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ورقة مسائل حول قدرة املناطق الحرضية عىل مجابهة الكوارث

الكلامت الدالة
القدرة عىل مجابهة الكوارث، املخاطر، الضعف، املخاطر، كفاءة املوارد، قدرة املناطق الحرضية عىل مجابهة الكوارث، تغري املناخ، النظم 

البيئية، املوارد الطبيعية، الحد من مخاطر الكوارث، الصدمات، الضغوط، التمويل، التخطيط الحرضي، الحكم

الغرض من الورقة
تهدف ورق��ة املسائل الحالية إىل املساهمة يف أه���داف ج��دول األع���امل ال��ح��رضي الجديد م��ن خ��ال تحسني فهم ال��دواف��ع ل��ق��درة املناطق 

الحرضية عىل مجابهة الكوارث، ومتكني نظام املدينة من الصمود والتعايف برسعة من الصدمات والضغوط املتعددة واملختلفة، وتحسني 

أدائه مع مرور الزمن. ويف سياق املجال 5، توفر القدرة عىل مجابهة الكوارث إطارا شاما للتصدي للمخاطر وتحقيق الفرص املرتبطة بتزايد 

حوادث الكوارث الحرضية وتكاليفها، واآلثار الحالية واملتوقعة لتغري املناخ، وحامية الخدمات الحيوية للنظم البيئية واملوارد الطبيعية. 

ألن التفكري يف القدرة عىل مجابهة الكوارث يشجع نظرة شمولية للنظام الحرضي–أي النظرة التي تسعى لفهم الطبيعة املرتابطة للمخطط 

امل���ك���اين، واألص�����ول امل���ادي���ة، وال��وظ��ائ��ف، واألب���ع���اد االج��ت��امع��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة ل��ل��م��دي��ن��ة–ي��ويص ال��ك��ّت��اب ب���أن تفيد امل��ن��اق��ش��ات ع��ر امل��ج��االت 

املواضيعية وأوراق املسائل األخرى من القدرة عىل مجابهة الكوارث أيضا، والسيام االقتصاد الحرضي والتنمية املكانية )أنظر أوراق املسائل 

يف إطار املجال 3(. 

املفاهيم الرئيسة
مفهوم القدرة عىل مجابهة الكوارث هو طموح وإجييرايئ عىل حد سييواء. ففي السنوات األخييرية ظهرت القدرة عىل مجابهة الكوارث بوصفها 
موضوعا محوريا للتنمية الحرضية لتكون مبثابة األسيياس ملجموعة متنوعة من التدخالت اإلسرتاتيجية واالستثامرات يف أوسيياط املؤسسات 
اإلمنائية الييرائييدة يف الييعييامل، وعييىل نحو متزايد، داخييل املجتمع اإلنييسيياين. إذ تركز الييقييدرة عييىل مجابهة الييكييوارث ليس عييىل مييدى قييدرة األفييراد 
واملجتمعات والرشكات عىل الصمود يف مواجهة الصدمات والضغوط املتعددة فحسب، وإمنا أيضا عىل خلق فرص جديدة للتنمية التحويلية. 

ويف تلك الحالة، القدرة عىل مجابهة الكوارث هي إحدى ميزات التنمية الحرضية املستدامة، بقدر ما هي محرك للتنمية نفسها. فالقدرة عىل 
مجابهة الكوارث عىل مستوى املدن تنظر إىل املنطقة الحرضية بوصفها نظاما ديناميكيا ومعقدا يتعني أن يتكيف مع مختلف التحديات بطريقة 
متكاملة وشمولية. وميكن »للنظام الحرضي« أن يتم فهمه عرب املستويات الوظيفية )عىل سبيل املثال، توليد اإليرادات البلدية(، والتنظيمية 

)مثل الحكم والقيادة(، واملادية )عىل سبيل املثال البنية التحتية(، واملكانية )مثل املخططات والتصاميم الحرضية( )أنظر الشكل 1(. 
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الشكل 1: نهج منوذج النظم الحرضية

لدى كل جزء من النظام اعتامد متأصل عىل اآلخر. ويف كال البلدان املتقدمة والنامية، املدن عرضة لتعطل أجزاء فردية أو متعددة من النظام 
الحرضي أو انهيارها، سواء أركودا اقتصاديا كان ذلك أم اضطرابات اجتامعية أم أوبئة أم فشل الحكم يف اإلعداد لنقاط الضعف يف النظام أو 
إدارتها. ولذلك تستدعي إسرتاتيجيات القدرة عىل مجابهة الكوارث فهام للعالقة املتأصلة، والرأي القائل بأن املدن ال تستطيع أن تكون قادرة 

عىل مجابهة الكوارث بصورة منعزلة. 

