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يب وحدة التدر

تقديم

إن مخاطر الكوارث و المرونة معقدة ومنهجية وديناميكية، كما هول الحال في المناطق 
واإلقليمية  المحلية  اإلدارات  من  التعقيد  هذا  يتطلب  لها.  المعرضة  والمجتمعات  الحرضية 
فهم ما يشكل ويّكون مخاطر الكوارث، وتقديم حلول ليس من أجل تقليلها فحسب، بل لكي 

تبين المرونة لضمان التنمية العادلة والمستدامة في مجتمعاتها أيضا.

من  العديد  بسبب  محدودة  المجال  هذا  في  واإلقليمية  المحلية  اإلدارات  إجراءات  بقيت 
مدنها  مرونة  تحقيق  في  الحاسم  دورها  من  الرغم  عىل  وذلك  تواجهها،  اليت  التحديات 
وأقاليمها.  تحتاج االدارات المحلية واإلقليمية إىل تعزيز القدرات باإلضافة إىل تمكني البيئات 
المؤسسية والتقنية والمالية بهدف إضفاء الطابع المحيل عىل إطار سنداي للحد من مخاطر 

الكوارث باالضافة اىل امور اخرى تحتاجها.

تهدف هذه الوحدة التدريبية الضفاء الطابع المحيل عىل إطار سنداي، اليت طورتها منظمة 
من  للحد  المتحدة  األمم  مكتب  مع  بالرشاكة   ،)UCLG( المحلية  واالدارات  المتحدة  المدن 
مخاطر الكوارث )UNDRR( وبرنامج األمم المتحدة للموئل البرشية )UN-Habitat(، وإىل دعم 
التأقلم  القدرة عىل  وبناء  الكوارث  للحد من مخاطر  بيئة مواتية  تهيئة  المحلية في  االدارات 
معها. كما تهدف هذه الوحدة إىل تعزيز التعلم والتوعية بشأن الصالت بني العمل المحيل 

وتحقيق جداول األعمال العالمية، وال سيما إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث.

سنداي  إطار  عىل  المحيل  الطابع  إضفاء  مسألة  التدريب  وحدة  من  األول  المجلد  يناقش 
المحلية  االدارات  سياسات  دورة  في  المحتمل  وإدماجها  المرونة  بناء  أساسيات  سياق  في 
والمرونة،  المخاطر  لفهم  واالقليمية  المحلية  لالدارات  أساسيا  إطارا  يوفر  كما  واالقليمية، 
وتعزيز حوكمة المخاطر، وتحديد آليات وفرص التمويل المتاحة، وصياغة اسرتاتيجيات وخطط 

عمل الحد من مخاطر الكوارث وبناء المرونة مع بناء القدرات الالزمة للتنفيذ.

سوف يناقش المجلد الثاني من وحدة التدريب موضوع تنفيذ خطط العمل عىل المستويني 
المخاطر،  القائم عىل  التخطيط  إجراءات عديدة مثل  استخدام  المحيل واإلقليمي من خالل 
وتعزيز المرونة االجتماعية، أو استخدام الحلول القائمة عىل الطبيعة واسرتاتيجيات التصميم 
واالقليمية  المحلية  االدارات  مجموعات  تجارب  عىل  الوحدة  تعتمد  المرونة.  لبناء  المبتكرة 
في مواجهة جائحة COVID-19، وتقدم نهج منهجي إلدارة مخاطر الكوارث، وتعرتف بالدور 
المهم الذي يجب أن تلعبه هيئات االدارات المحلية واإلقليمية للضغط من أجل بيئة مواتية 
عىل المستويني الوطين والدويل لالدارات المحلية واالقليمية  وذلك لتكون قادرة عىل تنفيذ 

اسرتاتيجيات المرونة الحساسة والمستجيبة عىل الصعيد المحيّل.
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القارئ المستهدف

المحلية  االدارات  لتمكني  العمل  لورش  أسايس  هيكل  توفري  إىل  الوحدة  هذه  تهدف 
مخاطر  من  الحد  لدمج  الالزمة  واألدوات  والمعرفة  األسايس  الفهم  خالل  من  واالقليمية 
وتم  لها.  العائدة  التنمية  وخطط  واسرتاتجياتها  سياساتها  دورة  في  المرونة  وبناء  الكوارث 
تطويرها لدعم جميع أصحاب المصلحة المعنيني عىل المستويات المحلية واإلقليمية وحىت 
الوطنية، مثل القادة السياسيني والموظفني التقنيني العامني في مختلف اإلدارات وهيئات 
القدرات من خالل نهج  بناء  الوحدة األساس من اجل حلقات عمل  المحلية. وتوفر  االدارات 

تدريب المدربني.

  

المنهجية

تتبع وحدة التدريب هذه نفس هيكل الوحدات السابقة اليت طورتها UCLG حول اضفاء الطابع 
لتكييف  المنشطني  للمدّربني  دليل  بمثابة  وهي  المستدامة،  التنمية  أهداف  عىل  المحيّل 
وتنظيم ورش العمل والدورات التدريبية الخاصة بهم، بناء عىل الجمهور المستهدف من قبلهم.

يعتمد الجزء النظري من الوحدة عىل الدروس ودراسات الحالة والموارد اإلضافية استنادا إىل 
تسهيل  إىل  التفاعلية  التدريبات  تهدف  الراهنة.  والبحوث  واالقليمية  المحلية  االدارات  تجارب 
تبادل المعرفة والبناء عىل الجزء النظري، وتوفري فرص إلعادة التفكري في المفاهيم، باإلضافة 
المشاركني. وهي مصممة  بالسياق من مدن وأقاليم  الخاصة  والمعارف  الخربات  إىل دمج 
للسماح للمشاركني بالبدء في استخدام بعض األدوات اليت تم استكشافها في الوحدة من 

أجل بناء المرونة ودمج الحد من مخاطر الكوارث في عملهم اليومي.

اإليقونوغرافيا

سوف تجد سلسلة من الرموز اليت سوف تساعدك عىل العثور عىل المعلومات بسهولة أكرب 
المتاحة لحلقة العمل الخاصة بك في جميع أقسام  والتنقل بني مختلف االنشطة والموارد 

الوحدة.

درس

تمرين

نشاط

الموارد

المنشورات 

بغض النظر عن الرموز، ستجد عىل الهامش األيرس أيًضا رسائل ونصائح ومعلومات أساسية 
حول ما إذا كانت هناك حاجة إىل أي إعداد مسبق، مثل الطباعة وقطع المواد وما إىل ذلك.
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التكميلية المواد 

طورتها  اليت  الموجودة  األدوات  بعض  باستخدام  الوحدة  هذه  استكمال  مواصلة  يمكن 
ورشكاء  الكوراث،  مخاطر  من  للحد  المتحدة  األمم  ومكتب  المتحدة،  األمم  وموئل   ،UCLG

آخرين، باالستفادة بوجه خاص من الموارد التالية:

   UCLG, UN-Habitat & UNDP. Learning Module on Localizing the SDGs.

  UNISDR 2017. How to Make Cities More Resilient: A Handbook for Local 
Government Leaders

   UNDRR 2019. Words into Action guidelines: Implementation guide for 
local disaster risk reduction and resilience strategies

   UN-HABITAT / CRGP. 2018. City Resilience Profiling Tool Guide

   UCLG Taskforce for Territorial Prevention and Management of Crisis, 
2019. Guidance for Local Authorities on Effective Working with 
Humanitarian Actors.

مسرد المصطلحات

CRGP - الربنامج العالمي لمرونة المدن CRPT - أداة تشكيل مرونة المدينة DRM — إدارة 

مخاطر الكوارث

DRR — الحد من مخاطر الكوارث

HFA — اطار عمل هيوغو  2005-2015

LRGs — االدارات المحلية واإلقليمية

LRGAs - هيئات االدارات المحلية واإلقليمية

MCR - حملة جعل المدن مرنة

NUA - جدول األعمال الحرضي الجديد

SDGs — أهداف التنمية المستدامة

SFDRR - إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث

UCLG - المدن المتحدة واالدارات المحلية

UN-HABITAT — برنامج موئل األمم المتحدة

UNDRR - مكتب األمم المتحدة للحد من أخطار الكوارث

يب وحدة التدر

https://www.learning.uclg.org/sdg-learning-modules
https://www.undrr.org/publication/how-make-cities-more-resilient-handbook-local-government-leaders
https://www.undrr.org/publication/how-make-cities-more-resilient-handbook-local-government-leaders
https://www.undrr.org/publication/words-action-guidelines-implementation-guide-local-disaster-risk-reduction-and
https://www.undrr.org/publication/words-action-guidelines-implementation-guide-local-disaster-risk-reduction-and
http://urbanresiliencehub.org/wp-content/uploads/2018/02/CRPT-Guide.pdf
https://www.uclg.org/sites/default/files/guideautoriteslocales3langues_1.pdf
https://www.uclg.org/sites/default/files/guideautoriteslocales3langues_1.pdf
https://www.uclg.org/sites/default/files/guideautoriteslocales3langues_1.pdf
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الفصل 1:
اضفاء الطابع المحيل عىل إطار سنداي للوصول للمدن واألقاليم المرنة

الفصل 1: اضفاء الطابع المحيل 
عىل إطار سنداي للوصول للمدن 

واألقاليم المرنة

تقدم الدروس في هذا الفصل مقدمة إلطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث 
المحلية  لالدارات  المرونة  بناء  وأهمية  الرئيسية،  ومفاهيمه   ،)SFDRR(
وبناء   )DRR( الكوارث  مخاطر  من  للحد  المهم  الرابط  يناقش  كما  واإلقليمية. 
عن  امثلة  واعطاء  األخرى،  العالمية  األعمال  جداول  مع  المرونة  على  القدرة 
أن  يمكن  وكيف  المرونة  على  والعمل  الكوارث  مخاطر  من  الحد  دعم  كيفية 

تكون متكاملة مع التنمية العادلة والمستدامة للمدن واألقاليم. 

 
      التجهزي : مقدمة

فيديو

يرجى استخدام الفيديو الذي طورته UCLG و UNDRR و Un-Habitat للحصول عىل 
من  للحد  سنداي  إطار  عىل  المحيل  الطابع  واضفاء  النمطية  الوحدة  عن  مقدمة 

مخاطر الكوارث )SFDRR( للحد من مخاطر الكوارث:
https://www.youtube.com/watch?v=XSqFvmT1E-Q 

مقدمة ومناقشة ذاتية 

القسم  هذا  في  الهدف  يكون  أن  يجب  الفيديو.  بعد  أنفسهم  لتقديم  المشاركني  دعوة 
التقديمي:

•عرض موجز للمشاركني

بالطريقة اليت يشارك بها المشاركون في الحد من مخاطر الكوارث و المرونة في  •التعلم 
مدنهم وأقاليمهم

•تعلم ما يرغبون في تحقيقه من وحدة التدريب / التعلم هذه

المعلومات  من  مزيد  وتوفري  الفيديو،  في  المقدمة  األفكار  بتوسيع   2 و   1 الدروس  تقوم 
لتسهيل المناقشة مع المشاركني أو التوسع في مفاهيم محددة، بعد التعريف بالمشاركني.

تجهيز

15-20 دقيقة

فيديو: اضفاء الطابع 
المحيل عىل اضفاء الطابع 

المحيل عىل إطار سنداي 
للحد من مخاطر الكوارث 
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تلعب االدارات المحلية 
واإلقليمية دورا مركزيا في 

الحد من مخاطر الكوارث وبناء 
القدرة عىل التأقلم، باعتبارها 

الهيئة المسؤولة الرئيسية 
عن توفري الخدمات األساسية 

وتنسيق المهام اليومية وتوفري 
المعلومات والتنظيم.

الفصل 1:
اضفاء الطابع المحيل عىل إطار سنداي للوصول للمدن واألقاليم المرنة

الدرس 1: الحد من مخاطر الكوارث وبناء المرونة

التدريب،  وحدة  تغطيها  التي  المواد  عن  موجزة  مقدمة  الدرس  هذا  يقدم 
في  متعددة  وصدمات  ضغوطا  تواجه  واإلقليمية  المحلية  االدارات  أن  كون 
المخاطر  من  للحد  تلعبه  حاسم  دور  ولها  الحضرية،  ومناطقها  مجتمعاتها 

وبناء المرونة في مدنها وأقاليمها.

المخاطر والمرونة في المدن واألقاليم

تتعرض المجتمعات في جميع أنحاء العالم بشكل مزتايد لمجموعة متنوعة من األزمات 
والضغوط اليت تؤدي إىل الضغوط والصدمات اليت تؤثر عىل حياتهم اليومية وتعيق أي 
الناشئة  المخاطر  ليس فقط  تحديات  واألقاليم  المدن  تواجه  تنموية مستدامة.  مكاسب 
المالئمة،  غري  الرصف  أنظمة  عن  الناتجة  الغزيرة  الفيضانات  مثل  اليومية،  الضغوط  عن 
أو  الزالزل  الصدمات مثل  أيًضا مع  المياه، ولكن  إمدادات  الجفاف بسبب عدم كفاية  أو 

األعاصري أو األوبئة.

مليون   1.3 بحياة   2018 إىل   1998 من  والجيوفزييائية  بالمناخ  المرتبطة  الكوارث  أودت 
الفرتة نفسها، إىل  الكوارث خالل  نازح. أدت  أو  شخص وتركت 4.4 مليار مصاب أو مرشد 
أرضار مبارشة بأكرث من 3 مليار دوالر أمريكي، حيث تسببت الكوارث المتعلقة بالمناخ في 

.)CRED 2018 و UNISDR( حدوث حوايل %75 من إجمايل الخسائر

كون أن العالم أصبح أكرث حرضية، باتت الكوارث تؤثر بشكل مزتايد عىل المناطق الحرضية 
وتزيد من التأكيد عىل أوجه عدم المساواة االجتماعية واالقتصادية المتأصلة، والهياكل 
المؤسساتية  والنظم  المختفية،  اإليكولوجية  والنظم  المطلوب،  المستوى  دون  المادية 
اإلنمائية  ونماذجها  الخاصة  وأنظمتها  األقاليم  عىل  ذلك  مع  الكوارث  تؤثر  الفعالة.  غري 
بشكل مختلف. ال يؤدي الزلزال في البرية إىل نفس التأثري والخسائر مثل الزلزال الذي وقع 
في طوكيو، وال يكون لحريق في جزيرة الكنغر نفس التأثريات اليت تحدث في بريوت. ويأخذ 
متعددة  محلية  اسرتاتيجيات  إىل  الفورية  الحاجة  عىل  يدل  ألنه  خاصة  أهمية  األمر  هذا 
المستويات للحد من مخاطر الكوارث وبناء المرونة مع المشاركة النشطة لالدارات المحلية 

واإلقليمية، والتنسيق والتعاون فيما بينها.

تلعب االدارات المحلية واإلقليمية دورا مركزيا في الحد من مخاطر الكوارث وبناء القدرة 
الخدمات األساسية وتنسيق  الرئيسية عن توفري  المسؤولة  الهيئة  باعتبارها  التأقلم،  عىل 
الرئيسية خالل  اليومية وتوفري المعلومات والتنظيم. وهي أيضا الجهات الفاعلة  المهام 
المحيل  الصعيدين  عىل  الناجحة  للمبادرات  ويمكن  اإلعمار.   وإعادة  التعافي  عمليات 
وتواجه  الوطين.  الصعيد  عىل  والنتائج  واإلجراءات  السياسات  عىل  تؤثر  أن  واإلقليمي 
العديد من االدارات المحلية واإلقليمية مع ذلك أيضا سلسلة من التحديات اليت تحد من 
ومخصصات  االدارات،  كفاية  عدم  هي  تعيقها  اليت  األخرى،  األمور  بني  من  جهودها. 
الواضحة  للجميع، والكفاءات غري  الخدمات وتقديمها  للحفاظ عىل  الكافية  المزيانية غري 
التقنية والقائمة عىل المعرفة والبيانات  وتقسيم المهام بني مجاالت االدارة، والقدرات 

لفهم، ومنع، و إدارة الضغوط والصدمات والكوارث.
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ط نشا

15-20 دقيقة

المدينة و الشخص : بطاقة 
الصدمة

المدينة و الشخص : مخطط 
التحليل

طباعة وقص بطاقات 
الصدمة من قبل. اذا قمت 
بالتقسيم  في مجموعات، 
نقرتح مجموعات من 4-6 

أشخاص

تقديم امثلة

الفصل 1:
اضفاء الطابع المحيل عىل إطار سنداي للوصول للمدن واألقاليم المرنة

يمكن لالدارات المحلية واالقليمية تطوير اسرتاتيجيات شاملة تستند إىل األنظمة للحد 

من مخاطر الكوارث وبناء المرونة من خالل فهم وتحليل أفضل لألنظمة الحرضية اليت 

يحدث فيها التعرض ونقاط الضعف، واألدوات المتاحة، والكفاءات والموارد المناسبة. 

باإلضافة إىل بناء القدرة عىل المرونة، يمكن لهذه العملية أن تدعم تطوير أنظمة 

مشرتكة صالحة للعيش مع أنظمة بيئية متوازنة، وتخطيط وتصميم حرضيني أفضل، 

ومشاركة المواطنني النشطة وتساعد في إنشاء منصة ناجحة لإلدارة الحرضية.

نشاط: الشخص والمدينة

الغرض من هذا النشاط هو أن يفهم المشاركون مدى قوة تقوية “جهاز المناعة” 
وأنظمة الدعم في المدينة من أجل االستعداد لمواجهة الصدمات المحتملة. ستجد 

أربع بطاقات مختلفة مع وصف موجز للصدمة في النشرة.

في  ترغب  كنت  )إذا  المشاركني  من  مجموعة  أو  مشارك  لكل  واحدة  بطاقة  تسليم   .1
تبسيط الديناميكية، يمكنك اختيار صدمة واحدة وعرضها عىل المجموعة بأكملها(.

إىل  ادعوهم  الصدمة.  بهذه  تأثروا  أنهم  والتخيل  أعينهم  إغالق  المشاركني  من  اطلب 
التفكري في اآلثار اليت قد يكون لها فيهم كأفراد. كيف سيواجهون هذه الصدمة؟ ماذا 

سيحتاجون للتغلب عليها؟  عىل َمن / ماذا يعتمدون؟ 

افتح المجال لكل مشارك لمشاركة ما الذي سيعتمد عليه ومن سيعتمد عليه بعد دقيقة 
من التأمل الذاتي.

قم في اللحظة المناسبة أثناء المناقشة بإدخال هذين المفهومني:

• جهاز المناعة: مجموعة من العوامل والعمليات الداخلية في أجسامنا اليت يتم إعدادها 
وتنظيمها للعمل برسعة لمواجهة الصدمة.

والنظم  عالقاتنا   عىل  أيضا  نعتمد  ونحن  بنا،  الخاصة  الجسم  وراء  ما  الدعم:  أنظمة   •
االجتماعية لمواجهة والتغلب عىل الصدمات. وقد يشمل ذلك الدعم من عائالتنا، باالضافة 

اىل الخدمات البلدية.

2. قم بعد المناقشة السابقة بدعوة المشاركني إىل التفكري في كيفية مواجهة مدينتهم 
لتسهيل  التالية  التوجيهية  األسئلة  استخدم  نفسها.  للصدمة  أفرادا(  يكونوا  أن  من  )بدال 

المناقشة:

• ماذا يحدث عندما ترضب الصدمة مدينة؟ كيف تتأثر؟ 

• هل هناك جهاز مناعة في المدينة؟ من ماذا يتكون؟ 

• هل هناك أي أنظمة دعم؟ ما هي؟ 
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1.يتم تحديد المخاطر والمرونة من 
قبل منظمات ومجاالت مختلفة 

و من خالل العدسات ووجهات 
النظر المختلفة. وستستخدم وحدة 

التدريب هذه المصطلحات من 
منظور إطار سنداي للحد من أخطار 
الكوارث )SFDRR( وجدول االعمال 

.)NUA( الحرضي الجديد

 

الشكل 1: يمكن بعبارات بسيطة فهم الخطورة عىل أنها مزيج من األزمة الحالية مع التعرض وقابلية الترضر 
والقدرة عىل مواجهته أو التغلب عليه.

المخاطر الطبيعية تعرف بأنها عملية أو ظاهرة أو نشاط برشي قد تسبب خسائر في 
األرواح أو إصابات أو تأثريات صحية أخرى أو أرضار في الممتلكات أو اضطراب اجتماعي 
واقتصادي أو تدهور بييئ.  قد تكون األزمات طبيعية أو برشية المنشأ أو اجتماعية طبيعية 

المنشأ. 

القدرةالخطورة

التعرض األزمةقابلية الترضر

يمكن أن يساعد فهم كل 
مكون من مكونات المخاطر، 

واتجاهاتهم المحتملة، في تحديد 
إجراءات محددة وتحديد أولوياتها 

لتقليل المخاطر وبناء المرونة.

 

الفصل 1:
اضفاء الطابع المحيل عىل إطار سنداي للوصول للمدن واألقاليم المرنة

قدم أمثلة إذا لزم األمر لعنارص نظام المناعة في المدينة )عاميل اإلطفاء والمستشفيات 
والحدائق / المساحات المفتوحة، إلخ.(، ونظم الدعم )مدن أخرى، والحكومة الوطنية، 

والجهات الفاعلة اإلنسانية، وما إىل ذلك.(.

3. إغالق الديناميكية مع انعكاس المجموعة النهائية عىل النهج لمواجهة نوع مختلف 
من الصدمات، وتسليط الضوء عىل بعض من التدريبات اليت سيتم تطويرها في الوحدة.

التعلم المهم من هذه الديناميكية هو فهم تعقيد المدن والمناطق كنظام لألنظمة، 
الداخلية والخارجية عىل حد سواء. وتتألف االدارات المحلية واإلقليمية نفسها من أفراد 

يتأثرون شخصيا بالصدمات المختلفة. كما يعتمد استمرار الخدمات العامة عىل التعامل مع 
اآلثار اليت تحدثها الصدمة عىل األشخاص الذين يشكلون المؤسسات الحكومية.

تحديد الخطر والمرونة1

وفقا إلطار سنداي )األمم المتحدة 2015 )أ(, المرونة هي“ قدرة النظام أو المجتمع أو 
الشعب المعرض للمخاطر عىل مقاومة واستيعاب وفهم والتأقلم والتحويل والتعافي 

من آثار األزمة في الوقت المناسب وبطريقة فعالة، بما في ذلك من خالل الحفاظ 
واستعادة هياكله األساسية ووظائفه من خالل إدارة األزمات.” ويصف جدول األعمال 

الحرضي الجديد: المدينة المرنة كمدينة “ قادرة عىل استيعاب والتأقلم والتعافي 
من الصدمات و الضغوط محتملة الحدوث، بشكل تحول نفسها بطريقة إيجابية نحو 

.)UN-Habitat 2018[”االستدامة

مخاطر الكوارث يتم تعريفها عىل أنها” خسارة محتملة في األرواح أو اإلصابة أو الممتلكات 
المدمرة أو التالفة اليت يمكن أن تحدث لنظام أو مجتمع أو شعب في فرتة زمنية 

محددة “ )UNISDR 2017a(. وبشكل مبسط أكرث، يتم تحديد مخاطر الكوارث كدالة األزمة، 
والتعرض، و قابلية الترضر ويظهر عرب المعادلة التالية:
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الشكل 2 يتضمن الفهم األكرث منهجية للمخاطر والمرونة أنواعا مختلفة من الصدمات والضغوط، وينظر في 
تأثري العمليات واالتجاهات البيئية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية. المصدر: تم تطويره بواسطة 

Uclg للتعلم.

تحديد  المحتملة، في  المخاطر، واتجاهاتها  أن يساعد فهم كل عنرص من عنارص  يمكن 
يتم  التأقلم.  عىل  القدرة  وبناء  المخاطر  من  للحد  محددة  إجراءات  أولويات  وترتيب 
استكشاف كل عنرص من هذه المكونات بشكل أكرب في وحدة التدريب هذه، ويمكن 
واحد  كل  في  التفكري  عىل  المشاركني  يساعد  مما  التايل،  التمرين  خالل  من  مناقشته 

منهم وفهمه بشكل أفضل.

 

الخطر

املخاطر

الوقت

ت
الوق ت

وق
ال

الضغوط الصدمات

األنظمة

قابلية الترضرالتعرض 

التجاهات البيئية والمناخية
تغري المناخ, االتجاهات الطبيعية

العمليات االجتماعية-االقتصادية
النمو السكاني

التنمية االقتصادية والتوزيع

الحوكمة واتخاذ القرارات 
رؤية المدينة

التأقلم والتخفيف
السياسات والحوافز 

من  وغريها  اإلنتاجية  والقدرات  واإلسكان  التحتية  والبنية  األشخاص  حالة  تتجسد  التعرض 
الممتلكات البرشية الملموسة الموجودة في المناطق المعرضة للمخاطر الطبيعية. قابلية 
التضرر )جمع( هي الظروف اليت تحددها العوامل المادية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية 
أو العمليات اليت تزيد من تعرض الفرد أو المجتمع أو الممتلكات أو األنظمة لتأثريات األزمات. 
عىل سبيل المثال، يمكن أن يكون المجتمع ضعيفا بسبب البنية المادية لمبانيه وبنيته التحتية، 
وعدم المساواة االجتماعية بني المواطنني، وعدم التنسيق بني مؤسساته من بني عوامل أو 

عمليات أخرى.

يتم تعريف صدمة المرونة في التحليل األكرث منهجية للمرونة عىل أنها “أحداث مفاجئة 
تؤدي، عىل األرجح، إىل آثار سلبية تتكشف في غضون ساعات أو أيام في المناطق الحرضية، 
المدينة عىل  الرتاكمية قدرة  آثارها  تقوض  بأنها ضغوط مزمنة  الضغوط  ُتعرَّف  في حني 
والعمليات  والمناخية  البيئية  االتجاهات  تحدد  كما   .)2018 المتحدة  األمم  )موئل  المرونة” 
العنارص  هذه  جميع  تغري  كيفية  السياسية  واإلجراءات  والقرارات  واالقتصادية  االجتماعية 

المختلفة وتتفاعل مع مرور الوقت، كما هو موضح في الرسم التايل:

الفصل 1:
اضفاء الطابع المحيل عىل إطار سنداي للوصول للمدن واألقاليم المرنة
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ين: المخاطر والمرونة   تمر

تحليل  في  المستخدمة  المفاهيم  عىل  المشاركني  تعرف  إىل  التمرين  هذا  يهدف 
المخاطر والمرونة، وفهم العالقات المتشابهة واالختالفات بني وجهات النظر المختلفة.

1. تقسيم المشاركني في مجموعات صغرية وقم بتوزيع نسخة من المفاهيم األساسية 
ونموذج ملف تعريف المدينة ونرشات مخطط التحليل لكل مجموعة.

2. قم بدعوة كل مجموعة لتحليل ملف تعريف مدينتها النموذجية بعد قراءة ورشح كل 
الترضر،  وقابلية  الخطر  وتحديد   ،)DRR( الكوارث  الحد من مخاطر  )أ( منظور  مفهوم من 

ومن )ب( منظور المرونة، وتحديد الضغوط والصدمات.

3. قم بفتح نقاش بني جميع المشاركني لتبادل أفكارهم حول االختالفات وأوجه التشابه 
بني كل منظور ومفاهيمهم.

يمكنك بعد ذلك دعوة كل مجموعة لتحليل مخاطر مدينتهم ومرونتها

التنسيق  باستخدام  بها،  الخاص  المدينة  تعريف  ملف  ملء  مجموعة  كل  من  اطلب   .4
مناطق   / مدن  من  المشاركون  كان  إذا  المدينة.  تعريف  ملف  نرشة  في  الموجود 

مختلفة، فيمكنك أن تطلب منهم اختيار المدينة / المنطقة األكرث علما بها.

باستخدام  تعريف مدينتهم  لمشاركة ملف  بدعوة كل مجموعة  االنتهاء  بمجرد  5. قم 
أحد المنظورين )أو الشخص الذي تفضل العمل معه(.

نموذج لتحليل وجهات نظر الحد من مخاطر الكوارث والمرونة

تمرين

45-30 دقيقة

تقسيم المشاركين 
لمجموعات صغيرة 

المفاهيم األساسية: 
المخاطر و المرونة

المخاطر و المرونة: مثال 
على احدى المدن

المخاطر والمرونة : مخطط 
التحليل

المخاطر و المرونة: ملف 
مدينتك

يمكنك تعيين لكل 
مجموعة ملف مدينة 

مختلفة ، او يمكنك اختيار 
نفس المدينة كعينة 
لجميع المجموعاتف. 

سيطرح الخيار األول 
سيناريوهات متعددة 

للمخاطر / المرونة، بينما 
سيعزز الخيار الثاني نقاًشا 

أعمق حول المفاهيم

DRR PERSPECTIVE

Hazards Vulnerabilities

RESILIENCE PERSPECTIVE

Shocks Stresses

الفصل 1:
اضفاء الطابع المحيل عىل إطار سنداي للوصول للمدن واألقاليم المرنة
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        إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث وأهداف  التنمية     
    المستدامة

التنمية  أجندة  مع  وتآزره  الكوارث  مخاطر  من  للحد  سنداي  إطار  الدرس  هذا  يتناول 
المستدامة لعام 2030، واتفاقية باريس للمناخ، وجدول االعمال الحرضي الجديد باإلضافة 

إىل األولويات اليت وضعتها االدارات المحلية واإلقليمية، خاصة في االستجابة لوباء 
.COVID-19 وفرتة ما بعد COVID-19

إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث 2030-2015

المتحدة  األمم  )SFDRR( في مؤتمر  الكوارث  للحد من مخاطر  إطار سنداي  اعتماد  تم 
 .2015 عام  في  اليابان،  سنداي،  مدينة  في  الكوارث  مخاطر  من  للحد  الثالث  العالمي 
وجاءت االتفاقية بعد مراجعة سابقها، إطار عمل هيوغو )-HFA( 2005، باإلضافة إىل 
خالل  من  واإلقليمية  المحلية  االدارات  تمثيل  فيها  تم  اليت  المصلحة  أصحاب  مشاورات 

فريق العمل العالمي لالدارات المحلية واإلقليمية.

في  السابق،  هيوغو  عمل  إطار  بخالف  الكوارث  مخاطر  من  للحد  سنداي  إطار  يأخذ 
والمفاجئة  والنادرة  والمتكررة  الحجم  والكبرية  الصغرية  الكوارث  مخاطر  الحسبان 
والبطيئة الظهور الناجمة عن األخطار الطبيعية أو من صنع اإلنسان، فضاًل عن المخاطر 
واألزمات البيئية والتكنولوجية والبيولوجية ذات الصلة. ويهدف إىل توجيه إدارة االزمات 
جميع  داخل  وكذلك  المستويات  جميع  عىل  التطوير  في  الكوارث  لمخاطر  المتعددة 

القطاعات وفي ما بينها.

حدد إطار سنداي سبعة أهداف، ثالثة عرش مبدأ، وأربع أولويات للعمل )األمم المتحدة 
األرواح  في  والخسائر  الكوارث  مخاطر  من  كبري  بشكل  “الحد  تسهيل  أجل  من  أ(   2015
والبيئية  والثقافية  واالجتماعية  والمادية  االقتصادية  واألصول  والصحة  العيش  وسبل 

لألشخاص والرشكات والمجتمعات والبلدان”.

الشكل 3 األهداف السبعة إلطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030 )األمم المتحدة 2015(

 2 درس 

الجوهري اإلزدياد 

     التخفيض الجوهري

أ. الوفيات الناجمة عن الكوارث عىل 
الصعيد العالمي

ب. عدد المتأثرين

ج. الخسارة االقتصادية فيما يتعلق 
بالبلدان النامية إىل الناتج المحيل 

اإلجمايل

د. األرضار اليت لحقت بالبنية التحتية 
الحيوية وتعطل الخدمات

أ.عدد البلدان اليت لديها اسرتاتيجيات 
وطنية ومحلية للحد من مخاطر

ب. التعاون الدويل لتطوير الدول 
النامية

ج. توافر نظم اإلنذار المبكر 
ومعلومات الحد من مخاطر 

يهدف إطار سنداي إلى 
توجيه إدارة أزمات الكوارث 

المتعددة في التنمية على 
جميع المستويات وكذلك 

داخل جميع القطاعات وفيما 
بينها.

