إىل اختالل التوازن
ب�صورة خطرية .وقد ت�سببت التعديات الع�شوائية على جماري
وف ًقا للإح�صاءات املتاحة.
املياه ونق�ص �شبكات ال�صرف ال�صحي املنا�سبة يف تعري�ض
حيث حتدد كودات البناء و�أنظمته املعايري الدنيا لل�سالمة،
العديد من املناطق احل�ضرية خلطر ال�سيول اجلارفة .كما
مبا يف ذلك الوقاية من احلرائق ،والت�صدي للأخطار
�أدت �إزالة الغابات �إىل ت�آكل التالل ،مما يعر�ض النا�س �إىل
الطبيعية يف كثري من الدول .وتكون ممار�سات البناء وتطبيق
االنهيارات الأر�ضية الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة،
اللوائح �أم ًرا �ضرور ًيا ،ويف بع�ض الأحيان احللقة املفقودة.
غي الأ�سمنت من قدرة الرتبة على امت�صا�ص ال�سيول
كما رّ
ُيعد كل من خف�ض التكاليف ،وقلة احلوافز �أو حتريفها،
اجلارفة 60% .من النظم البيئية يف تدهور ،بينما يتزايد
بالإ�ضافة �إىل الف�ساد ،الأ�سباب الرئي�سية التي جتعل املباين،
اال�ستهالك مبعدل يزيد عن � .80%أقل من ن�صف عدد
حتى امل�صممة ت�صمي ًما جيدً ا ،تنهار .وت�ؤوي التجمعات
املدن يف العامل لديها خطط للبيئة احل�ضرية .7
ال�سكنية الع�شوائية ،والإن�شاءات غري القانونية� ،أو غري
امل�صممة هند�س ًيا بطريقة جيدة اجلز َء الأكرب من �سكان
املدن يف الدول النامية .حتى يف حالة توفر املال لديهم ،ف�إن
النا�س الذين ال يتمتعون بحقوق امللكية �أو احليازة غري الآمنة
قم بالت�سجيل الآن
لن ي�ستثمروا �أموالهم يف املباين �أو التح�سينات الآمنة.
�سيكون رفع م�ستوى البنية الأ�سا�سية واملباين العامة احلد
الأدنى املطلوب لعمليات التو�سع احل�ضري امل�ستدام والقدرة
على املجابهة .توفر املدار�س وامل�ست�شفيات الآمنة امل�أوى
واخلدمات ال�ضرورية .يقلل ت�صريف مياه الأمطار من
الفي�ضانات واالنهيارات الأر�ضية ،وبتكلفة منخف�ضة.

جلعل مدينتك قادرة
على جمابهة الكوارث

 .5الإ�سرتاتيجية الدولية للحد من الكوارث  ،تقرير التقييم العاملي حول احلد من خماطر الكوارث ،الأمم املتحدة ،جنيف ( .)ISDR) (2009
 .6تقييم النظام البيئي للألفية ( ،)2005النظم البيئية والرفاهية الب�شرية :نتائج الفريق العامل املعني باحلالة واالجتاهات.
 .7جوتليند �ألبري ،ونيجل يوالند�س (" ،)2009املدن ،وا�ستخدام الطاقة ،وخطوط الغ�سل" ،العامل احل�ضري ،اجلزء الأول ،الطبعة الرابعة� ،ص .8-10

الفي�ضانات/ال�سيول اجلارفة  -دي�سمرب 1999
فنزويال
�إقليم كاراكا�س الفيدرايل
الوفيات19,000 :
عدد الأ�شخا�ص املت�ضررين483,635 :
الأ�ضرار االقت�صادية التقديرية
(مليون دوالر �أمريكي)3,160:

الثوران الربكاين  -يونيو 1997
مونت�سرات
بليموث
الوفيات232 :
عدد الأ�شخا�ص املت�ضررين4,000 :
الأ�ضرار االقت�صادية التقديرية
(مليون دوالر �أمريكي)8:

موجات احلر � -أغ�سط�س 2003
فرن�سا
باري�س
الوفيات19,490 :
عدد الأ�شخا�ص املت�ضررين :غري متاح
الأ�ضرار االقت�صادية التقديرية
(مليون دوالر �أمريكي)4,400:

االنهيارات الأر�ضية � -سبتمرب 1995
الهند
كوال (هيمات�شال برادي�ش)
الوفيات400 :
عدد الأ�شخا�ص املت�ضررين1,100,000 :
الأ�ضرار االقت�صادية التقديرية
(مليون دوالر �أمريكي):غري متاح

االنهيارات الأر�ضية � -سبتمرب 1995
الهند
كوال (هيمات�شال برادي�ش)
الوفيات400 :
عدد الأ�شخا�ص املت�ضررين1,100,000 :
الأ�ضرار االقت�صادية التقديرية
(مليون دوالر �أمريكي):غري متاح

حرائق الغابات  -فرباير 2009
�أ�سرتاليا
فيكتوريا/نيو �ساوث ويلز
الوفيات240 :
عدد الأ�شخا�ص املت�ضررين32,070 :
الأ�ضرار االقت�صادية التقديرية
(مليون دوالر �أمريكي)8,000:

الزالزل  -يناير 1995
اليابان
منطقة كوبي�-أو�ساكا
الوفيات5,297 :
عدد الأ�شخا�ص املت�ضررين541,636 :
الأ�ضرار االقت�صادية التقديرية
(مليون دوالر �أمريكي)100,000:

اجلفاف  -فرباير – �أغ�سط�س 1991
ال�صني
مقاطعات جياجن�شي ،وهونان
الوفيات2,000 :
عدد الأ�شخا�ص املت�ضررين5,000,000 :
الأ�ضرار االقت�صادية التقديرية
(مليون دوالر �أمريكي):غري متاح

امل�صادر :مركز �أبحاث �أوبئة الكوارث ( ،)CRED) (2009وزارة الداخلية الأمريكية ،دائرة امل�سح اجليولوجي الأمريكية ،ورقة احلقائق .FS 103 01. http://pubs.usgs.gov/fs/fs-0103-01/fs-0103-01.pdf
مالحظة :غال ًبا ما ت�ضم هذه الأرقام املناطق احل�ضرية خارج احلدود الفعلية للمدينة حتى ت�صل �إىل مناطق ب�أكملها.

الأعا�صري املدارية � -أكتوبر 1998
هندورا�س
تيغو�سيغالبا واملنطقة ال�ساحلية لهندورا�س
الوفيات14,600 :
عدد الأ�شخا�ص املت�ضررين2,112,000 :
الأ�ضرار االقت�صادية التقديرية
(مليون دوالر �أمريكي)3,793.6 :

�أمثلة على كوارث املدن الكربى ح�سب نوع اخلطر

حقائق و�أرقام
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ً
اكتظاظا بال�سكان وخماطر الكوارث ذات ال�صلة
املدن الع�شر الأكرث
املدينة

خماطر الكوارث

عدد ال�سكان
(باملليون)

طوكيو
مك�سيكو �سيتي
نيويورك
�ساوباولو
مومباي
دلهي
�شنغهاي
كولكاتا
جاكرتا
بيون�س �آير�س

امل�صدر� :شيف ،زد (� )2007ص116 .
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االجتاهات العاملية يف التو�سع احل�ضري :
عدد ال�سكان يف املناطق احل�ضرية (مليون)

الن�سبة املئوية للمناطق احل�ضرية

املدينة
عدد ال�سكان (باملليون) 2050 2025 2007 1975 1950 2050 2025 2007 1975 1950
العامل

737

1518

2394

4584

6398

29.1

37.3

49.4

57.2

69.6

املنطقة الأكرث من ًوا

427

702

916

99

1071

52.2

67.0

74.4

79.0

86.0

املنطقة الأقل من ًوا

310

817

2382

3590

5327

18.0

27.0

43.8

53.2

67.0

�أفريقيا

32

107

373

658

1233

14.5

25.7

38.7

47.2

61.8

�آ�سيا

237

574

1645

2440

3486

16.8

24.0

40.8

51.1

66.2

�أوروبا

281

444

528

545

557

51.2

65.7

72.2

76.2

83.8

�أمريكا الالتينية والكاريبي

69

198

448

575

683

41.4

61.1

78.3

83.5

88.7

�أمريكا ال�شمالية

110

180

275

365

402

63.9

73.8

81.3

85.7

90.2

8

13

24

27

31

62.0

71.5

70.5

71.9

76.4

�أوقيانو�سيا
امل�صدر :الأمم املتحدة� ،2008 ،ص3-5 .
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حقائق و�أرقام
ال يقت�صر الأمر على املدن
كموطن ملا يزيد عن ثالثة
مليارات ن�سمة ،ولكنها
املحرك االقت�صادي
ملجتمعاتنا ،ومتثل معظم
ثروة الدول .يف الواقع،
معظم الناجت املحلي
الإجمايل العاملي الذي يقدر
بـ  39.4تريليون دوالر
�أمريكي (رقم ،2007
والثابت لـ  2000دوالر
�أمريكي) يتم �ضخه يف
البيئات احل�ضرية . 9