فعىل سبيل املثال، ينبغي لإلجراءات املتخذة عىل مستوى املدينة التي تبني القدرة عىل مجابهة تهديد معني مثل الفيضان عن طريق نقل 
املشاريع السكنية إىل مناطق أكرث أمنا أن تستغل الفرصة ملعالجة الضغوط األخييرى )مثل عدم املييسيياواة(. إذ إن إسرتاتيجيات التنمية التي 
ال تركز إال عىل قطاع أو تحد واحييد، رغم ما قد تكون عليه من حسن النوايا، ميكن أن تفوت فرص التحويل اإليجايب للمدينة، ورمبا تؤدي إىل 
تهديدات جديدة كنتيجة لذلك. فاملشاريع السكنية التي تتم حاميتها من الفيضان، ولكن التي ال توفر مساكن بأسعار معقولة، أو تقطع سبل 
عيش الناس، قد تشعل التوترات االجتامعية وتسهم يف دورة من الفقر والتسبب باملخاطر. فعىل سبيل املثال، أثناء الفيضان يف تايالند 
يف العام 2011، ترضرت 73 يف املائة من األرس ذات الدخل املنخفض يف بانكوك مقارنة مع 21 يف املائة فقط من إجاميل سكان املدينة 

)2013 ،UNISDR إسرتاتيجية األمم املتحدة الدولية للحد من الكوارث(

بناء القدرة عىل مجابهة الكوارث
مبا أن عددا أكرب من الناس واألصول ترتكز يف املدن، مثة مجموعة متزايدة التعقيد من الصدمات والضغوط التي ميكن أن تؤثر، بصورة سلبية 
أو إيجابية، عىل القدرة عىل مجابهة الكوارث )أنظر الشكل 2(. وبصفة عامة، تشمل العوامل التي تؤثر عىل قدرة املدينة عىل مجابهة الكوارث 
تنوع املخاطر وشدتها؛ واملخاطر عىل األرواح واملمتلكات؛ وضعف األنظمة البرشية واالجتامعية والبيئية وتعرضها للمخاطر؛ ودرجة استعداد 

كل من النظم الفيزيائية ونظم الحكم ألية صدمات أو ضغوط.
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الشكل 2: تصنيف املخاطر الحرضية )الصدمات والضغوط(

املصدر: البنك الدويل، 2014، مقتبس بترصف من أداة برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية لتصنيف قدرة املدن 
 .PreventionWebو DAT-EM التي تستند إىل تصنيف املخاطر من جانب ،)CRPT( عىل مجابهة الكوارث

لقد تطور مفهوم القدرة عىل مجابهة الكوارث بصورة مطردة عىل مدى السنوات. فقد أثرت دراسة علم البيئة وتحليالت الكيفية التي تؤثر فيها 
الصدمات واالضطرابات عىل النظم البيئية عىل تطبيق التفكري يف القدرة عىل مجابهة الكوارث يف النظم األخرى. وباملثل، فقد وسع ميدان 
الحد من مخاطر الكوارث بصورة فعالة الرتكيز من االستعداد لحادث كاريث إىل منظور أوسع ينظر يف كيفية تأثري قرارات التنمية عىل الضعف 

والتعرض للمخاطر املتعددة عىل مرور الزمن وكيف، وهو األهم، ميكن اتخاذ التدابري للحد من الخسائر وبناء القدرة عىل مجابهة الكوارث.  

لقد أىت االهتامم املتجدد بالقدرة عىل مجابهة الكوارث، والسيام يف القدرة عىل مجابهة الكوارث يف املناطق الحرضية، بعدد من التطورات 
الهامة. فهو يشجع عىل االهتامم مبجموعة أوسع من الصدمات والضغوط ويسعى إىل فهم كيفية تأثري تلك األمور عىل النظم الحرضية. كام أنه 

يسعى لالستفادة من املعرفة باملخاطر والضعف والتعرض للمخاطر من أجل تحديد الفرص املتاحة للتنمية التحويلية.