الفصل 1:
اضفاء الطابع المحيل عىل إطار سنداي للوصول للمدن واألقاليم المرنة
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يشري  الذي  الهدف،  هذا  اعتماد  واالقليمية.  المحلية  لالدارات  خاصة  أهمية  ذو  ج  الهدف 
الحكومات  ويدفع  الكوارث،  مخاطر  من  للحد  المحلية  االسرتاتيجيات  إىل  التحديد  وجه  عىل 
الوطنية إىل دعم صياغتها وإنشاء آليات ميكانيكية متعددة المستويات التنسيقية، هو إنجاز 
الصعيد  المحلية واالقليمية عىل  اإلدارات  أصبح ممكنا بفضل عمل UCLG ومنارصي  مهم 
يتم  اسرتاتيجيات  وتنفيذ  لوضع  المحلية  لالدارات  واضحا  إطارا  الهدف  هذا  ويوفر  العالمي. 
االعرتاف بها ودعمها ومواءمتها مع االسرتاتيجيات والربامج الوطنية والدولية، ويدفع إىل 

تهيئة بيئة تمكينية للسياسات والحوكمة عىل المستوى الوطين للقيام بذلك.

بينها  وفيما  القطاعات  داخل  العمل  لتوجيه  أولوية  ذات  مجاالت  أربعة  سنداي  إطار  يحدد 
ونتائجه  أهدافه  تحقيق  أجل  من  والعالمية  واإلقليمية  والوطنية  المحلية  المستويات  عىل 
عىل  المصلحة  وأصحاب  لالدارات  التوجيه  األولوية  ذات  المجاالت  وتوفر  المتوقع.  وهدفه 
القوانني  مع  يتماىش  بما  وقدراته  منهم  كل  قدرات  مراعاة  مع  للعمل،  المستويات  جميع 

والقواعد الوطنية.

الشكل 4: األولويات األربع الطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث )األمم المتحدة 2015 (

 الهدف ج: عدد البلدان التي لديها
 استراتيجيات وطنية ومحلية للحد
عام بحلول  الكوارث  مخاطر   من 

2020

األولوية 1

فهم مخاطر الكوارث

األولوية 3

االستثمار في الحد من 
مخاطر الكوارث من أجل 

المرونة

األولوية 2

تعزيز إدارة مخاطر الكوارث من 
أجل إدارة مخاطر الكوارث

األولوية 4

تعزيز االستعداد للكوارث من أجل 
االستجابة الفعالة و “إعادة البناء 

بشكل أفضل” في التعافي وإعادة 
التأهيل وإعادة اإلعمار

الفصل 1:
اضفاء الطابع المحيل عىل إطار سنداي للوصول للمدن واألقاليم المرنة
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التآزر بين إطار سنداي وجداول األعمال العالمية األخرى في مرحلة ما بعد 
COVID-19

المخاطر  وتخفيف  وقائية  تدابري  اتخاذ  أهمية  عىل  الضوء   COVID-19 جائحة  سلطت 
وبناء مرونة نظامية في مدننا وأقاليمنا. وقد أجربت المجتمعات في جميع أنحاء العالم 
نماذج  عىل  واالعتماد  الضعف،  ونقاط  المتأصلة،  المساواة  عدم  أوجه  مواجهة  عىل 
عىل  التصدعات  هذه  تحدثها  أن  يمكن  اليت  المخاطر  يعرض  مما  معينة،  اقتصادية 
والبيئية  االقتصادية  أنظمتنا  من  العديد  ظله  في  يوجد  الذي  والضغط  بأرسه  المجتمع 
نفسه  الوقت  في  دعت  الراهن.  الوقت  في  العامة  والصحة  والمكانية  واالجتماعية 
والحوكمة  العالمي،  التعاون  أن  وكيف  والمستقبل،  البديلة  النماذج  في  التفكري  إىل 
واألدلة،  العلم  عىل  القائمة  السياسات  وصنع  السيايس،  وااللزتام  المستويات،  متعددة 

كلها عوامل حاسمة لمواجهة تحديات عرصنا.

ويمكن السرتاتيجية فعالة للحد من أخطار الكوارث وبناء القدرة عىل المرونة أن تحدث 
الواقع جنبا إىل جنب مع رفاه المجتمعات المحلية، وحماية  آثارا كبرية، وهي تسري في 
البيئة، والتنمية االقتصادية المحلية واإلقليمية، ونوعية الحياة في المدن واألقاليم، مما 
يشري إىل أن إطار سنداي له روابط مبارشة بجميع جداول األعمال العالمية األخرى )انظر 

اىل الشكل 5(.

الشكل 5: روابط جداول األعمال العالمية ذات الصلة بالتنمية المستدامة القائمة عىل المرونة

اطار سنداي
اذار 2015

مخاطر  من  للحد  العالمي  اإلطار 
هيوغو  عمل  إطار  عىل  بناء  الكوارث، 

ومواءمته مع جدول أعمال التنمية 
األوسع نطاقًا لما بعد عام 2015.

اتفاق باريس بشأن 
تغير المناخ كانون 

األول 2015

المرونة  وبناء  التكيف  تطوير  يؤدي 
تآزر  أوجه  انشاء  إىل  المناخ  تغري  تجاه 
نحو  وآليات  تمويل  وأطر  وسياسات 
والتكيف  الكوارث  مخاطر  من  الحد 

والتخفيف.

التوصيات العشر لما 
COVID-19 بعد

ايار 2020

ينعكس ويدعم من قبل االسرتاتيجيات 
والممارسات والسياسات المحلية اليت 

من شأنها زيادة دعم مرونة المدن 
والمناطق.

جدول اعمال التنمية 
المستدامة لعام 2030 

أيلول 2015

المستدامة  التنمية  أهداف  ترتبط 
في  الكوارث  مخاطر  من  للحد   25
أهداف  من  هدًفا   17 أصل  من   10
له   11 والهدف  المستدامة،  التنمية 
مخاطر  من  للحد  مبارش  إطاري  مرجع 
الطابع  اضفاء  جهود  تشمل  الكوارث. 
إعداد  عمليات  في  الدعم  المحيل 

التقارير والرصد. 

جدول األعمال الحضري 
الجديد

ترشين االول 2016

يعزز مرونة المدن والموئل البرشية، بما 
والنهج  والخطط  السياسات  ذلك  في 
من  للحد  سنداي  إطار  مع  المتوافقة 

مخاطر الكوارث.
 

الفصل 1:
اضفاء الطابع المحيل عىل إطار سنداي للوصول للمدن واألقاليم المرنة
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جدول اعمال التنمية المستدامة لعام 2030: تحويل عالمنا

تبنت االدارات المحلية واإلقليمية خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية 
المستدامة الـ 17 منذ اعتمادها في أيلول 2015 في نيويورك. وشملت جهود اضفاء 

الطابع المحيل تقديم الدعم في عملييت تحضري التقارير والمتابعة.

االجتماعية  القضايا  مواءمة  في   2030 عام  أعمال  بجدول  الشامل  االعرتاف  يتمثل 
واالقتصادية والبيئية في خطة إنمائية عالمية واحدة. يشمل الحد من مخاطر الكوارث 
وتحقيق المدن والموئل البرشية المرنة مختلف جوانب جدول اعمال التنمية المستدامة 
 10 ويندرج اسفل  الكوارث،  بتخفيض مخاطر  يتعلق  25 هدفا فرعيا  لعام 2030. هناك 
الهدف 11.)ب(  المستدامة، حيث يشري  التنمية  اهداف من أصل 17 هدفا من أهداف 

مبارشة إىل إطار عمل الحد من مخاطر الكوارث )األمم المتحدة 2015 ب(.

المستدامة  التنمية  وأهداف   2030 أعمال  جدول  حددها  اليت  األهداف  اعتبار  يمكن 
نابعة من الحاجة إىل معالجة أوجه القصور في النظم الفعلية اليت تجعل المدن هشة 
خفية  انعكاسات  أنها  عىل  بالفعل  الحالية  الحرضية  الضغوط  تعمل  قدراتها.  وتقوض 

 .)UN-Habitat / CRGP 2020( وغري مرغوب فيها لهذه األهداف من حيث المخاطر

المستدامة  التنمية  أهداف  مختلف  لتحقيق  المتخذة  اإلجراءات  من  العديد  اتخاذ  يتم 
عىل الصعيدين المحيل واإلقليمي، بدءا من المساواة بني الجنسني والتمكني إىل الحد 
الصحية، والحد  أو الرصف الصحي والخدمات  المياه  الحصول عىل  الفقر، أو ضمان  من 

من الضغوط وتعزيز مرونة المدن والمناطق والمجتمعات المحلية.

اتفاق باريس بشأن تغير المناخ

الهدف المركزي من اتفاق باريس بشأن تغري المناخ )CC( المعتمد في باريس في كانون 
األول 2015 هو تعزيز االستجابة العالمية إىل خطر تغري المناخ، في سياق التأقلم القائم 
المناخ  تغري  يؤثر  أال  المتوقع  من  الفقر.  عىل  القضاء  وجهود  المستدامة  التنمية  عىل 
عىل شدة وتواتر الظواهر المناخية واألرصاد الجوية المتطرفة فحسب، بل من المتوقع 
أيضا أن “يضخم المخاطر الحالية ويقوم بتكوين مخاطر جديدة للنظم الطبيعية والبرشية” 
اليت تنتج عن “تفاعل المناخ المرتبط بالمناخ. )بما في ذلك األحداث والتوجهات الخطرة( 
التكيف  عىل  قدرتها  ذلك  في  بما  والطبيعية،  البرشية  للنظم  والتعرض  التأثر  قابلية  مع 
ارتباًطا  النحو  هذا  عىل  المناخ  لتغري  المرونة  وبناء  التكيف  تطوير  يرتبط   .)IPCC 2014(“
مبارًشا بإضفاء الطابع المحيل عىل إطار سنداي، مما يفتح إمكانية التآزر وأطر السياسات 
والتمويل واآلليات اليت تستجيب وتسهل العمل نحو الحد من مخاطر الكوارث والتأقلم 

والتخفيف.

جدول األعمال الحضري الجديد

اإلكوادور  كيتو،  في  تبنيه  تم  الذي   ،)NUA( الجديد  الحرضي  األعمال  جدول  رؤية  تتمثل 
في أكتوبر 2016، في ضمان مدن وموئل برشية عادلة وآمنة وصحية ويمكن الوصول 
للجميع  الحياة  ونوعية  الحياة  إيجابيات  لتعزيز  ومستدامة  ومرنة  معقولة  وبأسعار  إليها 

بحلول عام 2030. يمكن أن يساعد تنفيذ جدول األعمال الحرضي الجديد.

 يمكن أن ينتج عن أي
 استراتيجية فعالة للحد من

 مخاطر الكوارث وبناءالمرونة
 آثاًرا كبيرة، وتسير جنًبا إلى

 جنب مع رفاهية المجتمعات،
 وحماية البيئة، والتنمية

 االقتصادية، ونوعية الحياة في
المدن واألقاليم

الفصل 1:
اضفاء الطابع المحيل عىل إطار سنداي للوصول للمدن واألقاليم المرنة



18

أن  يمكن  ومبادئها  أهدافها  تبين  أن  حيث   2030 عام  خطة  تحقيق  عىل  المجتمعات 
يرسع من تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المدن واألقاليم.

“المراكز  بأن  يعرتف  ألنه  سنداي  بإطار  صالت  عدة  الجديد  الحرضي  األعمال  ولجدول 
الحرضية في جميع أنحاء العالم، وخاصة في بلدان الجنوب العالمي، غالبا ما تكون لها 
من  وغريه  المناخ  لتغري  الضارة  للتأثريات  خاص  بشكل  عرضة  وسكانها  تجعلها  خصائص 
الحرضي  األعمال  جدول  يتوقع   .)2016 المتحدة  )األمم  والبرشية”  الطبيعية  األزمات 
الكوارث  مخاطر  من  الحد  وتنفيذ  بتبين  تقوم   “ ان  البرشية  والموئل  المدن  من  الجديد 
لألزمات  واالستجابة  التأقلم  عىل  القدرة  وبناء  للترضر،  قابليتها  من  والحد  وإدارتها، 
المتحدة  )األمم   “ معه  والتأقلم  المناخ  تغري  من  التخفيف  وتعزيز  والبرشية،  الطبيعية 
2016(. ويلزتم  جدول األعمال الحرضي الجديد بزيادة المدن والموئل البرشية، من خالل 

السياسات والخطط والنهج المتوافقة مع إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث.

)UN-HABITAT / CRGP 2018( الشكل 6: إجراءات من أجل المرونة و جدول االعمال الحرضي الجديد

COVID-19 في عقب UCLG الوصايا العشر لمنظمة

بناء المرونة النظامية أكرث أهمية لتحقيق تنفيذ جداول األعمال العالمية عىل  سيكون 
لمرحلة   UCLG لـ العرش  الوصايا  توفر   .COVID-19 المحيل في مرحلة ما بعد المستوى 
الوصايا  الوباء.  بتفيش  القادمة مع استمرار وتأثره  للسنوات  ما بعد COVID-19 خريطة 
الحية  التعلم  تجارب  تبادل  المستفادة من عضويتها خالل  الدروس  العرش مستوحاة من 
أهداف  سيما  وال  العالمية،  األعمال  بجداول  توصياتها  وتقر  الوباء.  خالل  عقدت  اليت 

التنمية المستدامة، كأطر قيمة لتحويل مجتمعنا نحو مستقبل أكرث استدامة.

فيديو
   https://www.

youtube.com/
watch?v=2f6xEM8PE9o

العمل من أجل 
المرونة

مويل التحضر
• تعزيز التمويل البلدي

• زيادة الجدارة االئتمانية
 تحديد استثمار الرشاكة بني القطاعني

العام والخاص

صياغة جدول األعمال الحضري 
الجديد

الفصل 1:
اضفاء الطابع المحيل عىل إطار سنداي للوصول للمدن واألقاليم المرنة

التخطيط الحضري الوطني

•اتخاذ القرارات بني أصحاب المصلحة 
المتعددين

•مواءمة اإلجراءات مع مؤرشات 
أهداف التنمية المستدامة

القواعد والقوانين

•التكامل مع األطر القانونية 
الموجودة

•تكوين اسرتاتيجية المتابع

التخطيط والتصميم

•االسرتاتيجيات المواضيعية
•التخطيط القائم عىل المرونة

التنفيذ المحلي 

•تحديد اإلجراءات للتنفيذ
•تحديد العوائق اليت تحول دون 

التنمية الحرضية المستدامة

https://www.youtube.com/watch?v=2f6xEM8PE9o
https://www.youtube.com/watch?v=2f6xEM8PE9o
https://www.youtube.com/watch?v=2f6xEM8PE9o
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COVID-19 في عقب UCLG الشكل 7: التوصيات العرش لـ

المصادر
     Sendai Framework at a Glance  

   UCLG, 2015. The Sustainable Development Goals. What local 
         governments need to know

  The New Urban Agenda Platform

   UCLG Decalogue for the COVID-19 aftermath

         تمرين: المرونة وأهداف التنمية المستدامة

نفس  في  التنفيذ  يتم  أن  ينبغي  والمرونة.  المخاطر  لتمرين  امتداد  هو  التمرين  هذا 
المجموعات.

1. قم باعطاء نسخة من المنشورات لكل مجموعة.

2. قم بدعوة المشاركني إىل تحليل نتائج الجزء الثاني من تمرين المخاطر والمرونة انطالقًا 
من نهج التنمية المستدامة. الهدف هو تحديد أهداف التنمية المستدامة واألهداف 
نقاط  و  المخاطر  أو  والضغوط  الصدمات  تخفيف  أو  حل  في  تساعد  أن  يمكن  اليت 

الضعف المحددة في التمرين السابق.

قم بمتابعة مناقشة كل مجموعة، وتوفري عنارص التفكري، مثل دعوتهم للنظر في أهداف 
التنمية المستدامة األخرى اليت ال ترتبط مبارشة بعوامل الخطر اليت حددوها، ولكنها 

قد تسهم في إنشاء مدينة أكرث مرونة.

لديك  بقي  اذا  الغرفة  بقية  واالنعكاسات مع  النتائج  لتبادل  المجموعات  بدعوة  قم   .3
وقت من أجل ذلك.

تمرين

30-20 دقيقة

المرونة واهداف التنمية 
المستدامة 

المرونة واهداف التنمية 
المستدامة: الضغوط 

والضاغطات 

المرونة واهداف التنمية 
المستدامة: مخطط 

التحليل

تزويد عناصر اإلنعكاسات

الفصل 1:
اضفاء الطابع المحيل عىل إطار سنداي للوصول للمدن واألقاليم المرنة

غريت جائحة COVID - 19 وجهة نظر التنمية وربما كانت حافزًا للتحوالت الالزمة للتنمية 
المتبادلة لألسواق والحركة  التبعية  الضوء عىل  األزمة  للمدن واألقاليم. سلطت  المرنة 
الخدمات  وتوفري  والتضامن،  واالستهالك،  لإلنتاج  اإلقليمية  بالقدرة  واعرتفت  العالمية 
من  العديد  في  العرش  التوصيات  تنفيذ  ويجري  للبقاء.  أهمية  أكرث  باعتبارها  العامة 
والممارسات  باالسرتاتيجيات  وتدعم  تنعكس  وسوف  واإلقليمية،  المحلية  االدارات 

والسياسات المحلية، اليت من شأنها أن تزيد من قدرة المدن والمناطق عىل المرونة.

-1 ضمان الخدمات العامة
-2 صناديق الدعم المايل

-3 نماذج القرب من االستهالك واإلنتاج العالميني

-4 صفقة خرضاء عالمية

-5 المواطنة الجديدة والحريات

-6 المساواة بني االجيال

-7 األقاليم اليت تهتم بمقدمي الخدمات العامة

-8 الثقافة كعالج لآلثار الثانوية

-9 النظام بني المدن

-10 التعددية للجيل القادم









https://www.preventionweb.net/sendai-framework/sendai-framework-for-drr/at-a-glance
https://www.uclg.org/en/media/news/sustainable-development-goals-what-local-governments-need-know
https://www.uclg.org/en/media/news/sustainable-development-goals-what-local-governments-need-know
https://www.urbanagendaplatform.org/about
https://www.uclg.org/en/node/31076
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        الدرس 3: اضفاء الطابع المحيل عىل إطار سنداي في

        المدن واألقاليم

يتناول هذا الدرس في ما يعنيه اضفاء الطابع المحيل عىل إطار سنداي لالدارات المحلية 
يتجاوز الحد من مخاطر الكوارث مع  تنفيذه عىل المستوى المحيل  واإلقليمية، وكيفية 
دمج بناء المرونة بشكل جوهري في التنمية المستدامة. كما يعرض حملة جعل المدن 
قادرة عىل المرونة كمبادرة تدعم االدارات المحلية واإلقليمية في اضفاء الطابع المحيل 

عىل إطار سنداي وبناء القدرة عىل المرونة في مدنها وأقاليمها.

اضفاء الطابع المحلي على إطار سنداي

عىل  العمل  عىل  سنداي،  إطار  ذلك  في  بما  العالمية،  األعمال  جداول  تحقيق  يعتمد 
غالبية  فيها  يعيش  اليت  الحرضية  المناطق  في  سيما  وال  المحيل،  المستوى 
المستوى  عىل  العمل  ألهمية  إدراكا  سنداي،  عمل  إطار  يويل  العالم.  سكان 
المحيل، اهتماما خاصا لدور االدارات المحلية واإلقليمية ويدعو إىل “دعم االدارات 
حسب  القرار  صنع  ومسؤوليات  والمصادر  الموارد  خالل  من  المحلية  والمجتمعات 
عمل  نقاط  ذلك  إىل  باإلضافة  اإلطار  يوفر  2015أ(.  المتحدة  )األمم  االقتضاء” 
للمستويات المحلية في جميع أولويات عمله، ويدعو الهدف ج إىل “زيادة كبرية في 
عدد البلدان اليت لديها اسرتاتيجيات محلية للحد من مخاطر الكوارث” )األمم المتحدة 

2015أ(.

ومن أجل إضفاء الطابع المحيل عىل جداول األعمال العالمية بنجاح، يلزم تكييف جميع 
األهداف والمؤرشات وتنفيذها ورصدها عىل الصعيدين المحيل واإلقليمي. خالل 
المؤتمر العالمي لألمم المتحدة في سنداي حيث تبنت الدول اطار سنداي للحد من 
للحد  بتبين اسرتاتيجيات وخطط محلية  المحلية واإلقليمية  االدارات  الزتمت  الكوارث، 
إعالن  في  المبني  النحو  عىل  زمنية  وأطر  ومؤرشات  وأهداف  الكوارث  مخاطر  من 

سنداي لالدارات المحلية ودون الوطنية.
ال يقترص اضفاء الطابع المحيل من ناحية أخرى، فقط عىل عملية تنفيذ جداول األعمال 
العالمية في المدن واالقاليم. هو حوار ثنائي االتجاه لجعل جداول األعمال العالمية 
تستجيب للواقع المحيل، ولجعل السياسات المحلية ذات صلة عىل الصعيد العالمي. 

مع أخذ ذلك في االعتبار، يشري اضفاء الطابع المحيل عىل إطار عمل سيداي إىل:
كيف يمكن لالدارات المحلية واإلقليمية دعم تحقيق تقرير التنمية المستدامة عىل   •

المستوى الوطين من خالل اإلجراءات اليت يتم تنفيذها من األسفل إىل األعىل:
كيف يمكن إلطار سنداي أن يوفر إطارا وأدوات ومؤرشات وإجراءات يمكن أن تقلل   •
من المخاطر وبناء المرونة عىل المستوى المحيل واإلقليمي وتحفز التآزر مع توطني 

أهداف التنمية المستدامة.

جعل المدن مرنة 2030 

هناك عدة مبادرات لدعم االدارات المحلية واإلقليمية من أجل توطين إطار سنداي. هذه 
المبادرات تزيد من الوعي للحد من المخاطر وبناء المرونة وتوفير األدوات وبناء القدرات 
الهدف  تحقيق  تحقيق  وبالتالي  المحلية  الكوارث  الحد من مخاطر  استراتيجيات  لتطوير 
في  البداية  في  بدأ  الذي   ،)MCR( مرنة  المدن  جعل  حملة  المبادرات  هذه  بين  ومن  ج. 
UNISDR، باالضافة الى شركاء آخرين بما في ذلك الحركة العالمية  2010 من قبل  عام 

لالدارات المحلية واإلقليمية.

3 الدرس 

يدعو إطار سنداي إلى تمكين 
االدارات والمجتمعات المحلية 

من خالل الموارد والحوافز 
ومسؤوليات صنع القرار حسب 

اللزوم.

الفصل 1:
اضفاء الطابع المحيل عىل إطار سنداي للوصول للمدن واألقاليم المرنة

ICLEI & UCLG, 2015 .2. إعالن 
سنداي لالدارات المحلية ودون 

الوطنية “ضمان تعزيز القدرة عىل 
مواجهة الكوارث في العالم 

الحرضي”.
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المدن،  من  العديد  بحشد  قامت  حيث  إطالقها،  منذ  للحملة  رئيسيا  شريكا   UCLG كانت 
بشكل رئيسي من خالل االتحادات، لالنضمام إلى الحملة واالستفادة من أدواتها وآليات 
بناء القدرات. على سبيل المثال، حفزت رابطة البلديات الشيلية وحدها حوالي 120 ادارة 
أعمال  جدول  سياق  في  قدراتها  بناء  على  وساعدتها  الحملة  إلى  لالنضمام  محلية 
الوعي   )UCLG )ASPAC الى  التابع  والباسيفيك  آلسيا  اإلقليمي  الفرع  قام  كما  المرونة. 
وحمالت مع المدن والرابطات الحكومية المحلية واإلقليمية في المنطقة، وكذلك داخل 

)UNISDR 2017b( الشكل 8: األمور األساسية العرشة الجديدة لجعل المدن مرنة

خطة العمل 

إستراتيجية 
المرونة

خطة المدينة 

حوكمة التعاون / المدن

المتكامل التخطيط 

االستجابة تخطيط 

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

 1. التنظيم من أجل مواجهة 
الكوارث 

 2.  التحديد والفهم و استخدام 
المخاطر الحالية والمستقبلية

3. التعزيز المايل القدرة عىل 
المرونة

4. متابعة التنمية الحرضية المرنة 
والتصميم

5.  حماية المخازين المؤقتة 
الطبيعية  لتعزيز وظائف الحماية 
اليت توفرها الطبيعية  و النظم 

اإليكولوجية

6. تعزيز المؤسساتية و القدرة عىل 
المرونة

 7.  الفهم و تعزيز القدرة المجتمعية 
عىل المرونة

8. زيادة البنية التحتية 

9. ضمان الفعالية االستعداد 
واالستجابة للكوارث

10. ترسيع التعافي وإعادة اإلعمار 
بشكل أفضل

كانت UCLG شريكا رئيسيا 
للحملة، حيث حشدت العديد 
من المدن،  خاصة من خالل 

االتحادات، لالنضمام إلى الحملة 
واالستفادة من أدواتها وآليات 

بناء القدرات.

 

الفصل 1:
اضفاء الطابع المحيل عىل إطار سنداي للوصول للمدن واألقاليم المرنة
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العالمية. المنظمة 

توفر حملة جعل المدن مرنة، أدوات رئيسية لدعم تنفيذ إطار سنداي عىل 
المستوى المحيل. توفر “االمور االساسية العرشة لجعل المدن مرنة” إرشادات 

واضحة باعتبارها لبنات بناء للحد من المخاطر عىل المستوى المحيل. وباإلضافة 
إىل ذلك، فإن “سجل األداء في مواجهة الكوارث للمدن” يعطي إطارا للمؤرشات 

عىل المستوى المحيل للمدن إلجراء تقييمها الخاص. تم تحديث بطاقة قياس 
األداء بشكل إضافي مع ملحق الصحة العامة استجابة ألزمة COVID-19. كما 

 )CRPT( تم تضمني “أداة تحديد مالمح مرونة المدن” لموئل األمم المتحدة
في حملة جعل المدن مرنة كأداة أخرى لبناء المرونة الحرضية. تم توضيح هذه 

األدوات بمزيد من التفصيل في الفصل الثاني من هذه الوحدة.

انضمت أكرث من 4000 مدينة إىل الحملة اعتبارا من كتابة هذا المجلد، اليت تدخل 
مرحلة جديدة )MCR2030( تتطلع إىل عقد تنفيذ جدول اعمال 2030 العالمية. 

هذه الوحدة التدريبية حول اضفاء الطابع المحيل عىل إطار سنداي هي واحدة 
من مساهمات UCLG لالنتقال من رفع الوعي إىل التنفيذ، وبناء قدرة االدارات 

المحلية واالقليمية وهيئاتها عىل اتخاذ اإلجراءات اليت تبين مرونة مدنها 
وأقاليمها مع االستمرار في المساهمة في أهداف التنمية المستدامة وغريها 

من جداول االعمال العالمية.

األنعكاس النهائي: مرونة  

األقاليم المحلية وجدول األعمال العالمي      

إذا كنت تريد من المشاركين للتفكير في وضعهم الحالي وإمكانات جدول األعمال 
العالمي يمكنك توجيه بعض األسئلة إلنهاء الفصل 1.

بها  شعر  التي  الكوارث  أحدث  ضوء  في  العالمية:  واالتجاهات  االعمال  جداول   .1
المشاركون، ما مدى إفادة وجدوى جداول األعمال العالمية؟ هل إطار سنداي 

مدمج بشكل جيد في جداول األعمال العالمية األخرى؟

تنمية مرنة: هل يمكن أن تصبح األزمات فرصا للتغيير، في أي اتجاه؟  .2

الكوارث في  المرونة والحد من مخاطر  الرئيسية لحملة تعزيز  الرسالة  ما هي   .3
منطقتكم؟

       المصادر

 ICLEI & UCLG, 2015. Sendai Declaration of Local and Subnational Governments    
.””Ensuring Enhanced Resilience to Disasters in the Urban World

 UNISDR 2017. How to Make Cities More Resilient: A Handbook for Local   
Government Leaders

Making Cities Resilient 2030 Campaign    

UN-HABITAT / CRGP. 2018. City Resilience Profiling Tool Guide    

الفصل 1:
اضفاء الطابع المحيل عىل إطار سنداي للوصول للمدن واألقاليم المرنة

https://www.uclg.org/sites/default/files/sendai_declaration_lr_governments_0.pdf
https://www.uclg.org/sites/default/files/sendai_declaration_lr_governments_0.pdf
https://www.uclg.org/sites/default/files/sendai_declaration_lr_governments_0.pdf
https://www.uclg.org/sites/default/files/sendai_declaration_lr_governments_0.pdf
https://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/toolkit/article/a-handbook-for-local-government-leaders-2017-edition
https://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/toolkit/article/a-handbook-for-local-government-leaders-2017-edition
https://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/toolkit/article/a-handbook-for-local-government-leaders-2017-edition
https://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/home/article/making-cities-resilient-2030-mcr2030-initial-proposal
https://urbanresiliencehub.org/wp-content/uploads/2018/10/CRPT-Guide-Pages-Online.pdf
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الفصل 2:
أساسيات بناء المرونة والحد من مخاطر الكوارث لإلدارات المحلية واالقليمية

الفصل 2: أساسيات بناء المرونة 
والحد من مخاطر الكوارث لإلدارات 

المحلية واإلقليمية
تم  بفعالية.  مرنة  وأقاليم  مدن  لبناء  األساسية  العناصر  الفصل  هذا  سيدرس 
سنداي  إلطار  أولوية  ذات  خطوط  أربعة  من  ثالثة  حول  الغرض  لهذا  تنظيمه 
للحد من مخاطر الكوارث، مع دروس تركز على حوكمة مخاطر الكوارث متعددة 
وآليات  والمرونة،  المخاطر  وتقييم  المصلحة،  أصحاب  ومتعددة  المستويات 
واالستراتيجيات  الكوارث.  أخطار  من  الحد  وسياسات  المرونة،  أجل  من  التمويل 
الكوارث،  مخاطر  من  الحد  بعد  ما  تحقيق  إلى  الدروس  تهدف  العمل.  وخطط 
وتوفير أدوات للتنمية الحضرية المستدامة القائمة على المرونة بما يتماشى 
ومرنة  شاملة  بمجتمعات  المستمر  واالقليمية  المحلية  االدارات  التزام  مع 
ومستدامة. يتم استكشاف خط األولوية الرابع للعمل واالستجابة وإعادة البناء 

بشكل أفضل في المجلد الثاني من هذه الوحدة.  

       مبادئ المرونة الحضرية ودورة السياسات
أو  المدينة  تخطيط  من  يتجزأ  ال  جزءا  المرونة  وبناء  الكوارث  مخاطر  من  الحد  يكون  أن  يجب 
المنطقة نحو التنمية المستدامة كما نوقش أعاله. يمكن عىل هذا النحو دمجها في دورة 

السياسات، اليت توفر نقاط دخول متعددة للحد من مخاطر الكوارث وإجراءات المرونة.

الشكل 9: نقاط الدخول للحد من مخاطر الكوارث وبناء المرونة في دورة السياسات

 1 درس 

وضع األولويات البرمجة

 احتياجات
التقييم

تحديد المصادر

التقييم التنفيذ

المراقبة

 التخطيط

  التنفيذ

دورة السياسات 
العامة

تمويل الحد من مخاطر 
الكوارث والمرونة

اجراءات المرونة و الحد من 
مخاطر الكوارث

رصد المخاطر )الضغوط والصدمات( ونقاط الضعف 

استراتيجيات وخطط العمل للحد من مخاطر الكوارث 
والمرونة

تقييم المخاطر و المرونة

آلية وسياسات 
الحوكمة للحد من مخاطر 

الكوارث
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ال تزال مبادئ أهداف التنمية المستدامة للتخطيط اليت نوقشت في اضفاء الطابع المحيل 
الكوارث  مخاطر  من  الحد  دمج  عند  متساوية  أهمية  ذات  المستدامة  التنمية  أهداف  عىل 

وبناء المرونة في خطط واسرتاتيجيات التنمية.