اخل�سائر املتوقعة للزالزل يف املدن الكربى

املراكز احل�ضرية ال�صغرية

�إ�سطنبول :من املتوقع �أن ي�ؤدي وقوع زلزال كبري يف
�إ�سطنبول �إىل وفاة � 40ألف �شخ�ص ،و�إ�صابة � 200ألف
�شخ�ص ،ويرتك � 400ألف �أ�سرة يف حاجة �إىل م�أوى.
كما �سيكون حوايل � 40ألف مبنى غري �صالح لل�سكن �أو
يعاين من انهيار كلي من خالل "ف�شل من النوع القر�صي".
و�سيعاين �أكرث من � 300ألف مبنى �آخر من �أ�ضرار
متو�سطة �إىل خطرية .اخل�سائر النقدية املبا�شرة ب�سبب
�ضرر املباين وحدها من �ش�أنها �أن ت�صل �إىل �إجمايل 11
مليار دوالر �أمريكي.

الكثري من النا�س يف �أفريقيا ،و�آ�سيا ،و�أمريكا الالتينية
يعي�شون يف ع�شرات الآالف من املراكز احل�ضرية ،ويف
مئات الآالف من القرى الكبرية التي يقطنها �آالف ال�سكان،
والتي قد تعترب مراكز ح�ضرية �صغرية � ً
أي�ضا .يجب �أن
يتم و�ضع مدى جمابهة ال�سكان للكوارث يف االعتبار ،وال
�سيما الرتكيز الزائد على املطبوعات اخلا�صة بالتوعية يف
املدن الكبرية �أو املدن ال�ضخمة .يعي�ش الكثري من النا�س
يف املراكز احل�ضرية ال�صغرية يف الدول ذات الدخل
املنخف�ض� ،أو املتو�سط ب�شكل �أكرب من املدن الكربى.

طهران :ت�صدعات �شمال طهران ومو�شا التي تقع يف
اجلانب ال�شمايل من طهران وت�صدع راي على احلدود
اجلنوبية للمدينة ،لديها القدرة على توليد  7.2و6.7
ميجاوات على التوايل .وقد ي�ؤدي ذلك �إىل وفاة من
� 120.000إىل � 380.000شخ�ص ،وف ًقا ل�سيناريوهات
الزالزل التي و�ضعت يف �إطار JICA-CEST 1999-
 ،2000يف حالة حترك �أي من الت�صدعات ،ب�سبب �ضعف
املباين املوجودة.

اعرتفت بع�ض �شركات البناء الكربى يف تركيا با�ستخدام
مواد بناء رديئة ،وباتباعها ممار�سات �سيئة خالل مرحلة
االزدهار يف حركة البناء يف املناطق احل�ضرية .ويف مقابلة
مع وكالة ريفران�س الرتكية للن�شر يف عام  ،2009و�صف
مطور ملياردير تركي كيف مت ا�ستخدام رمال البحر املالح
واحلديد اخلردة ب�صورة روتينية يف املباين امل�صنوعة من
الأ�سمنت امل�سلح يف فرتة ال�سبعينيات من القرن املا�ضي.
وقال وف ًقا لرتجمة املقابلة" :يف ذلك الوقت ،كانت هذه
هي �أف�ضل املواد .ومل نكن وحدنا ،ولكن كل ال�شركات كانت
تفعل الأمر ذاته .و�إذا حدث زلزال يف �إ�سطنبول ،فحتى
اجلي�ش لن يكون قاد ًرا على التدخل".

مومباي :ي�شري العديد من الدرا�سات �إىل �أن واحدً ا من
العنا�صر الأكرث �ضع ًفا ،التي تتم مواجهتها يف مومباي
هو املباين ،التي ت�ساهم ب�صورة م�ؤكدة يف الأخطار
املتزايدة على �سكانها .تقع منطقة مومباي ب�أكملها �ضمن
مزيجا ثر ًيا
نطاق املناطق احل�ضرية ،وتُظهر املباين ً
لأ�ساليب التكنولوجيا العديدة املختلفة .قد ي�ؤدي وقوع
زلزال منخف�ض �إىل حد ما من امل�ستوى ال�سابع (مقيا�س
 )MSKيف املدينة �إىل وفاة � 34ألف �شخ�ص �إذا حدث
يف ال�صباح الباكر .خطر الفي�ضانات مرتفع � ً
أي�ضا.

امل�صدر :يف املدن الكربى" ،الأنقا�ض يف االنتظار" ،يتعر�ض
املاليني للأخطار ب�سبب املنازل اله�شة التي مت بنا�ؤها يف
مناطق زلزالية مكتظة بال�سكان بوا�سطة �أندرو �سي ريفكني،
�إنرتنا�شيونال هريالد تريبيون� 26 ،شباط/فرباير 2010

مدينة كامتاندو :زاد تدفق �أعداد كبرية للمهاجرين من
ال�ضغوط على ال�سلطات املحلية لتوفري امل�ساكن واخلدمات
الأ�سا�سية .اجلزء القدمي من املدينة هو الأكرث �ضع ًفا ب�سبب:
�أ) �سوء الظروف املعي�شية يف الأحياء ذات الكثافة العالية،
وب) القدرة الرديئة للمباين يف جمابهة القوى الزلزالية،
وج) الطرق ال�ضيقة التي تعوق الو�صول عند ا�ستجابة
الطوارئ ،ود) توفري املياه املحدود ،بالإ�ضافة �إىل التمديدات
الكهربائية املعقدة حيث تندلع احلرائق ب�سهولة .8
 .8مبادرة الزالزل واملدن الكربى ( ،)2010قاعدة معلومات �إدارة خماطر الكوارث باملدن الكربى (http://www.pdc.org/emi/emihome.html. (MDRM-KB
 ،بيانات ال�سكان� :شعبة ال�سكان بالأمم املتحدة ،التوقعات ال�سكانية العاملية مبجموعة بيانات التنمية ،تنقيح  ،2006البنك الدويل ،وا�شنطن العا�صمة.
 .9برنامج بيانات التنمية ()DDP

يف كل عام هناك زيادة مبا يقرب من  25مليون ًا يف
عدد �سكان الأحياء الفقرية واملناطق الع�شوائية
والتي يف �أغلب الأحيان تكون مبنية على �أر�ض
غري �آمنة ومنحدرات غري م�ستقرة و�سهول معر�ضة
لفي�ضانات.
برنامج الأمم املتحدة للم�ستوطنات الب�شرية  – UNHABITATتقريرحالة مدن العامل يف 2010

قم بالت�سجيل الآن

جلعل مدينتك قادرة
على جمابهة الكوارث
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ما املدينة القادرة على جمابهة الكوارث؟
بع�ض التعريفات

هناك العديد من الإجراءات التي ميكن �أن تتخذها احلكومات املحلية واملواطنون والقطاع اخلا�ص ،من �أجل دعم قدرة
املدينة على جمابهة الكوارث .و�ستظل املخاطر الطبيعية حتدث مع اختالفها يف احلجم وال�شدة ،لكن دون احلاجة �إىل �أن
تتحول �إىل قوة مدمرة حقيقية .هل مدينتك م�ستعدة ملواجهتها؟

