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 مقدمة   -1

ش بكة الاحتاد ادلول مجلعيات ول   .للصليب األمحر والهالل األمحر )احلركة(  ادلوليةديد عىل احلركة.ابجلاملناطق احلرضية    يفالعمل    ليس

صدمات احلرضية  ل ل  اذلين يس تجيبوناليني املتطوعني  مآالف الفروع و يف املدن  )الاحتاد ادلول(  الصليب األمحر والهالل األمحر  

ب و  وال   ملحوظ  شلكيسامهون  اإلعامر  وإعادة  التأهيل  إعادة  هجود  الصمود    ىلع  أمثةل  1املرفقم  يقد)  تعايفيف  اليت  احلرضيبرامج 

)امجلعيات الوطنية( الوطنية الصليب األمحر والهالل األمحر مجعيات  عمل، حيث تمؤخراجتىل ذكل قد و  (.تنفذها امجلعيات الوطنية

يف املناطق احلرضية يف مجيع أحناء  19- ملواهجة جاحئة كوفيدجنبا إىل جنب مع احلكومات احمللية ومقديم اخلدمات الصحية يف املدن  

 العامل. 

 

للفرتة    تحددلقد   ومزيانيته  ادلول  الاحتاد  عىل،  2025-2021خطة  حمددة  2030العقد  اسرتاتيجية    بناًء  الزتامات  نه ال،  ج  عامتد 

مدينة   50 مساعدةلكوارث واألزمات يف الس ياقات احلرضية. ويشمل ذكل  ا ملواهجةوبناء القدرات الالزمة    ملواهجة األخطار املتعددة

مليون خشص من احلر    250التكيف مع اآلاثر الطويةل األجل لتغري املناخ، مبا يف ذكل ارتفاع مس توى سطح البحر، وحامية    عىل

  مكيّفة مجعية وطنية اسرتاتيجيات حرضية    50هام آخر مت حتديده وهو أن يكون دلى ما ال يقل عن    . ومثة هدف2025  س نةحبلول  

 . ومواهجهتا بفعالية لس ياق لمتكيهنا من الاس تعداد للكوارث واألزماتل 

 

للصليب األمحر والهالل    والتقرير الهنايئ للمؤمتر ادلول الثالث والثالثني  ،املعلومات األساس ية عن أوجه الضعف املتغرية  وثيقةوتشري  

والثالثون(األمحر   الثالث  ادلول  يتعلق    )املؤمتر  فامي  احلرضي  الس ياق  مس توى    لكهناادلاخليني،و   ابلنازحنيإىل  إىل  بعد  ترىق  ال 

التعام  املّطردةالتحدايت   عند  املدن  تواهجها  اليت  األبعاد  مع  واملتعددة  ل ل  الرسيع  عىل  المنو  احمللية  احلكومات  وقدرة    تكييف لساكن 

.  ساكن املدنلتلبية احتياجات    برسعة  الرصف الصحيش باكت  و   الطاقة وإدارة النفاايت  املرافق احليوية مثل ش باكت املياه وتوزيع

ظائف الرمسية يف العديد من املدن، التحتية األساس ية والو   والبن الصحة والرعاية والتعلمي  خدمات مثل    وقد يصعب احلصول عىل

تكون   عندما  الاكتظاظ  خاصة  تكون  ابلساكنشديدة  وقد  فقرية،  واجلرميةوالعنف    الطرق  حوادث.  أحياء  لهذه   نتيجةً   ،وظهور 

 . مشالك كثرية أخرى  ساكن املناطق احلرضيةواهجة ملالقضاايوسببا 

 

يف   والضعيفة واملهمشة الفقرية  امجلاعات  اجلهود لفهم وتلبية احتياجات ال بد من بذل املزيد منوابلنظر إىل هذه التحدايت املزتايدة، 

لتلبية هذه الاحتياجات. واستنادا إىل اجلهود    حتولنا   كيفية يف  أيضا  ، بل النظر  دراسة قميتنا املضافة عدم الاكتفاء باحلرضية، و   املناطق 

يف الس نوات األخرية،  الراجئة  الوطنية  ات  امجلعيو واللجنة ادلول للصليب األمحر )اللجنة ادلولية(  الناحجة اليت بذلها الاحتاد ادلول  