1. ال تترك أحدا في الخلف: مراعاة احتياجات الجميع، وخاصة مختلف الفئات الضعيفة في 
المجتمع، واليت قد تشمل األشخاص ذوي اإلعاقة أو األقليات أو األطفال أو النساء. ويؤكد 
الرتكزي عىل الشمولية من منظور الحد من مخاطر الكوارث والقدرة عىل المرونة الحاجة إىل 
معالجة أنماط االستبعاد والحد من أوجه عدم المساواة، بما في ذلك أوجه عدم المساواة 

اإلقليمية، اليت يمكن لوال ذلك أن تكشف وتعزز الضغوط والصدمات الكامنة.

تستجيب  ومتطورة  متغرية  حالة  هي  بل  رشطا  ليست  المرونة  المتكاملة:  الطبيعة   .2
مخاطر  من  الحد  يأخذ  أن  النحو  هذا  عىل  يجب  والمستقبلية.  الحالية  واالتجاهات  للظروف 
الكوارث وبناء المرونة في االعتبار التخطيط المحيل، والتنقل، والمناخ، والثقافة، واالقتصاد، 
القضايا  من  وغريها  االجتماعية،  واالحتياجات  والجنس،  والتكنولوجيا،  واألمن،  والصحة، 

واالحتياجات في نهج متعدد األبعاد، مع االعرتاف بالرتابط بني النظم المختلفة.

3. النهج القائم على الشراكة : يتطلب الحد من مخاطر الكوارث وبناء المرونة تحالفات مع 
الجمعيات،  الخاصة،  الرشكات  األكاديمية،  األوساط  )المواطنة،  المحليني  المصلحة  أصحاب 
الشاملة والهادفة واليت تضمن الشعور  تعزيز الشمولية  إلخ.( من خالل  الدولية،  المنظمات 

بالملكية والمسؤولية تجاه تنفيذ الخطط واإلجراءات.

والموارد  والكفاءات  للمسؤوليات  الواضح  التقسيم  المستويات:   متعددة  الحوكمة   .4
وبناء   الكوارث  للحد من مخاطر  بالغ األهمية  أمر  الحكومة  المناسبة بني مختلف مستويات 
الحكومية  المستويات  مع  المشرتك  والعمل  والتنسيق  التحالفات  ذلك  عن  أهمية  تقل  ال 

األخرى واألقاليم المجاورة.

5. المساءلة: ينبغي لنهج المرونة أن يكفل أال تؤدي الجهود الرامية إىل الحد من المخاطر 
وتخفيف بعض أوجه الضعف إىل توليد عوامل أخرى. تعزز  آليات الرصد والتقييم، فضال عن 

اإلبالغ الشفاف واالتصال الواضح تجاه أصحاب المصلحة، كما تساعد في تسهيل العمل.

كما هو الحال في اهداف التنمية المستدامة، يتطلب الحد من مخاطر الكوارث وبناء المرونة 
تنسيق ورشاكات متعددة  بيئة مؤسسية تمكينية وآليات  الرشيدة من خالل  الحوكمة  آليات 
أصحاب المصلحة مدعومة بالموارد المالية. كما أنه يحتاج إىل قدرات تقنية ومعرفية كافية 
المضمونية  النظامية  المخاطر  وفهم  المخاطر  المتعددة  لألزمات  تقييمات  إجراء  أجل  من 
ووضع اسرتاتيجيات وخطط عمل مالئمة للحد من مخاطر الكوارث وبناء المرونة. يتم مناقشة 

هذه الظروف المؤسسية والتقنية والمالية التمكينية في الدروس التالية.

يتطلب الحد من مخاطر 
الكوارث وبناء المرونة آليات 

الحوكمة الرشيدة من خالل 
بيئة مؤسسية تمكينية 
وآليات تنسيق وشراكات 

متعددة أصحاب المصلحة 
مدعومة بالموارد المالية.

لمزيد من المعلومات حول فئات 
السكان الضعفاء، يرجى االطالع على 

UN-Habitat / CRGP. 2019. دليل 
المرونة االجتماعية 
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إدارة مخاطر الكوارث والمرونة

سيناقش هذا الدرس الجزء الجوهري من الحد من مخاطر الكوارث وبناء  
الدرس  الكوارث. سيبدأ  المرونة عىل المستوى المحيل: حوكمة مخاطر 
بمناقشة سبب أهمية وجود "حوكمة قوية للمخاطر"، مع بيئة مؤسسية 
تمكينية وآليات تنسيق المرونة وللحد من مخاطر الكوارث عىل المستوى 
إدارة  لتحقيق  المتاحة  والفرص  التحديات  المناقشة  ستشمل  المحيل. 
الرشكاء  متعددة  المشاركة  أهمية  إبراز  ذلك  في  بما  للمخاطر،  قوية 
ومتعددة المستويات. يتضمن الدرس أمثلة عىل التنظيم والتنسيق في 

العديد من المدن.

 
إدارة مخاطر الكوارث والمرونة

تعد تهيئة بيئة تمكينية ووجود حوكمة فعالة لمخاطر الكوارث من أجل تنسيق أنشطة 
الحد من مخاطر الكوارث وبناء  المرونة أمران أساسيان لتحقيق تنمية مستدامة ومرنة 
وشاملة. يتمزي نظام الحكم القوي بالقوانني والسياسات، وآليات المؤسسات والتنسيق، 
اليت  والمساءلة  والمتابعة  والموارد،  الواضحة،  والمسؤولية  واألدوار  القوية،  والقيادة 

يتم إنشاؤها في جميع القطاعات، وجميع الجهات الفاعلة، وعىل جميع المستويات.

تهيئة بيئة مؤسسية تمكينية ذات سلطات وقدرات ونظم تنسيق واضحة أمر ال بد منه، 
والمؤسسات  القطاعات  عرب  واسعة  مشاركة  أيضًا  الكوارث  مخاطر  إدارة  وتتطلب  كما 
والمنظمات  الخاص،  والقطاع  المختلفة،  الحكومية  والقطاعات  المنظمات  مثل 
تجلب  اليت  المحلية  المخاطر  إدارة  المدني.  المجتمع  ومنظمات  والبحثية،  األكاديمية 
)الحوكمة  والوكاالت  الحكومية  المستويات  مختلف  عرب  المصلحة  أصحاب  مشاركة 
العامودية(، وكذلك بني مختلف قطاعات وشبكات المجتمع )الحوكمة األفقية( وتضم 
السياقات الحرضية الرسمية وغري الرسمية، تؤدي إىل نجاح المستوى المحيل في اعمال 

.)Gencer 2019a( الحد من الكوارث
عىل  المتعددين  المصلحة  أصحاب  بني  الرشاكات  إىل  باإلضافة  سنداي  إطار  شدد 
التعاون  دور  أهمية  عىل  المستدامة،  التنمية  أهداف  مثل  تماما  المحيل،  المستوى 
المدن  بني  والخربات  واألدوات  الممارسات  تبادل  يوفر  العالمية.  والرشاكة  الدويل 
عىل  القدرة  بناء  عملية  لدعم  أوسع  معرفية  قاعدة  موسعة  شبكة  ضمن  والرشكاء 
ICLEI، دور حاسم في  المحلية مثل UCLG و  المرونة. لدى االتحادات وشبكات االدارات 

تعزيز قدرة المدن واألقاليم وتسهيل التعاون الدويل.

التحديات 

لتنفيذ مسؤولياتها. ال  الالزمة  السلطات والموارد  بحاجة إىل  تزال  الوقت ال  و في نفس 
يزال توفري صالحيات واضحة فيما يتعلق بالحد من مخاطر الكوارث والمركزية السلطات بني 
السلطات الوطنية والمحلية محدوًدا )Gencer 2019a(. وفي الغالب يتم استخدم األزمات 

إلعادة مركزية السلطة، بدًءا من االتصاالت، وصواًل إىل التوصيل والتنظيم.

2 درس 

يجب أن تؤدي حوكمة 
المخاطر إلى مشاركة 

أصحاب المصلحة عبر مختلف 
المستويات الحكومية 

)الحوكمة العامودية(، وكذلك 
بين القطاعات المختلفة من 

المجتمع )الحوكمة األفقية(.

الفصل 2:
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 CUDRR + و UNISDR( الشكل 10: صالحيات وقدرات ومسؤوليات اإلدارات المحلية للحد من مخاطر الكوارث
.)R 2017

المسؤول عن تنفيذ هذا 
اإلجراء

امتالك أو تشغيل األصول 
أو الخدمات

سلطة الوصول أو بناء 
البيانات

كفاية وقدرة الموظفين 
الفنيين

السلطة القانونية التخاذ 
إجراءات الحد من مخاطر 

الكوارث

سلطة وضع الخطط 
والسياسات ...

سلطة تطوير الشراكات

سلطة وضع الميزانية 
ومراقبتها

60%

50%

40%

30%

20%

10%

  0%

يمكن من ناحية أخرى ان 
يؤدي االفتقار إلى التنسيق 

بين المستويات المتعددة 
من الوكاالت والقطاعات 

الحكومية العامودية واألفقية 
إلى االستخدام غير الفعال 

للوقت والموارد وبالتالي إلى 
استراتيجيات غير متماسكة.

 

في دراسة أجرتها UNDRR و )CUDRR + R 2017( بني 151 مدينة والسلطات المحلية، 
وجد أن معظم االدارات المحلية لديها سلطة وقدرات محدودة التخاذ إجراءات الحد 

من مخاطر الكوارث. في هذه الدراسة، وجد أن %46.7  فقط من االدارات المحلية اليت 
شملتها الدراسة تتمتع بالسلطة والقدرات الكاملة للقيام بإجراءات الحد من مخاطر 

الكوارث، في حني أن %39.7  لديهم صالحيات جزئية )محدودة أو موزعة بني مؤسسات 
أخرى(، و %13.5 من االدارات المحلية لم يكن لديهم أي صالحيات للقيام بها.

 

الفصل 2:
أساسيات بناء المرونة والحد من مخاطر الكوارث لإلدارات المحلية واالقليمية

في حني أن المسؤوليات المشرتكة للحد من مخاطر الكوارث والتنسيق بني المستويني 
الوطين ودون الوطين غالًبا ما تكون شائعة، فإن االفتقار إىل االدارات المحلية 

الكافية ال يزال يمثل مشكلة، ال سيما في الدول الصغرية “حيث تكمن سلطة التدخل 
في الغالب عىل المستوى الوطين” مما يؤدي إىل فجوات في فهم احتياجات المدينة 

)Gencer وآخرون 2018(.

التكامل العامودي والحوكمة متعددة المستويات في الحد من مخاطر الكوارث 
رضوريان لبناء المرونة. وغالبا ما تفضل الالمركزية تهيئة بيئة تمكينية فيما يتعلق بإدارة 

مخاطر الكوارث. ومع ذلك، يجب أن يكون مصحوبا بالالمركزية المالية والدعم الفين 
من السلطات الوطنية. ويمكن أن يؤدي االفتقار إىل التنسيق بني طبقات متعددة من 
الوكاالت والقطاعات الحكومية واألفقية إىل عدم كفاءة استخدام الوقت والموارد 

و بالتايل إىل اسرتاتيجيات غري متماسكة.
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لجائحة  واالقليمية  المحلية  االدارات  استجابة  من  الطارئة  الحوكمة  دروس 
COVID-19

توفر االستجابة لوباء COVID - 19 حالة جيدة جدا من التحليل والتعلم فيما يتعلق بممارسات 
 ،LSE لندن لالقتصاد الطوارئ. أطلقت UCLG و مرتوبوليس وكلية  الحوكمة في حاالت 
سلسلة من المالحظات التحليلية وموجزات السياسات القائمة عىل خبرات التعلم  اليت 

استضافته UCLG، مرتوبوليس، وموئل األمم المتحدة عرب النقل الحيّ.

تجربتها  تمت  اليت  الطارئة  الحوكمة  ابتكارات  عىل  الضوء  األول  السياسات  موجز  يسلط 
خالل األشهر الماضية في أربع مدن حرضية: برشلونة )مشاركة أصحاب المصلحة(، بوغوتا 
)االتصاالت(، غوتنغ )الحوكمة متعددة المستويات( وسيول )البيانات والتكنولوجيا الكبرية(. 
وتكنولوجيا  المصلحة،  أصحاب  بني  والتآزر  التعاون  بني  ترتاوح  دروسا  الموجز  يستخلص 
والمرونة  اإلدارة  عىل  والقدرة  والفعالية،  واالستجابة  البيانات،  وإدارة  المعلومات 
التمويل  مثل  مختلفة  قطاعات  في  إضافية  ورؤى  ابتكارات  وضع  تم  كما  التنظيمية. 

والموارد والمساواة بني الجنسني والحوكمة واألطر القانونية

البلدية، واليت وضعت  اليت أطلقتها  صفقة برشلونة،  الضوء عىل  الملف األول  يسلط 
خطة اسرتاتيجية جماعية لتوجيه االنتعاش االقتصادي والمزيانية البلدية خالل األشهر ال 
18 المقبلة. يعتمد نجاحها عىل اإلجماع عرب مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة في 
نواب  المصلحة  أصحاب  بني  والشاملة. وكان من  التشاركية  اإلبداعية  المدينة، وعمليتها 
المدينة،  مجلس  في  السبعة  السياسية  األحزاب  جميع  عن  وممثلون  البلديات،  رؤساء 
وأكرث من 200 جهة فاعلة من القطاعات االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتعليمية 

والعلمية، وتم إدارتها من خالل خمس مجموعات عمل مواضيعية.

المدينة  ادارة  بني مجلس  بوغوتا  االتصاالت في  استراتيجية  الثاني عىل  الملف  يركز 
والشعب الذي يهدف إىل زيادة الوعي والمسؤولية الفردية تجاه التدابري الجديدة. تألفت 
لفهم سلوك  والمقابالت  واالستطالعات  لآلثار  للتحضري  تأمني”  “تدريبات  االسرتاتيجية من 
رئيس  واستضافة  إلكرتونية،  بوابة  خالل  من  الوضع  حول  المنتظمة  والتحديثات  الناس، 
البلدية لجلسات منتظمة عرب اإلنرتنت مع تلقي تعليقات المواطنني حول اإلجراءات الجديدة. 
استثمر مجلس ادارة المدينة في عالقتها مع المواطنني من خالل اعتماد نهج االتصاالت 
الذي هو جزء ال يتجزأ من المثل العليا من الصدق والشفافية والمساءلة، والسعي إىل 

تعزيز الثقة المتبادلة والشعور بالمسؤولية المشرتكة.

إلدارة  جديد  تشغيلي  نموذج  مع  أفريقيا  جنوب  غوتنغ،  الثالث  الملف  صفات 
الطوارئ متعددة المستويات. كانت األسس األساسية لظهور آليات التنسيق وهياكل 
اإلبالغ العامودية موجودة قبل التفيش من خالل قانون إدارة الكوارث لعام 2002، لذلك 
يعالج النموذج الجديد التحدي المتمثل في تنسيق االستجابة للطوارئ عرب نظام المركزي 
المقاطعات من  اسرتاتيجية واضحة عىل مستوى  قيادة  ويوفر  والحوكمة  إىل حد كبري 
خالل إنشاء أنظمة مؤسسية وهياكل إعداد تقارير متعددة المستويات. وباإلضافة إىل 
ذلك، فإن اتباع نهج قائم عىل البيانات واستجابة قائمة عىل األقسام التخاذ القرارات مكن 

االستجابات االسرتاتيجية من أن تكون مصممة بشكل مناسب لتلبية االحتياجات المحلية.

يؤكد أخريا الملف الرابع عىل سيول، كوريا الجنوبية، التي عملت على نشر البيانات 
 )SMG( الحرضية  سيول  بلدية  قامت   .COVID-19 تفيش  لتجنب  والتكنولوجيا  الكبيرة 
لتتبع  وشفافة  رسيعة  اسرتاتيجية  لتطوير  التكنولوجية  والقدرات  الداخلية  الموارد  بتعبئة 

تفضل الكامل،  السياسة  موجز   لقراءة 
 بزيارة مبادرة الحوكمة الطارئة للمدن

والمناطق

Emergency Governance Initiative for 
Cities & Regions
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https://www.gold.uclg.org/report/emergency-governance-initiative-cities-and-regions
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ماذا يمكن أن تفعل االدارات المحلية واالقليمية؟

يدعم التنسيق متعدد المستويات في المدن واألقاليم بناء الحد من الكوارث والمرونة 
من األساس، ولكنه يتطلب تفكريا عىل مستوى األنظمة باإلضافة إىل مناهج وأدوات 
ورشاكات جديدة. وفي حني أن التنسيق من أجل الحد من مخاطر الكوارث وبناء المرونة 
عىل المستوى المحيل أمر رضوري لنجاح إدارة مخاطر الكوارث وتنفيذ إطار سينداي، فال 
تتخذ نهجا مختلفة في  المحلية  السلطات  أن  الواقع  ان يكون نهجًا محدودًا. في  يجب 
أجل  من  وتنسق  العالمية  والرشاكات  المتعددين  المصلحة  أصحاب  بني  رشاكات  إقامة 
القدرات  أن  وأقاليمها. في حني  المرونة في مدنها  وبناء  للمخاطر  إدارة فعالة  إقامة 
محدودة في بعض األحيان عىل المستويات المحلية، فإن العديد من المؤلفني المحليني 
يعززون القدرات من خالل االستفادة من موارد القطاع الخاص والمنظمات األكاديمية 

والبحثية، باالضافة اىل منظمات المجتمع المدني.

الكوارث  مخاطر  من  للحد  وتنسيقها  المدن  تنظيم  كيفية  عىل  األمثلة  بعض  ييل  فيما 
والمرونة.

التخطيط اإلقليمي والحوكمة متعددة المستويات في سانتا في، األرجنتين

الهائل.  الثقافي  والتنوع  الطبيعية  الموارد  من  برثوتها  األرجنتني  في  في  سانتا  مقاطعة  تتمزي 
ومع ذلك، نظرا للنمو السكاني الدائم، وغياب التخطيط اإلقليمي المناسب، وعدم كفاية األدوات 
التنظيمية في أواخر القرن العرشين، أدى الزحف العمراني في أراضيها إىل الفصل، وعدم انتظام 
تملك األرايض، وعدم انتظامها. عملت االدارة منذ عام 2008 عىل تعزيز تحول جذري في آليات 
والتخطيط  اإلدارية،  والالمركزية  اإلقليمية،  أساس  عىل  المرونة،  عىل  قدرتها  لتحسني  الحوكمة 
في  التعددية  الحوارات  لتعزيز  المواطنني  ومشاركة  الجماعي،  القرار  لصنع  كأداة  االسرتاتيجي 

األرجنتيناألماكن العامة األفقية والديمقراطية.

سانتا في

المركزية. وقد سمح  القيادة  الذكية )SSCP( لوحة  االتصال. أصبحت منصة مدينة سيول 
الطوارئ  حاالت  وتنسيق  وإبالغ  تقريبا،  الفعيل  الوقت  في  البيانات  بتحليل   SMG لـ  ذلك 
يكمن  المدينة.  أنحاء  جميع  في  الحالية  بالمخاطر  الشعب  وإبالغ  الحكومية،  الدوائر  عرب 
نجاح االسرتاتيجية في مزيج من تحليل البيانات الضخمة، والتحريك الرسيع لآلليات القائمة، 

والمشاركة العامة، والمرونة المؤسساتية وغياب البريوقراطية المفرطة.

   .Box 1
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الحوكمة متعددة المستويات

وضع إطار تنظيمي مؤسيس الستخدام األرايض أمر أسايس للتنمية المحلية. الخطة االسرتاتيجية 
لالدارة- رؤية 2030، هي مثال واضح عىل التنسيق بني مختلف مستويات الدولة والحاجة إىل توحيد 
التخطيط االسرتاتيجي كـ "خمس مناطق، منطقة واحدة". حددت التنوعات، والخصائص المعرتف بها، 
وأعطت قيمة جديدة للحوار الذي ال يمكن إنكاره بني المجتمع والبيئة، وأنشأت مستوى متوسًطا 

جديًدا من االنتماء والتدخل للبلديات الـ51 و 312 منطقة وتجمع. 

أصبحت أخريا زيادة القدرات ورفع المستوى وإعطاء المكان المناسب لدور الفرق الفنية المحلية في 
التخطيط اإلقليمي والحرضي عوامل أساسية. الهدف هو تعزيز قيادتهم في تنفيذ القرارات اليت 

تنقل المدينة تدريجيا إىل وجهة أكرث استدامة ومرونة.

اإلطا ر 1 المصدر: التخطيط اإلقليمي عىل أساس المدن الوسيطة ، التعلم من األقران في مقاطعة سانتافي 
UCLG 2017 .األرجنتني،

الفلبين

ماكاتي

Population Connectivity Prospective Vision

TO DEVELOPING

TO QUALITY
TO ENHANCE

تعزيز التكامل بني 
الشمال والجنو ب

األتصال بني المدن

استعراض تدفق
االتصال

الممر المائي

أكرث من 200.000 نسمة
بلديات فئة أوىل

من 10000 إىل 200000 نسمة
بلديات فئة ثانية

الطرق الرسيعة 

للسكك الحديدية

اتصال بني المحافظات

إدارة وتنسيق مخاطر الكوارث في ماكاتي، الفلبين

ينص قانون الفلبني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها لعام 2010 )قانون إدارة مخاطر 
الكوارث( عىل إضفاء الطابع المؤسيس عىل نظام الحد من مخاطر الكوارث واإلدارة 

عىل المستوى المحيل من خالل إنشاء مكتب للحد من مخاطر الكوارث واإلدارة 
) DRRMO ( وينص عىل إعادة تنظيم مجالس تنسيق الكوارث )DCC (  والمعروفة باسم 

.) DRRMC ( مجلس إدارة الكوارث
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جمعيات األحياء والمجموعات النسائية وغريها

قسم التنمية الحضرية	 
قسم الرفاه االجتماعي في ماكاتي	 
اقسام / مكتب المدينة األخرى	 
الوكاالت الحكومية الوطنية	 
فرع الصليب األحمر المحلي	 

منظمات المجتمع المدني	 
المنظمة الدينية	 
المنظمات األكاديمية / المهنية	 
القطاع الخاص 	 

الوكاالت الدولية

الدولية

منظمات المجتمع 
المدني

الصليب األحمر 
الوطين

شبكات المتطوعني

االستشاريون 
وغريهم من الرشكاء 

الخارجيني / أصحاب 
المصلح

باعتبارها الهيئة التنسيقية الرئيسية وأمانة DRMMC، فإن ماكاتي DRMMO مسؤولة 
عن تنظيم وتحديد اتجاه مبادرات DRRM في المدينة. عىل مستوى المجتمع، أنشأت 

جميع مقاطعات المدينة البالغ عددها 33 )أصغر وحدة إدارية في الفلبني( لجان 
بارانجاي الخاصة بها إلدارة مخاطر الكوارث.  يتم من خالل لجنة ماكاتي إلدارة الكوارث 

واالستفادة من مخاطر الكوارث ولجان إدارة مخاطر الكوارث في بارانغاي سن 
القوانني والسياسات ذات الصلة لتوفري األساس القانوني لتعميم الحد من مخاطر 

الكوارث في خطط التنمية المحلية والمزيانية.

ومع ذلك، تم جعل ماكاتي DRMMC متعددة القطاعات قدر اإلمكان. يتألف مركز 
ماكاتي إلدارة الكوارث والطوارئ من ممثلني من المدينة والصليب األحمر الفلبيين - 

ماكاتي، ومنظمات المجتمع المدني )CSOs(، والمنظمات الدينية، والجمعيات المهنية، 
واألوساط األكاديمية والقطاع الخاص.

المجلس الوطين للحد من مخاطر الكوارث

المجلس اإلقليمي للحد من مخاطر الكوارث    

DRRM مجلس ماكاتي

DRRM مكتب ماكاتي

المجلس اإلقليمي للحد من مخاطر الكوارث في بارانجاي

اإلطار 2 المصدر: UNISDR و CUDRR + r 2017 و UNDRR 2019B. رسم 

بياني:هيكل ماكاتى DRRM والرشكاء )بإذن من مدينة ماكاتى(.

التأمل النهائي: تحليل حوكمة الحد من مخاطر الكوارث والمرونة

استخدم األسئلة التالية لمناقشة التحديات والفرص في الحوكمة متعددة 
المستويات من أجل المرونة والحد من مخاطر الكوارث مع المشاركني.

1.البيئة المؤسسية: هل هناك نقطة تنسيق واضحة للحد من مخاطر 
الكوارث وبناء المرونة في مدينتك/منطقتك؟  هل المدينة أو المنطقة 

لديها البيئة المؤسسية الالزمة )السلطة والموارد والسياسات(؟

الفصل 2:
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2. التنسيق الداخيل: من هم أصحاب المصلحة واإلدارات اليت تشارك في الحد من 
المخاطر وبناء المرونة في مدينتك؟ تحديد مسؤوليات الوكاالت المحلية لمختلف 
جوانب القدرة عىل مواجهة الكوارث داخل المدينة، وضمان وجود عمليات لتعزيز 

وتبادل المعرفة والمهارات بني أصحاب المصلحة المشاركني في الحد من مخاطر 
الكوارث والقدرة عىل المرونة.

3. الحوكمة متعددة المستويات: كيف تعمل الحوكمة العامودية )بني المستوى 
المحيل/اإلقليمي والمستوى الوطين( حول الحد من مخاطر الكوارث والمرونة؟  ما 

هي خطوط االتصال والتنسيق الموجودة؟ هل هيئات االدارات المحلية واالقليمية 
منخرطة؟

4. إرشاك المجتمع: كيف تشارك مختلف القطاعات وأصحاب المصلحة مثل منظمات 
المجتمع المدني والقطاع الخاص واألوساط األكاديمية والجماعات الدينية وغريها 

في الحد من مخاطر الكوارث وحوكمة المرونة؟ هل هناك عمليات لتسهيل التواصل 
من أعىل إىل أسفل ومن أسفل إىل أعىل بحيث يتم تعزيز معرفة ووعي الرأي العام؟

         المصادر:

 UCLG. 2018. Local and Regional Disaster Risk Reduction: Peer   
Learning about localization of the Sendai Framework for Disaster 

Risk Reduction 2015-2030. Peer Learning #24. Surabaya, September 
2018 

 UCLG, Metropolis & LSE Cities, 2020. Policy Brief #01 Emergency 
Governance For Cities And Regions. Emergency Governance 

Initiative

 UNISDR and Center for Urban Disaster Risk Reduction and 
Resilience (CUDRR+R). 2017. Local Government Powers for Disaster 

نشاط: حوكمة ما بعد الكارثة

تهدف هذه الديناميكية إلى دعوة المشاركين إلى التفكير في قدرات 
واحتياجات االدارات المحلية فور وقوع الكارثة. ستجد لهذا الغرض في نشرة 

هذه الديناميكية وصفا لمدينة تعرضت لصدمة. يفصل التأثير الذي أحدثته في 
المدينة وسكانها، ويدعو المشاركين إلى تحليل الوضع من منظور موظف عام 

محلي.

معظم تقييمات األثر اليت تتم بعد وقوع كارثة ما تعيد قياس الخسائر، سواء كانت 
مادية أو اقتصادية أو اجتماعية أو خسائر في األرواح. قد تتأثر االدارة المحلية كنظام 
من األشخاص والمهام واألماكن بشدة في وظائفها أيضا، بما في ذلك من خالل 

خسائر الموظفني أو المباني أو التغيريات في ظروف العمل. قد تتغري هياكل العمل 
المعتادة، وقد يتم حظر السعة غري المتوقعة أو تحريرها بعدة طرق.

الفصل 2:
أساسيات بناء المرونة والحد من مخاطر الكوارث لإلدارات المحلية واالقليمية

نشاط

دقيقة  45-30

تقسيم المشاركين الى 3 
مجموعات

حوكمة ما بعد الكارثة

  

  

  

https://www.learning.uclg.org/file/pln-24-disaster-risk-reduction-localizing-sendai-framework-surabaya
https://www.learning.uclg.org/file/pln-24-disaster-risk-reduction-localizing-sendai-framework-surabaya
https://www.learning.uclg.org/file/pln-24-disaster-risk-reduction-localizing-sendai-framework-surabaya
https://www.learning.uclg.org/file/pln-24-disaster-risk-reduction-localizing-sendai-framework-surabaya
https://www.uclg.org/en/media/news/within-framework-emergency-governance-initiative-uclg-metropolis-and-lse-cities-publish
https://www.uclg.org/en/media/news/within-framework-emergency-governance-initiative-uclg-metropolis-and-lse-cities-publish
https://www.uclg.org/en/media/news/within-framework-emergency-governance-initiative-uclg-metropolis-and-lse-cities-publish
https://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/toolkit/article/local-government-powers-for-disaster-risk-reduction
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نشاط

دقيقة  45-30

تقسيم المشاركين الى 3 
مجموعات

حوكمة ما بعد الكارثة

يتبع هذا النشاط:

1. شارك حالة المدينة مع جميع المشاركني.
2. قسم المشاركني إىل ثالث مجموعات لمناقشة ما سيفعلونه في الوضع 

الموصوف، مع تركزي كل مجموعة عىل إحدى القضايا التالية:

• ما الذي يجب القيام به؟  مناقشة أهم المهام اليت يحتاج الفريق المحيل إىل القيام 
بها، وتقييم قدرات واحتياجات االدارة المحلية

• من يستطيع المساعدة؟ مناقشة مختلف أصحاب المصلحة المشاركني في 
االستجابة للكوارث، وعمليات وإجراءات اإلدارة المتعددة المستويات اليت قد تحدث.

• ماذا أحتاج؟  مناقشة البعد اإلنساني لالدارة المحلية، وتحليل اإلجراءات اليت يمكن أن 
تساعد العمال عىل مواجهة مطالبهم الشخصية والعمل بعد وقوع كارثة.

3. دعوة كل مجموعة لتقديم استنتاجاتهم. دعوة المجموعات األخرى إليجاد التآزر 
واألفكار الجديدة اليت تربط سؤالهم مع األسئلة األخرى اليت يجري تقديمها. عىل سبيل 
المثال، إذا لم ترش المجموعة األوىل )ما يجب القيام به ؟( إىل الحالة العاطفية للعاملني 
في القطاع العام، المجموعة األخرية )ماذا أحتاج ؟ ( يمكن أن توفر أفكارا حول كيفية 

القيام بذلك. وستساعد هذه المناقشة النهائية عىل تشكيل رؤية عالمية للوضع، 
وفهم وجهات النظر المختلفة في التحرك عند االستجابة للكارثة.

تأكد من أن المشاركني يتمسكون باآلثار التالية اليت قد تحدثها الكارثة في أنظمة 
الحوكمة، كجزء من الديناميكية:

• قد ال تعمل المكاتب من الناحية الفزييائية، وتتعطل االتصاالت، وقد تتوقف أنظمة 
التسليم

• قد تتأثر القدرة البرشية بالصدمات والصدمات من األقارب، في نفس الوقت مع 
طلبات المجتمع الغامرة.

• تتكشف القدرة العاطفية والقيادة في حالة األزمات، حيث يكون القادة المحليون 
مستعدون وراغبون في تقديم المساعدة.

• تنشأ فرص جديدة كذلك مع القدرة المالية، وتغري أولويات الدعم المايل

• الحوكمة: قد تتطلب حالة الطوارئ وضع سياسة فورية أو تحضريها. قد ُينظر إىل 
تطبيق القانون أو اللوائح عىل أنها عقبات تحول دون االستجابة

• اإلدارة: يمكن أن تدعم المجاالت الحكومية األخرى، كنقطة الدخول )عندما يمكن 
للحكومة الوطنية أن تبدأ في المساعدة(، وكذلك اسرتاتيجية الخروج )عىل سبيل 

المثال، يتم تسليم الدعم العسكري والصحي لحالة الطوارئ األوىل بمجرد وضع الربامج 
...
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      تقييم المخاطر والمرونة 
 

وتحديد  والمخاطر  واالحتياجات  الثغرات  تحديد  كيفية  الدرس  هذا  سيتناول 
األولويات من خالل تقييمات المخاطر و المرونة. تقدم تقييمات المرونة تحليل 
أساسي لتطوير استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث والمرونة. وتساعد في 
رصد  و  مرونتها  حالة  تحديد  على  واإلقليمية  المحلية  االدارات  نفسه  الوقت 
التقدم المحرز أثناء تنفيذ اإلجراءات. بينما يمكن أن تختلف تقييمات المخاطر 
مع  بالموقع  خاصة  تقييمات  توفر  فإنها  الكمية،  أو  النوعية  التقييمات  عن 
وتوفير  جغرافيا  إليها  الرجوع  يمكن  التي  والديناميكية  العددية  النمذجة 
وتطوير  الخسائر  تقدير  تدعم  أن  يمكن  التي  للمخاطر  الدقة  عالية  معلومات 

استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث.