مدينة قادرة على جمابهة الكوارث:
•�إنها املدينة التي يتميز �أهلها مبرونتهم يف امل�شاركة من �أجل تخطيط مدينتهم واتخاذ القرارات اخلا�صة بها جن ًبا �إىل
جنب مع ال�سلطات احلكومية املحلية ،وذلك اعتمادًا على كل من القدرات واملوارد املتاحة لهم
•وهي املدينة التي تتمتع بحكومة حملية خمت�صة وم�س�ؤولة من �ش�أنها دفع املدينة نحو حت�ضر دائم من خالل م�شاركة
الفئات كافة
•تتميز بقدرتها على جتنب العديد من الكوارث ،نظ ًرا ملا ينعم به �سكانها جمي ًعا من حياة �آمنة داخل منازل وجماورات
تخدمها بنية حتتية جيدة (موا�سري مياه ،و�صيانة جيدة للمرافق ال�صحية وال�صرف ال�صحي ،وطرق قادرة على حتمل
جميع التغيريات الناجتة عن تغيريات الطق�س ،وكهرباء) ،وخدمات (الرعاية ال�صحية ،واملدار�س ،وجمع النفايات،
وخدمات الطوارئ) ،ويندرج هذا كله حتت ِبنى تخ�ضع لكودات البناء املعقولة ،دون احلاجة �إىل ظهور التجمعات ال�سكنية
الع�شوائية التي تقام على ال�سهول الفي�ضانية� ،أو املنحدرات �شديدة االنحدار ب�سبب عدم توفر م�ساحات �أر�ضية �أخرى
•ت�ستوعب ما تتعر�ض له من �أخطار ،وتعمل على تطوير قاعدة معلومات حملية قوية حول املخاطر والأخطار التي مت�س
كل ما هو عر�ضة للخطر� ،أو غري حم�صن
•تتخذ خطوات لتوقع حدوث الكوارث وحماية الأ�صول؛ �أي الأفراد ،ومنازلهم ،وممتلكاتهم ،وتراثهم الثقايف ،ور�أ�س املال
االقت�صادي ،وقادرة على تقلي�ص حجم اخل�سائر املادية واالجتماعية الناجتة عن الأحداث املناخية �شديدة الوط�أة� ،أو
الزالزل� ،أو غريها من املخاطر الأخرى.
•تلتزم بتوفري املوارد ال�ضرورية ،وقادرة على تنظيم نف�سها قبل وقوع �أي من الأخطار الطبيعية ،و�أثناءها ،وبعدها
•قادرة على ا�ستعادة و�ضع اخلدمات الأ�سا�سية �إىل حالتها الأوىل ب�سرعة ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستئناف الأن�شطة االجتماعية،
وامل�ؤ�س�سية ،واالقت�صادية بعد وقوع مثل هذه الأحداث
•ت�ستوعب �أهمية ما �سبق ذكره جتاه قدرة املباين على جمابهة تغريات املناخ.
تعد العالقة بني حكومة املدينة والأ�شخا�ص الأكرث عر�ضة لهذه املخاطر ممن يخ�ضعون لأحكامها الق�ضائية� ،أحد العوامل
املهمة الالزمة للحد من خماطر الكوارث احل�ضرية ب�شكل ناجح

�إن التكلفة التي �سيتم توفريها
مل�ست�شفى �أو مرفق �صحي �آمن
من الكوارث ال تكاد تُذكر
�إذا مت �إدراجها منذ البداية
�ضمن اعتبارات الت�صميم.
بالن�سبة �إىل الغالبية العظمى
من املرافق ال�صحية اجلديدة
والإجراءات الالزمة للحماية
ال�شاملة من خماطر الكوارث
التي تتمثل يف الزالزل
والظواهر اجلوية ،ف�ستتم
�إ�ضافة  4%من �إجمايل
تكلفة �إجراءات التخطيط
منذ البداية .12

ما املدينة؟ بالن�سبة لأي خبري اقت�صادي ،املدينة هي
حمرك النمو االقت�صادي ،وهي عبارة عن ترتيب ع�شوائي
للمزايا املادية واملنح املحتملة .وبالن�سبة ل�سيا�سي �أو
خمطط ،فاملدينة هي مكان لالت�صاالت� :شبكة من الطرق،
والكبالت الكهربائية ،و�أنابيب املياه واملجاري .وبالن�سبة
للقوى العاملة يف املناطق احل�ضرية ،واملهاجرين القادمني
�إىل املدينة ،ف�إنها توفر امل�أوى ،وال�سالمة ،وم�صدر الرزق.
وبالن�سبة لأ�صحاب الأمالك ،واملطورين ،واملخططني،
فاملدينة هي ال�سكن ،وخمزون من الأ�صول املادية .وبالن�سبة
لل�شخ�ص الذي يعي�ش يف املدينة ،وهذا ي�شمل جميع ما ذكر
بالأعلى وغريه الكثري ،فاملدينة هي �ساحة مادية وثقافية،
ومكان ملمار�سة احلرية ال�سيا�سية ،وم�صدر للحيوية
الثقافية والفكرية .وكل هذا ُعر�ضة للخطر جراء هبوب
العوا�صف� ،أو الأعا�صري� ،أو الثوران الربكاين امل�أ�ساوي� ،أو
جمموعة موجات زلزالية قوية تت�سابق عرب �صخر الأدمي
ب�سرعة  7.000كم يف ال�ساعة.

قامت اجلل�سة الثانية من الربنامج العاملي للحد من خماطر
الكوارث يف حزيران/يونيو  2009بت�سليط ال�ضوء على
�أهداف �إطار عمل هيوغو الالزم تنفيذها .بحلول عام
 ،2011يجب ال�شروع يف و�ضع التقييمات القومية اخلا�صة
ب�سالمة املرافق ال�صحية والتثقيفية املوجودة بالفعل،
وبحلول عام  ،2015يجب تطبيق خطط الإجراءات
امللمو�سة للح�صول على مدار�س وم�ست�شفيات �أكرث �أم ًنا
داخل جميع املدن املعر�ضة للكوارث .بحلول عام ،2015
يجب �ضم جميع املدن الرئي�سية املوجودة يف املناطق
املعر�ضة للكوارث ،ومن ثم تنفيذ الإجراءات الالزمة للحد
من خماطر الكوارث يف كودات البناء وا�ستخدام الأرا�ضي
اخلا�صة بها .وقد مت توجيه الأهداف نحو املخاطر القومية
وتقييمها ،وخطط التعايف من الكوارث البلدية ،و�أنظمة
الإنذار املبكر ،وخماطر املياه ،وتطبيق كودات البناء.

القدرة على املجابهة تعني قدرة النظام� ،أو اجلماعة،
�أو املجتمع املعر�ض للأخطار على املقاومة� ،أو االمت�صا�ص،
�أو التكيف والتعايف من �آثار اخلطر يف الوقت املنا�سب
وبطريقة �أكرث كفاءة ،مبا يف ذلك حماية ال ِبنى والوظائف
الأ�سا�سية وال�ضرورية وا�ستعادتها .10
يتم فهم م�صطلح التح�ضر امل�ستدام على �أنه عملية من
�ش�أنها تعزيز نهج متكامل قائم على مراعاة الفوارق بني
اجلن�سني ومراعاة م�صالح الفقراء فيما يتعلق بركائز الدعم
املتوا�صل �سواء كان االجتماعي �أو االقت�صادي �أو البيئي .فهو
يعتمد على عمليات التخطيط امل�شرتك ،واتخاذ القرارات،
وكذلك احلوكمة ال�شاملة .وب�شكل �أكرث حتديدًا ،ف�إنه يت�ضمن
املبادئ ذات ال�صلة بعملية التح�ضر امل�ستدام :11
(� )iسهولة الو�صول �إىل الأرا�ضي اخلا�صة بالفقراء ،والبنية التحتية ،واخلدمات،
بالإ�ضافة �إىل �إمكانية التنقل وال�سكن
()iiالت�ضامن االجتماعي ،ومراعاة الفوارق بني اجلن�سني ،عالوة على تنمية
اجلانب ال�صحي بحيث يكون العمل يف هذه املجاالت ب�شكل �آمن على جميع
الأ�صعدة
( )iiiبيئة خالية من �آثار الكربون و�صحية
( )ivعمليات التخطيط امل�شرتك واتخاذ القرارات
( )vتعزيز الأنظمة االقت�صادية املحلية ،التي تتمتع بروح التناف�س ،الناب�ضة
باحلياة للعمل املحرتم الراقي و�سبل ك�سب العي�ش
(� )viضمان عدم وجود �أي متييز بني عنا�صر مدينتك مع �ضمان ت�ساوي احلقوق
بها ،و
( )viiمتكني املدن واملجتمعات من التخطيط ملجابهة املحن ودعم القدرة على
التغري بهدف البناء ال�صالح ،مع وجوب القيام بالإدارة الفعالة يف كل منهما.

زلزال هايتي2010 ,

 .10م�صطلحات اال�سرتاتيجية الدولية للأمم املتحدة للحد من الكوارث ،UNISDR ،جينيف ()2009
 .11حملة التح�ضر العاملية املرتبطة بربنامج الأمم املتحدة للم�ستوطنات الب�شرية()2009
 .12منظمة ال�صحة العاملية ،منظمة ال�صحة للبلدان الأمريكية ،ا�سرتاتيجية الأمم املتحدة الدولية للحد من الكوارث ( ،)2008حملة احلد من الكوارث العاملية 2008-2009
"�سالمة امل�ست�شفيات من الكوارث".www.safehospitals.info .