تؤثر الصدمات والضغوط من الظروف البيئية عىل قدرة املدن عىل مجابهة الكوارث من خالل عدة مسارات معروفة. إذ ميكن للتدهور البيئي، 
أو خسارة خدمات النظم البيئية يف اإلقليم األوسع، أن تحدث آثارا مبارشة عىل القدرة عىل مجابهة الكوارث يف املناطق الحرضية – تأمل، عىل 
سبيل املثال، يف العالقة بني تدهور النظام البيئي يف مستجمعات املياه أو األهوار والفيضان أو نوعية املياه يف املناطق الحرضية. ويدخل 

التلوث البيئي ضغوطا أخرى تقوض قدرة النظم الحرضية عىل مجابهة الكوارث، والسيام حيث تتأثر الصحة. 

حتى أن نييدرة املييوارد تتسبب يف مصدر آخر للضغوط. ورغييم ذلييك، باستثناء املياه، قد ال تكون أكرث اآلثييار املبارشة لندرة املييوارد محسوسة 
مبارشة ضمن حدود املدن، إذ إن األمناط غري املستدامة لإلنتاج واالستهالك تشكل مصدرا للضغوط املرتاكمة يف املدن. ويتم استكشاف 
الكثري من التدخالت املمكنة التي تخفف من الضغوط البيئية وتبني القدرة عىل مجابهة الكوارث من خالل إدارة النظم البيئية، وكفاءة استخدام 

املوارد، والتدابري ذات الصلة مبزيد من التفصيل يف ورقة املسائل رقم 16.
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التنمية وتعكس  تعيق  أن  الشباب،  السكان  أوسيياط  البطالة، وخاصة يف  الداخلية مثل  الضغوط  الييحييادة إىل جانب  وميين املمكن للصدمات 
مسارها عىل حد سواء. وغالبا ما تفاقم آثار الكوارث مواطن الضعف االجتامعية االقتصادية والبيئية القامئة يف النظام الحرضي. وبإمكان الجمع 

بني الصدمات والضغوط املتكررة أو طويلة األمد أن تدفع السكان الضعفاء إىل الفقر وإبقائهم فقراء )تقرير التنمية يف العامل، 2014(. 

يتطلب بناء الييقييدرة عييىل مجابهة الييكييوارث ليس فقط فهام للمخاطر واآلثيييار املييبييارشة للصدمة عييىل املنطقة املييتييرضرة، وإمنييا أيضا العواقب 
املتتالية التي ميكنها أن تحدث آثارا عميقة وطويلة األمد عرب املجتمعات، والنظم املالية، والحدود الجغرافية. تأمل، عىل سبيل املثال، يف 
اآلثار بعيدة املدى وطويلة األجل لزلزال رشق اليابان الكبري وموجات املد العايل )التسونامي( يف العام 2011 عىل سالسل التوريد وصناعة 

الطاقة النووية.

القدرة عىل مجابهة الكوارث يف جدول األعامل الحرضي الجديد
توفر األركان الثالثة لجدول األعامل الحرضي الجديد – التخطيط الحرضي والترشيعات الحرضية، ومتويل البلديات – إطارا مساعدا من أجل 

فهم القدرة عىل مجابهة الكوارث يف السياق الحرضي. 

من دون التخطيط الحرضي الجيد، قد تحل االستثامرات السيئة غري املنتجة محل االستثامرات املربحة واملستدامة خالف ذلك. ومن دون 
الحكم الرشيد والترشيعات، يكون املشهد االستثامري أكرث غموضا وتكون رؤية الخطط الجيدة وتنفيذها أكرث صعوبة. ومن دون التمويل، لن 
تؤيت حتى أفضل الخطط املوضوعة مثارها أبدا ومن املمكن أن تتجاهل اآلثار طويلة األمد لتغري املناخ عىل القرارات االستثامرية األكرث إلحاحا، 

مام يتسبب يف حلقة مفرغة من توليد املخاطر. 

من حيث التخطيط، ميكن إلسرتاتيجيات القدرة عىل مجابهة الكوارث أن تدعم النموذج اإليجايب للتوسع الحرضي املدمج واملتصل واملتكامل 
الغالبية  التأثري األكييرب عىل  القامئة عىل املعرفة باملخاطر واملجربة عىل ضغوط متعددة والتي تحدث  الييقييرارات  والشامل، عن طريق تعزيز 
العظمى من الناس. ففي سانا فيه يف األرجنتني، استخدمت الحكومة البلدية تهديد الفيضان الدائم لوضع خطة عمل متكاملة للقدرة عىل 
مجابهة الكوارث أعادت توجيه تنمية املناطق األكرث أمنا، واستغلت الفرصة للقيام بتحسينات أخرى، مثل ربط املجتمعات املحلية بشبكات 

النقل. 