تقييمات المرونة 

سيدرس هذا القسم أداتني لتقييم المرونة، هما بطاقة أداء المرونة في حاالت الكوارث 
المحلية  االدارات  استخدام  كيفية  وسيعرض  المدن،  في  المرونة  مالمح  تحديد  وأداة 
اسرتاتيجيات  تطوير  عىل  ومساعدتها  مدنها،  في  المرونة  حالة  لفهم  لها  واالقليمية 

وخطط عمل للمرونة و للحد من مخاطر الكوارث

بطاقة األداء في مجال مواجهة الكوارث للمدن

UNDRR مجموعة من  لـ  التابع  الكوارث  بالمرونة في حاالت  الخاص  األداء  يوفر سجل 
الرتكزي  مع  الكوارث،  حاالت  في  مرونتها  بتقييم  المحلية  لالدارات  تسمح  اليت  التقييمات 
عىل األساسيات العرشة لجعل المدن مرنة. كما أنه يساعد عىل رصد واستعراض التقدم 
اسرتاتيجيات  التحليل األسايس إلعداد  إطار سينداي ويدعم  تنفيذ  والتحديات في  المحرز 

الحد من أخطار الكوارث والقدرة عىل التأقلم.

باستخدام بطاقة األداء في مواجهة الكوارث يتضمن إجراء تحليل داخيل وخارجي للوضع 
والموارد  المصلحة  وأصحاب  الرئيسية  الفاعلة  الجهات  وتحليل  المدينة،  مستوى  عىل 
والقدرات الالزمة للحد من مخاطر الكوارث وبناء المرونة. يؤدي تقييم بطاقة األداء في 
القرار في جميع  لصنع  وآثارها كأداة  المخاطر  تدمج  آليات  الكوارث إىل تطوير  مواجهة 
إدارات المدينة لتخطيطها وتعزيز عملياتها باستخدام مشاورات أصحاب المصلحة وورش 

العمل ومن خالل الحوار الثنائي لعملية اضفاء الطابع المحيّل.
 مواجهة الكوارث لUNDRR متاحة 
https://www. :على الموقع التالي

 unisdr. org/campaign/resilientcities/
 toolkit/article/disaster-resilience-

scorecard-for-cities
 

 3 درس 

ويمكن لبطاقة النتائج أن 
تكشف الثغرات التي قد 

تكون موجودة ولكن ربما تم 
تجاهلها، والصراعات الخفية 
واالفتراضات التي يمكن أن 

تزعزع استقرار اإلدارة.
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انجلترا

مانشستر

توفر بطاقة األداء إمكانية تحليل المرونة والتسجيل عىل مستويني:

إلطار  الرئيسية  والمؤرشات  األهداف  عىل  بالرد  األويل  المستوى  يتلخص   :1 •المستوى 
النهج في ورشة عمل  يقرتح استخدام هذا  الهامة.  الفرعية  سنداي، مع بعض األسئلة 
ألصحاب المصلحة المتعددين في المدينة لمدة يوم إىل يومني. في المجموع هناك 47 

سؤال / مؤرش.

•المستوى 2: تقييم تفصييل. هذا النهج هو ممارسة أصحاب المصلحة المتعددين اليت 
المدينة.  لمرونة  مفصلة  عمل  لخطة  أساسا  تكون  أن  ويمكن  أشهر   1-4 تستغرق  قد 

ويشمل التقييم التفصييل 117 مؤرش معياري.

المدن  من  تتطلب  أنها  إال  بذاتها،  قائمة  كأداة  األداء  بطاقة  استخدام  يمكن  حني  في 
تحديد  إىل  التحديد  وجه  عىل  المدن  األداء  بطاقة  تدفع  واألزمات.  المخاطر  في  النظر 
سيناريوهات المخاطر” األكرث احتماال” و “األكرث شدة” لكل من مخاطر المدينة المحددة أو 

لحدث محتمل متعدد األزمات.

أكرب مساهمة يمكن أن تقدمها بطاقة األداء هي كشف الثغرات اليت قد تكون موجودة 
ولكن قد تم تجاهلها، والرصاعات المخفية في االفرتاضات، والخطط اليت يمكن أن تعرقل 
االستجابة للكارثة. وقد أصبح ذلك ممكنا في سياق التعاون والحوار بني أصحاب المصلحة 

المتعددين. يتيح تنفيذ بطاقة األداء للمدن وضع إجراءات ذات أولوية لتحسني المرونة

تطوير استراتيجية المرونة في بلدية مانشستر الكبرى، المملكة المتحدة

 تتمثل إحدى الخطوات األوىل في تطوير إسرتاتيجية المرونة في إجراء تقييم  لحالة المرونة 
الحالية للمدينة. ويشكل ذلك أساسا لتحديد األولويات واألهداف لوضع اسرتاتيجية وخطة 
تنفيذ للقدرة عىل التأقلم. يمكن لهذا أن يساعد في تحديد الثغرات في عدم وجود مرونة 
في المدينة والمناطق اليت يمكن استكشافها بشكل أكرب مع تطوير اسرتاتيجية المرونة. 
وينبغي أن يوفر هذا التقييم أيضا تحليال للصدمات والضغوط المزمنة اليت تواجهها مدينة 
أو مكان ما، فضال عن تقييم رفيع المستوى آلثار تلك التحديات عىل مختلف أجزاء المجتمع 

واالقتصاد والبيئة.

انضمت بلدية مانشسرت الكربى إىل حملة جعل المدن مرنة في عام 2014. أدى استخدام 
أداة قوية للتقييم الذاتي إىل تطوير اسرتاتيجية مرونة في مانشسرت الكربى وخطة عمل 
الكوارث ومن  بالقدرة عىل مواجهة  الخاصة  األداء  بطاقة  استخدام  وأتاح  بها.   مرتبطة 
الحرضية  للمنطقة  روكفلر(  )مؤسسة   100RC مدينة  في  المرونة  إطار  مع  تطويرها  ثم 
تقييم  تطوير  يتطلب  الحالية.  لمرونتها  األدلة  عىل  قائم  شامل  أساس  خط  لتطوير  فرصة 
اليت  المنظمات  يشمل  المصلحة  أصحاب  ومتعدد  القطاعات  متعدد  نهجا  هذا  المرونة 
تستعد للكوارث واالستجابة لها، مثل المستجيبني األوليني، إىل جانب مجموعة واسعة من 
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:CRPT لمزيد من المعلومات حول
http://urbanresiliencehub.org/wp-
content/uploads/2018/02/CRPT-

Guide.pdf

تعمل أداة تحديد مالمح 
مرونة المدينة على األنظمة 

الحضرية، مع األخذ في 
االعتبار خمسة أبعاد حاسمة: 

المكانية، التنظيمية، 
المادية، الوظيفية، والوقت.

أصحاب المصلحة الذين يتصدون للضغوط طويلة األجل اليت تؤثر عىل منطقة المدينة

يعكس هذا التعاون بني أصحاب المصلحة المتعددين الفهم بأن المرونة ال تتعلق فقط 
المدينة  معالجة  كيفية  أيضا  ولكن  واحدة،  لمرة  الصدمات  عىل  التغلب  عىل  بالقدرة 
للضغوط المزمنة اليت تضعف نسيج المدينة واليت يمكن أن تقوض محاوالت االستجابة 
لألزمات. يمكن أن تؤدي اإلجراءات المسبقة طويلة األجل مثل عدم المساواة في الدخل 
المناخ إىل تقليل مستويات المعيشة ونوعية  القديمة وآثار تغري  التحتية  والصحة، والبنية 
الحياة لكل شخص ببطء، مما تشكل كارثة في حد ذاتها. وجدت مانشسرت الكربى من خالل 

النظر في هذه التحديات المعقدة فرص من اجل:

• فهم اآلثار المتتالية للمخاطر

• تعاون أوثق في استكشاف تطوير برامج تكيفية مبتكرة يمكن أن تمنح أصحاب المصلحة 
والمجتمعات الفرصة للتفكري بشكل مختلف حول الطريقة اليت يجب ويمكن أن تعمل بها 

بلدية مانشسرت الكربى.

أداة تشكيل مرونة المدينة

يتعاون برنامج موئل األمم المتحدة مع االدارات المحلية لتنفيذ أداة تحديد مالمح 
قدرة المدينة عىل المرونة )CRPT(، وهي عملية تم تطويرها باستخدام مالحظات 

االدارات المحلية، واليت شكلتها خربة موئل األمم المتحدة في القضايا الحرضية، 
لجمع وتحليل البيانات حول السياق واألداء المحددين للمدينة.

تنظر أداة تصنيف مرونة المدينة إىل المدن بطريقة شاملة، وتحدد نقاط الحساسية 
ونقاط الضعف والقوة باستخدام المقاييس واستخدام منهجية تشخيصية لتحديد 
الصدمات والضغوط اليت تؤدي إىل تطوير االسرتاتيجيات واإلجراءات ذات األولوية. 
يتم مشاركة النتائج األولية لإلجراءات المتعلقة بالمرونة مع أصحاب المصلحة في 

إطار حلقة عمل من أجل إجراء حوار ثنائي االتجاه والحصول عىل توافق آراء مشرتك 
سيؤدي إىل اتخاذ إجراءات ذات أولوية.

يمكن تنفيذ CRPT في جميع المدن، بغض النظر عن حجمها وثقافتها وموقعها 
واقتصادها و/أو بيئتها السياسية. وضع موئل األمم المتحدة منهجية النظام 

الحرضي كنموذج يمكن من خالله

اإلطار 3 المصدر: هيئة مانشسرت الكربى المشرتكة. نيسان 2018.
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     CRPT )UN-Habitat / CRGP. 2018(الشكل 11. خطوات ومنهجية     
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العمل من اجل المرونة

يمكن إجراء تشخيص شامل للمدينة. يؤدي النهج والتشخيص الالحق إىل فهم التفاعل 
والرتابط والتكامل بني عدة أجزاء من األنظمة المختلفة نظرا بأنها تتعرض للصدمات 

والضغوط وتشكل المدينة.

ويأخذ نهج النظام الحرضي خمسة أبعاد حاسمة ومرتابطة ومشرتكة بني جميع الموئل 
البرشية: 1( المكانية، 2( التنظيمية، 3( المادية، 4( الوظيفية، و 5( الوقت. تكمن مزية هذا 
النموذج في امكانية تطبيقه عالمًيا عىل أي مدينة، مع الحفاظ عىل الطابع الفريد لكل 

مدينة.

الفصل 2:
أساسيات بناء المرونة والحد من مخاطر الكوارث لإلدارات المحلية واالقليمية



37

استراتيجية البناء المتكاملة والتعاونية المرنة في مابوتو

مابوتو هي أكرب مدينة في موزمبيق والمركز المايل الرئييس، والتعاوني، والمركز التجاري 
تزداد  للبالد. تتعرض المدينة للفيضانات واألعاصري نظرا لموقعها، واليت من المتوقع أن 
التحرض  بعملية  المدينة  تمر فيه  الذي  الوقت  المناخ. في  لتغري  المزتايدة  اآلثار  سوءا مع 
الغذاء وتحسني  وتوفري  األساسية  الخدمات  لتقديم  تحديا  المحلية  االدارة  تواجه  الرسيع  

البنية التحتية للمدينة، مما يّكون المزيد من نقاط الضعف والتعرض للمخاطر.

وعمل برنامج موئل األمم المتحدة، بمبادرته عىل تكوين أداة تحديد مالمح مرونة المدن 
)CRPT(، مع بلدية مابوتو لفهم المخاطر الحرضية وتأثرياتها عىل السكان واألداء الوظيفي 
بشكل أفضل من خالل جمع البيانات المتعمقة وتحليل القدرة عىل التكيف وتحديد الجهات 
 ،CRPT الفاعلة الرئيسية ووضع اإلجراءات ذات األولوية. من خالل المقاييس المتوفرة في
تمكنت مابوتو من إجراء تحليل لبياناتها عىل طول خط األساس الخاص بالمرونة. والنتيجة 
هي “ملف المرونة” الخاص بالمدينة، والذي يسلط الضوء عىل نقاط الضعف والمخاطر 
التحليل األويل في  بالقدرات. وأشار  تتعلق  اليت  المستعصية  البيانات والمشاكل  وثغرات 
الحرارة  موجات  مثل  الطبيعية  والمخاطر  المالريا  مثل  والجائحات  األوبئة  أن  إىل  مابوتو 
والفيضانات والجفاف واألعاصري المدارية والمخاطر البيئية مثل التحات الساحيل هي األكرث 

ضغطا بالنسبة للمدينة.

تمتلك المدينة من خالل CRPT قاعدة أدلة لدعم العمل والفهم العميق لنقاط الضواغط 
والضغوط والجهات الفاعلة الرئيسية اليت يجب أن تدفع التغيري التحويل والمستدام. تجذب 
ستسمى  سياسة  وضع  في  القوية  والمساعدة  التوجيه  توفري  خالل  من   CRPT عملية 
“إجراءات من أجل المرونة” الموارد وغريها من الدعم لالدارة المحلية لتحسني عملية صنع 
التنمية الحرضية المستدامة طويلة األجل القائمة عىل المرونة.  القرار والمساهمة في 
والسياسات  الخطط  االعتبار  تأخذ في  وتحليلها وتشخيصها  البيانات  ان مراحل جمع  كون 
ستدمج  المرونة  أجل  من  ذلك  عن  الناتجة  اإلجراءات  فإن  المدينة،  في  الجارية  والربامج 
بسهولة أكرب في اسرتاتيجيات التنمية الحرضية القائمة بدال من خطة عمل منعزلة للمرونة 

قد ال تنضم إىل مبادرات أخرى في المدينة.

الموزنبيق

مابووتو

Urbanresiliencehub.org, UN-Habitat 2019a and UNDRR 2019a  :اإلطار 4 المصدر
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تقييم المخاطر 

الكوارث  مخاطر  من  الحد  اسرتاتيجيات  لتطوير  العلمية  القاعدة  المخاطر  تقييمات  توفر 
وإدماجها في التنمية الحرضية واإلقليمية. يمكن أن توفر المقياس الكمي لآلثار المحتملة 
الرتدد  )مثل  خصائصها  حول  األسئلة  عىل  واإلجابة  المناخ،  تغري  وآثار  الطبيعية  لألخطار 
والشدة(، ويمكن أن ترتاوح من التقييمات االحتمالية مع عدم اليقني بشأن المخاطر الحالية 
والمستقبلية، إىل التقييمات الحتمية ذات السيناريوهات األسوأ )Dickson  وآخرون 2012(.

وينبغي أن تشمل تقييمات المخاطر المخاطر المتعددة اليت يتعرض لها الناس في وقت 
واحد، والقطاعات المتعددة القابلة للترضر والمعرضة للخطر، والمقاييس المتعددة اليت 
يشعر بها الناس ويتصدون لها. يمكن أن يساعد تقييم المخاطر بعد تقييمات المخاطر في 
تحديد أولويات إجراءات الحد من مخاطر الكوارث مع األخذ في االعتبار، من بني أمور أخرى 

احتمالية وتأثري األحداث، وفعالية التكلفة للتدابري الوقائية، وتوافر الموارد )المرجع نفسه(.

تقييمات  الفردية، مثل  /المخاطر  االزمات  تقييم  المخاطر إلجراء  نماذج  العديد من  هناك 
مخاطر الزالزل أو تقييمات مخاطر الفيضانات. هناك من ناحية أخرى نقص في منهجيات 
المتتالية  اآلثار  لنمذجة  أو  المتعددة  المخاطر  لتقييم  الموحدة  المخاطر  تحليل  وأدوات 
 UNDRR( )للكوارث )مثل اآلثار المتتالية لالزمات الطبيعية عىل األحداث الجانبية التكنولوجية
البيانات  2019a(. باالضافة اىل ذلك فإن أوجه عدم التيقن من تغري المناخ واالفتقار إىل 
النحو  المحيل عىل  الصعيد  للمخاطر عىل  التصدي  تواجه  اليت  التحديات  تزيد من  المحلية 

الالزم.

ماذا يمكن أن تفعل االدارات المحلية واالقليمية؟

تقييمات  إجراء  في  المحلية  السلطات  تواجهها  اليت  الرئيسية  التحديات  أحد  تتمثل 
للمخاطر المتعددة االزمات والقدرة عىل التأقلم في توافر القدرات التقنية والتكنولوجيا 
والموارد المالية. يمكن لالدارات المحلية واإلقليمية من أجل التغلب عىل هذه التحديات 
عىل  أو  الخاص،  القطاع  أو  األكاديمية  المراكز  مع  األفقي  المستوى  المشاركةعىل 
المستوى العامودي مع الوكاالت الحكومية األخرى، وخاصة للوصول إىل البيانات، واليت 
مع  السويد  في  كارلستاد  مدينة  تتعاون  المثال،  سبيل  عىل  محليا.  متاحة  تكون  ال  قد 
السلطات الوطنية واإلقليمية للوصول إىل البيانات المناخية ذات الصلة. االدارات المحلية 
ملزم  الوطين  المستوى  لكن  المخاطر،  تحليل  إجراء  عن  قانونا  مسؤولة  السنغال  في 

.)CUDRR+R 2017 و UNISDR( بتقديم الدعم

التحدي اآلخر الذي تواجهه االدارات المحلية هو توافر البيانات المحلية وال سيما البيانات 
كفاية  عدم  يؤدي  أن  يمكن  كما  الرسمية.3  غري  الموئل  وخصائص  مدى  تعكس  اليت 
البيانات  إىل  الوصول  إعاقة  إىل  المصلحة  أصحاب  مع  رشاكات  وجود  وعدم  التنسيق 
الموجودة كما يمكن ان يؤدي إىل بيانات متعددة بأشكال غري متوافقة مما يجعل من 

.)Gencer 2019a( الصعب مشاركتها ومعالجتها

عندما تكون البيانات و الموارد المالية محدودة، يمكن لالدارات المحلية استخدام طبقات 
تطوير خطط عمل  للبدء في  أولية  توفر معلومات  أن  يمكن  واليت  المخاطر  تقييم  نهج 

واسرتتيجيات تتعلق بالمرونة و الحد من مخاطر الكوارث 

 

يتمثل أحد العناصر الرئيسية 
لإلدارات المحلية في تأمين 

وتنسيق البيانات المحلية 
المحدثة، بما في ذلك 

البيانات المتعلقة بالموئل 
غير الرسمية واالتجاهات 

المناخية في اإلقليم.

3. انظر على سبيل المثال 
UN-HABITAT/ CRGP، 2019b. تطوير من 

قبل محسن غير رسمي  
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يمكن لنهج تقييم المخاطر المتدرج أن يسمح للمدن بالتفكري في الحد من المخاطر قبل 
البيانات وترجمتها جغرافيا لعرض المعلومات بطريقة مكانية باستخدام إطار  جمع جميع 
نظام المعلومات الجغرافية )ADB 2016(. يتمزي إطار نظام المعلومات الجغرافية بالعديد 
من المزايا مثل القدرة عىل إضافة طبقات جديدة، والقدرة عىل عرض تقييمات المخاطر 
وتشغيل  تطوير  يتطلب  ذلك،  ومع  وغريها.  المعلومات  تحديث  عىل  والقدرة  المتعددة، 

هذه األطر قدرات مالية وتقنية )انظر الشكل 12(.

الخاص  القطاع  مع  الرشاكة  خالل  من  قدراتها  تعزز  أن  المحلية  لالدارات  يمكن 
المجتمعات  من  البيانات  لجمع  الدعم  عىل  والحصول  والبحثية،  األكاديمية  والمنظمات 
آليات  األرجنتني  في  بارانا  مدينة  أنشأت  المثال،  سبيل  عىل  المدني.  والمجتمع  المحلية 
المياه،  أحواض  المجتمعية عىل طول  السكان والمجموعات  استشارية وتخطيطية مع 
المحلية، وتقييم  البيئية  المجموعات  اليت تجمعها  البيانات  بالوصول إىل  لها  مما يسمح 
 UCLG( مخاطر الفيضانات مع المجتمع، والعمل معهم من أجل تحديد الحلول الممكنة

.)2019b

لالدارات  والسماح  وإبالغهم  المجتمع  أفراد  كآلية إلرشاك  التشاركية  النهج  تعمل هذه 
المثال،  سبيل  وعىل  المجتمعي.  العمل  ودعم  مزتامن  بشكل  السلوك  بتغيري  المحلية 
المصارف  في  الصلبة  النفايات  إلقاء  بأثر  المحيل  المجتمع  أفراد  إعالم  بني  الجمع  فإن 
إليها محليا، ييرس الحد من  النفايات الصلبة اليت يمكن الوصول  وتوفري مواقع لمعالجة 
الدوافع  المدينة األوسع برتكزي مبسط عىل  الفيضانات. يسمح هذا عىل مستوى  شدة 

األساسية األكرب للمخاطر، بما في ذلك الضغوط واألنظمة الضعيفة.

األزمةالتعرض  الخطورة

تقييم تقرييب عىل أساس:• 

قاعدة بيانات وطنية  • 

وعالمية

المعرفة المجتمعية • 

القاعدة العامة• 

التقييم النوعي القائم • 
عىل افرتاضات بسيطة 

)عىل سبيل المثال، 
االرتفاع أو المسافة 

إىل الشاطئ للفيضانات 
الساحلية

•الوصف النوعي بناء عىل 
حكم الخرباء وردود فعل 

أصحاب المصلحة
 

وصف نوعي يستند إىل • 
سيناريوهات المخاطر

الخرائط• 

 1
ى 

تو
س

م
ال

2 
ى

تو
س

م
ال

موقع مفصل محدد • 
التقييم مع:

سلسلة طويلة من بيانات • 
المراقبة 

 خرائط مخاطرعالية   • 
الدقة  

النمذجة العددية • 
والديناميكية

تقييم شامل للتعرض مع • 

رسم خرائط للممتلكات • 
الفردية والموجودات

سمات موثقة • 
للموجودات والممتلكات 

المكشوفة

تقييم الحساسية مع:• 

البيانات االجتماعية • 
واالقتصادية 

البيانات الفزييائية الحيوية• 

بيانات تشييد المباني• 

معلومات • 
مخاطر مفصلة وعالية • 

الدقة
نمذجة المخاطر االحتمالية • 

مع تقدير الخسائر

قابلية التضرر

الشكل 12: . نهج متدرج لتقييم مخاطر الكوارث. المصدر: مرصف التنمية اآلسيوي. 2016. )بإذن 

.)ADB من
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تنظيم المعلومات الجغرافية لتقييم المخاطر في نيتيروي

الحكومة،  أنحاء  القديمة في جميع  العديد من أنظمة اإلدارة  بعد عقود من استخدام 
احتاجت مدينة نيتريوي في الربازيل إىل زيادة كفاءة إدارتها البلدية وتحقيق فوائد للمجتمع 
من خالل استثمارات أفضل في البنية التحتية. قررت المدينة من أجل القيام بذلك االستثمار 
وتنسيق  وإدارة  لدمج  أداة  عن  والبحث  الجغرافية،  المعلومات  إدارة  نظام  تطوير  في 

البيانات واإلجراءات عرب اإلدارات المختلفة.

إىل  مفتوحا  وصوال  ويوفر  المستمر،  التطوير  قيد  وهو   ،2014 عام  في  النظام  بدأ 
العامة  الخدمات  حول  معلومات  ذلك  يتضمن  المدينة.  الدارة  الجغرافية  المعلومات 
المعلومات  إىل  باإلضافة  التجارية،  واألعمال  والمشاريع،  األرايض،  واستخدام  المختلفة، 
المتعلقة  البيانات  رصد  النظام  سهل  وقد  المدينة.  تقويم  وصور  األساسية  الجغرافية 
رئيسية أخرى، مما يساعد عىل توجيه  بالتنقل الحرضي، ونوعية المياه، من بني مؤرشات 

عملية صنع القرار.

وعزز النظام تنسيًقا أوثق بني اإلدارات المختلفة. كما قام بتبسيط عمليات رسم الخرائط، 
يسمح  الذي  المحمول  الهاتف  تطبيق  مع  البلدية،  األرايض  بسجل  االتصال  خالل  من 
وقطع  المباني  صور  وتحميل  الميدان،  من  مبارشة  التحديثات  بإجراء  المدينة  لموظفي 
االرايض، والتحقق عىل الفور من قاعدة بيانات المدينة. كما يسهل النظام محاكاة أنماط 
أخرى مرتبطة  استخدامات  باإلضافة إىل وجود  الغابات،  حرائق  الفيضانات، ورصد مخاطر 

مبارشة بإدارة المخاطر والمرونة.

UCLG. 2019b   : اإلطار 5 المصدر

مرصد المرونة الحضرية في داكار

داكار هي واحدة من أكرب المدن في أفريقيا. كان نموها السكاني، مدفوعا إىل حد كبري 
بالهجرة الريفية كبريا، حيث انتقل من عدد سكان 400,000 في السبعينيات، إىل العاصمة 
اليت أصبح عدد سكانها أكرث من 2.4 مليون اليوم. اختارت السنغال المشاركة المجتمعية 
الكاملة نظرا لمطالب الديمقراطية والتحديات االقتصادية والتكنولوجية الجديدة من خالل 
تحويل المجتمعات والمناطق الريفية إىل بلديات، ورفع بعض األحياء السابقة إىل ادارات 
 2013-10 رقم  القانون  خالل  من  االختصاصات  وتوجهات  األدوار  تحديد  وإعادة  محلية، 

المؤرخ 28 كانون األول 2013 المسمى باسم “القانون الثالث لالمركزية”.

والتنافسية  للحياة  القابلة  المستدامة  التنمية  تعزيز  إىل  تهدف  كبرية  مدينة  بصفتها 
األدلة  عىل  االعتماد  إىل  المنطقة  في  المحلية  االدارات  تحتاج  المرونة،  عىل  والقائمة 
الضغوط  المتصاص  سكانها،  قدرة  وكذلك  قدرتها،  وتعزيز  هيكلية  سياسات  لتطوير 
الداخلية والخارجية، والصدمات. تم إنشاء مرصد المرونة الحرضية في داكار ومجتمعاتها 
المشرتكة )ORUD( من أجل تقديم هذا الدليل، وإضفاء الطابع المؤسيس عىل المرونة 

في حوكمة المنطقة من منظور واسع، وتنفيذ إجراءات تكاملية واسرتاتيجية.

يل ز ا لبر ا

نيتيروي

السانيغال

داكار

الفصل 2:
أساسيات بناء المرونة والحد من مخاطر الكوارث لإلدارات المحلية واالقليمية



41

تعمل ORUD كأداة توجيهية تقنية مخصصة للمسؤولني المنتخبني والمديرين والتقنيني 
المسؤولني عن التنمية الحرضية في داكار، وكذلك لألكاديمية والقطاع الخاص. وتتمثل 
وتنفيذ  تصميم  في  والكفاءة  التآزر  زيادة  في  المساهمة  في  للمركز  العامة  الوالية 
المرونة في داكار بهدف  القائمة عىل  التنمية الحرضية  ومراقبة ورصد وتقييم سياسات 
تعزيز قدرات المدينة وسكانها. ستشمل الوظائف الرئيسية تعزيز رؤية داكار المرنة، وزيادة 
غري  األحداث  مواجهة  في  المرونة  لتحسني  الحاسمة  األهمية  ذات  بالقضايا  الوعي 
نتيجة  المقرتحة  لإلجراءات  الطريق  خارطة  تنفيذ  وتنسيق  وغريها(،  )المناخية  المتوقعة 

تنفيذ أداة ملف مرونة المدينة في داكار.

وبشكل أكرث تحديدا، فإن مهام ORUD هي:

واسرتاتيجيات  ومبادرات  سياسات  بتنفيذ  المتعلقة  المعلومات  وإدارة  وتنظيم  جمع   •
التنمية الحرضية اليت تنفذها في داكار المستويات المحلية واإلقليمية والوطنية والدولية.

• تبادل ونرش المعلومات اليت تم جمعها باستخدام مؤرشات محددة تؤثر عىل الوظائف 
الحرضية المختلفة.

• دعم عمليات رصد وتقييم المشاريع.

• تعزيز االتصال ونرش المعلومات من مختلف أصحاب المصلحة من أجل التنفيذ الفعال 
لإلجراءات / المشاريع من أجل المرونة.

السياسات  المرونة في  المؤسيس عىل  الطابع  اآلراء إىل مدينة داكار إلضفاء  • صياغة 
البلدية.

• تشكيل إطارا للتفكري في إنشاء آلية لإلنذار المبكر لمدينة داكار.

• توفري مساحة مشرتكة للتفاعل والتبادل بني مختلف الجهات المشاركة في التنمية في 
داكار.

CRG 20200 / األطار 6 المصدر: موئل األمم المتحدة 2019 وموئل األمم المتحدة 

   التفكير: فهم حالة التقييمات

استخدم بعض األسئلة التالية للمشاركني للتفكري في وضعهم الحايل وإمكانية 
إجراء تقييم للمخاطر متعددة االزمات والمرونة في مدينتهم / منطقتهم.

/ منطقتك  يوجد في مدينتك  المتعددة: هل  المخاطر واالتجاهات  النظر في   .1
الحالية  والضغوط  والصدمات  واألخطار  للتهديدات  حايل  مخاطر  تقييم 
والمستقبلية لتحديد نسبة تعرض المدينة للخطر وقابليتها للترضر؟ كم مرة يتم 

تحديث هذا التقييم؟ من يتم شمله؟ 

منطقتك   / مدينتك  تتمتع  هل  والثقافية:  االقتصادية  اإلجتماعية  األبعاد   .2
بإمكانية الوصول 
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     إىل البيانات االجتماعية واالقتصادية مثل تلك الموجودة في التعداد من أجل 
إجراء تقييمات قابلية الترضر؟ هل تفكر في األبعاد الثقافية واالجتماعية في 
المختلفة مع  المجتمعات  تعاملت  المثال، كيف  )عىل سبيل  للمخاطر  تقييمك 

المخاطر والكوارث، ما هو الدور الذي تلعبه الجماعات التقليدية أو الدينية(؟

األبعاد  لتحديد  نظام  منطقتك   / مدينتك  في  يوجد  هل  اإلقليمي:  البعد   .3
التعرض  يكون  وحيث  المخاطر،  تحدث  قد  حيث  )خريطة  للمخاطر  اإلقليمية 
من  الطبيعية  أو  الحيوية  التحتية  البىن  توجد  وحيث  مرتفًعا،  الرتضض  وقابلية 
صنع اإلنسان(؟ ما هي األدوات )نظم المعلومات الجغرافية وما إىل ذلك( اليت 
والوصول  وتحليلها  وتنسيقها  البيانات  هذه  جمع  لتحسني  استخدامها  يمكنك 

إليها؟

تحدثه  قد  الذي  التأثري  االعتبار  في  مدينتك  تقييم  يأخذ  هل  اإلداري:  البعد   .4
توافر  ذلك  في  بما  المحلية،  االدارة  وظائف  عىل  المخاطر  أو  الصدمات 
ذلك(،  إىل  وما  والمكاتب،  )البيانات،  الموارد  إىل  والوصول  الموظفني، 
الالزمة الستمرار  األخرى  والعنارص  المحيل،  والتمويل  البريوقراطية،  والعمليات 

تقديم الخدمات العامة الرئيسية؟

المصادر:

    UN-Habitat. City Resilience Profiling Tool   

 UNDRR. Disaster Resilience Scorecard 

 UNDRR. Quick Risk Estimation Guide
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      تمويل المرونة والحد من مخاطر الكوارث

بالمرونة  آلية تمويل بهدف تنفيذ خطط عمل تتعلق  يركز هذا الدرس عىل أهمية تطوير 
و الحد من مخاطر الكوارث والقيام بأنشطة بناء المرونة عىل المدى الطويل في المدن 
واألقاليم. سيناقش الجزء األول من الدرس سبب االستثمار في المرونة وتطوير آليات التمويل 
للحد من مخاطر الكوارث. وسيدرس القسم الثاني التحديات اليت تواجهها السلطات المحلية 
في تمويل إجراءات الحد من مخاطر الكوارث والقدرة عىل التكيف، وسيعرض القسم األخري 

أدوات وأمثلة لوضع آليات تمويل لهذه اإلجراءات.