( توس يع  2ع السلطات املعنية، ) ( تعزيز الرشااكت م1  من أجل   شاملتني   اآلن يف الاتفاق عىل اسرتاتيجية وخطة معل   هدفنا يمتثل  

 العمل اإلنساين يف املناطق احلرضية. جمال  ( اس تخدام نقاط قوتنا وخبتنا لقيادة التفكري والابتاكر يف  3ج الناحجة؛  نطاق اخلدمات والهنه 

 

فرصة مناس بة ألعضاء الاحتاد ادلول لإلعالن عن الزتاهمم بزايدة اجلهود الرامية إىل تعزيز   2022 لس نةجملس املندوبني  ميثل اجامتع

الرتكزي بقوة عىل الاس تفادة من ادلور واجلواحئ، و الساكن    وترحال  قدرة اجملمتعات احلرضية عىل مواهجة الكوارث واألزمات املناخية

 بوصفها رشياك مفضال. وتعزيز دور اجلهات الفاعةل احمللية   ،ومس توى البدلايت الوطين  ىعىل املس تو لجمعيات الوطنية املساعد ل 

 

 املوضوع  خلفية  -2

من املناطق الريفية حبثا عن فرص وظروف معيش ية أفضل.  الناس اذلين هاجروا    عىل مر التارخيتمنية املدن  ل   األعىل  س توىامل اجتذب  

ساكن املناطق    ويمنويف املدن )وفقا لبياانت األمم املتحدة(.    تقريبامهنم    %  54يعيش    ،مليار نسمة  7.6بنحو  اليوم  ساكن العامل    عددويقدر  
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هذا المنو احلرضي  جيب  و   1. 2050  س نةامل حبلول  ثليث ساكن الع  يبلغ عدده مليون نسمة لك أس بوع، ومن املتوقع أن    1.4احلرضية بنحو  

خماطر متعددة انمجة عن عدم احلصول عىل   ومواهجةالرسيع اجملمتعات الفقرية واملهمشة والضعيفة عىل الاس تقرار يف أكرث املناطق خطورة،  

غالبا ما    -البدلايت احمللية  اذلي تقدمه  مع  ادلمن    حرمانماخلدمات األساس ية و  غري اكفيةاليت  لتلبية احتياجات الساكن    تكون مزيانياهتا 

 ميكن أن مس تقرة مما  و   قويةمعيش ية    ظروفو   ،املواقع غري اآلمنة إىل حقوق امللكيةهذه  الناس يف العديد من  الكثري من  يفتقر  و املزتايدة.  

 العنف احلرضي.  ارتفاعإىل املنافسة والتوتر بني اجملمتعات أو ظهور يؤدي إىل 

 

الس نوات الثالثني املقبةل    خالل  %   166خطر فيضان األنار بنس بة    احامتل ارتفاع أشارت األحباث إىل  عىل سبيل املثال،    إندونيس يا،  فيف

نفس الفرتة. ومن املتوقع أن تتضاعف   يف نايةمرة    4.5خطر الفيضاانت الساحلية مبقدار    وقد يرتفعلمناطق احلرضية،  ل بسبب التوسع الرسيع  

نتيجة لتوسع    2045  س نةحبلول    %  50إىل    -زلزال    أي  اليت تقاس بنس بة املباين اليت تهنار يف  -األرضار النامجة عن الزالزل يف اكمتاندو  

 .2الرسيع البناء العشوايئ بسبب التوسع احلرضي 

 

هذه اخملاطر.   أخرى تضاعف  الاحتاد ادلول عن  و وهناك عوامل  يف العامليسلط تقرير  عىل األثر    2020  لس نة  الكوارث    املركبالضوء 

  اجلوية املناخية اليت زادت تواترا وحدة نتيجة لتغري املناخ أكرث ما تؤثر يف املدن.   وتؤثر الظوهروالصحة.    والزنوحلتغري املناخ عىل الفقر  

دلتا يف  العامل  يف  املدن  أكب  من  العديد  التعرضويه    األنار  وتقع  شديدة  من    ابلتال  وغريها  البحر  سطح  مس توى  وارتفاع  للفيضاانت 

الناس  ويهعد  ، وزايدة اس تخراج املياه اجلوفية وتدمري البيئة الطبيعية.  ترصيف املياهتيح  اليت ال ت األسطح  مساحة  توسع    النامجة عن  األخطار