توظف الكثري من املدن يف جميع أنحاء العامل إسرتاتيجيات القدرة عىل مجابهة الكوارث ملعالجة االختالالت االجتامعية واالقتصادية والبيئية 
التي هي عبارة عن إرث الرصاع املايض، أو نتيجة للظروف الحالية. ويستخدم مرشوع جوهانسبريغ »ملمرات الحرية« الخطوط املرسومة يف 

ظل نظام الفصل العنرصي إلدخال تحسينات كبرية عىل الخطة الحرضية وشبكات النقل يف املدينة. 

تشكل األمناط الحالية للتنمية الحرضية وتراكم املخاطر يف املناطق الحرضية يف الدول الهشة مصدر قلق خاص. إذ تفاقم وترية النمو الحرضي 
يف تلك املناطق كنتيجة للهجرة الداخلية من املناطق الريفية إىل الحرضية والرصاع مواطن الضعف وتجلب املزيد من الضغط عىل الخدمات 
األساسية الحرضية والتالحم االجتامعي وقييدرة املؤسسات العامة عىل االستجابة الحتياجات الناس. وألن املهاجرين غالبا ما يستقرون يف 
األحياء الفقرية املعرضة بوجه خاص للصدمات الطبيعية والتي من صنع اإلنسان، مبا يف ذلك تغري املناخ، مثة تهديد مبزيد من عدم االستقرار 

والنزوح يف تلك املناطق )أنظر ورقة املسائل رقم 2(. 

يساعد التفكري يف القدرة عىل مجابهة الكوارث املخططني الحرضيني والحكومات املحلية والرشكات عىل التفكري بالطبيعة املرتابطة للتخطيط 
عىل املستويات االجتامعية واالقتصادية والبيئية. فعىل سبيل املثال، تساعد القدرة عىل مجابهة الكوارث عىل الربط بني كيفية قيام التوسع 
الحرضي الييذي يييؤدي إىل التمدد ليس بفصل املناطق السكنية عن مصادر سبل العيش فحسب، وإمنييا أيضا إمكانية أن يديم االعتامد عىل 
الطاقة ذات االنبعاث املرتفع واملولدة من النفط األحفوري وأنظمة النقل. وباملثل، تفاقم أيضا املدن ذات التخطيط السيئ الضغوط عىل 
املييوارد الطبيعية والنظم البيئية التي تعمل مبثابة أدوات للتخفيف من تغري املناخ ومصدات طبيعية للحوادث املناخية، وتسهم يف تدهور 
األرايض )أنظر ورقتي املسائل 16 و17(. ويساعد الوعي بالطبيعة املرتابطة للمخاطر وفرص التحويل قادة البلديات واملستثمرين عىل اتخاذ 
قرارات للسياسات واالستثامر أكرث استنارة واستدامة.  والفرصة املتوفرة لربط جميع تلك العنارص لصالح املدينة مقنعة والسيام بالنظر إىل أن 

60 يف املائة من املنطقة املتوقع تحرضها بحلول 2030 ما تزال غري مبنية )أنظر ورقة املسائل رقم 18(. 

كام ميكن لنهج القدرة عىل مجابهة الكوارث للتنمية تحسني تحديات الحكم عن طريق تسليط الضوء عىل العالقة بني انهيار املهام التنظيمية 
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يف املناطق الحرضية، والسيام يف العامل النامي، وإنشاء نقاط التعرض للمخاطر الطبيعية وغريها. إذ ميكن للفساد أو عدم االهتامم يف إنفاذ 
قوانني البناء وإسرتاتيجيات االمتثال األوسع أن يرتافق مع بعض من أسوأ الكوارث يف العرص الحديث. فقبل زلزال العام 1999 يف تركيا الذي 
أودى بحياة 17,000 شخص، كانت %65 من املباين السكنية يف اسطنبول وغريها من املدن قد بنيت يف انتهاك لقوانني اإلسكان املحلية. 
وباملقابل، فقد سلط الييزلييزال الييذي بلغت شدته 8.2 درجيية عىل مقياس ريخرت قبالة سواحل تشييل يف نيسان/ أبريل يف 2014 والهزات 
االرتدادية الالحقة الضوء عىل فوائد االستثامر يف االستعداد والحد من املخاطر املرتبطة باملخاطر الزلزالية. ويعود الفضل إىل تطبيق قوانني 
البناء الصارمة يف االنخفاض الشديد يف أعداد الوفيات، إذ إن املباين والبنية التحتية قد صمدت، يف حني أن إخالء ما يزيد عىل 900,000 

شخص من الساحل، يف أعقاب التحذير من موجات املد البحري، يظهر فوائد االستثامر يف الوعي العام ونظم اإلنذار املبكر. 