تكلفة عدم اتخاذ اي اجراء 

التمويل هو أحد التحديات الرئيسية اليت تواجهها االدارات المحلية من أجل تنفيذ إجراءات 
القيود  بأن  المحلية  االدارات  من  العديد  تفيد  المرونة.  وبناء  الكوارث  مخاطر  من  الحد 
وتعميمها  الكوارث  مخاطر  من  الحد  إجراءات  اتخاذ  أمام  الرئييس  العائق  هي  المالية 
مخاطر  من  الحد  استثمارات  أن  األدلة  أظهرت  فقد  ذلك،  مع  اإلنمائي.  التخطيط  في 
الكوارث اليت تؤدي إىل زيادة المرونة عىل المدى الطويل يمكن أن تقلل من الخسائر 
الناجمة عن الكوارث اليت تعيق مكاسب التنمية. ويمكن لآلثار المبارشة وغري المبارشة 
ضارة  آثار  لها  تكون  أن  متكررة،  صدمات  أو  ضغوط  عن  ناجمة  كانت  سواء  للكوارث، 
عىل التنمية المستدامة، مما يؤدي في كثري من األحيان إىل القضاء عىل أي مكاسب 

إيجابية. إنمائية 

للكارثة، حيث اخذت  الرهيبة  اآلثار  العالم  أظهرت جائحة COVID-19 األخري عىل مستوى 
باإلضافة  المعدومة  القليلة,  التأهب  تدابري  الحكومات عىل حني غرة وذلك بسبب  عىل 
كبرية  تحديات  في  الوباء  وتسبب  مجتمعاتهم.  في  المتأصلة  الضعف  نقاط  إىل 
كبري  انخفاض  في  تسببت  فقد  مسبوقة:  غري  مالية  ضغوطا  واجهت  اليت  للحكومات 
في دخلها الحايل بسبب الرضائب المؤجلة ورسوم المرافق العامة، وتخفيض األنشطة 
بينما  أراضيها،  في  للدخل  المدرة  والخدمات  األساسية  الهياكل  وإغالق  االقتصادية، 
زادت نفقاتها في الوقت نفسه للتعامل مع حالة الطوارئ ومواصلة تقديم الخدمات 

العامة األساسية لمجتمعاتها بطريقة آمنة.

وبناء  الكوارث  مخاطر  من  الحد  في  واالستثمارات  المالية  الخطط  تقييم  عند  يجب 
المرونة عىل االدارات المحلية واإلقليمية أن تأخذ في االعتبار تأثري الصدمات عىل األرواح 
الغذائية،  والسلسلة  المحيل،  االقتصاد  )مثل  والعمليات  التحتية(  البنية  )مثل  واألصول 
واليات اتخاذ القرار( وتاكيد النظر في الكيفية اليت قد يؤدي بها تجاهل االتجاهات البيئية 
ال  االقتصادية.  وتأثرياتها  تأثريها  احتمالية  زيادة  إىل  واإلنمائية  االقتصادية  واالجتماعية 
يمنع االستثمار في الحد من مخاطر الكوارث والقدرة عىل المرونة الخسائر عند وقوع 
تغري  أن  وبما  الطويل.  المدى  عىل  المرونة  بناء  في  أيًضا  يساعد  بل  فحسب،  الكوارث 
المناخ يغضب الصدمات المناخية ويؤكد أن األرايض معرضة لها، فإن بناء المرونة يسري 

للتأقلم. مصاحبا 

 4 الدرس 

ضع في اعتبارك كيف أن 
تجاهل االتجاهات البيئية 

واالجتماعية واالقتصادية 
واإلنمائية قد يزيد من 

احتمالية الصدمات والضغوط 
وتأثيرها على الحياة واألصول 

والعمليات، بما في ذلك 
االنتكاسات واضطرابات رئاسة 
البلدية في االقتصاد المحلي 

عند إثبات حجة االستثمار 
في المرونة و الحد من 

مخاطر الكوارث والقدرة على 
المرونة.

4. يستند هذا القسم على
UN-Habitat 2019a and UCLG 2020.
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المالية، حيث يزتايد  الناحية  التأهب والمرونة ثماره من  يؤتي حىت االستثمار الصغري في 
التخفيف  المثال  سبيل  عىل  يمكن  الحرضية.  المناطق  في  باستمرار  للمخاطر  التعرض 
الخرضاء  األساسية  الهياكل  خالل  من  الغزيرة  األمطار  وهطول  الفيضانات  حدة  من 
)الغابات، ومناطق الحفظ الطبيعية، وإعادة تنظيم األرايض الرطبة( اليت يمكن أن تكون 
مع  بالمقارنة  المجتمعي(  والعمل  األرايض  تنظيم  خالل  )من  نسبيا  التكلفة  منخفضة 
أحداث الصدمة الوحيدة اليت يمكن أن تؤدي إىل خسائر في الممتلكات واألرواح، عىل 
تخفف  وقد  الفيضانات.  أو  و/  األرضية  االنهيارات  بسبب  تحدث  اليت  تلك  المثال  سبيل 
بما في  األخرى،  الترضر  الوقت نفسه من مواطن قابلية  البيئية نفسها في  السياسات 
الصحة  المثال  سبيل  )عىل  التخطيط  منظور  من  تجاهلها  يتم  ما  غالبا  اليت  تلك  ذلك 
العامة(. وعىل العكس من ذلك، في حال خضعت األرايض الرطبة أو ضفاف األنهار أو 
المناطق الحساسة جغرافيا إىل التحرض، فإنها تفقد قدراتها عىل تخفيف الخطر من ما 
ذلك  من  أعىل  أيضا  استعادتها  تكلفة  ستكون  والمستقبلية.  الحالية  المخاطر  من  يزيد 
بكثري. ولذلك، من المهم تقاسم الدروس المستفادة من الكوارث السابقة، بما في ذلك 

تكاليف التعافي والتعمري بعد الكوارث.

وتشمل الفوائد األخرى إلعداد مزيانية بناء المرونة والحد من مخاطر الكوارث و تحفزي 
النشاط االقتصادي المرتبط بتقليل المخاطر، وضمان الحماية ألكرث رشائح السكان ضعفا 
وتجنب أوجه عدم المساواة المعززة، وحاالت التنمية “المربحة للطرفني”، بما في ذلك 

.)ODI 2015- UNDRR 2020( الرثوة والصحة والبيئة والتنمية المستدامة

       نشاط : المستقبلية

يهدف هذا النشاط  إىل تعزيز التفكري في أهمية االستثمار في الحد من مخاطر الكوارث 
عىل  االداريني  المسؤولني  دور  السياق  هذا  في  المشاركون  يلعب  سوف  والمرونة. 
المستوى المحيل، الذين يتخذون قرارات بشأن تخصيص مزيانيتهم. سيكون لقراراتهم آثار 

قصرية وطويلة األجل قد تؤثر عىل مستقبل المدينة.

يتم وصفها  النشاط، واليت  لهذا  النرشات(  )المدرجة في  المواد  يتم استخدام مجموعة من 
أدناه.

األدوار

البطاقة  تصف  المحلية.  اإلدارة  داخل  ملموس  دور  مع  بطاقة  مشارك  كل  إعطاء  يتم 
اولوياتهم و تفضيالتهم في عملية صنع القرار. تشمل األدوار المتاحة:

• رئيس البلدية

• رئيس قسم االقتصاد

• رئيس قسم الصحة

• رئيس قسم البيئة

• رئيس قسم العمل

رئيس البلدية هو العب بمنظور اإلدارة الشاملة الذي يتخذ القرارات بناء عىل المشورة واآلراء 
من فريقه. قراره مهم ألنه قد يحدد الطريق الذي سيتم اتخاذه من قبل المدينة

نشاط

دقيقة 60-75

 قّسم المشاركين في
مجموعات

المستقبلية

 اجع النشرات وقم
 بإعدادها مسبًقا ألنها

 تتضمن جميع المواد
 )بطاقات األدوار وملف

 تعريف المدينة وخيارات
 المناقشة وبطاقات

 المخاطر وجدول التقدم
 والنتائج المحتملة(

.لتوجيه هذا النشاط
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من  ألكرث  الدور  نفس  بتعيني  قم  أعضاء،  خمسة  من  أكرث  المجموعات  لدى  كان  إذا 
المجموعة تضم أقل من خمسة  إذا كانت  شخص واحد. يمكنك استبعاد بعض األدوار 
أعضاء. تأكد من الحفاظ عىل التوازن بني تلك األدوار اليت تميل إىل إعطاء األولوية للنمو 
/ االستقرار االقتصادي )االقتصاد وأمناء العمل(، واألدوار اليت تميل إىل إعطاء األولوية 
)رؤساء اقسام الصحة والبيئة(، والدور)األدوار( اليت لها منظور  لرفاه اإلنسان والطبيعة 

عام )رئيس البلدية، نائب رئيس البلدية، إلخ.(

خطوات وسير النشاط

ومستوى  المتاحة،  والمزيانية  خصائصها،  عن  معلومات  مع  المدينة،  وصف  بتوزيع  قم 
المرونة.

يبدأ النشاط في عام 2020، وهي عبارة عن ثالث جوالت )2030 و 2050 و 2100( تحاكي 
المخاطر  سزتداد  واالقتصادية.  واالجتماعية  العقلية  البيئية  االتجاهات  وكذلك  الوقت،  مرور 
األشخاص  عدد  من  يزيد  مما  جولة،  كل  في  والشدة  التواتر  في  الحالية  للتوقعات  وفقا 
صعوبة  يسزتداد  كما  تدابري.  أي  اتخاذ  يتم  لم  إذا  للتعافي  االقتصادية  والتكاليف  المترضرين 

اتخاذ القرارات في كل جولة
مناقشة

بشأنها.  قرار  اتخاذ  إىل  المحلية  االدارة  تحتاج  واليت  جولة،  كل  في  محددة  حالة  تقديم  يتم 
يجب  واليت  المحليون،  المسؤولون  بها  سيعرف  األجل  قصرية  عواقب  القرار  لهذا  سيكون 

استخدامها كحجج إلقناع رئيس البلدية.

التصويت و الفرز
كل  المناقشة.  وقت  انقضاء  بمجرد  ستتبعه  الذي  الخيار  تقرر  أن  المجموعة  عىل  يجب 
االختيار  أساس  عىل  المدينة  في  المرونة  ومستوى  المزيانية  لضبط  ورقة  لديها  مجموعة 

الذي أدلت به.

ستلتقط المجموعة بطاقة أزمة وذلك بعد اتخاذ القرار وتعديل ملف تعريف المدينة.
بطاقة األزمات

بطاقة األزمة

يلتقط رئيس البلدية بطاقة األزمة اليت تصف الخطر وتأثريه في المدينة اعتماًدا عىل مستوى 
المدينة،  مزيانية  من  خصمها  يتم  واليت  االقتصادية،  الناحية  من  التأثري  قياس  يتم  مرونتها. 

وفي عدد األشخاص المترضرين.

االنتخابات
بتويل  للمشاركني  يسمح  هذا  ديناميكية.  أكرث  اللعبة  لجعل  جولة  كل  في  األدوار  تغيري  يتم 
وجهات نظر مختلفة. كما أنه يوفر مستوى من الواقع من حيث الوقت، مما يعكس التغريات 

في السلطة عىل المستوى المحيل.

النهائية المناقشة 
انظر إىل النتائج النهائية لكل مجموعة وقم بدعوة المشاركني للتفكري في النتائج المختلفة 
الجوالت  بعد  اللعبة،  نهاية  في  المتاحة  والمعلومات  المتخذة  والقرارات  للعبة  المحتملة 

الثالث.
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التحديات
المحلية  أمًرا رضورًيا لالدارات  المالية  للكوارث وتطوير اآلليات  التأثري االقتصادي  يعد فهم 
واإلقليمية لتنفيذ أنشطة الحد من مخاطر الكوارث والتخطيط للمرونة. ومع ذلك، ال تملك 
المرونة  أجل  من  المايل  التخطيط  لتطوير  قانونية  سلطات  المحلية  االدارات  من  العديد 
من  الحد  تمويل  مسؤولية  تقع  سيشيل،  في  المثال،  سبيل  عىل  وأقاليمها.  مدنها  في 
اليابان،  وفي  البيئة،  ووزارة  والكوارث  المخاطر  إدارة  قسم  عاتق  عىل  الكوارث  مخاطر 
توزيع  يتم  الفلبني،  وفي  الوطنية،  الحكومية  المؤسسات  عاتق  عىل  المسؤولية  تقع 

.)CUDRR+R 2017و UNISDR( المسؤوليات بني االدارات المحلية والوطنية

مقيدة  واإلقليمية  المحلية  االدارات  تكون  ما  كثريا  القانونية،  الحواجز  إىل  وباإلضافة 
يتوقع  محدودة.  بموارد  العاجلة  االحتياجات  من  العديد  تلبية  عليها  ويتعني  بالمزيانية 
األرضار  ثمن  تدفع  أن  كارثة  وقوع  عند  واإلقليمية  المحلية  االدارات  من  مزتايد  بشكل 
المحلية  السلطات  أن  والواقع  اإلعمار.  إعادة  جهود  تمول  وأن  التأمني  يغطيها  ال  اليت 
واإلقليمية، كما تبني من تفيش وباء كوفيد19-، قد ال تكون دائما متلقية للدعم المايل، 
عىل العكس من الجهات الفاعلة المحلية األخرى، مثل المؤسسات الصغرية والمتوسطة 
الحجم، والرشكات المحلية وحىت األفراد، الذين يتلقون جميعا في المقام األول دعما ماليا 
مستهدفا من معظم الحكومات الوطنية. باالضافة اىل ذلك، فإن عمليات النقل هي في 
معظم الحاالت تمويل للمنح المحصورة وال توفر للسلطات المحلية المجال الالزم لتكييف 

استجابتها، تبعا لمرحلة األزمة وقدرتها عىل تصميم ترتيبات التمويل المحلية الخاصة بها.

ويتفاقم هذا التحدي من حقيقة أن االدارات المحلية عادة ما يكون لديها قدر ضئيل من 
االستقالل المايل لتحديد الرضائب، وتعتمد اعتمادا كبريا عىل التحويالت المالية الحكومية 
النامية، تكون فرص الوصول إىل أسواق رأس المال  الدولية، وفي معظم االقتصادات 
محدودة. هذه هي المصادر الرئيسية إليرادات االدارات المحلية واإلقليمية، وهي أدوات 

حاسمة لتمكينها من توجيه تمويلها نحو الحد من مخاطر الكوارث ومشاريع بناء المرونة.

ولدى الحكومات عىل المستوى الوطين أيضا صلة مبارشة أكرث بالحصول عىل المعونة 
موجهة  المعونة  هذه  أن  تظهر  األبحاث  أن  من  الرغم  عىل  الكوارث،  من  للحد  الدولية 
عادة للمعونة الطارئة والتعافي وإعادة اإلعمار بعد الكوارث. ال تستطيع االدارات المحلية 
واإلقليمية في معظم األحيان الوصول المبارش إىل هذه األموال من أجل استخدامها 
لألنشطة اليت خططت لها )Smith وأخرون. 2014(. باإلضافة إىل ذلك، غالبا ما تمنع أطر 
األسواق  إىل  الوصول  من  واإلقليمية  المحلية  االدارات  الكافية  غري  االقرتاض  وأنظمة 
 OECD AND UCLG( النضج المايل المختلفة العامة والخاصة اليت تتكيف مع مستويات 

.)2019

ماذا يمكن أن تفعل االدارات المحلية واالقليمية؟

واإلقليمية  المحلية  االدارات  قيام  والنفقات  اإليرادات  بني  التوافق  عدم  يتطلب 
لتكون قادرة عىل  المالية  الموارد  لزيادة  اإلبداعية  الخيارات  بتطوير مجموعة من 
موارد  من  االستفادة  عرب  ويمكن  الكوارث.  مخاطر  من  للحد  العمل  خطط  تنفيذ 
السليمة  واإلدارة  األرايض  قيم  من  االستفادة  ذلك  في  بما   – المحلية  االدارات 
للممتلكات الحرضية واإلقليمية – أن يساعد في جذب مصادر تمويل جديدة. ومع 
الموارد  بتعبئة  وحدها  المالية  االسرتاتيجيات  هذه  تقوم  أن  المرجح  غري  ذلك،من 
عىل نطاق كاف لتمويل الحد من مخاطر الكوارث وبناء المرونة. قد تكافح االدارات 

المحلية إليجاد موارد إضافية للحد من المخاطر وبناء القدرة عىل المرونة.

وعادة ما يكون لدى االدارات 
المحلية قدر ضئيل من 

االستقاللية المالية، وتعتمد 
اعتمادا كبيرا على التحويالت 

المالية الحكومية الدولية، 
وفي معظم االقتصادات 

النامية، تكون فرص الوصول 
إلى أسواق رأس المال 

والمعونة الدولية للحد من 
مخاطر الكوارث محدودة.
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أو  كارثة  تواجهها  اليت  واإلقليمية  المحلية  لالدارات  متاحان  لإليرادات  رئيسيان  خياران  هناك 
أزمة هما  التحويالت المالية الحكومية الدولية والمساعدات الدولية. يمكن لالدارات المحلية 
واإلقليمية العمل معا، من خالل هيئاتها الوطنية، للدعوة إىل عمليات تحويل حكومية دولية 
المختلفة  المراحل  بمعالجة  لها  للسماح  الكافية  بالمرونة  تتسم  بها،  التنبؤ  ويمكن  مستقرة 
لألزمة - من التأهب والطوارئ إىل مراحل إعادة اإلعمار والتعافي. ويشكل بناء القدرات جانبا 
توجيه  أجل  المالئمة من  التطبيقات  المحلية واإلقليمية لصياغة وتخطيط  لالدارات  آخر  رئيسيا 

األموال.

في  والمحلية  اإلقليمية  للروابط  بالنسبة  سيما  ال  األهمية،  بالغ  أمر  الدويل  الدعم  ويعد 
ما  غالبا  النامية.  الصغرية  الجزرية  والدول  الساحلية  غري  النامية  والبلدان  النامية  االقتصادات 
يتم إنشاء نوافذ ائتمانية وطنية ودولية لدعم الجهات الفاعلة المحلية في التعامل مع اآلثار 
االجتماعية واالقتصادية لألزمة. ويمكن أن تشمل مجموعات الدعم الوطنية أو الدولية هذه 
آليات أكرث مرونة تمكن االدارات المحلية من الحصول عىل االقرتاض وسداد القروض الحالية. 
االدارات  بتوجيه األموال إىل  المثال  الفرنسية في كولومبيا، عىل سبيل  التنمية  تقوم وكالة 
المحلية من خالل وسطاء ماليني مثل Findeter والمصارف المحلية لمساعدتهم عىل تمويل 
مشاريعهم اإلنمائية المحلية. ال يزال تقييم خسائر األصول وتقييم القدرة المالية للمدينة أمرا 

رضوريا خاصة عند طلب الدعم من الحكومة الوطنية.

تعترب عملية توزيع الموارد المالية للحد من مخاطر الكوارث بني مختلف القطاعات واإلدارات 
طريقة فعالة لتمويل أنشطة الحد من مخاطر الكوارث ضمن مزيانيات محدودة. وذلك عىل 
 UNDRR( النحو الذي اقرتحه دليل العمل عىل اسرتاتيجيات الحد من مخاطر الكوارث المحلية
2019b(، وهذا يعين دمج DRR موضوعيا وماليا في جميع القطاعات واإلدارات عىل النحو 

التايل:

خطوة  يتجاوز  المجاالت  لمختلف  اليومية  الوظيفة  في  الكوارث  مخاطر  من  الحد  دمج   •
تصميم وتنفيذ المشاريع والربامج الفردية. يتعلق األمر بجعل DRR جزءا من العمل “العادي” 

و “اليومي” لكل منطقة.

مخاطر  من  الحد  في  تلعبه  مختلف  دور  ولها  الخاصة  ومسؤولياتها  وظائفها  إدارة  لكل   •
الكوارث. قد يكون لبعض اإلدارات/القطاعات وظائف أكرث واقعية )“هيكلية”( في الحد من 
مخاطر الكوارث )مثل إدارة البنية التحتية( في حني أن البعض اآلخر قد يكون له دور أكرث وضوحا 

)مثل قسم التعليم(.

• باالضافة اىل ذلك، قد يختلف دور كل إدارة/قطاع اختالفا كبريا تبعا لنوع مخاطر الكوارث قيد 
النظر، وتواتر حدوثها وشدة الحدوث.

القائمة  المشاريع  تقييم  آليات  في  الكوارث  لمخاطر  عدسة  يدمج  أن  قطاع  لكل  ويمكن   •
القطاعية  التنمية  مراعاة  ولضمان  الكوارث  مخاطر  من  الحد  تدابري  وفوائد  تكلفة  لمراعاة 

لمخاطر الكوارث.

من  الحد  أنشطة  استمرار  إىل  المضمنة  القطاعية  المزيانية  من  النوع  هذا  يؤدي  أن  يمكن 
إىل  باإلضافة  لكل قسم  اسرتاتيجية  وبرمجة  يتطلب مراقبة مستمرة  ولكنه  الكوارث  مخاطر 
مزيانية  بتخصيص  البدء  عرب  قدما  الميض  يمكن  “قد  هناك،  من  مكثفة.   ومتابعة  اتصاالت 
محددة للتأهب واالستجابة والتعافي عىل المستوى القطاعي، والبدء في التفكري في طرق 

.)UNDRR 2019b( ”أكرث تكامال لتعميم وإدماج الحد من مخاطر الكوارث في جميع االقسام

  دليل الكلمات في 
العمل على استراتيجيات 
الحد من مخاطر الكوارث 

المحلية

 

يمكن لالدارات المحلية 
االستفادة من مواردها 

الخاصة - بما في ذلك 
الحصول على قيمة األراضي 

واإلدارة السليمة لألصول 
الحضرية واإلقليمية - جنًبا 

إلى جنب مع آليات التمويل 
اإلبداعية األخرى بما في 

ذلك الحوافز المالية، وتعبئة 
القطاع الخاص، وتأمين 

المخاطر.
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هناك آلية أخرى للتمويل غري المبارش يمكن للمدن والمناطق استخدامها وهي تمويل الحد 
من مخاطر الكوارث من خالل السعي إىل تطوير رشاكات مع جهات فاعلة أخرى أو من خالل 

توفري حوافز ألصحاب المنازل والرشكات لالستثمار في تجنب المخاطر والحد منها، مثل:

• التخفيضات الرضيبية لألفراد والرشكات للبنية التحتية المبنية في مناطق منخفضة المخاطر 
أو وفًقا لمعايري معينة مقاومة للكوارث.

• اإلعانات المقدمة للمؤسسات التجارية  والصناعية الواقعة في المناطق األقل خطورة.

• تخفيف قيود االرتفاع ونسب المساحة األرضية لمطوري العقارات الذين يتبنون مزيات مرونة 
قوية.

• أقساط التأمني عىل أساس المخاطر وفروق الخصم للممتلكات اليت تدمج تدابري الحد من 
مخاطر الكوارث في تصميمها.

الرسميني  الحيازة المضمونة لألرايض والخدمات االجتماعية المحسنة للمقيمني غري  • توفري 
.)Benson 2016; UNDRR 2020( الذين ينتقلون إىل مناطق منخفضة المخاطر

تتطلب معظم هذه الحوافز المالية تمويال عاما أو خسارة في األموال العامة عند تخفيض 
الرضائب. ومع ذلك، خاصة أن المدن رسيعة النمو، قد تكون “اختصارا” بريوقراطيا إلدارة زيادة 
التحتية العامة  البنية  الدخل من خالل تحصيل الرضائب وتقديم الدعم الحقا أو االستثمار في 

للحد من المخاطر.

حوافز الحد من مخاطر الكوارث في سانتا في، األرجنتين

من  الحد  بأنشطة  للقيام  لمواطنيها  الحوافز  من  عددا  األرجنتني  في،  سانتا  مدينة  وضعت 
مخاطر الكوارث. من بينها:

نفس  من  المنازل  أصحاب  من  لمجموعة  يمكن  التحسينات.  أجل  من  المساهمات  نظام   •
المنطقة  في  التحسينات  بعض  تكلفة  لتقاسم  البلدية  مع  الرتتيب   )”frentistas“( المجمع 

)عىل سبيل المثال، الرصيف، الرصف الصحي، إلخ(.

لتأخري  العامة  األجهزة  في  لالستثمار  للمطورين  الحوافز  بشأن  البلدي  القانون  مرشوع   •
جريان المياه. بموجب القانون، يحتاج كل تطوير جديد إىل اجتياز اختبار تقييم لنفاذية المنطقة 
المبنية وتثبيت األجهزة المكلفة بتأخري جريان المياه. يقرتح مرشوع القانون هذا أنه بدال من 
من  معادل  مبلغ  تخصيص  للمطورين  يمكن  الجديدة،  الخاصة  المباني  في  األجهزة  تركيب 
المال لصندوق مشرتك يستخدم لتثبيت أجهزة لتأخري جريان المياه في األماكن العامة )مثل 
الشوارع والحدائق والشوارع، إلخ.(. مما يقلل من العبء عىل المطورين إلضافة جهاز جديد 
أنها  )يبدو  المياه  جريان  تأخري  أجهزة  كفاءة  من  يزيد  نفسه  الوقت  وفي  مشاريعهم،  في 
الخاصة  المنشآت/التطورات  تركيبها في  بدال من  العامة  األماكن  لرتكيبها في  أكرث كفاءة 

الجديدة الفردية(.
 UNDRR 2019b :اإلطار  7 حوافز الحد من مخاطر الكوارث في سانتا في األرجنتني. المصدر

تتمثل إحدى طرق تطوير رشاكات أصحاب المصلحة والتأثري األكرب عىل أكرث الفئات ضعفا في 
القيام بالموازنة التشاركية. واستخدمت بعض المجتمعات أيضا بنجاح آليات التمويل المجتمعية. 
هذه اآلليات تنبع من فهم أن” الطلب بدال من النهج القائم عىل العرض من شأنه أن يستجيب 
من  المزيد  يزيل  وأن  الحرضية  المناطق  في  الفقراء  وأولويات  الحتياجات  فعالية  أكرث  بشكل 
الكوارث )سميث وآخرون. 2014(.  الحد من مخاطر  المساواة “ في اإلنفاق عىل  أوجه عدم 
يقدم صندوق مرونة التنمية المجتمعية )CDRF( عىل سبيل المثال، الذي تم إنشاؤه في نيبال 
في عام 2012، منحا وقروضا بنسب فائدة %2. وسيجري تجريب الصندوق في ثمانية من أكرث 

األرجنتين

سانتافي
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المجتمعات المحلية ضعفا في وادي كاتماندو. ولدى كل مجتمع مستفيد مجموعات ادخار 
تجمع مواردها وتعئب العمل الجماعي. ويبني الهيكل اإلداري الالمركزي للصندوق وغريه من 
صناديق الفقراء في المناطق الحرضية “فعالية آليات التمويل اليت يقودها المجتمع المحيل 

في الوصول إىل أفقر الفئات وأضعفها في المناطق الحرضية” )المرجع نفسه(.

تطوير رشاكات القطاع الخاص هي طريقة أخرى يمكن لالدارات المحلية واإلقليمية من خاللها 
زيادة آليات التمويل للحد من مخاطر الكوارث وبناء المرونة. ويمكن للقطاع الخاص أن يدعم 
االدارات المحلية في خفض تكلفة اإلجراءات مثل تحليل المخاطر وتقييمها، واإلنذار المبكر، 
الحيوية،  التحتية  للبنية  أيضا مالكا  الخاص  القطاع  يكون  والفوائد. وغالبا ما  التكاليف  وتحليل 
ويقدم الخدمات العامة، وله دور رئييس في التنمية العقارية. يمكن للبناء والتطوير الواعني 
بالمخاطر أن يدعم بشكل كبري جهود الحد من مخاطر الكوارث وبناء المرونة في المدن، اضافة 

اىل الحد من الخسائر المالية المكتسبة من الكوارث.

تعبئة الموارد من القطاع الخاص لزيادة المرونة: مشروع Adaptur في المكسيك

ناياريت  ريفيريا  مثل  المكسيكية  المناطق  في   GIZ من  بتنسيق   ،Adaptur مرشوع  يهدف 
لدعم  وموارده  الخاص  القطاع  تعبئة  إىل  أليندي،  دي  ميغيل  وسان  مايا،  ريفيريا  خاليسكو، 

وتمويل تدابري التكيف مع المناخ.

التأقلم. يسعى المرشوع إىل دمج مفهوم تدقيق المناخ في حسابات االستثمار )قبل  تدابري 
اإلنشاء( للرشكات والمدن واالدارات اإلقليمية. وهذا يعين النظر في مخاطر وفرص تغري المناخ 
واللوائح  االسواق،  وصدمات  االسرتاتيجية،  التحتية  للبنية  المحتملة  األرضار  مشاريعهم:  في 
والسياسات الجديدة، وغريها. يجلب القيام بذلك منظورا مناخيا لالستثمار وتحليل المخاطر، مما 
يدفع الرشكات إىل االستثمار في تدابري التأقلم، وإعادة التفكري في مشاريعها، وإعادة تقييم 

العوامل االجتماعية والبيئية والمالية الخارجية اليت تحمي استثماراتها.

حدد المرشوع أيًضا خيارات وأدوات التمويل للتكيف القائم عىل النظام اإليكولوجي واليت يمكن 
لالدارات المحلية تنفيذها، غالًبا بدعم من القطاع الخاص. تنتقل هذه الخيارات من الصناديق 
الغرامات  أو  والرسوم  الشهادات،  إصدار  مخططات  مثل:  المحلية  المالية  اآلليات  إىل  الدولية 
البيئية، وصناديق ترويج السياحة، ورسوم التعويض البييئ، ومساهمات المسؤولية االجتماعية 

للرشكات، وحقوق الرصف الصحي، وغريها.

.

UCLG 2019 b : 8 اإلطار

آليات نقل المخاطر حاسمة بالنسبة للمدن واألقاليم اليت تواجه تحديا بسبب عدم وجود أموال 
كافية للحد من مخاطر الكوارث وأنشطة بناء المرونة. ترتبط إدارة المخاطر التعويضية، اليت يتم 
للطوارئ وعمليات اإلغاثة  باالستجابة  الصلة  تحديدها مسبقا ألنشطة طوارئ محددة، ذات 
أيضا بأنواع مختلفة من التأمني وإعادة التأمني وغريها من أدوات تحويل المخاطر، مثل سندات 
المرونة، أو سندات الكوارث )سندات cat( - عىل الرغم من أن آخرها تميل إىل التجمع في مدن 
البلدان ذات الدخل المرتفع )UNDRR 2019b(. يمكن لالدارات المحلية واإلقليمية االستفادة 
من الموارد المالية المخصصة إلدارة المخاطر التعويضية من أجل “إعادة البناء بشكل أفضل” 
)المرجع نفسه.(. وضعت الفلبني عىل سبيل المثال برنامجا صغريا لالدارات المحلية استنادا إىل 

صناديق المناخ والمرونة )صندوق نجاة الناس(.

