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  لبنان بيروت 

 مفاهيمية مذكرة

 

 : خلفية

 التحديات من العديد في السريع النمو الحضري يتسبب

 الءهؤ ما يفتقد غالبا  المسؤولين المحليين.   تواجه  التي

 التي  الرئيسية األمور في بعض الوضوح المسئولين

 الكوارث نظرا لحجم النظم المعقدةبإدارة مخاطر  تتعلق

ة والمترابطة في المدينة. الحكومات المحلية هي المسؤول

. المجتمعات من األقرب عن تقديم الخدمات األساسية ألنها

ات األدوات الالزمة والمعرفة والسياس ما تفتقد عادة لكن

 الخدمات تلك حماية ضمان و القدرة على المجابهةلزيادة 

 .خطاراأل من

 نسبة النطاق الصغيرة الكوارثشكل ذلك, ت إلى اإلضافةب 

 هاحسب يتم ال التي الدول من العديد في الخسائر من كبيرة

 الكوارث مخاطر تزدادكما  الوطني. المستوى على دائما

الظواهر الجوية  حدوث ومعدل شدة  زيادة بسبب

  .لتغيرالمناخ نتيجة وذلك المتطرفة

مكتب األمم المتحدة للحد من  لمواجهة هذه التحديات, يقوم

( بدعم من المفوضية UNISDRمخاطر الكوارث )

مدينة حول العالم في  20إشراك  األوروبية بمحاولة

 على وقادرة مستدامة المدن "جعلمبادرة بعنوان: 

تنفيذ إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث : المجابهة

 وتستند المبادرة على المستوى المحلي". 2015-2030

 على القدرة على إنجازات المدن المشاركة في بناء

-2015المجابهة مما يمهد الطريق لتنفيذ إطار سينداي 

2030.1 

                                                           
1 http://www.unisdr.org/we/coordinate/sendai-framework 

 على المدن قادرة جعل حملة في المدن مساهمة على بناء

خطط  تطويروتنفيذ بدعم المبادرة هذه , ستقوم2المجابهة

سيكون لها عالقة  والتيمدن ال في مخاطرالإبالغ تنمية 

, على التعامل مع المخاطرالقدرة باشرة مع زيادة م

باإلضافة إلى الرصد والتقييم لتحسين الخدمات العامة 

  للمجتمعات.

 أهداف المشروع:

مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث  من بدعم

(UNISDR)3الوطنية,  الحكومات مع وثيق , وبتنسيق

 : باآلتي المشاركة المدن ستقوم

يم أساسي من خالل جمع البيانات إجراء تقي .أ

أصحاب  من العديد ورش عمل معوعقد 

 المعنيين. ةالمصلح

 وحساب على للتعرفتطبيق األدوات الالزمة  .ب

 , ممنهجة الخسائر الناجمة عن الكوارث بطريقة

االحتمالية  التقديرات تطوير إلى باإلضافة

 المخاطر المستقبلية لمواجهة

 مجابهة إجراء تقييم شامل للقدرة على .ج

إلى إنقاذ  المخاطروتطوير خطة عمل تؤدي

األرواح والممتلكات والبنية التحتية والنشاط 

بتحديد  العمل خطة االقتصادي. تقوم

على المدى  االستثمارات والتدخالت الممكنة

 .والمتوسط والبعيد القريب

 

                                                           
2 http://www.unisdr.org/campaign 
3 http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/home/partners 
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لتحقيق هذه النتائج، سيتم دعم السلطات المحلية من جميع 

 الشركاء في استخدام األدوات والمواردو المدن المشاركة

مكتب األمم المتحدة  خالل من تطويرها تم التي المتعددة

 (.UNISDRللحد من مخاطر الكوارث )

 ممامحلية ودولية سيتم تنظيم ورش عمل/ مؤتمرات 

تبادل  أجل فعالة للمدن المستفيدة من مشاركة يتطلب

رة على اإلنجازات ومساعدة المدن األخرى في بناء القد

 المجابهة.

 المشروع: مدة

 وسيكون تسليم 2018-2016تنفيذ المبادرة بين  يتم

 .2018جميع النتائج بحلول نهاية عام 

 المراحل األساسية:

على المجابهة بحلول  المحلية تقييم أساسي للقدرة .1

 2017منتصف 

 2017تقييم شامل للمخاطر بحلول نهاية  .2

على  المحلية القدرة تقييم الفجوات في التعامل مع .3

بحلول نهاية  ملف المخاطر بإستخدامالمجابهة 

2017 

 زيادة و الكوارث مخاطر من للحد عمل خطة .4

 عام على المجابهة في الربع األول من القدرة

2018 

بحلول منتصف عام  العمل لخطة تنفيذية طريقة .5

2018 

 المشاركة دعم الحكومة الوطنية والشركاء للمدن

في دعم  المساهمةية والشركاء لحكومات الوطنا بإمكان

 كاآلتي: المختلفةطرق الالمدن المشاركة من خالل 

  / المساعدة في تنسيق وتسهيل ورش العمل

 المؤتمرات

 التنفيذية والطريقة الخطة التقييمات وتطوير دعم 

مصلحة إشراك مجموعات أصحاب  خالل من

اإلحتياجات وذوي  نساء)بما في ذلك المعنيين 

 على الحفاظ إلى باالضافة يات(واألقل الخاصة

 والفعالية لديهم. الوعي

 تقديم المساعدة التقنية عند الحاجة 

  ممارسات العملية الأفضل الحصول على

 في المنتديات الوطنية والدولية ونشرها

 :المبادرة وتوسيعتبادل الخبرات 

 4'ه' هدف طموحة, ومنهاغايات  7إطار سينداي  وضع 

 بالتركيز ستقوم المبادرة هذه .2020 عام ينتهي الذيو

 المنطقة من 5 بينهم من المخاطر عالية مدينة 20 على

 توجيه وتوفر  ملهمة النتائج تكون حيث العربية بخطة

 والمحلية الوطنية الحكومات لجميع عالميا   موحد يكون

 للحد المحلية االستراتيجيات نفيذتسينداي و إطار تحقيقل

 الكوارث.  مخاطر من

مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث  ميدع سوف

(UNISDR)  المدن مباشر غير أو مباشر بشكل 

 من الكوارث مجابهةمن  المدن تمكينحملة  في مشاركةال

د للح خطط وتنفيذ بتطوير لهم واإلتاحة منهم التعلم خالل

مدعومة  المجابهة على والقدرة الكوارث مخاطر من

 االستثمارات.ب

 :المشروع القطورشة عمل إ

 جميع مشاركةب إقليم كل في رسميا   المشروع اطالق سيتم

المشروع  اطالقعقد ورشة عمل  وسيتم .المستفيدة المدن

  .لبنان ,بيروت في فبراير 20-19  فيالعربية  لدولل

 الخرطوم من ممثلين العمل ورشة في سيشارك

 ،(فلسطين) نابلس ،(مصر) االسماعيلية ،(السودان)

 (.موريتانيا) ونواكشوط

 إلى: العمل ورشة وتهدف

 من المحتملين والشركاء المستفيدة المدن تمكين 

 المبادرة نتائج فهم

 المدن تواجه التي والعقبات التقدم تحديد مناطق 

 المستفيدة

 الشركاء المحتملين تقديم  

 زمني وجدول عمل خطة على االتفاق 

 

                                                           
الزيادة كبيرة في عدد الدول التي لديها خطط استراتيجية وطنية  4

2020 عام بحلول الكوارث مخاطر من للحد ومحلية  