كام تؤدي القدرة عىل مجابهة الكوارث دورا أكرث أهمية يف قييرارات التمويل التي تؤثر يف نهاية املطاف عىل شكل املدينة ووظيفتها. فعىل 
سبيل املثال، يف حني أن مؤسسة التمويل الدولية )IFC( التابعة للبنك الدولي أدخلت مخاطر تغير املناخ في قراراتها االستثمارية، إال أنها اآلن 
تهدف إلى فحص بعض مشاريع البنية التحتية الكبيرة من خالل عدسة أوسع بكثير ملنظور القدرة على مجابهة الكوارث. وتهدف مبادرة 
منفصلة بقيادة البنك الدولي وحتالف تعاون ميدلني املعني بالقدرة على مجابهة الكوارث في املناطق احلضرية إلى فهم كيف أن ذلك النهج 

األوسع للقدرة على مجابهة الكوارث ال يؤثر على القرارات االستثمارية فحسب، وإمنا أيضا يحفز االبتكارات في التمويل احلضري. 

الحقائق واألرقام الرئيسة
متيل األرس الفقري إىل أن تكون أقل قدرة عىل مجابهة الكوارث من األرس األكرث ثراء منها. ففي دراسة لزلزال العام 2010 يف هاييتي، وجد  	•
أن األرس الغنية كانت قادرة عىل التعايف بصورة أرسع يف حني كانت األرس الفقرية معتمدة اعتامدا كبريا عىل الوظائف املؤقتة وكانت 

عرضة لخفض االستهالك وسحب األطفال من املدارس )معهد التنمية ملا وراء البحار، 2013(. 
 

وجد تحليل حديث للمخاطر لي 616 منطقة حرضية كربى، تضم 1.7 مليار نسمة، أي ما يقرب من %25 من إجاميل سكان العامل ونصف  	•
الناتج املحيل اإلجيياميل العاملي تقريبا أن خطر الفيضان يهدد الناس أكرث من أية مخاطر طبيعية أخييرى. إذ يشكل فيضان األنهار تهديدا 
ألكرث من 379 مليونا من سكان الحرض، وأما الزالزل والرياح القوية فمن املمكن أن يكون لها تأثري عىل 283 مليونا و157 مليونا عىل التوايل 

)هوسامن، 2013(.
 

ثالث عرشة من أكرث املدن املأهولة يف العامل هي مراكز للتجارة الساحلية وهي حيوية يف سلسل التوريد العاملية. والكثري منها عرضة  	•
للفيضان والعواصف. ومن املتوقع أن يزيد التعرض املقدر لألصول االقتصادية بني العامني 2005 و2070 من 16 مليار دوالر أمرييك إىل 
3,513 مليار دوالر أمرييك يف ميامي، ومن 8 مليار دوالر أمرييك إىل 544 مليار دوالر أمرييك يف داكا، ومن 84 مليار دوالر أمرييك إىل 

3,557 مليار دوالر أمرييك يف غوانغتشو )تقرير التقييم العاملي، 2013(.
 

الفجوة الكبرية بني االستثامرات يف القدرة عىل مجابهة الكوارث واإلنفاق التقليدي عىل االستجابة لألزمات )أنظر الشكل 3(. فوفقا لبعض  	•
التقديرات، لكل 100 دوالر أمرييك تم إنفاقها عىل مساعدات التنمية، مل يستثمر منها إال 40 سنتا يف الحد من آثار الكوارث. ويف الوقت 
نفسه، تشكل الخسائر الناجمة عن الكوارث يف الدول النامية 862 مليار دوالر أمرييك )وهو تقدير أقل من القيمة إىل حد كبري( – أي ما 

يعادل يف قيمته ثلث جميع املساعدات اإلمنائية الدولية.
 

بحلول 2020، سيعيش ما يقرب من 1.5 مليار شخص يف العامل النامي يف األحياء الفقرية )برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية(.   	•
وألن تلك األحياء غالبا ما تكون مبنية يف مناطق مرتفعة التعرض للمخاطر، مثل املناطق الساحلية والسهول الفيضية، والبنية التحتية عموما 
منخفضة الجودة، فإن تعرض أولئك السكان آلثييار تغري املناخ سيزيد بدرجة كبرية )تقرير برعاية البنك الييدويل، خفضوا الحرارة: األحييوال 

املناخية الشديدة، واآلثار اإلقليمية، والحاجة للقدرة عىل مجابهة الكوارث(. 