المكسيك

سان ميغيل دي 
الليندي

ريفيرا ناياريت 
كاليستو

ريفييرا 
مايا
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يمكن أن يساعد التأمني ضد المخاطر في القطاعني العام والخاص عىل الحد من المسؤولية 
المحتملة للحكومات )WB 2012; WB وAUS Aid 2012(. قامت بلدية يوجياكارتا في إندونيسيا،  
الحكومية  المباني  ذلك  في  بما   ،2003 عام  منذ  العامة  أصولها  بتأمني  المثال،  سبيل  عىل 
 ،2006 األرض  زلزال  بعد  والسيارات.  التقليدية  السوق  وأماكن  السكنية  والمنازل  والمدارس 
 .)AUS Aid 2012و WB( تلقت البلدية دفع تعويضات كان 14 أضعاف القسط السنوي المدفوع
يمكن للتأمني الخاص ضد الكوارث أن يساعد المالكني والرشكات الصغرية والمتوسطة عىل 
تغيري عبء المسؤولية عن الكوارث )المرجع نفسه.(. وقد وضعت بعض البلدان وبرامج التأمني 
حوافز للمقيمني التخاذ تدابري التأهب اليت تكافئها أقساط أقل، أو في بعض الحاالت، أصبحت 

إلزامية من أجل زيادة مخزون اإلسكان الرسمي.

)TCIP( برنامج التأمين ضد الكوارث التركي

تم إنشاء مجمع التأمني ضد الكوارث الرتكي )TCIP( بمساعدة من البنك الدويل في أعقاب زالزل 
مرمرة عام 1999. أهداف برنامج TCIP هي: أ( التأكد من أن جميع المساكن اليت تدفع رضيبة 
األمالك تتمتع بغطاء تأمني ضد الزالزل. ب( الحد من تعرض الحكومة المايل لتأثري الزالزل، ج( نقل 
مخاطر الكوارث إىل سوق الحماية الدولية. د( تشجيع التخفيف من المخاطر المادية من خالل 

التأمني.

عىل  التأمني  تعزيز  خالل  من  الطارئة  مسؤوليتها  تقليل  عىل  تركيا  حكومة   TCIP إنشاء ساعد 
الممتلكات المحلية ضد الكوارث للمساكن الخاصة. زادت الحكومة الرتكية عدد المواطنني الذين 
سيتم تعويضهم من قبل القطاع الخاص في حالة وقوع زلزال مما أتاح ألصحاب المنازل رشاء 

التأمني.
 

خفضت الحكومة بشكل كبري عدد أصحاب المنازل الذين يحتمل أن يحتاجون إىل مساعدة مالية 
بعد وقوع كارثة، باإلضافة إىل ذلك، من خالل جعل التأمني إلزاميا لألرس الحرضية المتوسطة 

والعالية الدخل.

البناء وموقع العقار. تم توزيع البوليصات عىل رشكات  استندت أسعار قسط التأمني عىل نوع 
التأمني الرتكية القائمة، واليت تتلقى عمولة. استثمرت الحكومة بكثافة في حمالت التوعية 
التأمينية وجعلت التأمني ضد الزالزل إلزاميا ألصحاب المنازل في المناطق الحرضية. أصبح التأمني 
ضد الزالزل اجباريا اآلن ألصحاب المنازل الذين يسعون للحصول عىل قروض عقارية ورشاء شقة 

أو مزنل.

UNISDR 2017b  :اإلطار  9 المصدر 

          التأمل النهائي: االستثمار في المرونة

الكوارث  الحد من مخاطر  لتمويل  التحديات والفرص  للتفكري في  التالية  استخدم األسئلة 
والمرونة عىل المستوى المحيل.

• تضمني المرونة: باستخدام منظور التنمية المتكاملة والعالقة بني بناء المرونة والتنمية 
المستدامة والتكيف مع المناخ، ما هي المشاريع / الربامج الحالية اليت يمكن أن تسهم 

بشكل أكرب في الحد من مخاطر الكوارث وبناء المرونة؟ 

تركيا
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• آليات التمويل: ما هي األدوات اليت تستخدمها مدينتك لتمويل الحد من مخاطر الكوارث 
والمرونة حاليا؟ ما هي األدوات األخرى اليت يمكنك استكشافها بناء عىل هذا الدرس؟  
ما هي التحالفات واالسرتاتيجيات المبتكرة )بما في ذلك في الوقت المناسب من خالل 
الخاص  والقطاع  المحيل  المجتمع  إرشاك  وكذلك  الوطنية،  الحكومة  مع  المشاورات 

والمنظمات غري الحكومية والجهات المانحة( اليت يمكن استخدامها لتنفيذ اإلجراءات ؟ 

معالجة  تتم  لم  إذا  العمل  عن  التقاعس  تكلفة  هي  ما  العمل:  عن  التقاعس  تكلفة   •
االتجاهات المناخية والضغوط المزتايدة والتعرض للمخاطر؟ هل لديك أدوات لقياس ذلك؟  

كيف يتم النظر في هذه التكاليف عند تحليل االستثمارات لمنع الخسائر المستقبلية؟

• خطط الطوارئ: هل أنشأت المدينة ترتيبات صندوق الطوارئ في حالة وقوع كارثة؟  هل 
هناك وسائل لتوفري الدعم المايل الكافي لحماية الرشائح الضعيفة من سكان المدينة؟
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      استراتيجيات وخطط عمل المرونة المحلية

سيناقش هذا الدرس كيف يمكن لالدارات المحلية واإلقليمية أن تقلل من اتخاذ إجراءات 
الحد من مخاطر الكوارث وبناء المرونة من خالل تطوير االسرتاتيجيات المحلية ونوع التحديات 

اليت قد تواجهها والفرص واألمثلة المتاحة في المدن واألقاليم.

استراتيجيات وخطط عمل المرونة والحد من الكوارث على المستوى المحلي

يدعو الهدف ج من إطار سنداي إىل زيادة كبرية في االسرتاتيجيات الوطنية والمحلية للحد 
من مخاطر الكوارث )DRR( بحلول عام 2020، ألن هذه االسرتاتيجيات ستشكل األساس 
لإلجراءات اليت سيتم اتخاذها للحد من المخاطر الحالية، ومنع المخاطر المستقبلية، وبناء 
القدرة عىل التأقلم. من المتوقع أن يتم تحقيق الهدف ج، في الواقع بحلول عام 2020 
هو عالمة عىل التقدم وعنرص أسايس في البيئة التمكينية لتحقيق جميع أهداف إطار 

.)UNDRR 2019a( 2030 سنداي وهدفه بحلول عام

المناخ،  وتغري  الفقر،  مثل  للمخاطر  المحركة  العوامل  فهم  عىل  سنداي  إطار  ويشدد 
والتخطيط غري السليم الستخدام األرايض، والتدهور البييئ، وضعف قوانني البناء واإلدارة، 
اليت تقوض التنمية وتؤثر عىل جداول األعمال اإلنمائية األخرى. ال ينبغي عىل هذا النحو 
التفكري في اسرتاتيجيات الحد من مخاطر الكوارث والمرونة بشكل مستقل، حيث ستكون 
القطاعية. ويمكن  للمدينة وجميع الخطط  الشاملة  الرؤية  أكرث فعالية عند دمجها في 
مختلف  في  المرونة  وبناء  المخاطر  مراعاة  تعميم  يدعم  أن  النظم  عىل  القائم  للتفكري 

قطاعات التنمية وبما يتماىش مع أهداف ومبادئ جداول األعمال اإلنمائية األخرى.

المحلية  لالدارات  المتاحة  واألدوات  األهمية  عن  مقدمة  السابقة  الدروس  قدمت 
واالقليمية إلجراء تقييمات المرونة والمخاطر، وتحليل آليات وسياسات الحوكمة متعددة 
المستويات وأصحاب المصلحة المتعددين، وفهم أدوات التمويل المتاحة باإلضافة إىل 
التحديات  لتقييم  األدوات  هذه  تطبيق  يعد  العمل.  عن  للتقاعس  المحتملة  التكاليف 
المحتملة،  والصدمات  النظامية  الضغوط  وفهم  المنطقة،  أو  المدينة  في  الرئيسية 
التدخل، الخطوة األوىل نحو تطوير اسرتاتيجية للمرونة وللحد من  وتحديد أولويات نقاط 

مخاطر الكوارث عىل مستوى المدينة.

 

 5 درس 

لديها  التي  البلدان  عدد  ج:  الهدف 
استراتيجيات وطنية ومحلية للحد من 

مخاطر الكوارث بحلول عام 2020

الشكل 13. العنارص المحتملة السرتاتيجية المرونة و الحد من مخاطر الكوارث  المدمجة في دورة السياسات.

التقييم واألولويات

البرمجة و التخطيط

التنفيذ و المتابعة

تقييم المرونة و المخاطر
   

الموارد المالية و تكاليف  الحكومة و السياسات 
التقاعس عن العمل 

مرونة الصحة االجتماعية 
والعامة

التنمية الحضرية وتخطيط 
استخدام األراضي

حماية النظم البيئية والحلول 
القائمة على الطبيعة

بنية تحتية حيوية مالئمة ومرنة االستجابة الفعالة وإعادة البناء 
بشكل أفضل

سيوفر المجلد الثاني من 
هذه الوحدة نظرة ثاقبة 

للنهج البرامجية والتقنية: 
المرونة االجتماعية، وتخطيط 

التنمية واستخدام األراضي، 
والحلول القائمة على 

الطبيعة، والبنية التحتية 
المرنة، وإعادة البناء بشكل 

أفضل.
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الرئيسية  للتحديات  محددة  وخطط  وبرامج  حلول  تطوير  واالقليمية  المحلية  لالدارات  يمكن 
اليت حددتها بعد عملية التقييم وتحديد األولويات هذه، واليت يتم تنفيذها عىل أفضل وجه 
بمشاركة العديد من أصحاب المصلحة، ووفقا للمبادئ الرئيسية اليت تم تسليط الضوء عليها 
ثاقبة  رؤى  بتقديم  يقوم  سنداي  تدريب  وحدة  من  الثاني  المجلد  الفصل.  هذا  بداية  في 
في  واالقليمية  المحلية  االدارات  اتخذتها  اليت  المختلفة  والتقنية  الربامجية  المناهج  في 
خمسة مجاالت: بناء المرونة االجتماعية والصحية العامة )بما في ذلك المرونة االقتصادية 
تخطيط  وآليات  الحرضية  التنمية  في  والمرونة  الكوارث  مخاطر  من  الحد  وتعميم  المحلية(، 
لبناء  البيئية  النظم  وخدمات  الطبيعة  عىل  القائمة  الحلول  واستخدام  األرايض  استخدام 
لالستجابة  واالستعداد  الحيوية،  التحتية  البنية  وبناء  التحدييث  والتعديل  والحماية  المرونة 

الفعالة والتعافي وإعادة اإلعمار مما يؤدي إىل تعزيز المرونة واالستدامة.

غالبا ما تكون اإلجراءات اليت تستهدف الحد من مخاطر الكوارث وبناء المرونة شاملة في 
طبيعتها، وتتجاوز أقسام مهام اإلدارات اليت غالبا ما توجد في االدارات المحلية واإلقليمية. 
واالسرتاتيجيات  العمل  خطط  بتحويل  المؤسسة  تقوم  أن  السياق  هذا  في  المهم  من 
أدوات  وتطوير  المزيانيات،  وتخصيص  واضحة،  مسؤوليات  وتفويض  المحددة،  والربامج 

المراقبة والتقييم، مثل مؤرشات األداء، لقياس األثر والنجاح.

  استراتيجية جاكرتا المرنة

المدينة  اختيار  تم  عندما   2016 ايار  في  جديدا  زخما  المرونة  بناء  في  جاكرتا  جهود  اكتسبت 
مجموعة  إرشاك  في  جاكرتا  بدأت   .)RC  100( مرنة  مدينة   100 شبكة  في  عضوا  لتكون 
للتخطيط  جاكرتا   DKI محافظ  نائب  بقيادة  العمليات  في  المصلحة  أصحاب  من  واسعة 
من   1000 من  أكرث  إرشاك  بعد   .)CRO( الرئييس  المرونة  مسؤول  بصفته  والبيئة  المكاني 
مجموعات  ونقاش  عمل  وورشة  ومناقشة  مقابلة   50 من  أكرث  أجروا  المصلحة،  أصحاب 

مناقشة وتم تحليل أيًضا أكرث من 20.000 برنامج ومرشوع في DKI جاكرتا.

واألكاديميني  الخاصة  والقطاعات  الحكومية  الهيئات  من  األشخاص  من  العديد  تعاون 
والمجتمعات في النقاش حول حالة مرونة جاكرتا وعملوا معا في تطوير اسرتاتيجية مرونة 

المدينة اليت ستساعد المدينة عىل االستعداد لكل الصدمات والضغوط اليت قد تأتي.

توجت عملية بناء المرونة في جاكرتا إىل الركائز ال3 )الثالثة(. وهذه الركائز الثالث هي: جاكرتا 
المعدة إعدادا جيدا، وجاكرتا الصحية، وجاكرتا المتصلة. تركز جاكرتا المعدة جيدا عىل كيفية 
أكرث  بيئة  خلق  عىل  الصحية  جاكرتا  تركز  والضغوط.  الصدمات  أحداث  في  جاكرتا  استعداد 
صحة للناس من خالل تحسني إدارة المياه والرصف الصحي والنفايات. في حني تركز جاكرتا 
المتصلة عىل تعزيز االتصال لتمكني الناس من القيام بروتينهم اليومي. هذه الركائز 3 )ثالثة( 

تصبح المكونات الرئيسية السرتاتيجية المرونة في جاكرتا.

UCLG ASPAC اإلطار 10:   بمساهمة من قبل

اندونيسيا

جاكارتا
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تعزيز المرونة في منطقة كايو في بليز

بلزي هي من بني البلدان األكرث عرضة للخطر من آثار تغري المناخ، وجاءت في المرتبة 8 األكرث ترضرا 
عليها من هطول  يرتتب  بالعواصف وما  الرئيسية  المخاطر  ترتبط  العالم في عام 2015.  في 
أمطار غزيرة ورياح قوية وفيضانات. ويضع هذا األمر البلديات في موقف صعب، ال سيما أنها 

تعتمد إىل حد كبري عىل الصناعات الحساسة للمناخ، مثل السياحة والزراعة.

أنشأت المدينتان الشقيقتان سان إجناسيو وسانتا آنا شبكة مع رشكاء محليني ودوليني ذوي خربة 
لتطوير نهج مختلط لمعالجة المخاطر المحلية للفيضانات. ونظموا من ناحية أخرى، ورش عمل 
لرفع مستوى الوعي والتعليم المجتمعي بشأن مخاطر الكوارث، بالتوازي مع التدريبات الخاصة 
لبناء قدرات الفنيني المحليني. ساعدت االستثمارات من ناحية أخرى في تقييم المخاطر من خالل 
نظم المعلومات الجغرافية وأنظمة اإلنذار المبكر عىل تحسني جوانب التخفيف واإلعداد إلدارة 
التسلل  لتسهيل  أرضيات جديدة قابلة لالخرتاق  تركيب  الكوارث في اإلقليم، وأدت إىل  مخاطر 
الطبيعي للمياه، وترصيفات جديدة، و احواض المعالجة الحيوية وتوسعات المجاري عند النقاط 

الحرجة. كما بذلت جهود لتحسني األنظمة ذات الصلة وضمان إنفاذها.

تمكنت المدينتان التوأم من زيادة قدرتهما عىل مواجهة الفيضانات بشكل كبري بسبب هذا المزيج 
ومسؤويل  المواطنني  وقدرة  الوعي  وزيادة  المبكر  واإلنذار  البناء  بيئة  في  االستثمارات  من 

المدن والرشكات.

 UCLG 2020b. Peer Learning Note #27اإلطار 11:  المصدر   

التحديات

وجود اسرتاتيجيات أو خطط محلية للمرونة وللحد من مخاطر الكوارث تتماىش مع رؤية 
المدينة وتكمل إطار السياسة الوطنية واسرتاتيجيات الحد من مخاطر الكوارث، هو عنرص 
مع  الفعالة،  الالمركزية  آليات  فإن  ذلك،  ومع  سنداي.  إلطار  الناجح    للتنفيذ  أسايس 
وخطط  اسرتاتيجيات  لتطوير  المفتاح  هي  واضح،  بشكل  وتنسيقها  الكفاءات  تخصيص 

عمل محلية للحد من مخاطر الكوارث وبناء المرونة.

بلزي

BMA :املصدر

تحليل البيانات

خطط التحسين

بداية المشروع

مجموعة المعلومات األساسية

· عامل االجتماعية والرتبة
DEM استخدام األرايض وبيانات ·

· نظام الرصف الصحي ومستجمعات المياه
· إرشادات التصميم

مجموعة المعلومات األساسية
· جمع بيانات هطول األمطار

· تحليل الرتدد
· تصميم نمط العاصفة

· تحليل جريان األمطار

تقييم القدرة على محاكاة نقل المياه لغمر 
الفيضانات

تقييم القدرة على محاكاة نقل المياه لغمر 
الفيضانات

خطة التطوير

خطط التحسين

تلبية أهداف المشروع؟

استقصاء تكميلي )عند 
اللزوم(

· التضاريس والمقطع العريض
قياس الترصيف

التنقيب الجغرافي 

ال

نعم
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أن  حيث  السابقة،  الدروس  في  ذكر  كما  رضورية  الفعالة  الحوكمة  وآليات  مؤسسات 
يمكن  القطاعية  الصوامع  أو  للحكومة  المختلفة  المستويات  بني  التنسيق  إىل  االفتقار 
أن يحد من االدارات المحلية لمتابعة الحد من مخاطر الكوارث وبناء المرونة. يمثل تأمني 
تمثل  حيث  المدن،  من  للعديد  كبرًيا  تحدًيا  أيًضا  الكوارث  مخاطر  من  للحد  كبرية  مزيانية 
المستوى  عىل  الكوارث  مخاطر  من  الحد  تواجه  اليت  التحديات  أكرب  أحد  المزيانية  قيود 
المحيل وبناء المرونة. وهناك عائق آخر أمام تطوير وتنفيذ اسرتاتيجيات الحد من مخاطر 
الكافية  التقنية  والقدرات  والموارد  المعلومات  إىل  االفتقار  وهو  المحلية  الكوارث 
وتخطيط  المخاطر  تقييمات  في  لتعميمها  بالمخاطر  المتعلقة  المعلومات  لمعالجة 

.)Gencer 2019a( التنمية الواعية بالمخاطر

          ماذا يمكن أن تفعل االدارات المحلية واالقليمية؟

غالبا ما تعمل االدارات المحلية واإلقليمية معا من أجل التغلب عىل هذه التحديات من 
خالل هيئاتها االدارية المحلية واإلقليمية من أجل زيادة الوعي بتخفيف مخاطر الكوارث 
الحوكمة  آليات  ودعم  والقانونية،  المالية  الالمركزية  تعزيز  إىل  والدعوة  المرونة،  وبناء 
الفعالة متعددة المستويات، وبناء القدرات، وتعزيز التعاون القائم عىل الالمركزية، وتتبع 
المحلية  الدراسات حول اعمال االدارات  المحلية. ويتناول الفصل 3 مزيدا من  اإلجراءات 

واالقليمية في هذا الصدد.

يمكن لالدارات المحلية واإلقليمية عىل مستوى البلديات دراسة دورة سياساتها )الشكل 
كما  الحالية.  عملياتها  في  الكوارث  مخاطر  من  والحد  المرونة  لدمج  الدخول  لنقاط   )9
جيدا  دليال  الفصل  هذا  بداية  في  المقدمة  المستدامة  التنمية  أهداف  مبادئ  تقدم 
في  المساهمة  ويمكنها  المتقدمة،  العمل  وخطط  االسرتاتيجيات  فعالية  لضمان 

المستدامة. المجتمعات 

تأمل: وضع استراتيجيات وخطة عمل

استخدم النقاط التالية للتفكري في العملية اليت يجب عىل حكومات المشاركني اتخاذها 
لتحديد اسرتاتيجياتها وإجراءاتها لبناء المرونة.

المدينة، وفي  رؤية  الرئيسية في  االعتبارات  أحد  المرونة هي  السيايس: هل  االلزتام   .1
األجندة السياسية للمدينة؟

2. الممثل الرئييس )ين(: تفويض مجموعة عمل / مؤسسة مسؤولة لقيادة عملية بناء 
االسرتاتيجية. توضيح الوظائف، مع األخذ بعني االعتبار األدوار / المسؤوليات األخرى اليت 

قد تكون لديهم.

3. إرشاك أصحاب المصلحة: إنشاء آليات إرشاك أصحاب المصلحة المتعددين مع التواصل 
المنتظم.

 يمكن لالدارات المحلية
 واإلقليمية فحص دورة

 سياساتها لنقاط الدخول
 لدمج المرونة والحد من

 مخاطر الكوارث في عملياتها
 الحالية

 يجب أن تتوافق
 االستراتيجيات وخطط العمل

 المحليةللمرونة وللحد
 من مخاطر الكوارث  مع

 رؤية المدينة، ويجب إضفاء
 الطابع المؤسسي عليها

 بمسؤوليات وميزانيات
.وأدوات مراقبة واضحة
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     االستراتيجيات والتمويل

في  للتفكير  المشاركين  دعوة  هو   ،5 و   4 الدروس  بعد  التمرين  هذا  من  الهدف 
أو  والصدمات  للضغوط  استجابة  التمويل  وآليات  المحتملة  االستراتيجيات 

المخاطر وقابلية التضرر المحددة في تمرين االزمات والمرونة 

تقسيم المشاركني في نفس المجموعات المستخدمة لتمرين المخاطر والمرونة.  .1
قم بإعطاء كل مجموعة نسخة من النرشة، واطلب منهم مأل العمود األيرس بنتائج   .2

التمرين عىل المخاطر والمرونة.
قم بناء عىل هذه النتائج، بدعوة المشاركني للتفكري في:  .3

االسرتاتيجيات واإلجراءات الممكنة استجابة للمخاطر اليت سبق تحديدها.  •
اآلليات الممكنة لتمويل هذه االسرتاتيجيات واإلجراءات.  •

اتبع خالل التمرين مناقشة المجموعات وتعزيز التفكري عىل النحو التايل:
يمكن أن تكون اإلسرتاتيجية أو اإلجراء مستعرضة وتحل أكرث من عنرص واحد من عنارص   •

المخاطر في نفس الوقت.
يمكن لآللية المالية أن تساعد في تأمني الموارد ألكرث من اسرتاتيجية أو إجراء واحد.   •
في حني قد تصبح االسرتاتيجيات/اإلجراءات األخرى ممكنة من خالل الجمع بني آليات 

التمويل المختلفة.
قد تسلط بعض آليات التمويل المتاحة الضوء عىل االسرتاتيجيات أو اإلجراءات الممكنة.  •

قم بدعوة بعض المجموعات لمشاركة نتائجها مع بقية الغرفة إذا سمح الوقت.  .4

تمرين

30-20 دقيقية

قّسم المشاركين في 
مجموعات

االستراتيجيات والتمويل

المخاطر والمرونة، بما في  بناء عىل تقييم  الرئيسية  بناء اسرتاتيجية: تحديد األولويات   .4
المالية. وضع اسرتاتيجيات وإجراءات محددة، وتحديد  الحوكمة والجوانب  ذلك تشخيص 

أوجه التآزر مع الخطط والربامج القائمة.

العمل.  المؤسيس عىل خطة  الطابع  الربامج والمشاريع، وإضفاء  تحديد  التنفيذ:  5.نحو 
إنشاء آليات لرصد خطة العمل ومتابعتها وتقييمها.

          المصادر
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المحلية  االدارات  هيئات  تلعبه  الذي  الحاسم  الدور  وتعزيز  إبراز  إىل  الفصل  هذا  يهدف 
واالقليمية في اضفاء الطابع المحيل الطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث ودعم بناء 

مدن وأقاليم مرنة.

       خمسة خطوط رئيسية من اإلجراءات لالدارات المحلية واالقليمية من أجل 
دعم بناء المرونة

استجابت  إذا  إال  تحقيقها  يمكن  ال  العالمية  التنمية  أجندات  أن  األعتبار  بعني  األخذ  يجب 
للواقع المحيل وتم دمجها في جميع عمليات التخطيط وصنع السياسات والعمل، حيث 
ادركت هيئات االدارات المحلية واالقليمية الدور الحاسم الذي يجب أن تلعبه في اضفاء 
فاعلة  جهات  وباعتبارها   .2030 لعام  المستدامة  التنمية  جداول  عىل  المحيل  الطابع 
رئيسية تجمع وتدعم وتمثل أصوات االدارات المحلية واالقليمية في الساحتني الوطنية 
والدولية، أصبح دور هيئات االدارات المحلية واالقليمية في اضفاء الطابع المحيل عىل 

.COVID-19 اطار سنداي أكرث أهمية من أي وقت مىض استجابة لوباء

يمكن أن تدعم هيئات االدارات المحلية واالقليمية عملية بناء المرونة والحد من مخاطر 
 )1 رئيسية:  عمل  خطوط  خمسة  خالل  من  واإلقليمي  المحيل  الصعيدين  عىل  الكوارث 
زيادة الوعي عىل المخاطر والمرونة بني أعضائها، 2( إجراء فعاليات منارصة عن االدارات 

المحلية واالقليمية من أجل بيئة مواتية عىل المستوى الوطين.

أفقية  روابط  إقامة  طريق  عن  الكوارث  مخاطر  إدارة  في  الحوكمة  فجوة  سد   )3
المستمر  التدريب  خالل  من  واالقليمية  المحلية  االدارات  قدرة  زيادة   )4 وعامودية، 
والمضموني و 5( متابعة اإلجراءات المحلية واإلقليمية لدعم التنفيذ والقيام باجراءات 
المساءلة. وسريكز هذا الدرس  عىل هذه األدوار وسيقدم أمثلة عىل كيفية دعم هيئات 

االدارات المحلية واالقليمية ألعضائها في الحد من المخاطر وبناء المرونة.

 1 الدرس 

الوعي المناصرة سد الفجوة 
الحكومية

القدرة المراقبة

يز بيئة تمكينية  الفصل 3: تعز
من خالل هيئات اإلدارات المحلية 

واإلقليمية
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          زيادة الوعي
إن زيادة الوعي بشأن الحد من مخاطر الكوارث وبناء القدرة عىل المرونة بني أعضائها 
مهمة رئيسية بالنسبة إىل هيئات االدارات المحلية واالقليمية. وقد تصبح القدرات التقنية 
واألقاليم،  المدن  في  الصدمات  بسبب  محدودة  واإلقليمية  المحلية  لالدارات  والمالية 
لبناء المرونة.  اتباع نهج طويل األجل  مما يجربها عىل االستجابة لألزمات فقط بدال من 
المصدر  باعتبارها  األزمات،  أوقات  خالل  واإلقليمية  المحلية  االدارات  لهيئات  يمكن 
دوائرها  بني  الوعي  مستوى  رفع  واإلقليمية،  المحلية  لالدارات  للمعلومات  الموثوق 
المحلية،  الكوارث  مخاطر  من  الحد  خطط  لدعم  الوطين  وااللزتام  سنداي،  إطار  حول 

وأهمية االستثمار في المرونة كجزء من الزتاماتها تجاه أهداف التنمية المستدامة.

واللوائح  المتطورة  المواقف  بالثقة وحديثة حول  تقديم معلومات جديرة  أيًضا  يمكنها 
الحكومية، واليت قد يكون لها عواقب عىل اجراءاتها. عىل سبيل المثال، من أجل زيادة 
نيوزيلندا  في  المحلية  االدارات  اتحاد  أجرى  البحر،  سطح  مستوى  ارتفاع  بمخاطر  الوعي 
دراسة لتحديد مستوى البنية التحتية المحلية اليت يحتمل أن تتأثر بارتفاع مستوى سطح 
البحر وتكلفة استبدال تلك البنية التحتية. زاد االستطالع من الوعي بني المجالس المحلية، 
اليت لم يكن لديها، حىت هذا االستطالع فهم جيد لنوع ومقدار وقيمة االستبدال لبنيتهم 
التحتية المعرضة الرتفاع مستوى سطح البحر، وبالتايل ما إذا كان ينبغي إعطاء األولوية 

لمكان تخطيط التأقلم.

الحد  حول  الوعي  مستوى  لرفع  واالقليمية  المحلية  االدارات  لهيئات  الرئيسية  المبادرة 
قامت   .)MCR2030(  2030 مرنة  المدن  جعل  حملة  هي  سنداي  وإطار  الكوارث  من 
إليها،  بإبالغ األعضاء وتوصيلهم وحشدهم لالنضمام  الحملة  UCLG منذ انضمامها إىل 
الحملة. صممت  الوعي والمساعدة في تطوير األدوات في إطار  زيادة  واستمرت في 
UCLG ASPAC عىل وجه الخصوص مواد ترويجية للتواصل مع اآلالف من المدن اآلسيوية 
الرسائل  .تأقلم  ج  للهدف  خاص  بشكل  واالستجابة  االستعداد  إىل  بالحاجة  لتوعيتها 
اليت  الرئيسية  الطريقة  للحملة مع سياقاتها اإلقليمية والوطنية هو  الرئيسية  واألدوات 
واإلقليمية  المحلية  لالدارات  واالقليمية  المحلية  االدارات  هيئات  بها  تدعم  أن  يمكن 
لفهم الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه في تنفيذ إطار سنداي وكيف يمكنهم اضفاء 

الطابع المحيل عىل االسرتاتيجيات الوطنية في مدنها وأقاليمها.

تدريب على إدارة األزمات لرؤساء البلديات الهولنديين

تقدم الرابطة الهولندية لرؤساء البلديات )NGB( في هولندا التدريب والدعم لرؤساء البلديات 
الجدد،  البلديات  لرؤساء  يقدمونه  الذي  األويل  التدريب  من  كجزء  البالد.  أنحاء  جميع  في 
باستخدام  األزمات  إدارة  اسرتاتيجيا عىل  تدريبا  توفر  اإلنرتنت  لعبة عىل شبكة  يستفيدون من 
تنسيق لعبة جاد. تقدم اللعبة سيناريو مع معضالت مختلفة وفريق سياسة افرتايض للحصول 
عىل المشورة ومعلومات إضافية )عىل أساس قسمهم أو منطقة الخربة، والمعضالت اليت 
فرتة  في  المختلفة  بالمعضالت  يتعلق  فيما  قرارات  اتخاذ  المشاركني  عىل  يجب  تواجهها(. 
قصرية من الزمن، وتحديد ما هي المعلومات الهامة بالنسبة لهم للوصول إىل القرار. يتلقى 
رؤساء البلديات بعد اللعبة مبارشة تعليقات حول الخيارات اليت تم إجراؤها من خالل المقاالت 
الصحفية اليت تعكس كيف سيتم اإلبالغ عن قرارهم من قبل وسائل اإلعالم، والوقت الالزم، 
وكيف ترتبط إجاباتهم بأدوار رؤساء البلديات الرئيسية مثل: التواصل، أو إنفاذ القانون، أو دور 

الوصاية.

www.lgnz.co.nz/assets/
Uploads/0bb3c3d32a/Planning-for-
Sea-Level-Rise-v7-FINAL.pdf

ا لند هو

 أجرت رابطة اإلدارة المحلية
 لنيوزيلندا دراسة لتحديد

 مستوى البنية التحتية
 المحلية التي يحتمل أن تتأثر

 بارتفاع مستوى سطح البحر
 وتكلفة استبدال تلك البنية

التحتية

 الهدف هـ: عدد البلدان التي
 لديها استراتيجيات وطنية

 ومحلية للحد من مخاطر الكوارث
بحلول عام 2020
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القرار،  صنع  عملية  في  للتفكري  فرصة  توفر  مناقشة  جلسة  خالل  من  اللعبة  متابعة  يتم 
في  للتفكري  فرصة  يوفر  كما  المتاحة.  والمعلومات  تواجهها،  أن  يمكن  اليت  والمعضالت 
التجارب السابقة مع زيادة الشعور باإللحاح والفضول اليت تعززها اللعبة. وتشمل السيناريوهات 
المتاحة في اللعبة الحوادث الشبيهة بالوباء، وقضايا النظام العام، والفشل الممنهج، والرتكزي 
وتوفري مقدمة  العملية،  الخيارات  بدال من  السياسات  لصانعي  االسرتاتيجية  المعضالت  عىل 

قيمة وزيادة الوعي بإدارة األزمات لرؤساء البلديات الجدد.