مدينتي تستعد
قائمة مرجعية مكونة من ع�شر نقاط – العنا�صر الأ�سا�سية
جلعل املدن قادرة على جمابهة الكوارث
تقرتح احلملة قائمة مرجعية ت�ضم ع�شرة عنا�صر �أ�سا�سية جلعل املدن قادرة على جمابهة الكوارث ،والتي ميكن تنفيذها
من ِق َبل ر�ؤ�ساء البلديات واحلكومات املحلية .ت�شتق هذه القائمة املرجعية من الأولويات اخلم�سة لإطار عمل هيوغو
 :2015-2005ميثل بناء قدرة الأمم واملجتمعات على جمابهة الكوارث واحدة من الو�سائل الأ�سا�سية الالزمة لتطبيق
�سيا�سة احلد من خماطر الكوارث .وي�ساعد النجاح يف �إجناز العنا�صر الأ�سا�سية الع�شرة ال�سابق ذكرها� ،أو بع�ض منها،
املدن على �أن تكون �أكرث مرونة جتاه جمابهة الكوارث .هل ان�ضم جمل�س مدينتك �أو حكومتك املحلية �إىل هذا الأمر!
وجود تنظيم وتن�سيق لفهم املخاطر واحلد منها على �أ�سا�س م�شاركة املواطنني واملجتمع املدين والتحالفات املحلية.
و�ضمان �أن جميع الإدارات تفهم دورها وم�ساهمتها يف احلد من خماطر الكوارث واال�ستعداد لها؛
وجود ميزانية خم�ص�صة للحد من خماطر الكوارث وتقدمي حوافز لأ�صحاب املنازل ،والأ�سر ذات الدخل املنخف�ض،
واملجتمعات املحلية و القطاع اخلا�ص والعام لال�ستثمار يف احلد من املخاطر التي يواجهونها؛
وجود حتديث م�ستمر للبيانات املتعلقة باملخاطر وقابلية الت�ضرر ،و�إعداد تقييمات للمخاطر وا�ستخدامها ك�أ�سا�س خلطط
وقرارات التنمية احل�ضرية .و�ضمان �أن هذه املعلومات ،وخطط املدينة ملجابهة الكوارث متاحة لكل ال�سكان و�أنه قد مت
مناق�شتها ب�أكملها؛
وجود ا�ستثمار لإقامة البنية التحتية واحلفاظ عليها للحد من املخاطر مثل خمرات ال�سيول وتعديلها للتكيف مع تغري املناخ؛
تقييم �سالمة جميع املدار�س واملرافق ال�صحية ورفع م�ستويات ال�سالمة لهذه املرافق كلما احتاجت لذلك؛
تطبيق وتنفيذ واقعي للوائح البناء املقاومة للمخاطر ،ومبادئ التخطيط ال�سليم ال�ستخدامات الأرا�ضي .وكذلك حتديد
�أرا�ضي �آمنة للمواطنني من ذوي الدخل املنخف�ض وتطوير الأحياء الع�شوائية كلما كان ذلك ممكنا؛
�ضمان وجود برامج للتعليم والتدريب على احلد من خماطر الكوارث يف املدار�س واملجتمعات املحلية؛
حماية النظم البيئية الطبيعية واحلواجز الطبيعية للتخفيف من �آثار الفي�ضانات والعوا�صف وغريها من الأخطار التي قد
تكون املدينة قابلة للت�ضرر منها .والتكيف مع تغري املناخ من خالل البناء على املمار�سات اجليدة للحد من املخاطر؛
و�ضع نظم للإنذار املبكر وتوفري قدرات �إدارة الطوارئ يف املدينة ،و�إجراء تدريبات اال�ستعداد للجمهور ب�شكل منتظم؛
وجود �ضمانات لتلبية احتياجات الناجني بعد �أي كارثة ،و�أن ذلك �أ�سا�سي يف عملية �إعادة الإعمار مع تقدمي الدعم لهم
ولتنظيماتهم املجتمعية من �أجل ت�صميم وتنفيذ املتطلبات وامل�ساعدات ،مبا يف ذلك �إعادة بناء منازلهم و�سبل ك�سب
العي�ش.

قم بالت�سجيل الآن

جلعل مدينتك قادرة
على جمابهة الكوارث

احلد من املخاطر احل�ضرية كفر�صة – ما الفوائد؟
ميكن للمدن التي ت�سعى ب�شكل ا�ستباقي للحد من خماطر الكوارث كجزء من جهودها امل�ستدمية الرامية �إىل التح�ضر،
�أن ت�ستفيد ب�شكل كبري يف املجاالت التايل ذكرها:
•احلفاظ على الأرواح واملمتلكات يف حال وقوع كارثة مع احلد من الأحداث امل�أ�ساوية التي ميكن �أن ن�شهدها يف عدد
الوفيات والإ�صابات اخلطرية
•حماية عوائد التنمية واحلد من ا�ستغالل موارد املدينة يف الت�صدي للكوارث والتغلب عليها
•امل�شاركة الن�شطة للمواطنني ،والتمتع بالدميقراطية املحلية
•زيادة اال�ستثمار يف بناء املنازل واملباين واملمتلكات الأخرى حت�س ًبا لتقليل اخل�سائر الناجمة عن الكوارث
•زيادة ا�ستثمار ر�ؤو�س الأموال يف البنية التحتية ،مبا يف ذلك �إجراءات التعديل بغر�ض التحديث ،والرتميم ،والتجديد
•التمتع بوجود فر�ص عمل ،والنمو االقت�صادي ،وتوفري فر�ص العمل هي �أمور من �ش�أنها �أن جتعل املدن �أكرث �أم ًنا ،مما
يجذب فر�ص ا�ستثمار �أكرب
•النظم البيئية املتوازنة التي من �ش�أنها توفري خدمات النظم البيئية والثقافية مثل :املياه العذبة و�سبل الرتفيه
•التمتع ب�صحة �أف�ضل وم�ستوى �أكرب من الرفاهية ب�شكل عام
•تطوير التعليم داخل مدار�س تتمتع ب�أمان �أكرث.

�إطار عمل هيوغو  :2015-2005بناء قدرة الأمم واملجتمعات على جمابهة الكوارث
مت اعتماد �إطار عمل هيوغو من ِق َبل  168دولة من الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة يف اليابان عام  2005من �أجل
تعزيز قدرة الأمم واملجتمعات على جمابهة الكوارث بحلول عام .2015
تكون للأولويات اخلم�سة كافة نف�س الأهمية بالن�سبة �إىل البيئات احل�ضرية:
جعل احلد من خماطر الكوارث واحدة من الأولويات املدرجة �ضمن املمار�سات احل�ضرية
معرفة املخاطر احل�ضرية واتخاذ �إجراءات حا�سمة
ا�ستيعاب املخاطر احل�ضرية والوعي بها
احلد من املخاطر احل�ضرية
الإعداد اجليد ملدينتك واال�ستعداد التخاذ ردود �أفعال منا�سبة
www.preventionweb.net/english/hyogo
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حملة متكني املدن من جمابهة الكوارث
الأهداف الرئي�سية للحملة
يف هذه احلملة ،ي�شري
امل�صطلح "مدينة" �إىل
املناطق احل�ضرية ب�صفة
عامة ،مبا يحمل يف طياته
من م�س�ؤولية "احلكومات
املحلية" نحو املجاالت
املختلفة� ،سواء كانت �ستتزايد قيمة الأهداف املرادة من حملة جعل املدن قادرة
�إقليمية� ،أو حملية� ،أو ما
يتعلق باملدن العوا�صم� ،أو على جمابهة الكوارث �إىل ثالثة �أ�ضعاف ،عالوة على
ما يتعلق باملدن ال�صغرية �إمكانية تنفيذها من خالل بناء �شراكات دائمة طويلة الأجل:
�أو القرى .معرفة املزيد

يتلخ�ص هدف احلملة يف الو�صول �إىل جمتمعات ح�ضرية
تت�سم بقدرتها امل�ستدامة على جمابهة الكوارث.
حتث احلملة احلكومات املحلية على اتخاذ �إجراءات يف
الوقت احلايل من �أجل احلد من املخاطر التي تتعر�ض لها
املدن جراء الكوارث.