يعيش حوايل %15 من سكان العامل يف بلدان هشة ومتأثرة بالرصاعات. ويشكل أولئك السكان أنفسهم ثلث األشخاص الذين يعيشون  	•
يف فقر مدقع.1 وبحلول 2050، من املتوقع أن أكرث من نصف )%56( من أولئك الذين يعيشون يف الدول الهشة سيقيمون يف املدن.

1  مدخالت البنك الدويل إلطار عمل هيوغو )HFA( ملرحلة ما بعد العام 2015، 2014
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الشكل 3: حصة املساعدة اإلمنائية الخارجية )ODA( لالستجابة للكوارث مقابل القدرة على مجابهة الكوارث )دوالر أميركي(

GFDRR(: إستراتيجية للمرفق العاملي للحد  امل
من الكوارث واإلنعاش 2015-2013

ملخص املسألة

تم إحراز تقدم كبري يف املعرفة والسياسة ومشاركة الرشكاء والعمليات لدعم القدرة عىل مجابهة الكوارث بعدد من اآلليات الجاهزة لتسهيل 
اتخاذ مزيد من اإلجراءات. 

تطور كثريا فهم الطبيعة املرتابطة للمخاطر وكيفية تأثريها عىل النظم الحرضية يف السنوات األخرية، ومثة عدة جهود جارية لتنسيق املقاييس 
واملؤرشات للقدرة عىل مجابهة الكوارث يف املناطق الحرضية وضامن أن تكون عىل حد سواء مفيدة للحكومات املحلية ومتوافقة مع العمليات 

الوطنية والدولية. 

مثة عدد من األدوات واملنهجيات املتاحة ملساعدة املدن عىل تقييم ضعفها و«اختبار« قدرتها عىل مجابهة مجموعة متنوعة من الصدمات 
والضغوط.  وتلك األدوات واملنهجيات، إىل جانب أمثلة عن املامرسات الجيدة، متاحة عىل نحو متزايد عىل اإلنرتنت )أنظر القسم حول 

الربامج القامئة(. وما يزال تحسني األدوات وقاعدة املعارف، فضال عن آليات تبادل الخربات بني املدن، يشكل أولوية للكثري من الرشكاء. 

تشكل املعلومات عن املخاطر، مبا يف ذلك البيانات عن الضعف والتعرض للصدمات والضغوطات، أمرا جوهريا لبناء القدرة عىل مجابهة 
الكوارث. فعىل سبيل املثال، تعد بيانات الخسائر الناجمة عن الكوارث، وتقييامت املخاطر، وتوقعات تغري املناخ أدوات أساسية لتوجيه 
الخطط واالستثامرات وتحديد الفرص املتاحة للعمل التحوييل. وعىل الرغم من االعييرتاف بها بوصفها أولوية عاملية، إال أنها ليست متاحة 

عامليا بعد يف جميع املدن.

يف السياق الحايل، تعد املعارف واألدوات لبناء القدرة عىل مجابهة الكوارث األكرث تقدما. ومثة حاجة ماسة الستثامرات أكرب يف فهم أسباب 
الصدمات والضغوط األخرى وعواقبها، مثل تلك التي تتصل بالبيئة والرصاع.

عىل الصعيد العاملي، تواصل الحكومات مناقشة القدرة عىل مجابهة الكوارث بفعالية يف سياق االتفاقيات الدولية مبا يف ذلك اتفاقية األمم 
املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ )UNFCCC(، وأهداف التنمية املستدامة، والتمويل من أجل التنمية. وقد أدت الحوارات إىل التزامات 
جديدة يف بناء القدرة عىل مجابهة الكوارث عندما تم االتفاق عىل إطييار سينداي للحد من مخاطر الكوارث من جانب 185 دوليية يف آذار/ 
مارس 2015. وقد نصت االتفاقية عىل سبعة أهداف عاملية ترمي إىل الحد من خسارة األرواح وسبل العيش واألصول االقتصادية )من بني أمور 
أخرى( وتشمل أهدافا تركز عىل العمل املحيل. واألهم من ذلك، يؤكد إطار سينداي عىل الجهود الرامية إىل الوقاية من خلق مخاطر الكوارث 
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ويدخل أربع أولويات للعمل تشمل تدابري خاصة لبناء القدرة عىل مجابهة الكوارث يف املناطق الحرضية. 