 VNG 2020  األطار12 المصدر: العرض التقديمي من قبل  

         المناصرة

االدارات  إرشاك  إىل  الدعوة  في  مهم  دور  واالقليمية  المحلية  االدارات  هيئات  لدى 
التكيف في  القدرة عىل  الكوارث وبناء  الحد من مخاطر  تنفيذ  المحلية واإلقليمية في 
والخربات  المحلية  االحتياجات  في  النظر  ضمان  طريق  عن  المثال،  سبيل  عىل  بلدانها، 
مع  والتأقلم  المرونة  بناء  ذلك  في  بما  الوطنية،  االسرتاتيجيات  تطوير  في  واألصوات 
تغري المناخ. يمكن لهيئات االدارات المحلية واالقليمية الدعوة إىل أهمية دور أعضائها 
بوضع سياسات متماسكة مع مشاورات فعالة. سيؤدي إرشاك مجموعات  والمطالبة 
العمل اإلقليمية عىل الصعيد الوطين في اتخاذ القرارات إىل زيادة ملكية االسرتاتيجيات 

وتنفيذها.

لتمكني  المركزية  نحو  المنارصة  المثال  المحلية في شييل عىل سبيل  االدارات  تستخدم 
االدارات المحلية واإلقليمية، وإدراجها في تطوير اسرتاتيجيات وطنية للحد من المخاطر 
واالستجابة لهاف، وانشاء بيئة سياسية وترشيعية مع السياسات وآليات التمويل والتوزيع 
الترشيعي  التغيري  أجل  من  نشطة  بحمالت   LGNZ تقوم  وبالمثل،  المحلية.  القوى  من 
والسيايس لمساعدة المجالس عىل معالجة التهديدات البيئية، عىل سبيل المثال، دعت 
وطنية  مخاطر  وكالة  إنشاء  إىل  المركزية  الحكومة  كانرتبري  زالزل  أعقاب  في   LGNZ

لمساعدة المجالس عىل تقييم المخاطر ووضع خطط للطوارئ.

كما تلعب هيئات االدارات المحلية واالقليمية دورا هاما في المنارصة بشأن الحتياجات 
غالبا  األخرى،  واألزمات   COVID-19 جائحة  أظهرت  كما  واإلقليمية.  المحلية  االدارات 
من  الحد  إجراءات  ألداء  الالزمة  الصالحيات  إىل  واإلقليمية  المحلية  االدارات  تفتقر  ما 
مؤخرا:   )FCM( الكندية  البلديات  اتحاد  ذكر  كما  بكفاءة.  المرونة  وبناء  الكوارث  مخاطر 
“تحتاج االدارات المحلية واالقليمية إىل طرح التحديات والمخاوف الفردية في مجموعة 
االعضاء  نيابة عن  االتحاد  بها  ينادي  أن  يمكن  اليت  والربامج”  السياسات  متماسكة من 

.)UCLG 2020a(

تستخدم هيئة االدارات 
المحلية في شيلي المناصرة 

نحو الحكومة المركزية من 
أجل تمكين االدارات المحلية 

واإلقليمية، للمشاركة في 
وضع االستراتيجيات الوطنية 

للحد من مخاطر الكوارث، 
والضغط من أجل بيئة 

سياسية ومالية وتشريعية 
تمكينية.
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 COVID-19 جائحة  خالل  الواقع،  في  واالقليمية  المحلية  االدارات  اتحادات  لعب 
الحالية دورا مهما للغاية. دعت هيئات االدارات المحلية واالقليمية من بني أمور 
إلدارة  الترشيعية  المتطلبات  تلبية  في  المرونة  للبلديات  يوفر  ترشيع  إىل  أخرى 
أو  األموال  تخصيص  إعادة  أو  المزيانيات  عىل  الموافقة  مثل  البلدية  الشؤون 
لوباء  استجاباتها  عن  البلديات  إبالغ  كيفية  توحيد  كان  اإلنرتنت.  عرب  القرار  اتخاذ 
دعى  أفريقيا،  جنوب  في  إضافي.  تمويل  إىل  الدعوة  في  مفيدا   COVID - 19
بالتساهل  للسماح  الوطنية  الحكومة  بنجاح   SALGA افريقيا  جنوب  بلديات  اتحاد 
تدابري  في  البلديات  لدعم  تمويل  آليات  وإنشاء  البلدية،  الترشيعية  اإلجراءات  في 

.COVID-19 االستجابة لـ

تأثير COVID-19 على التمويل المحلي واإلقليمي في أوروبا

لمواجهته  المتخذة  اإلجراءات  وأدت  أوروبا   COVID-19 جائحة  فيه  رضبت  الذي  الوقت  في 
حشدت  واالقليمية،  المحلية  لالدارات  الهامة  الدخل  مصادر  وفقدان  المدن  إغالق  إىل 
العديد من هيئات االدارات المحلية واالقليمية في جميع أنحاء أوروبا لتوثيق تأثري األزمة في 
عىل  للحقائق  المالية  االستجابات  بضمان  المركزية  الحكومات  نصحت  وقد  أعضائها.  تمويل 
والمناطق  البلديات  تواجهها  اليت  التكاليف  لتغطية  المالية  المساعدة  الواقع، وتقديم  أرض 

لمواصلة تقديم الخدمات العامة الحيوية.

في  نتائج  عن  واالقليمية  المحلية  االدارات  هيئات  بذلتها  اليت  الجهود  هذه  أسفرت  وقد 
عدة بلدان، بينما لم تقدم في بلدان أخرى أي مساعدة مالية. قبلت الحكومة في اسكتلندا 
يورو من  لتمرير حوايل 172 مليون   )COSLA( المحلية االسكتلندية االدارات  اتفاقية  طلبا من 
الحكومة الوطنية الربيطانية مبارشة إىل المجالس المحلية. كانت رابطة البلديات الحرضية في 
البلديات،  تمويل  لزيادة  والوزارات  الحكوميني  المسؤولني  مع  منتظم  اتصال  عىل  سلوفينيا 
وتوضيح االمتداد الذي ستغطي فيه المزيانية الوطنية تكاليف تشغيل الخدمات العامة اليت 
المحيل.  التمويل  عبء  من  سزتيد  واليت  األطفال،  رياض  مثل  الوباء،  خالل  تنفيذها  يتم  لم 
دائم،  البلديات وإبالغها بشكل  الخسائر في دخل  بالمثل بحساب  األلمانية  الجمعيات  وقامت 
يورو( من  )حوايل 130 مليار  الوطين  اإلنقاذ  تمويل  يخفف جزء من  أن  وتمكنت من ضمان 
التحديات اإلضافية، بما في ذلك التكاليف الجزئية للنقل العام المحيل، والتكاليف االجتماعية 
أكرب من  جزء  لتغطية  يورو  مليارات   4 الوطين  اإلنقاذ  )ستضيف حزمة  بشكل كبري  زادت  اليت 

إعانات اإلسكان والتدفئة(.

تعمل الجمعيات الوطنية اآلن معا للتأكد من أن حزمة االنتعاش التابعة للمفوضية األوروبية 
االنتعاش  مرفق  إتاحة  أجل  من  الخصوص،  وجه  عىل  وتعمل،  والمناطق.  البلديات  تدعم 
والقدرة عىل التكيف الجديد وصناديق التماسك مبارشة لالدارات المحلية واإلقليمية، إدراكا 

منها لآلثار الطويلة األجل اليت سترتتب عىل األزمة.

.

.

CEMR. 2020  اإلطار 13 : المصدر

 تعمل الجمعيات الوطنية
 مًعا للتأكد من أن مرفق

 التعافي الجديد وصناديق
 التماسك التابعة للمفوضية

 األوروبية متاحان بشكل
مباشر للمحليين واإلقليميين

با و ر ا
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          سد الفجوة في حوكمة المخاطر

تتمثل إحدى المهام الحاسمة اليت تضطلع بها الحكومة في سد الفجوة بني االدارات 
ذلك  في  بما  المصلحة،  أصحاب  مختلف  مع  وكذلك  المركزية،  والحكومات  المحلية 
الدور  هذا  خالل  ومن  الدولية.  والمؤسسات  األكاديمية  واألوساط  الخاص  القطاع  مع 
الوسيط، تستطيع هيئات االدارات المحلية واالقليمية تعزيز التعاون الالمركزي والتعاون 
اإلنمائي الفعال، وتحقيق تنفيذ أنظمة الحوكمة متعددة المستويات. كون أن هيئات 
االدارات المحلية واالقليمية تتواصل نيابة عن أعضائها عىل المستوى الوطين، يمكنها 
تعزيز التنفيذ الفعال لالمركزية، مع إقامة روابط مع الوزارات القطاعية الرئيسية للتعاون 

في بناء المرونة وتنفيذ اطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث.

الوطين  النظام  من  أساسيا  جزءا  كوستاريكا  بلديات  اتحاد  يشكل  المثال،  سبيل  عىل 
إلدارة مخاطر الكوارث، ويوفر التنسيق لزيادة الوعي بإدارة مخاطر الكوارث بني البلديات، 
ويجلب رشكاء من المجتمع المدني واألوساط األكاديمية والجهات الفاعلة الدولية مثل 
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، وموئل األمم المتحدة، وUCLG. تعاونت هيئة االدارات 
المحلية في نيوزيلندا )LGNZ( خالل COVID-19، بعد إعالن حالة الطوارئ الوبائية الوطنية 
الشؤون  المحلية وإدارة  االدارات  الحكومي وجمعية مديري  الطوارئ  إدارة  مع مكتب 
الداخلية إلنشاء وحدة استجابة. نسقت هذه الوحدة إجراءات االدارات المحلية استجابة 
أثناء  تقديمها  ينبغي  وال  ينبغي  اليت  الخدمات  حول  للمجالس  التوجيه  وقدمت  للوباء 
 3 في  مشاورة   200 والمقاطعات  للبلديات  اإلسباني  االتحاد  استضاف  .كما  الطوارئ 
فيما  المحلية  لالدارات  المفيدة  الموثوقة  للمعلومات  إلكرتوني  مركز  إلنشاء  أسابيع 

يتعلق باالستجابة السياسية لألزمة اآلخذة في االزدياد.

بالدعم المايل والتقين في أوقات الكوارث هو أيضا  الروابط المتعلقة  كما أن تسهيل 
مدن  رابطة  تقدم  واالقليمية.  المحلية  االدارات  هيئات  به  تقوم  أن  يمكن  حاسم  دور 
والذين  بالكوارث  أصيبوا  الذين  ألعضائها  مالية  مساعدة  الوطين  الصعيد  عىل  الفلبني 
أعلنوا أنهم يخضعون لحالة الطوارئ. ترسل الرابطة مذكرة إىل أعضائها تعلمهم بالمدن 
اليت أعلنت حالة الكارثة كما تعرض العمل كقناة للتربعات من خالل تلقي حماية آمنة، 

وإرسالها إىل وحدات الحكم المحيل المتلقية.

   بناء القدرات وتعزيز التضامن

المحلية  االدارات  هيئات  بها  تدعم  أن  يمكن  أخرى  حاسمة  طريقة  هو  القدرات  بناء 
يمكن  سنداي.  إطار  عىل  المحيل  الطابع  واضفاء  المرونة  بناء  موضوع  واالقليمية 
خالل  من  واإلقليمية  المحلية  االدارات  واالقليمية،  المحلية  االدارات  اتحادات  تدعم  أن 
أنشطة بناء القدرات مثل التعلم من األقران، والتدريب المضموني، ودعم التنفيذ. يصف 
إىل  والوصول  “تعزيز  أن  كيف  الواقع  في   UCLG عن  الصادر   GOLD V )2019c( تقرير 
المحيل عىل  الطابع  اضفاء  أسايس.  الالمركزي هو عنرص  والتعاون  التقنية  المساعدة 
أهداف التنمية المستدامة، وهذا هو الحال أيضا لبناء المرونة واضفاء الطابع المحيل 

عىل اطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث.

وتحديد  التطبيقات  أفضل  تبادل  واالقليمية  المحلية  االدارات  هيئات  تعزز  أن  يمكن 
وتقديم  سنداي  إطار  عىل  المحيل  الطابع  اضفاء  عىل  تؤثر  اليت  السياسية  التحديات 
القدرات من  المحلية واالقليمية  تزيد هيئات االدارات  أن  للتحسني. كما يمكن  التوصيات 
أن ذلك مفيد بشكل خاص في  الدويل. وجد  المستوى  الحوار عىل  ربط وتسهيل  خالل 
الحاالت اليت يكون فيها عدم وجود استجابة كافية وضعف التنسيق العامودي. أصبحت 

تشكل رابطة بلديات 
كوستاريكا جزءا أساسيا من 

النظام الوطني إلدارة مخاطر 
الكوارث، وتوفر التنسيق 

لزيادة الوعي بإدارة مخاطر 
الكوارث وبناء القدرات فيما 

بين البلديات.
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االدارات  ربط  في  الحاسمة  الحلقة  الشكل   بهذا  واالقليمية  المحلية  االدارات  هيئات 
لبناء  الدويل  المستوى  عىل  روابط  هيئات  عدة  أقامت  الخارج.  في  بالقدرات  المحلية 
من  العديد  قريغزيستان  في  المثال،  سبيل  عىل  عقدت  أوراسيا.  منطقة  في  القدرات 
المياه،  لموارد  المستدام  االستهالك  حول  تعليمية  ندوات  المياه  مستخدمي  جمعيات 

.)OSCE( وحماية البيئة مع منظمة األمن والتعاون في أوروبا

اإلنمائي  التعاون  تعزز  واليت  األزمات،  لمنع  عمل  فرقة   2015 عام  في   UCLG أنشأت 
الذي يهدف  العمل هذا  الفرنسية فريق  المدن  اتحاد  البلديات. يقود  القدرات بني  وبناء 
األقران  من  التعلم  خالل  من  األزمات  ضد  واالقليمية  المحلية  االدارات  قدرة  دعم  إىل 
البلديات  رابطة  لدى  األزمات.  من  والتعافي  أفضل  بشكل  البناء  إعادة  عىل  يركز  الذي 
سينت  مثل  لألعاصري  المعرضة  الكاريبية  الجزر  لدعم  مماثل  مخطط   )VNG( الهولندية 
ووضع  واالطارات،  األزمات  إدارة  خطط  عىل  والتدريب  المعرفة  تبادل  خالل  من  مارتني 

قوانني البناء المقاومة، ومواءمة نظام إدارة المعلومات.

تحالف  “بناء  للتربع  برنامجا  الدوليني،  الرشكاء  بالرشاكة مع   ،)UCLG ASPAC( كما نظمت 
من  المترضرة  للمدن  الهادئ”  والمحيط  آسيا  في  المرونة  أجل  من  محيل  حكومي 
لمنظمة  التابع  الكوارث  مخاطر  من  الحد  دعم  صندوق  يهدف  المنطقة.  في  الكوارث 
UCLG ASPAC إىل: 1( دعم االدارات المحلية المترضرة أثناء مرحلة إعادة التأهيل. 2( اتخاذ 
لالدارات  القدرات  لبناء  تدريب  برنامج  توفري   )3 واالستعداد.  التخفيف  مثل  وقائية  تدابري 
المحلية حول كيفية الترصف أثناء الكوارث )االستجابة( وقبل وقوع الكارثة )التأهب(، 4( 
توفري الخربة الدولية )اسرتاتيجية وخطة العمل المحلية للحد من مخاطر الكوارث وأدوات 
تقييم اطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث(، 5( مساعدة االدارات المحلية عىل إعادة 

االتصال مع أصحاب المصلحة المتعددين من خالل توفري مرافق االتصال.

لعبت اتحادات االدارات المحلية واالقليمية خالل أزمة COVID-19 دورا تنسيقيا في توصيل 
المحلية  االدارات  أو  الجامعات،  أو  الخاص  القطاع  مثل  رشكاء  إىل  أعضائها  احتياجات 
واالقليمية واتحاداتها في محاوالت أخرى، واليت أعربت عن اهتمامها بالمساعدة في 
دعم عمل االدارات المحلية واإلقليمية من خالل البحوث والسلع والخدمات والمساعدة 
في بناء القدرات. أنشأت هيئات االدارات المحلية واالقليمية مواقع الويب واالجتماعات 
الجديدة  االتصال  منصات  واستخدمت  االجتماعي  التواصل  وسائل  ومجموعات 
والقائمة لتبادل األمثلة الجيدة بني األعضاء، وكذلك مع اإلدالء بالبيانات الوطنية. قامت 
مرتوبوليس، عىل المستوى العالمي بالتعاون مع AL-LAs و UCLG، بإنشاء منصة عىل 
“المدن من أجل الصحة العالمية” واليت جمعت أكرث من  400 حالة. بالتعاون مع موئل 
عرش  خمسة  من  أكرث  لUCLGا  العالمية  األمانة  نظمت  ومرتوبوليس،  المتحدة  األمم 
تجربة تعليمية حية )LLE(، وهو شكل لتبادل التطبيقات والخربات في مجال السياسات. تم 
تكييف هذا الشكل أيضا من قبل األقسام اإلقليمية في آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا 
 APEKSI الالتينية وأفريقيا واالتحادات الوطنية. في إندونيسيا عىل سبيل المثال، تتقاسم
التطبيقات إللهام االدارات المحلية األخرى وتوفري مؤتمرات حول قضايا محددة  أفضل 

لم توضحها الحكومة الوطنية.

تقوم رابطة المدن في الفلبين )LCP( بتسهيل الروابط وبناء القدرات

تعمل رابطة المدن الفلبينية عىل زيادة قدرة أعضائها من خالل تقديم الدعم في تنفيذ 
الربامج والمشاريع المتعلقة بالمرونة والحد من مخاطر الكوارث. تشجع الرابطة مشاركة 
مخاطر  من  الحد  تمس  اليت  القدرات  بناء  ومشاريع  برامج  في  فيها  األعضاء  المدن 
المناخ. وتعمل كرشيك استشاري تقدم مدخالت قيمة فيما  الكوارث والتأقلم مع تغري 

 يقود اتحاد المدن
 فريق عمل )CUF(الفرنسية

 لمنع األزمات، UCLG منظمة
 والذي يهدف إلى دعم قدرة
 االدارات المحلية واالقليمية

 المتضررة من األزمة من خالل
 تعلم األقران الذي يركز على

 التعافي وإعادة البناء بشكل
أفضل
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ويوثق  الرشكاء  يقودها  اليت  المشاريع  من  كثريا  تستفيد  قد  اليت  المدن  باختيار  يتعلق 
أيضا التقدم المحرز في هذه األنشطة من أجل تكرارها في مدن أخرى. وتساعد الرابطة 
المدن  الرئيسيني في  القرار  التنسيق مع صانعي  الرشكاء عىل  باعتبارها رشيكا سياسيا، 
الرائدة )أي رؤساء البلديات ورؤساء األقسام( لضمان دعم المرشوع واستدامته من قبل 

وحدة االدارة المحلية.

1. مرشوع بناء المرونة المناخية من خالل الخطط والتصاميم الحرضية هو مرشوع مدته 
إىل  يهدف  والذي   ،)IKI( األلمانية  للحكومة  الدولية  المناخ  مبادرة  تموله  سنوات  ثالث 
التأقلم مع تغري  الفلبينية في تحسني السياسات واللوائح والقدرات عىل  دعم الحكومة 
الخمس  التجريبية  المدن  لمساعدة  للمرشوع  التوجيهية  اللجنة  في   LCP تشارك  المناخ. 
التأقلم مع  القدرة عىل  تعزيز  المرشوع في  تنفيذ  الربنامج من خالل  للمرشوع. ويساعد 
األخطار والكوارث الطبيعية المتصلة بالمناخ في جميع البلدان. ساعدت LCP بعد االنتهاء 
الحد  اسرتاتيجيات  وتنفذ  تتبىن  اليت  المحلية  االدارات  نسبة  زيادة  أيًضا في  المرشوع  من 
مخاطر  من  للحد  الوطنية  االسرتاتيجيات  مع  يتماىش  بما  المحلية  الكوارث  مخاطر  من 

الكوارث.

من  المكثفة  التقنية  الحوارات  خالل  من  العامودي  والتعلم  التكامل  مرشوع  وركز   .2
عىل  الفلبني  في  المتحدة  األمم  لموئل  التابع  االنبعاثات  المنخفضة  التنمية  أجل 
المناخ  مع  التكيف  عىل  القادرة  التنمية  لتعزيز  المستويات  المتعددة  الحوكمة  تحسني 
والمنخفضة االنبعاثات بني القطاعات الرئيسية المشاركة في إجراءات تغري المناخ. كون 
انه قد تم انتخاب الرابطة رئيسا للجنة التوجيهية لمرشوع V-LED في كانون االول 2017، 
نظر  وجهات  لتقديم  ودولية  محلية  عمل  ورش  في  الحني  ذلك  منذ  المنظمة  شاركت 
حول كيفية تآزر هيئات االدارات المحلية مع الحوكمة متعددة المستويات والصالت بني 

االدارات المحلية لمواجهة تغري المناخ وبناء المرونة

Box 14.  

            

             المراقبة

المراقبة هي دور متواصل تقوم به هيئات االدارات المحلية واالقليمية اليت توفر أدلة 
ذلك  والتوعية. وينطبق  والتنسيق  القدرات  وبناء  المنصارة  لتنفيذ عملها في مجال  لها 
البيانات  أيضا فيما يتعلق باضفاء الطابع المحيل عىل إطار عمل سنداي من خالل رصد 
وجمعها وتحليلها ومتابعة التقدم المحرز من أجل إرشاك أصحاب المصلحة في حمالت 

مستمرة للحد من المخاطر وبناء المرونة.

يتم قياس أهداف إطار سنداي عىل المستوى العالمي من خالل األهداف والمؤرشات 
واألبعاد  تنفيذه  في  المحرز  التقدم  يتتبع  الذي  سنداي  إطار  متابعة  خالل  من  الوطنية 
ذات الصلة اليت تنعكس في أهداف التنمية المستدامة. يمكن أن تؤدي المنظمات غري 
الحكومية دورا رئيسيا في اإلبالغ عن آلية المتابعة وتتبع التقدم المحرز في إطار سنداي. 
ويمكنها أن تعزز المشاركة في نظام الرصد من خالل جمع البيانات المصنفة اليت تشري 
عىل  المحرز  والتقدم  االحتياجات  عن  اإلبالغ  وضمان  وأقاليمها  مدنها  في  التنفيذ  إىل 
المستويات المحلية في التقارير المرحلية الوطنية. وهذا من شأنه أن يتيح إسقاطا أفضل 
االقتصادي  النظام  الستعادة  الالزم  والوقت  التعافي،  ووقت  وتكاليفها،  الكوارث،  ألثر 

واالجتماعي، وأخريا التخطيط المرتجع والتوقع التخاذ قرار بشأن التنمية الحرضية.

الفلبين
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 يمكن لهيئات االدارات المحلية واالقليمية باالضافة اىل ذلك زيادة الوعي لدى االدارات 
وتطوير  المرونة،  بناء  في  تقدمهم  وتتبع  المرونة،  تقييمات  إلجراء  واالقليمية  المحلية 
أن تعمل  المدن مرنة. يمكن  بدأتها حملة جعل  اليت  تلك  مراجعات محلية طوعية مثل 
هيئات االدارات المحلية واالقليمية كوسيط بني االدارات المحلية وبرامج المرونة الدولية 
الدولية  اآلليات  المتحدة  األمم  بني منظومة  المستويات  الحوارات متعددة  تسهل  اليت 
األخرى مثل المنتديات اإلقليمية حول الحد من مخاطر الكوارث وبناء المرونة، باإلضافة 

اىل االدارات المحلية

المحلية  االدارات  هيئات  إجراءات  من  رئيسية  خطوط  خمسة  النهائي:  التأمل       
واالقليمية -تقديم اقرتاحات

والمرونة،  بالمخاطر  الوعي  زيادة  عىل  المحلية  االدارات  هيئات  تعمل  هل  التوعية:   .1
واالستثمار في أدوات االتصال وتسليط الضوء عىل تحديات معينة وتطبيقات جيدة.

2. المنارصة: هل من المفيد أن تقوم هيئات االدارات المحلية بالمنارصة نيابة عن االدارات 
المحلية واالقليمية من أجل بيئة تمكينية عىل المستوى الوطين. ضمان خطوط واضحة 

للدعم والتنسيق عىل جميع المستويات.

3. التجسري: هل هناك  دعم عميل لتحسني إدارة الحد من مخاطر الكوارث وبناء المرونة 
من خالل إنشاء روابط أفقية ورأسية قبل الكوارث وأثناءها؟

4. بناء القدرات: هل يمكن أن توفر اتحادات االدارات المحلية فرصا لزيادة قدرة االدارات 
المحلية واالقليمية من خالل التدريب المستمر والمضموني

وتحديث  المساءلة  لدعم  واإلقليمية  المحلية  اإلجراءات  متابعة  في  فّكر  المتابعة:   .5
االتصاالت بشأن البيانات الوطنية ذات الصلة للحد من مخاطر الكوارث

 يمكن أن تلعب االدارات
 المحلية واالقليمية دوًرا
 رئيسًيا في رصد البيانات

 وجمعها وتحليلها، ومتابعة
 التقدم من أجل ضمان حصول

المدن على الدعم الكافي

الفصل 3:
تعزيز بيئة تمكينية من خالل هيئات االدارات المحلية واالقليمية
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       مساهمات هيئات االدارات المحلية واالقليمية

اذا كان لديك موظفني أو ممثلني من الجمعيات الوطنية أو اإلقليمية، فإن هذا التمرين 
الجمعية)الجمعيات(،  المناطق األعضاء، وأمانة   / المدن  المناقشة بني  يمكن أن يسهل 

من أجل تحديد االحتياجات والثغرات وفرص العمل.

المحلية  االدارات  من  مزيج  عىل  الحصول  بهدف  مجموعات،  في  المشاركني  قسم   .1
واالقليمية وهيئات  االدارات المحلية واالقليمية وممثيل أصحاب المصلحة اآلخرين في 

كل مجموعة.

2. أعط كل مجموعة نسخة من النرشة مع خمسة خطوط للعمل.

في  واالقليمية  المحلية  لالدارات  المحددة  االحتياجات  لتحديد  مجموعة  كل  دعوة   .3
بلدهم / المنطقة وكتابتها تحت خط العمل األنسب لها.

4. تحليل قائمة االحتياجات وتحديد اإلجراءات اليت تقوم بها الرابطة الوطنية / اإلقليمية 
بالفعل، وفرص اتخاذ إجراءات جديدة استجابة لهذه االحتياجات. اكتب اإلجراءات اليت يتم 

تنفيذها بلون واحد، وفرص العمل بلون مختلف.

       مالحظة: ستحتاج كل مجموعة إىل أقالم  بلونني مختلفني لهذه الخطوة.

الجديدة  اإلجراءات  أحد  تنفيذ  إمكانية  مناقشة  خالل  من  العملية  هذه  من  االنتهاء   .5
وكيف يمكن لكل صاحب مصلحة في المجموعة المساهمة فيه

      المصادر

  Global Taskforce of Local and Regional Governments, 2020. 
TOWARDS   THE LOCALIZATION OF THE SDGs How to accel-
erate transformative actions in the aftermath of the COVID-19 
outbreak. Local And Regional Governments’ Report To The 2020 

HLPF. Facilitated by UCLG.

 OECD, 2020. The territorial impact of COVID-19: Managing the 
crisis across levels of government.

  UCLG Taskforce for Territorial Prevention and Management of 
Crisis, 2019. Guidance for Local Authorities on Effective Working 

with Humanitarian Actors.

  UCLG, 2020. Live Learning Experience’s Site

تمرين

  20-30  

 قّسم المشاركين
الى مجموعات

 المساهمات
 من قبل هيئات

 اإلدارات المحلية و
اإلقليمية

الفصل 3:
تعزيز بيئة تمكينية من خالل هيئات االدارات المحلية واالقليمية
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النرشات 
 تعليمات عامة وبطاقات ومواد أخرى واجب تحضيرها 

 أوراق عمل ومعلومات مفيدة للمشاركين  



نشاط
الصدمة بطاقات  والمدينة:  الشخص 

قطع بطاقات لتسليمها إىل كل مشارك أو مجموعة. يمكنك استخدام مخطط التحليل في 
الصفحة التالية لتوجيه األنشطة أو تركه مفتوحًا

وباء

كان هناك وباء عالمي وكنت مصابا بـ 
.COVID-19

حريق

كان هناك حريق و واحرتق مزنلك 
بالكامل.

هجوم ارهابي محطة نووية

كان هناك ترسب من محطة نووية 
وتسببت بأصابتك بالرسطان

كان هناك هجوم إرهابي وكنت قد 
فقدت شخصني من عائلتك.



شخص

جهاز مناعي ) داخلي (  نظام الدعم ) خارجي (

ينة مد

جهاز مناعي ) داخلي ( نظام الدعم ) خارجي(

نشاط
التحليل مخطط  المدينة:  و  الشخص 



نشرة
األساسية المفاهيم  والمرونة:  المخاطر 

ما هي المخاطر والمرونة؟ الخلفية والمصطلحات

يتم تعريف مخاطر الكوارث عىل أنها” خسارة محتملة في األرواح أو اإلصابة أو 
األصول المدمرة أو التالفة اليت يمكن أن تحدث لنظام أو مجتمع في فرتة زمنية 
محددة “ )UNISDR 2017A(.  يتم تحديد مخاطر الكوارث كدالة للخطر والتعرض 

وقابلية الترضر من حيث التبسيط، ويظهر في المعادلة التالية:

األزمة )الخطر( هي عملية أو ظاهرة أو نشاط برشي قد تسبب خسائر في األرواح أو 
إصابات أو تأثريات صحية أخرى أو أرضار في الممتلكات أو اضطراب اجتماعي واقتصادي 
أو تدهور بييئ.  قد تكون األزمات طبيعية أو برشية المنشأ أو اجتماعية طبيعية المنشأ.

األزمات  مثل  الطبيعية،  والظواهر  بالعمليات  الغالب  في  الطبيعية  األخطار  ترتبط 
الزالزل واالنهيارات األرضية أو النشاط الربكاني، األخطار الهيدرولوجية  الجيوفزييائية مثل 
مثل  الجوية  األرصاد  اخطار  وتسونامي،  الرطبة  األرضية  واالنهيارات  الفيضانات  مثل 
الغابات  وحرائق  الجفاف  مثل  المناخية  واألخطار  القصوى،  الحرارة  ودرجات  العواصف 
الحوادث  البرشية وتشمل  باألنشطة  األزمات البشرية  ترتبط    .)EMDAT لتصنيف )وفقا 
التكنولوجية )مثل االنسكابات النفطية أو الحرائق الصناعية أو الترسيبات السامة(، وكذلك 
للكائنات  التعرض  عن  ناتجة  البيولوجية  األزمات  االجتماعية.  واالضطرابات  الزناعات 
األمثلة  ومن  تحملها.  قد  اليت  بالنواقل  المنقولة  األمراض  أو  السامة  وموادها  الحية 
أو  البكترييا  أو  الطفيليات  مثل  لألمراض  مسببة  عوامل  يحمل  الذي  البعوض  ذلك  عىل 

الفريوسات )مثل المالريا(. يمكن اعتبار األوبئة اجتماعية طبيعية في األصل.

من  وغريها  اإلنتاجية  والقدرات  واإلسكان  التحتية  والبنية  الناس  حالة  هو  التعرض 
األصول البرشية الملموسة الموجودة في المناطق المعرضة لألزمة. يمكن أن تشمل 

مقاييس التعرض عدد األشخاص أو أنواع األصول في منطقة ما.

القابلية للتضرر هي الظروف اليت تحددها العوامل أو العمليات المادية واالجتماعية 
األنظمة  أو  األصول  أو  المجتمع  أو  الفرد  قابلية  من  تزيد  اليت  والبيئية  واالقتصادية 
لتأثريات األزمات. عىل سبيل المثال، يمكن أن يكون المجتمع ضعيفا بسبب البنية المادية 
بني  التنسيق  وعدم  المواطنني،  بني  االجتماعية  المساواة  وعدم  التحتية،  وبنيته  لمبانيه 

مؤسساته من بني عوامل أو عمليات أخرى.