وثمة هدف رئي�سي وراء رفع الوعي لدى كل من املواطنني واحلكومات على كل
هذه احلملة� ،أال وهو �إيجاد م�ستويات املزايا التي يتم جنيها من احلد من املخاطر
 100رئي�س من ر�ؤ�ساء احل�ضرية
البلديات من �ش�أنهم
االلتزام بواحدة على الأقل
من العنا�صر الأ�سا�سية
الع�شرة ذات ال�صلة بجعل
املدن قادرة على جمابهة
الكوارث ،هذا بالإ�ضافة
�إىل احل�صول على م�شاركة
املئات من احلكومات
املحلية و�أكرب عدد ممكن
من املواطنني ممن
يتعهدون باالن�ضمام �إىل
مبادرة �سالمة املدار�س
وامل�ست�شفيات.

اال�ستثمار بحكمة

حتديد خم�ص�صات من امليزانية يف �إطار خطط متويل احلكومات
املحلية لال�ستثمار يف �أن�شطة احلد من خماطر الكوارث

العمل من �أجل الو�صول �إىل ما هو �أكرث �أم ًنا

�إدراج احلد من خماطر الكوارث حتت قائمة عمليات
التخطيط املتعلقة بالتطور احل�ضري وحماية البنية
التحتية الأ�سا�سية

قم بالت�سجيل الآن

جلعل مدينتك قادرة
على جمابهة الكوارث

حملة "مدينتي ت�ستعد" هي دعوة للعمل امل�شرتك يتم توجيهها
جلميع ر�ؤ�ساء البلديات واحلكومات املحلية لدعم �أكرب عدد ممكن
من املدن بحيث تكون قادرة على املجابهة قدر الإمكان .فهي
� ً
أي�ضا دعوة لكل فئات املجتمعات املحلية ،واملواطنني ،واملخططني،
والأو�ساط الأكادميية ،والقطاع اخلا�ص للم�شاركة بجهودهم يف
خ�ضم كل هذه املحاوالت التي ن�سعى �إىل حتقيقها.
بينما تخاطب احلملة املواطنني ،الذين يعي�شون يف املناطق
احل�ضرية والذين ينتخبون �صانعي القرار الذين يتخذون
اخلطوات الالزمة جلعل املدن �أكرث �أم ًنا ،تكون الفئات امل�ستهدفة
الأ�سا�سية لهذه احلملة ر�ؤ�ساء البلديات واحلكومات املحلية للمدن
على اختالف �أحجامها ،وخ�صائ�صها ،ومواقعها وطبيعة اخلطر
املعر�ضة �إليه .ميثل كل من ر�ؤ�ساء البلديات واحلكومات املحلية
الوكاالت التي ب�إمكانها اتخاذ �إجراءات جتاه العمل على جعل
املدن �أكرث �أم ًنا .مع العلم ب�أن �إدراج هذه العنا�صر الفعالة واملهمة
داخل عملية احلد من خماطر الكوارث ،يكون له �أهمية فعالة يف
جعل املدن �أكرث قدرة على جمابهة الكوارث.
يحمل �شعار احلملة مغزى لكل فرد� .أينما كانت املدينة،
ف�سيدوي �صدى الر�سالة التي تهدف �إىل احلد من املخاطر
من خالل جميع املواطنني يف جميع �أنحاء العامل .على
�سبيل املثال� ،ساو باولو ت�ستعد! كوبي على �أهبة اال�ستعداد!
�إ�سطنبول ت�ستعد! �سانتا تيكال ت�ستعد!
الت�سجيل يف مبادرة مليون مدر�سة وم�ست�شفى �آمنة
يتعر�ض الأ�شخا�ص داخل املدار�س ،وامل�ست�شفيات ،واملرافق
ال�صحية غري الآمنة �إىل خماطر هائلة عند حدوث كارثة.
ميكننا حت�سني حالة الأمن يف املدار�س ،وامل�ست�شفيات،
واملرافق ال�صحية ملجابهة املخاطر املتزايدة التي حتدث
ب�سبب التغريات املناخية والكوارث الأخرى ،طبيعية كانت� ،أو
من �صنع الإن�سان.
ت�شجع مبادرة مليون مدر�سة وم�ست�شفى �آمنة كل �شخ�ص
على التقدم �إىل مدر�سة �أو م�ست�شفى ،والعمل على جعلها
�أكرث �أم ًنا .ب�إمكان كل �شخ�ص �أن ي�ساهم .فالكل ب�إمكانه
امل�ساهمة.
كن م�ؤيدً ا� ،أو رائدً ا� ،أو ن�ص ًريا للمدار�س وامل�ست�شفيات الآمنة.
http://www.safe-schools-hospitals.net

يف ال�سنوات الأخرية ،تواجه املدن يف �أنحاء العامل
تهديدات عدة مثل الكوارث ال�ضخمة والأوبئة ،كما
�أننا نعي�ش ب�صفة م�ستمرة جنب ًا �إىل جنب مع خماطر
ب�أ�شكال خمتلفة .يف اعتقادي �أنه يف مثل هذه الأحوال
يجب على املدن �أن ال تكر�س مواردها جلهود �إدارة
الأزمات فقط ولكن �أن تعزز من التعاون مع املدن
والدول واملناطق املجاورة خللق نظام م�ساعدة ودعم
متبادل يف حال احلاجة لذلك .وبا�ستخدام �شبكتها
الوا�سعة ،ف�إن "�شبكة املدن  " CITYNETتدعو
با�ستمرار للتعاون بني املدن حول مو�ضوع "الوقاية من
الكوارث" .دعونا نعمل �سوي ًا لدعم وتعزيز ال�شراكات
بني املدن من �أجل "عامل قادر على جمابهة الكوارث".

فوميكو هايا�شي
رئي�س  / CITYNETرئي�س بلدية يوكوهاما
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حول �شركاء احلملة
تعد �أمانة اال�سرتاتيجية الدولية للأمم املتحدة للحد من
الكوارث ،هي املن�سق حلملة احلد من الكوارث العاملية
“ 2011-2010متكني املدن من جمابهة الكوارث” ،
هذا مع العلم ب�أن �شركاءها املحليني ،والإقليميني ،والدوليني،
وكذلك املدن امل�شاركة ،واحلكومات املحلية هي القوى
املحركة للحملة و�أ�صحاب فكرتها� .سيتم حتديد عدد من
ر�ؤ�ساء البلديات وال�شخ�صيات العامة رفيعة امل�ستوى ومناذج
من احلكومات املحلية التي متثل قدوة للجميع مل�ساعدة
اال�سرتاتيجية الدولية للأمم املتحدة للحد من الكوارث
والأع�ضاء من �أجل تعزيز احلملة وتطبيق م�ساعيها.
�إن الأهمية التي تتمتع بها مبادرة م�شاركة اال�سرتاتيجية
الدولية للحد من الكوارث يف احلملة ،ما هي �إال انت�شار
لتحالفات احلكومات املحلية للحد من خماطر الكوارث.
�سي�صبح الأع�ضاء الف ّعالون يف هذا التحالف العاملي هم
املروجني للحملة يف مناطق النفوذ اخلا�صة بهم .و�ستتم
اال�ستفادة من خرباتهم وتبادلها فيما بينهم ،ف�ضال عن توفري
الدعم وامل�ضمون اخلا�صني بهذه الدعوة ،وكذلك الأبعاد
ال�سيا�سية والتقنية لهذه احلملة.
ميكنك االن�ضمام �إىل هذا التحالف كداعم من خالل �إر�سال
املعلومات اخلا�صة بك �إىل:
isdr-campaign@un.org
�أو الت�سجيل يف موقع الويب املو�ضح �أدناه
www.unisdr.org/campaign
يدعم برنامج الأمم املتحدة للم�ستوطنات الب�شرية هذه
احلملة ،هذا بالإ�ضافة �إىل �أنه ُيعد �شري ًكا رئي�س ًيا يف احلملة
مع العديد من منظمات الأمم املتحدة الأخرى ،وجمتمعات
املدن وم�ؤ�س�ساتها ،وب�صفة خا�صة املدن املتحدة ذات ال�صلة
باحلكومات املحلية ،واملجل�س الدويل للمبادرات البيئية
املحلية ،وحتالف املدن .هذا وقد مت ت�سجيل �شبكات املنظمات
غري احلكومية واملنظمات ال�شعبية التي ت�شارك يف نظام
اال�سرتاتيجية الدولية للأمم املتحدة للحد من الكوارث
بالفعل� .ستدعم كل من برامج دعم قدرة املدن على جمابهة
الكوارث �أو فرق العمل احلملة داخل الأقاليم.
وعالوة على ذلك ،يتم ربط حملة “متكني املدن من جمابهة
الكوارث” بحملة التح�ضر العاملية املرتبطة بربنامج الأمم
املتحدة للم�ستوطنات الب�شرية حتت عنوان "التح�ضر
امل�ستدام" .تلتزم احلملتان بنف�س القواعد بحيث ت�ساهم كل
منهما يف الو�صول �إىل نف�س الهدف طويل املدى ذي ال�صلة
بعملية التطوير امل�ستدام� .سيلتزم العديد من �أدوات االت�صال
واملدن امل�شاركة بنف�س الأمر.