تتناول الكثري من السياسات الوطنية القدرة عىل مجابهة مخاطر الكوارث ويتم دمجها عىل نحو متزايد يف سياسات تغري املناخ، وما يزال إيالء 
مزيد من االهتامم لها مع السياسات ذات الصلة التي تنظر إىل القدرة عىل مجابهة الكوارث يف سياق الضغوطات يشكل فجوة. وتلك هي 

الحال عىل املستوى املحيل أيضا، رغم أن الجهود جارية من جانب حكومات املدن والرشكاء لتلبية تلك الحاجة. 

يتطلب بناء القدرة عىل مجابهة الكوارث تهجا مجتمعيا كليا، والسيام يف املدن، حيث يجب أن يتم إرشاك قطاعات الحكومة املحلية الرئيسة 
النساء والشباب واألشخاص ذوي  الفاعلة يف املجتمع )مبن فيها  العلمي والتقني والجهات  القطاع الخاص واملجتمع  وتنسيقها.  ويشارك 
االحتياجات الخاصة وغريهم( عىل نحو متزايد يف بناء القدرة عىل مجابهة الكوارث يف املناطق الحرضية. إذ من شأن الجهود الرامية إىل إرشاك 
الخرباء عىل نحو استباقي يف قضايا االقتصاد والبيئة والصحة واملجاالت ذات الصلة املساعدة عىل ضامن أن تكون الجهود الرامية إىل بناء 

القدرة عىل مجابهة الكوارث شمولية.  

توفر ركائز جدول األعامل الحرضي الجديد توجيهات حول كيفية تفعيل جدول أعامل القدرة عىل مجابهة الكوارث عن طريق توفري دور إيجايب 
للتوسع الحرضي، يحقق الربط بني العنارص املادية واالجتامعية والبيئية واالقتصادية للمدينة. 

الدوافع الرئيسة للعمل
االستفادة من أدوات تخطيط املدن بهدف الحد من املخاطر القامئة ومنع خلق مخاطر جديدة ويف الوقت نفسه االستعداد ملخاطر تغري  	•

املناخ والكوارث، مبا يف ذلك من خالل:
تعزيز القدرات التقنية والعلمية لالستفادة من املعرفة القامئة وترسيخها؛   •

بناء معارف املسؤولني الحكوميني عىل جميع املستويات، واملجتمع املدين، واملجتمعات املحلية واملتطوعني، وكذلك القطاع الخاص،   •
من خالل تبادل الخربات، والدروس املستفادة، واملامرسات الجيدة، والتدريب والتعليم؛

وضع آليات للسامح بالرصد والتقييم وإصدار التقارير حول التقدم املحرز نحو بناء القدرة عىل مجابهة الكوارث يف املناطق الحرضية    •
وضع أو تحسني السياسات القامئة )مبا يف ذلك السياسات الحرضية الوطنية( التي تعزز املدن املدمجة والشاملة اجتامعيا واملتكاملة  	•

واملرتابطة عىل نحو أفضل، التي تعزز التنمية الحرضية املستدامة، مبا يف ذلك من خالل:
تحديد األدوار واملسؤوليات واآلليات بوضوح لتحسني التنسيق بني جميع الجهات املعنية، والتأكيد عىل الحاجة إىل متكني السلطات   •

املحلية واملجتمعات املحلية باملوارد املناسبة، والحوافز ومسؤوليات صنع القرار؛
وضع أدوات وآليات متكن من إنفاذ السياسات واألطر التنظيمية  •

وضع آليات/ أدوات لتعزيز الرتابط عرب األنظمة والقطاعات واملنظامت ذات الصلة بسياساتها وخططها وبرامجها وعملياتها واستثامراتها  	•
يف القدرة عىل مجابهة الكوارث يف املناطق الحرضية، مبا يف ذلك من خالل:

فحص خطط االستثامرات وبرامجها لتحقيق تنسيق معايري القدرة عىل مجابهة الكوارث يف املناطق الحرضية ودمجها   •
تعزيز التنسيق بني املؤسسات املالية العاملية واإلقليمية وذلييك بهدف تقييم الفوائد واآلثييار االقتصادية واالجتامعية املحتملة للتصميم   •

الحرضي املتسم بالقدرة عىل مجابهة الكوارث وتوقعها؛
تشجيع االستثامرات طويلة األجل يف االبتكار وتطوير التقانات من أجل التصميم الحرضي الذي يتميز بالقدرة عىل مجابهة الكوارث؛  •