وفقا إلطار سنداي )األمم المتحدة 2015a(، المرونة هي “ قدرة نظام ما أو مجتمع 
معرض لألخطار عىل مقاومة آثار األزمة واستيعابها والتأقلم معها وتحويلها والتعافي 
منها في الوقت المناسب وبطريقة فعالة، بما في ذلك من خالل الحفاظ عىل هياكلها 

األساسية ووظائفها واستعادتها من خالل إدارة المخاطر.”

الخطورة
التعرض األزمةقابلية التضرر

يتم تحديد المخاطر والمرونة من 
قبل المنظمات والمجاالت المختلفة 

من خالل عدسات ووجهات نظر 
مختلفة. وستستخدم وحدة التدريب 

هذه المصطلحات من منظور إطار 
سنداي للحد من أخطار الكوارث 

)SFDRR( وجدول االعمال الحضري 
.)NUA( الجديد

يمكن أن يساعد فهم كل 
عنصر من عناصر المخاطر في 

تحديد إجراءات محددة للحد 
من المخاطر وبناء المرونة



Module 1: Resilience 
HANDOUTS FOR PARTICIPANTS

ويصف جدول األعمال الحرضي الجديد المدينة المرنة كمدينة “ قادرة عىل استيعاب والتأقلم 
والتعافي من الصدمات و الضغوط محتملة الحدوث، حيث توجه نفسها بطريقة إيجابية نحو 
االستدامة”]UN-Habitat 2018(. كما ينص الجدول عىل فهم  إمكانية عمل المدن كنظم 
يمكن  كيف  لفهم  األهمية  بالغ  أمر  ومتكاملة  ومرتابطة  معقدة  إيكولوجية  اجتماعية 
عىل  والحفاظ  واألصول  الحياة  حماية  والحوكمة  والتنمية  المرونة،  عىل  القائم  للتخطيط 

استمرارية الوظائف من خالل أي صدمة أو ضغوط محتملة.

في تحليل أنظمة المرونة هذا يتم تعريف صدمات المرونة عىل أنها “أحداث مفاجئة تؤدي، 
عىل األرجح، إىل آثار سلبية تتكشف في غضون ساعات أو أيام في المناطق الحرضية، في حني 
األمم  )موئل  المدينة”  مرونة  الرتاكمية  آثارها  تقوض  بأنها ضغوط مزمنة  الضغوط  ُتعرَّف 
البيئية والمناخية والعمليات االجتماعية واالقتصادية  المتحدة 2018(. كما تحدد االتجاهات 
والقرارات واإلجراءات السياسية كيفية تغري جميع هذه العنارص المختلفة وتتفاعل مع مرور 

الوقت، كما هو موضح في الرسم التايل.

                الرسم: يتضمن الفهم األكرث منهجية للمرونة أنواعا مختلفة من الصدمات والضغوط، ويتأثر بالعمليات 
واالتجاهات البيئية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية.

 

األزمة

المخاطر

وقت

ت
وق ت

وق

التوتر الصدمات

األنطمة

الضعفالتعرض

االتجاهات البيئية والمناخية

تغير المناخ
 االتجاهات الطبيعية

العمليات االجتماعية-االقتصادية

النمو السكاني
التنمية االقتصادية والتوزيع

الحوكمة واتخاذ القرارات
رؤية المدينة

سياسات التأقلم
 والتخفيف والحوافز

 

فهم امكانية عمل المدن  
كنظم اجتماعية إيكولوجية 

معقدة ومترابطة ومتكاملة 
أمر بالغ األهمية للتخطيط 

القائم على المرونة والتنمية 
والحوكمة.

نشرة
األساسية المفاهيم  والمرونة:  المخاطر 



Sample city

األبعاد المكانية
محافظة تقع في جزيرة. عاصمة إقليمية على مقربة من بركان مع 

ثورات بركانية دورية، مع وجود العديد من المستوطنات في األطراف 
المعرضة لخطر كبير. عرضة للضرب من قبل العواصف االستوائية.

السكان و التركيبة 
السكانية

1.300.000 نسمة.
غالبية السكان تحت 25.56 % يعيشون في العاصمة.

اإلقتصاد و سبل العيش
الزراعة هي صناعة اقتصادية رئيسية، تعزز التأثير الذي يمكن أن 

تحدثه العواصف الكبرى في قطاعات أخرى مثل الصحة والتغذية 
والتعليم واألمن الغذائي والتنمية االجتماعية واالقتصادية الشاملة.

اإلدارة المحلية و اإلدارة 
العامة

محدودة. وظيفة  لديها  ولكن  سنوات،   4 كل  الحكومة  انتخاب   يتم 
 االدارة المحلية مسؤولة بشكل أساسي عن تنظيف الشوارع، واإلضاءة،
 وتنظيم المرور، ولكنها مسؤولة أيضا عن التطعيم، والخدمات الصحية

.األساسية، كما تتحمل مسؤولية السكان واألراضي

التحديات المستمرة تعزز محدودية الوصول إلى األسواق، واالفتقار إلى المهارات 
التقنية، واالفتقار إلى القدرة من تعزيز الفقر المستمر والتفاوتات 

االجتماعية واالقتصادية في المقاطعة.

نشرة
المدينة ملف  من  مثال  والمرونة:  المخاطر 



الكوارث مخاطر  من  الحد  منظور 

األزمات  القابلية للتضرر

المرونة منظور 

الصدمات الضغوط

تمرين
التحليل  مخطط  والمرونة:  المخاطر 



المدينة

األبعاد المكانية

السكان و التركيبة 
السكانية

اإلقتصاد و سبل العيش

اإلدارة المحلية و اإلدارة 
العامة

التحديات المستمرة

تمرين
مدينتك ملف  والمرونة:  المخاطر 

اكتب خصائص مدينتك حسب كل نقطة:



قم بزيارة https://www.sdgs.uclg.org/ لالطالع عىل وصف كامل لكل هدف من 
أهداف التنمية المستدامة وجميع األهداف ذات الصلة

نشرة
األهداف المستدامة:  التنمية  اهداف  و  المرونة 



Module 1: Resilience 
HANDOUTS FOR PARTICIPANTS

SDGs الضواغط  الضغوط

الفقر المرّكز

الجوع وسوء 
التغذية

بيئة غير صحية 
ومحرومة

األّمية

عدم المساواة 
بين الجنسين

هذه  تعمل  والضغوطات.  للضواغط   CRGP  / المتحدة  األمم  موئل  قائمة  من  مقتبس 
السياق  عىل  بناء  التعديالت  أو  لإلضافات  مفتوحة  وهي  بداية  كخيار  الشاملة  غري  القائمة 

المحيل.

التميزي-أشكال متعددة: عنرصية / دينية / جنسية 
/ عرقية / قومية

التوزيع المكاني غري المتكافئ للفرص  •
تأثريات الفصل المكاني / تقسيم المناطق  •

عدم المساواة في الدخل  •
اإلخالء القرسي  •

الفقر  •
العزلة االجتماعية - عدم الوصول إىل   •

الخدمات االجتماعية
البطالة  •

عدم الحصول عىل الخدمات األساسية بما في   •
ذلك الصحة

...  •

عدم كفاية اإلمدادات الغذائية  •
االعتماد عىل الغذاء  •

أساليب الزراعة واإلنتاج الزراعي الهشة وغري   •
المستدامة

عدم وجود رقابة وتفتيش عىل األغذية  •
الفقر  •

عدم الوصول إىل األرايض الزراعية   •
نقص الوعي المزتايد بشأن الزراعة المستدامة  •

تدهور األرايض الزراعية  •
الجفاف  •

فقدان األرايض الزراعية  •
...  •

عدم كفاية تغطية خدمات المياه والرصف   •
الصحي

عدم كفاية تغطية الخدمات الصحية  •
عدم كفاية القدرة عىل رفع مستوى الوعي  •

عدم وجود رقابة وتفتيش عىل األغذية  •
عدم متابعة األمراض المعدية   •

عدم الحصول عىل خدمات المياه والرصف   •
الصحي

عدم الحصول عىل الخدمات الصحية األساسية  •
التطورات في المناطق الخطرة بما في ذلك   •

المناطق الملوثة / المتسخة / المناطق 
الصناعية الثقيلة

...  •

عدم كفاية تغطية الخدمات التعليمية  •
عدم كفاية القدرات المادية للخدمات/   •

المرافق التعليمية
عدم كفاية تغطية األنشطة / المرافق   •

الثقافية )مثل المكتبات(
عدم الحصول عىل خدمات التعليم   •

عدم الوصول إىل األنشطة الثقافية  •
الفقر  •

التميزي القائم عىل الجنس  •
الحواجز المعيارية/ الترشيعية  •

الفقر  •
تكوين العمالة   •

عدم الحصول عىل خدمات التعليم  •
عدم الحصول عىل الخدمات األساسية بما   •

في ذلك الصحة 
عدم المشاركة في صنع القرار وتنفيذه  •

عدم وجود خطط وسياسات للتوعية  •
حواجز التنقل  •

المعايري االجتماعية والثقافية  •
التهجري  •

...  •

نشرة
والضغوطات الضواغط  المستدامة:  التنمية  اهداف  و  المرونة 



Module 1: Resilience 
HANDOUTS FOR PARTICIPANTS

SDGs الضغوط الضواغط

سوء إدارة 
التمثيل الغذائي 

الحضري

االعتماد العالي 
على الطاقة غير 

النظيفة

النمو االقتصادي 
غير الصحي 

والبطالة

البنى التحتية 
الهشة

التنمية الصناعية 
غير المستدامة

عدم المساواة 
االجتماعية 

واالقتصادية

سوء إدارة دورات الماء  •
سوء إدارة دورات الطاقة  •

سوء إدارة النفايات الصلبة  •
سوء إدارة دورات اإلنتاج واالستهالك   •

الغذائي 

سوء إدارة النقل  •
سوء إدارة الخدمات اللوجستية الحرضية  •

...  •

عدم وجود حوافز لتشجيع استخدام الطاقة   •
النظيفة

سوء إدارة دورات الطاقة  •
عدم كفاية التوعية الشعبية   •

مصادر الطاقة النظيفة اليت ال يمكن دفع   •
بدلها

...  •

عدم كفاية التنويع االقتصادي  •
عدم كفاية فرص العمل  •

الركود االقتصادي  •
عدم كفاية التنويع االقتصادي  •
عدم كفاية تغطية نظام النقل  •

العزلة االجتماعية / الوصول المحيل   •
للشبكات االجتماعية

نقص مهارات العمل  •
التميزي-أشكال متعددة: عنرصية / دينية /   •

جنسية / إثنية / قومية

بيئات العمل غري المستقرة   •
عدم الوصول إىل نظم التنقل  •

تجاوز األزمة االقتصادية / المالية للمدينة /   •
المستوى الوطين

...  •

شيخوخة البنية التحتية  •
البنية التحتية غري المتطورة   •

صيانة منخفضة للبنية التحتية  •
...  •

االستبعاد االقتصادي  •
االستبعاد االجتماعي  •

التميزي-أشكال متعددة، بما في ذلك الجنس   •
والعرق والدين والقومية

الفصل المكاني / تقسيم المناطق  •
انعدام األمن في الدخل  •

انعدام األمن في التملك  •
عدم الحصول عىل الخدمات االجتماعية   •

• عدم الحصول عىل خدمات التعليم
البطالة  •

عدم الوصول إىل نظم التنقل   •
االقتصاد غري الرسمي  •

الترشيد  •
اإلخالء القرسي  •

...  •

نقص التنوع في الصناعات والتصنيع  •
عدم كفاية تغطية نظام النقل  •

 

صناعات ذات انبعاثات كثيفة  •
...  •

نشرة
الضغوطات و  الضواغط  المستدامة:  التنمية  واهداف  المرونة 



Module 1: Resilience 
HANDOUTS FOR PARTICIPANTS

SDGs الضغوط الضواغط

التحضر السريع 
وغير المنظم 

التقلص 
الحضري 

عدم الكفاءة 
في استخدام 

الموارد

تدهور النظام 
اإليكولوجي

العجز في 
العدالة 
واألمن 

االفتقار إلى 
السياسات 
والتماسك 

المؤسساتي

الزحف العمراني  •
الفصل المكاني  •

الحرمان المحيطي والتخصص  •
الموئل غري الرسمية   •

السكن في المواقع الخطرة  •
عدم كفاية الهياكل-عدم كفاية إنفاذ   •

القواعد واألنظمة
التطورات منخفضة الكثافة  •

أحادية المركز   •
عدم كفاية تغطية الهياكل األساسية  •

ارتفاع االعتماد عىل السيارات مقابل انخفاض   •
االعتماد عىل النقل العام والمستدام

فقدان األرايض الزراعية  •
فقدان األصول الطبيعية  •

عدم الوصول إىل األماكن العامة المفتوحة  •
...  •

الشيخوخة السكانية  •
الهجرة السلبية   •

التدهور االقتصادي  •
...  •

االستهالك غري المستدام لألرايض  •
التغيريات غري الرضورية في استخدام األرايض  •

عدم وجود الحوافز بما في ذلك الحوافز   •
اإليجابية والسلبية لتعزيز كفاءة الطاقة 

)سكين / تجاري / صناعي(
عدم كفاية تطورات االستخدام المختلط   •

أنماط االستهالك غري المستدامة  •

االعتماد الشديد عىل المصادر البعيدة للطاقة   •
والمياه والغذاء والمواد

...  •

الفقر  •
التدهور البييئ  •

انبعاثات الغازات الدفيئة  •
قطع الغابات  •

انبعاثات الكربون األسود  •
تلوث الهواء  •

التلوث البحري  •
حرائق الغابات   •

تآكل السواحل  •
الموقع المكاني غري المناسب للصناعات   •

الخطرة
الضجيج  •

سوء إدارة النفايات الصلبة  •
سوء إدارة مياه الرصف الصحي  •

...  •

الفقر  •
ارتفاع معدالت الجريمة  •

التميزي  •
الفساد  •

االستبعاد االقتصادي  •
عدم المساواة بني الجنسني  •

التميزي   •
العنف  •

التفاوتات االجتماعية واالقتصادية  •
عدم كفاية إنفاذ القانون  •
انتشار الموئل غري الرسمية  •

...  •

عدم كفاية سياسات وتدابري الحد من   •
المخاطر

عدم متابعة وتقييم السياسات بما في ذلك   •
سياسات الحد من المخاطر

عدم كفاية قدرات االدارات المحلية - المالية   •
والموارد البرشية

تنازع االختصاصات والكفاءات   •
عدم وجود آليات لتعبئة الموارد  •

الحواجز اليت تحول دون مشاركة الشعب في   •
صنع القرار وخاصة لألشخاص الذين يعانون 

من حاالت ضعف
...  •

نشرة
الضغوطات و  الضواغط  المستدامة:  التنمية  اهداف  و  المرونة 



الصدمات األزمات/  الضغوط   / التضرر  قابلية 

أهداف وغايات التنمية المستدامة ذات الصلة:

أهداف وغايات التنمية المستدامة ذات الصلة:

أهداف وغايات التنمية المستدامة ذات الصلة:

أهداف وغايات التنمية المستدامة ذات الصلة:

أهداف وغايات التنمية المستدامة ذات الصلة:

أهداف وغايات التنمية المستدامة ذات الصلة:

     حدد الصدمات والضغوط الرئيسية الثالث )أو األزمات ونقاط الضعف( اليت تواجه مدينتك. 
تحديد أهداف التنمية المستدامة واألهداف اليت يمكن أن تساعد في حل أو تخفيف كل 

منها.

تمرين
التحليل مخطط  المستدامة:  التنمية  واهداف  المرونة 
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أو  للمدن  والنظامية  اإلدارية  والقدرات  التأهب  تقييم  عىل  نتعرف   ،2 الفصل  في 
االدارات المحلية، واليت تشري إىل الوضع "الطبيعي".

يستند التمرين التايل عىل قصة حقيقية، وسوف تساعد المشاركني عىل تخيل االدارة 
للحصول  والفرص  االحتياجات  تقييم  عىل  ومساعدتهم  صدمة،  حالة  في  المحلية 

عىل الدعم.
أصيبت المجتمعات بصدمة نفسية، وكذلك االدارة المحلية بعد التسونامي في آتشيه.
أثناء الكارثة، كما فقد رئيس  البلدية أصيبوا أو فقدوا أرواحهم  %10 من موظفي   •

البلدية السابق في الفيضانات.
تأثرت 60 % من المباني الحكومية بشكل ال يمكن استخدامها.  •

وسجالت  العقاري،  والسجل  البلدية  الوثائق  فقدان  خاص  بشكل  المثري  من  كان   •
السكان وانتمائهم، بما في ذلك سندات األرايض.

من  أول  هم  المحمول  الهاتف  خدمات  مقدمو  وكان  االتصال،  قنوات  تعطلت   •
يقوم برتكيب البىن الالزمة.

غري  المنظمات  عرشات  وكانت  المانحني  مجتمع  تعبئة  نفسه  الوقت  في  تم   •
الحكومية ترسل السلع ومواد البناء، أو حىت وحدات سكنية جاهزة كاملة.

أرادت الوكاالت المانحة أن تعرف في أرسع وقت ممكن أين يمكنها توجيه الدعم،   •
ورشاء الرتاخيص، والمستخدمني، ونظراء الربامج.

تمرين
تخيل انك كنت تعمل منذ 10 سنوات في مكتب التخطيط، واآلن ذهب أفضل زمالئك، 

وفقدت ابنك، ولكن ال يوجد أحد للمساعدة والواجب يناديك.

لقد طلب منك مكتب الطوارئ الوطني إدراج أولويات الخدمة العامة.  .1

تترضر خطوط أنابيب المياه، وتشكل مساكن المياه الجوفية خطرا  •
يتم قياس األرضار في الطرق والكهرباء من قبل الرشكات الكبرية.  •

أفاد قادة المجتمع أن األرض مرتفعة للغاية لوضع البىن.  •

ترى قيادة جديدة قادمة.  .2

بدأ بعض الطالب في الحي في الوقت نفسه في تنظيف الطرق وتنظيم مجموعات   •
تضامنية لمساعدة المسنني واألطفال الذين بقوا في الخلف.

دعم  احتياجات  إلى  اإلشارة  مجاورة  مدينة  بلدية  رئيس  منك  يطلب   .3
الموظفين

تقدم البلدية من الجزء اآلخر من الدولة المساعدة وسرتسل موظفي البلدية في   •
طائرة يتطوعون لتقديم الدعم عند الحاجة.

ط نشا
الكارثة بعد  ما  حوكمة 



     قم بطباعة وقص المواد الالزمة لتكون قادرة عىل تطوير النشاط مع المشاركني

مقدمة عن المدينة )ملف المدينة(  .1  

االنتخابات )لعب األدوار(  .2

مناقشة 2020  .3

التصويت والفرز  .4

انتخابات 2030  .5

بطاقات األزمات 2030  .6

مناقشة 2030  .7

التصويت والفرز  .8

انتخابات 2050  .9

10. بطاقات األزمات 2050

11. مناقشة 2050

12. التصويت والفرز

13. بطاقات األزمات 2100

14. إغالق المناقشة

ط نشا
ت ا لخطو ا : لمستقبلية ا



مدينتك

النهر  منها  بالقرب  يوجد  معتدل.  رطب  مناخ  ذات  قارية  منطقة  في  المدينة  تقع 
الغابة  بني  النطاق  واسعة  للمحاصيل  ارايض  هناك  الغابات.  به  وتحيط  الرئييس، 
مجموعه  ما  لديها  المدينة  السكان.  من   35% ل  العمل  توفر  واليت  والمدينة 

500,000 نسمة، ومعدل الفقر 10%.

الميزانية األولية      30

مستوى المرونة 3
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الميزانية األولية      30

مستوى المرونة 3

مدينتك
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ط نشا
المدينة ملف  المستقبلية: 

مليون

مليون

مليون

مليون



المالية الشؤون  رئيس 

أولويتك القصوى هي التنمية االقتصادية 
للمدينة.

البيئية الشؤون  رئيس 

أولويتك القصوى هي التنمية المستدامة 
والحفاظ على التراث الطبيعي للمدينة.

الصحية الخدمات  رئيس 

أولويتك القصوى هي صحة ورفاه 
مواطنيك.

العمالة شؤون  رئيس 

أولويتك القصوى هي خلق فرص عمل 
للمواطنين

البلدية رئيس 

أولويتك القصوى هو اتخاذ القرارات 
الصحيحة لضمان مستقبل مدينتك.

ط نشا
المستقبلية:األدوار



2020 – المستوى 0
زادت االحتجاجات عىل نقص الوظائف في المدينة في السنوات األخرية.

أ الخيار 

تقرتح سلسلة فنادق شهرية بناء مجمع سياحي في منطقة غابات بالقرب من 
المدينة. سيعطي هذا االقرتاح الكثري من فرص العمل وسيستفيد من األرض 

اليت يبدو أنها مهجورة.

اإلستثمار 10

الربحية وسوف   2030 عام  قبل  المستثمر  المال  رأس  اسرتداد  سيتم 
تكسب 20م للوظائف والسياحة.

المرونة تخرس نقطة واحدة مقابل قطع اشجار الغابة.

ب الخيار 

تعاني من فقدان  اليت  الغابة،  الحفاظ عىل  بيئية االستثمار في  تقرتح جمعية 
من  األخرى  المناطق  الغابة  هذه  تحمي  الغازية.  واألنواع  البيولوجي  التنوع 

الفيضانات وتحسن جودة الهواء في المدينة.

اإلستثمار 5

الربحية تم  اليت  الوظائف  بسبب  المستثمر  المال  رأس  تستعيد  سوف 
إنشاؤها بحلول عام 2030.

المرونة يمكنك الفوز بنقطة واحدة للحفاظ عىل الغابات.

ج الخيار 

أو  الواعدة  المستقبلية  للمشاريع  واالدخار  االستثمار  عدم  إمكانية  هناك 
المضايقات المحتملة اليت قد تنشأ.

اإلستثمار 0

الربحية 0

المرونة يمكنك الحفاظ عىل نفس المستوى من المرونة.

ط نشا
2020 نقاش  المستقبلية: 

مليون

مليون



2030المستوى 1
الفيضانات مشكلة متنامية في المدينة وتولد اضطرابات الموئل.

أ الخيار 

يجب  للفيضانات.  كحل  الثمن  باهظ  مرشوعا  الهيدروليكية  الهندسة  رشكة  تقرتح 
للقيام بذلك استبدال األسفلت المقاوم للماء بأخرى تسمح بترصيف المياه بشكل 
والضجيج  الغبار  تلوث  البناء هذه  تسبب عمليات  أن  يمكن  دائم.  أساس  جيد عىل 

للمواطنني لعدة أشهر.

اإلستثمار 20

الربحية العمل  فرص  لتوفري  المستثمر  المال  رأس  اسرتداد  يتم  سوف 
بحلول عام 2050.

المرونة يمكنك الحصول عىل نقطتني لوقف الفيضانات.

ب الخيار 

قامت الرشكة المسؤولة عن الرصف الصحي العام بإنشاء حواجز قابلة لإلزالة 
من  الشوارع  تمنع  بحيث  الغزيرة  األمطار  هطول  قبل  وضعها  تم  مكلفة  غري 
تولد  اليت  مزيانيتها  في  التالفة  األسوار  استبدال  الرشكة  تشمل  الفيضانات. 

وظائف ثابتة عىل المدى الطويل.

اإلستثمار 10

الربحية يمكنك استعادة رأس المال المستثمر وكسب 20مليون النشاء 
فرص عمل قبل عام 2050.

المرونة يمكنك الحصول عىل نقطة واحدة لوقف الفيضانات.

ج  الخيار 

أو  الواعدة  المستقبلية  للمشاريع  واالدخار  االستثمار  عدم  إمكانية  هناك 
المضايقات المحتملة اليت قد تنشأ.

اإلستثمار 0

الربحية 0

المرونة يمكنك الحفاظ عىل نفس المستوى من المرونة.

ميكي ينا د
2030 نقاش  المستقبلية: 

مليون

مليون



2050 – المستوى 2
هناك الكثري من الضغط من المواطنني عىل الحكومة للقيام بإجراء حيال الفيضانات 

والوضع غري المستقر للمزارعني.

أ الخيار 

المزارعني  تعليم  في  االستثمار  البيئية  واالستدامة  التعليم  رشكات  إحدى  تقرتح 
أن  يجب  اآلن.  حىت  مارسوها  اليت  المكثفة  للزراعة  وبدائل  جديدة  زراعية  تقنيات 
يكون هذا الربنامج مصحوبا بإعانات حىت يتمكن المزارعون من تجديد البنية التحتية 

للعمل.

اإلستثمار 15

الربحية يمكنك اسرتداد رأس المال المستثمر وكسب 5 مليون من أجل 
انشاء نموذج اقتصادي أكرث استدامة قبل عام 2100.

المرونة ستكسب نقطتني لحماية االقتصاد من الفيضانات.

ب  الخيار 

تقرتح رشكة متخصصة في الجدران االستنادية توجيه مسار النهر الرئييس لوقف 
الفيضانات. تم تصميم هذه البنية التحتية لتحمل ما يصل إىل %20 من األمطار 
الغزيرة أكرث مما هو موجود حاليا. باإلضافة إىل ذلك، سيسمح بإنشاء منطقة 

للميش عىل ضفاف النهر لممارسة الرياضة.

اإلستثمار 25 

الربحية يمكنك استعادة رأس المال المستثمر وكسب 20 مليون النشاء 
عدد كبري من فرص عمل قبل عام 2100.

المرونة يمكنك الحصول عىل نقطة واحدة لوقف الفيضانات.

ج  الخيار 

هناك إمكانية عدم االستثمار واالدخار للمشاريع المستقبلية الواعدة أو المضايقات 
المحتملة اليت قد تنشأ.

اإلستثمار 0

الربحية 0

المرونة  يمكنك الحفاظ عىل نفس المستوى من المرونة.

ط نشا
2050 نقاش  المستقبلية: 

مليون

مليون



2030 ازمة 

2020 - 2030

خالل  السنوات ال  10 الماضیة كانت ھناك  حلقتین  من  األمطار الغزیرة.

إذا كان مستوى المرونة الخاص بك أقل من أو يساوي 2

كبرية  فيضانات  في  األمطار  تسببت 
في الحقول الزراعية واألحياء الفقرية 

في المدينة.

+ 2000 شخص متضرر

- 20مليون في  مرحلة التعافي

إذا كان مستوى المرونة أعىل من 2

المحاصيل  من  العديد  األمطار  دمرت 
وأثرت عىل حي فقري في المدينة.

+ 500 شخص متضرر

- 10 مليون في مرحلة التعافي

2050 ازمة 

2050-2030

خالل 20 سنة الماضية كانت هناك 7 حلقات من األمطار الغزيرة.

إذا كان مستوى المرونة الخاص بك أقل من أو يساوي 3

المحاصيل،  جميع  األمطار  غمرت 
بني  شديدة  مالية  أزمة  إىل  أدى  مما 

المزارعني.

+ 4000 شخص متضرر

- 25 مليون في  مرحلة التعافي

إذا كان مستوى المرونة أعىل من 3

من  كبريا  جزءا  األمطار  أفسدت 
غري  وضع  إىل  أدى  مما  المحاصيل 

مستقر بني المزارعني.

+ 2000 شخص متضرر

- 10 مليون في مرحلة التعافي

ط نشا
األزمات  بطاقات  المستقبلية: 



 2100 ازمة 

2100-2050

خالل 50 سنة الماضية كانت هناك 50 حلقة من األمطار الغزيرة.

إذا كان مستوى المرونة الخاص بك أقل من أو يساوي 5

أخرى  ومناطق  الحقول  جميع  جرفت 
من المدينة بطريقة مدمرة.

+ 50,000 شخص متضرر

- 50 مليون في مرحلة التعافي

إذا كان مستوى المرونة أعىل من 5

بعض  في  مشكلة  األمطار  تزال  ال 
المناطق عىل مشارف المدينة.

+ 500 شخص متضرر

- 50 مليون في مرحلة التعافي

ط نشا
األزمات  بطاقات  المستقبلية: 



لسنة ا المستوى الميزانية مستوى المرونه األشخاص 
المتضررون

المستوى 0

بداية 30 مليون 3 0

بعد اتخاذ القرار

المستوى 1

ما بعد األزمة

بعد اتخاذ القرار 

المستوى 2

ما بعد األزمة

بعد اتخاذ القرار

ما بعد األزمة المستوى 3

ط نشا
التقدم جدول  المستقبلية: 



الرهان على المرونة

يعتمد هذا المثال عىل افرتاض أنك تراهن عىل الخيارات اليت تمنحك أكرث نقاط 
للمرونة في كل جولة. سيجد الفريق الحكومي في هذه الحالة أنه في قرار 

عام 2050 ليس لديك مزيانية كافية لالستثمار في تدابري جديدة وال يمكنك اختيار 
الخيار 3 فقط )ال تفعل شيئا(. ومع ذلك، هذه هي النتيجة النهائية اليت تضيف 

ما يصل إىل أقل عدد من األشخاص المترضرين.

الرهان على االقتصاد

يستند هذا المثال عىل الرهان في جميع الجوالت للخيارات اليت تعطي المزيد 
من المكاسب االقتصادية. تؤدي نتيجة هذه القرارات إىل إفالس االدارة 

المحلية، مما يدل عىل عدم كفاءة القرارات قصرية األجل. يؤدي هذا السيناريو 
أيضا إىل تأثر عدد كبري من األشخاص.

أمثلة على النتائج 
المحتملة

لسنة ا المستوى الميزانية مستوى 
المرونة

األشخاص 
المتضررين

2020
البداية 30 مليون 3 0

بعد اتخاذ القرار  30 مليون  4

2030
ما بعد األزمة 20 مليون 500

بعد اتخاذ القرار  20 مليون 6

2050 
ما بعد األزمة 10 مليون 2,500

بعد اتخاذ القرار 10 مليون  6

2100 
ما بعد األزمة 

المجموع
5 مليون  6 3,000

لسنة ا المستوى الميزانية مستوى 
المرونة

األشخاص 
المتضررين

2020
البداية 30 مليون 3 0

بعد اتخاذ القرار  50 مليون  2

2030
ما بعد األزمة 30 مليون 2,000

بعد اتخاذ القرار  50 مليون 3

2050 
ما بعد األزمة 25 مليون  6,000

بعد اتخاذ القرار 45 مليون  4

2100 
ما بعد األزمة 

المجموع
5 مليون 4 56,000

ط نشا
المحتملة النتائج  المستقبلية: 



الرهان على القرارات المختلطة

يوضح هذا المثال مجموعة من القرارات اليت تفضل العديد من جوانب المدينة 
ومواطنيها، واليت لها نتائج أفضل من تلك القرارات اليت تراهن في اتجاه واحد 

فقط. التعقيد يكمن في إيجاد التوازن.

لسنة ا المستوى الميزانية مستوى 
المرونة

األشخاص 
المتضررين

2020
البداية 30 مليون 3 0

بعد اتخاذ القرار  50 مليون  2

2030
ما بعد األزمة 30 مليون 2,000

بعد اتخاذ القرار  30 مليون 4

2050 
ما بعد األزمة 20 مليون 4,000

بعد اتخاذ القرار 45 مليون  6

2100 
ما بعد األزمة 

المجموع
6 20 مليون  4,500

أمثلة على النتائج 
المحتملة

ط نشا
المحتملة النتائج  المستقبلية: 



الصدمات و 
الضغوط

 
  اإلستراتيجية

واإلجراءات
آلية التمويل

ين تمر
والتمويل اإلستراتيجيات 



الوعي

احتياجات اإلدارات المحلية 
واإلقليمية

اسهامات اإلدارات المحلية 
واإلقليمية

الحوكمة فجوة 

احتياجات اإلدارات المحلية 
واإلقليمية

اسهامات اإلدارات المحلية 
واإلقليمية

القدرة

احتياجات اإلدارات المحلية 
واإلقليمية

اسهامات اإلدارات المحلية 
واإلقليمية

قبة ا لمر ا

احتياجات اإلدارات المحلية 
واإلقليمية

اسهامات اإلدارات المحلية 
واإلقليمية

ة صر لمنا ا

احتياجات اإلدارات المحلية 
واإلقليمية

اسهامات اإلدارات المحلية 
واإلقليمية

ين تمر
األقليمية و  المحلية  األدارات  هيئات  مساهمة 