وقد قامت فرقة العمل الإقليمية املعنية باحلد من املخاطر
احل�ضرية والتابعة لآ�سيا ،بو�ضع دليل �إر�شادي لتنفيذ �إطار
عمل هيوغو حمل ًيا بهدف م�ساعدة احلكومات املحلية على �أن
تكون �أكرث قدرة على جمابهة الكوارث .هذا وقد قام �أع�ضاء
فرقة العمل با�ستخدامه بالفعل يف تعزيز اجلهود املبذولة ذات
ال�صلة ببناء القدرات مع موظفي املدينة .و�سيقوم امل�شاركون
يف احلملة بتطوير �أداة تخطيطية �أخرى لدعم احلد من
الكوارث ،عل ًما ب�أن جل الأمر �سيكون حتت �إ�شراف كل من
برنامج الأمم املتحدة للتجمعات ال�سكانية ،وا�سرتاتيجية
الأمم املتحدة الدولية للحد من الكوارث .و�سيتم توفري فر�ص
للتدريب وبناء القدرات من خالل م�ساهمة امل�شاركني واملدن،
و�سيتم تو�ضيحها على نحو تف�صيلي �أثناء احلملة.
وال نغفل �أنه �سيتم ت�سليط ال�ضوء على العديد من املبادرات
العاملية والإقليمية الأخرى �أثناء احلملة املمتدة لعامني،
و�سيتم توفري املواد اخلا�صة بالعديد من املمار�سات امل�ؤكدة
ذات ال�صلة ب�سيا�سات احلد من املخاطر احل�ضرية على
�شبكة الإنرتنت.
للتعرف على املزيد حول �أن�شطة احلملة وامل�شاركنيُ ،يرجى
زيارة موقع الويب
www.unisdr.org/campaign

ر�ؤ�ساء البلديات واحلكومات املحلية – �أ�س�س بناء مدن قادرة على
جمابهة الكوارث
ي�ضطلع ر�ؤ�ساء البلديات واحلكومات املحلية بالأدوار
الرئي�سية يف بناء القدرة على جمابهة الكوارث داخل
جمتمعاتهم .ويلعب ر�ؤ�ساء البلديات دو ًرا رياد ًيا من �أجل
توفري �سبل الرفاهية لأبناء الدوائر االنتخابية اخلا�صة بهم.
تقدم احلكومات املحلية خدمات جوهرية ذات �صلة بال�صحة،
والتعليم ،والنقل ،واملياه .فهي تقوم ب�إ�صدار ت�صاريح البناء،
و�إدارة الأ�شغال العامة ،والتخطيط وال�سيطرة على عمليات
فر�صا ل�ضمان �أعمال
التطوير احل�ضرية التي توفر جميعها ً
تطويرية �أكرث �أم ًنا من �ش�أنها تقليل مواطن ال�ضعف التي
ت�صيب املجتمعات جراء الكوارث.

"فمن امل�ؤ�سف �أن جند �أنه ال يزال هناك �آالف املفقودين
يف �إحدى مدن جمهورية هايتي جراء التعر�ض للكوارث
اخلطرية .ويف اعتقادي� ،أن هذه احلملة �أ�صبحت ذات
�أهمية ملحة يف هذا الوقت �أكرث من �أي وقت م�ضى .لقد
و�ضعت نف�سي مكان ر�ؤ�ساء احلكومات املحلية ،ووجدت �أن
الأمر لي�س �سه ًال على الإطالق ...فكل ذلك يدعو �إىل �إقامة
حملة حقيقية ترمي �إىل مدن �أكرث �أم ًنا ،ودعم القدرة على
جمابهة الكوارث".
ر�ؤية رئي�س احلي� ،سام �إيبوكلي الكوي�سك (�أوغندا)

تقوم احلكومات املحلية بابتكار �أعمال تطورية وت�شكيلها بحيث
يكون لها �صدى على ماليني الأفراد داخل املدن يف كل مكان.
ت�ستدعي احلملة ر�ؤ�ساء البلديات واحلكومات املحلية للعمل
جن ًبا �إىل جنب من خالل دوائرهم االنتخابية ،هذا بالإ�ضافة
�إىل �ضم مبادرات احلد من املخاطر �إىل عمليات التخطيط
اال�سرتاتيجي ك�سبيل لال�ستعداد بكل ثقة وقدرة على املجابهة
ملا ميكن التعر�ض له م�ستقب ًال من خماطر طبيعية.

ب�إمكان ر�ؤ�ساء البلديات واحلكومات املحلية احلد من
خماطر الكوارث بالطرق التايل ذكرها:

ميكن لكل من ر�ؤ�ساء البلديات واحلكومات املحلية �أن تتقلد
دور الريادة يف م�ساعدة املدن على اال�ستعداد ملجابهة
املخاطر امل�ستقبلية .مع العلم بوجوب امل�شاركة يف الأمر من
ِقبل كل من احلكومات الوطنية ،واملجتمع املحلي ،وامل�ؤ�س�سات
املهنية ،واملنظمات الدولية والإقليمية واملدنية ،واملتربعني،
والقطاع اخلا�ص ،والأو�ساط الأكادميية ،وكذلك جميع
املواطنني .هذا ويتعني على ال�سابق ذكرهم من �أ�صحاب
امل�صالح لعب �أدوارهم ذات ال�صلة بقدرة املدن على جمابهة
الكوارث ،وذلك دون �أن نغفل الإ�شارة �إىل الدور احليوي الذي
تقوم به احلكومة املحلية من �أجل حتقيق النجاح املن�شود.
"يعد اال�ستعداد اجليد للكوارث والتخفيف من حدة
املخاطر التي تنطوي عليها من الأولويات الرئي�سية يف
توجيه التخطيط اجليد للمدن ،والت�صميم ،والتطوير،
والإدارة اليومية .حتتاج املدن لدينا �إىل االلتزام والدعم
من ِق َبل احلكومة القومية من خالل ال�سيا�سات التي متكننا
من اتخاذ الإجراءات الالزمة واحلا�سمة للحد من اخل�سائر
الب�شرية وغريها من اخل�سائر ،بالإ�ضافة �إىل تقليلها .ومع
مثل هذا النمط من الالمركزية الذي ي�سمح بتطوير ح�ضري
�أكرث تكام ًال ،مل يقت�صر ما بو�سعنا القيام به على �إن�شاء مدن،
و�أقاليم ،ومناطق ريفية م�ستدامة ،ولكن � ً
أي�ضا دعم الأفراد
و�صقلهم بكل ما يعزز قدرتهم على جمابهة الكوارث".
دكتور فوزي بوو ،حاكم جاكارتا� ،إندوني�سيا

•الت�سجيل يف القائمة املرجعية للعنا�صر الأ�سا�سية
الع�شرة مع االجتاه نحو تنفيذها ،وعمل �إعالن عام،
وم�شاركة اخلربات والتجارب ،مع املران والتقدم اجليد
مع امل�شاركني يف احلملة وكذلك املدن الأخرى.
•العمل عن كثب مع حكومتك املركزية لتنفيذ املناهج
التي مت التخطيط لها قوم ًيا بهدف التخطيط احل�ضري،
والتطور املحلي ،واحلد من خماطر الكوارث
•�إقامة �شراكات وحتالفات حملية مع مواطنيك
واملجموعات املجتمعية
•�إ�شراك اجلامعات املحلية والقومية بهدف توفري
الن�صائح ذات ال�صلة ب�إدارة املخاطر وتقييمها ،عالوة
على عمل �أبحاث حول ال�سبل املتاحة لدعم قدرة
مدينتك على املجابهة
•الرتكيز على املجتمعات الفقرية واملعر�ضة مل�ستوى
عال من املخاطر وبث �أهداف احلملة ور�سائلها �إىل
ٍ
املجتمعات ال�شعبية
•تنظيم جل�سات اال�ستماع ،واملناق�شات ،والتدريبات،
وغريها من �أن�شطة رفع م�ستوى الوعي خالل اليوم
القومي للحد من الكوارث� ،أو يف الذكرى ال�سنوية
للكوارث ال�سابقة.
•ا�ستغالل احلملة والعنا�صر الأ�سا�سية الع�شرة املرتبطة
مبجابهة املدن للكوارث للتوجه نحو تغريات املناخ
و"�أجندة اال�ستدامة البيئية".