تعزيز التعاون بني املؤسسات املالية والخاصة والعلمية والحكومية )عىل جميع املستويات( لتطوير منتجات وخدمات جديدة تهدف إىل   •
تسهيل تنفيذ التصاميم الحرضية القادرة عىل مجابهة الكوارث؛

استعراض األمناط االستهالكية واإلنتاجية للمدن، وأثر تلك األمناط عىل بقائها عىل املدى الطويل، ودمج املعرفة يف التخطيط الحتياجات   •
املدينة من املوارد يف الوقت الحارض واملستقبل. 
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الرامج واملشاريع

مثة الكثري من اآلليات الجاهزة واملبادرات جارية لدعم القدرة عىل مجابهة الكوارث يف املناطق الحرضية. وتشمل بعض األمثلة:
:)MCUR( تحالف تعاون ميدلني املعني بالقدرة عىل مجابهة الكوارث يف املناطق الحرضية  .1 

http://goo.gl/3cvQGb
http://www.citiesalliance.org/ :تحالف املدن  .2

:)UNEP( لربنامج األمم املتحدة للبيئة )REC-GI( املبادرة العاملية لكفاءة املدن يف استخدام املوارد  .3 
 http://goo.gl/ZteUom.

aspx.Default/133348/tabid/CCACHealth/Initiatives/ccac/org.unep.www//:http املناقشات الحرضية للقمة   .4
 https://www.worldhumanitariansummit.org/whs_urban :العاملية للعمل اإلنساين

 http://www.unisdr.org/campaign/:”حملة للحد من الكوارث يف العامل “جعل املدن قادرة عىل مجابهة الكوارث: مدينتي تستعد  .5
resilientcities/

http://imacitychanger.unhabitat.org/ :حملة برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية أنا مغريرّ املدينة  .6
 http://www.unisdr.org/we/coordinate/:املنتدى العاملي للحد من مخاطر الكوارث إلسرتاتيجية األمم املتحدة للحد من الكوارث  .7

global-platform
 http://pedrr.org/about-us/ :)PEDRR( الرشاكة من أجل البيئية والحد من الكوارث  .8

:)GFDRR( املرفق العاملي للحد من الكوارث واإلنعاش  .9 
https://www.gfdrr.org/

:)IFRC( تحالف املليار للقدرة عىل مجابهة الكوارث لالتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر  .10 
http://www.ifrc.org/one-billion-coalition/

املنتدى السنوي العاملي للمجلس الدويل للمبادرات البيئية املحلية )ICLEI( بشأن القدرة عىل مجابهة الكوارث والتكيف:   .11
http://resilient-cities.iclei.org/

رشاكة برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية/ برنامج األمم املتحدة للبيئة للمدن األكرث خرضة:   .12
http://unhabitat.org/unep-and-un-habitat-greener-cities-partnership/

http://unhabitat.org/city-resilience-profiling-programme/ :برنامج تصنيف قدرات املدن عىل مجابهة الكوارث  .13

تم إعداد أوراق املسائل لربنامج األمم املتحدة الثالث للمستوطنات البرشية من جانب فريق عمل األمم املتحدة لربنامج األمم املتحدة الثالث 
للمستوطنات البرشية، وهو فرقة عمل تتألف من وكاالت األمم املتحدة وبرامجها العاملة معا من أجل بلورة جدول األعامل الجديد للمناطق 
الحرضية. متت الصياغة النهائية ألوراق املسائل خالل ورشة الكتابة التي عقدها فريق عمل األمم املتحدة يف نيويورك من 26 إىل 29 أيار/ 

مايو 2015. 

 ،)UNEP( متت قيادة ورقة املسائل الحالية بالتشارك من جانب برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة
وإسرتاتيجية األمم املتحدة الدولية للحد من الكوارث )UNISDR( مبساهامت من معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث )UNITAR(، وإدارة 
الشؤون االقتصادية واالجتامعية يف األمم املتحدة )DESA UN(، واملنظمة العاملية لألرصاد الجوية )WMO(، واليونيسيف، واتفاقية التنوع 
 ،)UNICRI( ومعهد األمم املتحدة اإلقليمي لدراسات الجرمية والعدالة ،)UNFPA( وصندوق األمم املتحدة للسكان ،)CBD( البيولوجي

وهيئة األمم املتحدة للمرأة.


