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  المدن في دورة تدریبیة حول التقییم الذاتي للمخاطر

 2017  اغسطس24-22 بتاریخ نواكشوط – موریتانیا
 

 
 

وتعزیز األمن البشري للمجتمعات القابلة للتضرر في المناطق  یركز ھذا المشروع على تعزیز قدرة  المجتمع على الصمود
.  یھدف المشروع إلى المساعدة في حمایة 2030-2015الحضریة من خالل تنفیذ إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث 

المجتمعات الحضریة التى تعیش في ظروف تجعلھا قابلة للتضرر من الكوارث كما یسعى الى تطویر قدرات المؤسسات 
للقابلین  المحلیة للتغلب على الكوارث،و انعدام االمن الصحى، والغذائي والبیئي و االقتصادي وبالتالي تعزیز األمن البشري

 .للتضرر من الكوارث

 مقروناً 2030-2015سیكون ھذا المشروع أول مشروع من نوعھ ینفذ من خاللھ إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث 
بمفھوم األمن البشري. على ھذا النحو، یأخذ المشروع جانبا رئیسیا من جوانب اإلطار الجدید، الذى اعتمد في مارس 

 في سنداي، الیابان، حیث تم االعتراف ألول مرة علي المستوى الدولي بأھیمة المشاركة والتمكین والتركیز على 2015
 تعزیز األمن البشري و الصمود على المجتمعات المحلیة والمنظمات األجتماعیة كعنصر اساسي في القدرة

وبرنامج األمم  (UNISDR) سیتم تنفیذ المشروع  بالشراكة بین كال من مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث
 ویعد مكتب األمم .موریتانیافي  (UNDP) المتحدة اإلنمائي

من مخاطر الكوارث الكیان التابع لألمم المتحدة  المتحدة للحد
بتسھیل تنفیذ إطار سنداي والحملة العالمیة لتمكین  المكلف

الصمود. وستقوم المكاتب القطریة  على المدن من القدرة
التابعة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بتنفیذ ھذا المشروع في 

بما  الوطنیة لبناء القدرة على الصمود سیاق األولویات
یتماشى مع إطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائیة في البلدان 

  المعنیة.

  ) دعم تطویر القدرة على الصمود1 أھداف المشروع ھي (
) تعزیز 2وقدرات األمن البشري على المستویات المحلیة و(

وتشجیع الشراكات المبتكرة لبناء القدرة على الصمود وتعزیز 
 .األمن البشري

سیقوم المشروع باألستفادة من  نھج األمن البشري متعدد التخصصات المدرج بإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث، 
واالستجابة  قدرة المجتمعات الحضریة القابلة للتضرر على الصمود وذلك لتعزیز اإلجراءات على المستوى المحلي لتحسین

. المدن التى ستستفید من ھذا المشروع موریتانیا مدن في 5للتھدیدات المتعلقة بالمناخ واألخطار الطبیعیة التي تستھدف 
 .، كیھیدي وطینطاني: نواكشوط، روسو، بوغھي

 خلفیة عن المشروع
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 المحلیة الحكومات تساعد التي التقییمات من مجموعة على تحتوي أداة ھي المدن في الصمود على القدرة قیاس بطاقة
 قدرتھا  وتقییم2015-2030الكوارث  مخاطر من للحد سنداي إطار تنفیذ في والتحدیات التقدم مدى ومراجعة مراقبة على
 .الصمود على القدرة من المدن لتمكین العشر األساسیات على بناء تصمیمھا تم وقد الصمود، على

 للقدرة الحالي للمستوى أساسي قیاس إرساء  تدعم أن  للبطاقة یمكن إذ الفوائد، عدد من الصمود على القدرة قیاس لبطاقة
المصلحة  أصحاب بین اآلراء وتوافق الحوار الصمود و تمكین على القدرة تحدیات وفھم التوعیة على الصمود و رفع

 الفھم بناء على والعمل االستثمار أولویات مناقشة ذلك و تمكین خالف بانتظام یتعاونون ال قد الذین المدینة في الرئیسین
 قدرة زیادة على ستعمل للتنفید ومشروعات قابلة للعمل خطط إلى النھایة في تؤدي البطاقة و .الحالي للوضع المشترك
 .الوقت مع على الصمود المدینة

 
   5 المدن ال من التعلیقات النتائج و الصمود لجمع على القدرة قیاس بطاقة بإستخدام التدریبیة الدورة ھذه ستقوم

 .موریتانیافي  المشاركة

 دعم  إلىالصمود على القدرة قیاس بطاقة تسعى
الكوارث  مخاطر من للحد سنداي إطار تنفیذ جھود

أول اتفاق رئیسي لخطة یعد  الذي -2030 2015
 إطار سنداي ھو اتفاق .2015التنمیة لما بعد عام 

 عاما یعترف بأن للدولة 15طوعي غیر ملزم مدتھ 
الدور الرئیسي في الحد من مخاطر الكوارث، ولكن 

ینبغي تقاسم المسؤولیة مع أصحاب المصلحة 
اآلخرین، بما في ذلك الحكومات المحلیة والقطاع 

الحد   ھي طار سندايإل المتوقعة  النتیجة .الخاص
بشكل كبیر من مخاطر الكوارث والخسائر في 

األرواح وسبل المعیشة والصحة واألصول االقتصادیة والمادیة واالجتماعیة والثقافیة والبیئیة لألشخاص واألعمال 
منع نشوء مخاطر الكوارث والحد من المخاطر القائمة عن  إلى اإلطار  حیث یھدفالتجاریة والمجتمعات المحلیة والبلدان

طریق تنفیذ تدابیر متكاملة وشاملة.

 