مدينتي تستعد
ماذا ميكنك �أن تفعل جلعل مدينتك �أكرث قدرة على جمابهة الكوارث؟
ان�ضم �إىل احلملة!
م�ؤ�س�سات احلكومات املحلية
•و�ضع احلد من خماطر الكوارث على ر�أ�س الأجندة
اخلا�صة بك
•امل�شاركة مع الإ�سرتاتيجية للحد من الكوارث للتوا�صل
مع ال�سلطات املحلية
•دعم �إجراءات تنفيذ احلملة على ال�صعيدين احلكومي
واملجتمعي.

احلكومات القومية
•�إعداد مناهج قومية لأ�صحاب امل�صالح املتعددة
وتعزيزها للحد من خماطر الكوارث بحيث ت�ضم
احلكومات املحلية �أو امل�ؤ�س�سات التابعة لها
•االهتمام بنظام احلكومة املحلي وق�ضايا التح�ضر
امل�ستدام
•الت�أكد من اهتمام الوزارات واملعاهد التابعة لك بو�ضع
احلد من املخاطر يف احل�سبان �أثناء و�ضع التخطيط
وت�شكيل ال�سيا�سات
•ت�شجيع التنمية االقت�صادية يف املناطق الريفية واملدن
ال�صغرية لتخفيف ال�ضغط الناجم عن ت�سارع الهجرة
�إىل كل من املناطق املهم�شة املعر�ضة ملخاطر كبرية
والأحياء الفقرية
•و�ضع �سيا�سة احلد من خماطر الكوارث كواحدة من
الأولويات املحلية والقومية مع التحديد الوا�ضح لنطاق
مل�س�ؤوليات امل�ؤ�س�سية ذات ال�صلة باحلد من املخاطر
على جميع امل�ستويات.

م�ؤ�س�سات املجتمع
•الت�سجيل يف احلملة وت�شجيع املنظمة اخلا�صة بك على
امل�شاركة فيها
•تعزيز امل�شاركة الفعالة لأع�ضاء املجتمع داخل احلملة
با�ستخدام املوارد الإعالمية والرتويجية للحملة

•�إقامة �شراكات داخل امل�شروعات مع احلكومة املحلية،
واملنظمات غري احلكومية ،والقطاع اخلا�ص ،وما �إىل
ذلك جلعل املنطقة املحلية �أكرث �أم ًنا
•تبادل املعرفة واخلربات املحلية مع العنا�صر الفعالة،
ودعم الأن�شطة التي تت�ضح على �سبيل املثال يف
التخطيط ،وو�ضع تقييمات للمخاطر ،ور�سم اخلرائط،
و�صيانة البنية التحتية الأ�سا�سية ،وا�ستخدام الأرا�ضي
على نحو �أكرث �أم ًنا ،وتعزيز معايري البناء
•امل�شاركة يف قيا�س مقدار التقدم من خالل املراقبة
القائمة على روح امل�شاركة.

منظمات الأمم املتحدة� ،أو الدولية� ،أو
الإقليمية� ،أو املنظمات غري احلكومية
•الت�سجيل يف احلملة ك�أحد امل�شاركني وااللتزام بتوفري
امل�ساعدة للحكومات املحلية بهدف دعم قدرة املدن على
جمابهة الكوارث
•ال�سعي وراء تطوير �أدوات ومنهجيات �أف�ضل يف �أي من
املناطق ذات ال�صلة بحملة العنا�صر الأ�سا�سية الع�شرة
جلعل املدن قادرة على املجابهة بهدف احلد من
املخاطر احل�ضرية.
•ت�أييد احلد من زيادة املخاطر احل�ضرية على امل�ستوى
املحلي
•ت�شجيع م�شاركة العنا�صر الفعالة يف عملية تطوير
ال�سيا�سات الإقليمية والدولية ب�شكل �أكرب
•تعزيز الروابط بني املنظمات غري احلكومية واحلكومات
املحلية واملنظمات الأهلية.

اجلهات املانحة
•�ضمان تخ�صي�ص جزء من تخطيط الربامج
وخم�ص�صات امليزانية اخلا�صة بك للحد من خماطر
الكوارث من �أجل العمل يف برامج التح�ضر امل�ستدام،
والتكيف مع املناخ ،والتطوير ،وامل�ساعدات الإن�سانية،
واال�ستجابة للكوارث ،و�إعادة الإعمار
•م�شروعات التمويل التي تركز على جعل املدن قادرة
على جمابهة الكوارث.

القطاع اخلا�ص
•الت�أكد من عدم زيادة �شركتك ملخاطر الكوارث �أو
�إف�ساد البيئة
•امل�شاركة يف م�شروعات مع �أي من احلكومة املحلية
�أو املجتمعات التي تدير فيها م�ؤ�س�ستك بهدف جعل
مدينتك �أكرث �أم ًنا .فلو تو�صلنا �إىل مدينة واحدة
قادرة على املجابهة  ،ف�سيكون ب�إمكاننا حتقيق منو
اقت�صادي م�ستدام من خاللها
•تخ�صي�ص املوارد مل�شروعات الأبحاث والتطوير يف
جمال احلد من املخاطر احل�ضرية.

الأو�ساط الأكادميية
•التكيف مع الأجندة العلمية للت�أكيد على مو�ضوع
البحث ذي الأهمية الق�صوى واالجتاه نحو كل ما هو
حديث يف جمال احلد من املخاطر احل�ضرية
•تو�ضيح العنا�صر املتعلقة باملخاطر احل�ضرية وطرح
عمليات احلد من املخاطر كجزء من الدورات
والأبحاث القائمة يف العديد من التخ�ص�صات ،مبا يف
ذلك التخطيط احل�ضري
•التعاون مع احلكومات الإقليمية واملحلية يف م�شروعات
الأبحاث احلالية التي تدور حول تقييمات املخاطر
واحلد منها ،هذا بالإ�ضافة �إىل التجربة والتطبيق
للطرق والنماذج والنتائج التي تو�صلت �إليها داخل
حيز البيئات احلكومية املحلية
•االنتقال بكل ما حتمله من معرفة �إىل العوام ،مع
ال�سماح ملا تتمتع به من خربات �أن يتم تبادله على
نطاق وا�سع داخل احلكومات املحلية وبني �أفراد
العامة.

قم بالت�سجيل الآن

جلعل مدينتك قادرة
على جمابهة الكوارث

مدينتي تستعد
طريقة تر�شيح مدينة للحملة
ن�أمل يف ت�سليط ال�ضوء على املمار�سات والنجاحات اجليدة
التي متر بها املدن يف جمال اجلهود الفردية املبذولة للحد
من املخاطر .فعلى �سبيل املثال ،غال ًبا ما تكون الريادة
الطريقة الأ�صعب لإ�شراك الآخرين .فكل ما يتمحور هدف
احلملة حوله هو عر�ض ما هو بالإمكان �أن يتم تنفيذه على
�أر�ض الواقع ،مع �إي�ضاح الفوائد التي ميكن جنيها من جعل
مدينة ما قادرة على جمابهة املخاطر احل�ضرية.
فرمبا تتمكن مدينتك من �أن تتقلد دور املدينة النموذجية
التي يحتذى بها �ضمن حملة جعل املدن قادرة على جمابهة
الكوارث .فنحن ن�سعى وراء �إي�ضاح �أمثلة منوذجية من املدن
القادرة على جمابهة الكوارث والتي �أثبتت نف�سها يف الرتبع
على القمة وااللتزام باحلد من املخاطر احل�ضرية� .ستتم
مطالبة املدن النموذجية بتخ�صي�ص بع�ض من وقتها لدعم
احلملة من خالل طريقتني هادفتني:
•رفع م�ستوى الوعي وت�أييد احتياجات احلكومات
املحلية على �أعلى امل�ستويات
•تعزيز �أمر تطبيق عملية احلد من خماطر الكوارث
ودعمها داخل بلدتك

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

•هل �أنت رئي�س بلدية �أو �أحد ر�ؤ�ساء حكومة حملية؟
ب�صفتك م�ؤيدً ا و�سف ًريا للنوايا احل�سنة للمدن القادرة
على جمابهة الكوارث يف كل مكان ،قم بتخ�صي�ص
رائد للمجتمع �أو رئي�س بلدية �أو حمافظ �أو �أي منوذج
ذي نفوذ داخل جمتمعك ،يكون م�ستعدً ا لدعم كل من
ا�سرتاتيجية الأمم املتحدة الدولية للحد من الكوارث
وم�شاركينا �أثناء احلملة بهدف ت�شجيع الآخرين
وم�ساعدتهم ودعمهم.

الطريق �إىل املدينة القدوة!

تقدما بالفعل يف القدرة
هل �أحرزت حكومتك املحلية ً
على املجابهة؟ هل ترغب مدينتك �أو حكومتك املحلية
يف �إي�ضاح ح�سن ت�صرفها يف �صقل مواجهتها للمخاطر
وحتقيق ال�سالمة يف خم�س عنا�صر على الأقل من العنا�صر
الأ�سا�سية الع�شرة املتعلقة مبجابهة املدن للكوارث؟ هل
تنوي حكومتك املحلية توفري فر�ص للحكومات املحلية
الأخرى بحيث تتيح للآخرين فر�صة التعلم من جتاربها؟
الطريق ملدينة منوذجية مع تبادل جناحاتك مع كل بقعة

من بقاع العامل� .سيكون للأدوار النموذجية مكان بارز
خالل احلملة.
الطريق للم�شاركة كمدينة قادرة على جمابهة
الكوارث!
•�إذا كنت تنتمي �إىل حكومة حملية و�صلت �إىل
مراحل متقدمة يف �إدارة عمليات احلد من املخاطر
وتخطيطها ،فيجب االلتزام بامل�ساهمة يف حت�سني
القدرة على جمابهة الكوارث وال�سالمة منها ،ومن ثم
�إعالم القائمني على احلملة بذلك.
•وكذلك �إذا كنت �إحدى جماعات املجتمع� ،أو منظمة غري
حكومية� ،أو ع�ض ًوا �آخر فعا ًال يف مدينتك ولديك رغبة
يف االن�ضمام �إىل احلملة ،وت�أييد �أهدافها ،والعمل معها
من خالل حكومتك املحلية لزيادة القدرة على جمابهة
الكوارث.

عملية الرت�شيح

يتعني عليك البدء من خالل عملية الرت�شيح �إذا �أردت
�أن ت�صبح بطل املدن القادرة على جمابهة الكوارث� ،أو
النموذج املثايل للمدن القادرة على جمابهة الكوارث� ،أو
�أحد امل�شاركني يف حملة "جعل املدن القادرة على جمابهة
الكوارث"� .ستجد ا�ستمارات الرت�شيح وجميع املعلومات التي
حتتاج �إليها على موقع الويب
(.)www.unisdr.org/campaign

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

تف�ضل ب�إر�سال طلب الرت�شيح �إىل ا�سرتاتيجية الأمم املتحدة
مو�ضحا ال�سبب وراء قدرة املدينة
الدولية للحد من الكوارث،
ً
املر�شحة يف احل�صول على لقب النموذج املثايل مع عر�ض
ح�سن ت�صرفاتها يف بناء القدرة على جمابهة الكوارث .يف
حال قبوله� ،ستقوم ا�سرتاتيجية الدولية للحد من الكوارث
بدعوة املدينة املر�شحة كي يتم اختيارها ر�سم ًيا على �أنها
املدينة النموذجية يف القدرة على جمابهة الكوارث داخل
احلملة� .ستعمل �إ�سرتاتيجية الأمم املتحدة الدولية للحد من
الكوارث مع املدينة فيما بعد لتحديد فر�ص القيام بالأن�شطة
الالزمة للو�صول �إىل الدور النموذجي ،ومن ثم ن�شر نتائج
التعاون واملمار�سات اجليدة طوال فرتة احلملة .للح�صول
على مزيد من التفا�صيلُ ،يرجى التوا�صل من خالل
 isdr-campaign@un.orgملزيد من املعلومات.

لرت�شيح م�شارك يف حملة جعل املدن قادرة على
جمابهة الكوارث� ،سواء املدن �أو احلكومات املحلية
•ميكن للمدن واحلكومات املحلية املعنية بامل�شاركة
يف احلملة والتي قد ال ترغب يف متثيل الدور
النموذجي للمدن القادرة على جمابهة الكوارث� ،أن
تعلن التزامها بتح�سني �أي من العنا�صر الأ�سا�سية
الع�شرة جلعل املدن قادرة على جمابهة الكوارث.
�سي�ؤكد �إر�سال خطاب من مكتب رئي�س البلدية �إىل
الإ�سرتاتيجية الدولية للحد من الكوارث هذا االلتزام،
وبنا ًء عليه �ستقوم اال�سرتاتيجية ب�إدراج املدينة داخل
احلملة كواحدة من املدن امل�شاركة يف القدرة على
جمابهة الكوارث .و�ستعمل الإ�سرتاتيجية الدولية
للحد من الكوارث على حتديث جميع املدن امل�شاركة
يف احلملة و�أن�شطة امل�شاركني على نحو منتظم .يتوفر
مزيد من املعلومات على موقع الويب
.www.unisdr.org/campaign

لرت�شيح م�ؤيد و�سفري للنوايا احل�سنة حلملة
جعل املدن قادرة على جمابهة الكوارث� ،سواء
املدن �أو احلكومات املحلية
•ميكن لكل من �شركاء احلملة� ،أو املناهج القومية� ،أو
جمال�س املدن تر�شيح �شخ�ص ما لي�صبح م�ؤيد املدن
القادرة على جمابهة الكوارث و�سفري النوايا احل�سنة
�أثناء حملة  2011-2010ب�صفة �شخ�صية� .إنه
التعيني غري امل�أجور ،الذي يتطلب القيادة والو�ضوح
من ال�شخ�ص ِّ
املر�شح.

يف مناطق بعينها ،وا�ضعني مدينتك "ن�صب الأعني"
•امل�شاركة يف الأحداث البارزة ملناق�شة الق�ضايا احلرجة
مع الزمالء داخل البلد �أو خارجها ،كربط احلد
من خماطر الكوارث بق�ضايا التكيف مع تغريات
املناخ ،والأهداف الإمنائية للألفية ،و�سالمة املدار�س
وامل�ست�شفيات ،والتمويل.
•الت�أهل للح�صول على جائزة �سا�ساكاوا للحد من
الكوارث التابعة للأمم املتحدة لعامي ،2011-2010
التي من �ش�أنها متييز �أمثلة الت�صرف اجليد واالبتكار
للحكومات املحلية .عل ًما ب�أنه �سيتم ربط م�ستلم
اجلائزة بالأحداث الإعالمية البارزة
•جمع املمار�سات اجليدة اخلا�صة بك ون�شرها �إذاع ًيا،
وعلى موقع الويب ،ومن خالل و�سائل الإعالم املطبوعة
واملذاعة.
•�إبراز دور ريادي عن طريق العمل نحو الو�صول �إىل
مدينة/دائرة انتخابية تتمتع بقدرة �أكرب على جمابهة
الكوارث ،والبدء يف اتخاذ جميع اخلطوات الأولية املهمة
•النجاح يف احل�صول على فر�ص تبادل اخلربات
وامل�شاركة والتعليم ،مع و�ضع احتمالية "التو�أمة" يف
االعتبار
•اكت�ساب قدرة �أكرب على اال�ستيعاب والتقدير
لالبتكارات ال�سيا�سية ودورها الريادي

ملاذا يجب على احلكومات املحلية
الت�سجيل يف احلملة – بع�ض الفوائد
•احلفاظ على الأرواح و�سبل ك�سب العي�ش من خالل
التخطيط ال�سليم واال�ستعداد اجليد
•العمل نحو الو�صول �إىل حت�ضر م�ستدام
•امل�ساعدة يف حماية املوارد الطبيعية ،والرتاث
احل�ضاري ،والن�شاط االقت�صادي
•تقدمي اخلربات ،وامل�شاركة يف �أحداث تعليم املدن
لبع�ضها البع�ض �أو ا�ست�ضافتها ،عل ًما ب�أن هذه
الأحداث تدور حول كيفية احلد من خماطر الكوارث

جهات االت�صال

املزيد من املعلومات
www.unisdr.org/campaign
www.preventionweb.net
الربيد الإلكرتوينisdr-campaign@un.org :
�أماكن �شبكة احلملة والتحالف العاملي:
http://groups.preventionweb.net/
scripts/wa-PREVENTIONWEB.
exe?A0=RESILIENT-CITIES