من بني أكرث ،  أقل مساحات خرضاءابلساكن واليت ال تمتتع إال ب  اكتظاظااألكرث    هئااذلين يعيشون يف املناطق احلرضية، وال س امي يف أجزا

مثل تغري أمناط احملاصيل، ونضوب أرصدة الصيد، ونضوب    -خ يف املناطق الريفية  إن آاثر تغري املنا  3.ر موجة ح  حدوث  ترضرا عندالناس  

يف املائة من املهاجرين إىل املناطق    40تدفع الناس إىل الهجرة إىل املدن. وأشارت دراسة أجريت يف موزامبيق إىل أن    -مصادر املياه  

  4أن تنجم عن تغري املناخ".  يرحجمبا يف ذكل "املشالك اليت منازهلم الريفية ألس باب مهنا املشالك البيئية،   جهروااحلرضية 

 

أثر  كوفيدوقد  جاحئة  اكن   19  -ت  كام  الريفية،  املناطق  مع  ابملقارنة  متناسب  غري  بشلك  احلرضية  املراكز  يتوقع    ت عىل  قد  ملا  مقدمة  مبثابة 

رافق التعلمي  م"الوضع الطبيعي اجلديد". وابإلضافة إىل املعاانة من عدم احلصول عىل الرعاية الصحية و   يصبح العاملون يف اجملال اإلنساين أن  

الاكيف املأمونة،  خدمات  و   ملاءاب  واإلمداد  الصحي  ضغوط   فرضت الرصف  النطاق  الواسعة  اإلغالق  م   اتدابري  اجملمتعات غري  عىل  س بوقة 

ّ اجلاحئة. ومنذ بداية  احملدودة  ةالوطني  امجلعياتاحلرضية الضعيفة وعىل قدرات   حكوماهتا الوطنية    وساعدتفت امجلعيات الوطنية براجمها  ، كث

ابخملاطر، وادلمع النفيس عن بعد، وإنشاء   بالغاإلتقدمي مجموعة واسعة من األنشطة احليوية مثل  عىلاملدن  يف دمات اخل  ومقديمواحمللية، 

ملساعدة الساكن    ةالنقدياملساعدات  النظافة الصحية، وتوزيع  لوازم  ، وتوفري املواد الغذائية و املس تقرات العشوائيةحمطات لغسل اليدين يف  

فقدوا البقاءس بل    اذلين  عىل  و معيش هتم  قضاايجديدةاإل  فعد،  ذكل،ظهرت  إىل  وابإلضافة  اجلاحئة  جيار.  من  يف    فامقهتا  البدلان  لك  مدن 

 النامية واملدن املتقدمة. 

 

 
1 2018 Revision of World Urbanization ProspectsUN Department of Economic and Social Affairs (UN DESA) (2018),  

 
2The making of a riskier future: How our decisions are Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR) (2016),  

shaping future disaster risk 

 
3, Red Cross Red Heatwave Guide for CitiesArrighi, E. Jjemba, K. Strachan, M. Spires and A. Kadihasanoglu (2019),  Singh, J.R.  

Crescent Climate Centre 
4tarian Action: Climate Change and HumaniUnited Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) (2009),  

Key Emerging Trends and Challenges, OCHA Occasional Policy Briefing Series No. 2 

 

https://www.un.org/development/desa/publications/2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html
https://www.gfdrr.org/sites/default/files/publication/Riskier%20Future.pdf
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 مما  حمددة،  جامعات  يفمعا مسأةل الترشد ونقاط الضعف اجلديدة اليت تؤثر  لالحتاد األوروب  امجلعيات الوطنية    درست   فعىل سبيل املثال،

و افرصة    ااتح وادلولية.  الوطنية  البامج  بني  التحديلتقريب  أن  يمتثل  يف  اجلديد  احلرضية    اآلخر  اخلدمات  رمقنة  يف  من  التقدم  يتطلب 

(. وقد يؤدي ذكل إىل استبعاد الكرتونيا   أو الرضائب   اخلدماتتري  فواعقدة )مثل دفع  مواطنني الامتثال ملتطلبات قانونية و/أو إدارية  امل

ابملنصات الرمقية، من فرص كسب  الربطإىل ش باكت الهاتف احملمول أو اذلين ه أقل قدرة عىل  النفاذ ميلكون س بلاألشخاص اذلين ال 

 السالمة وخماطر الكوارث.عن املعلومات األساس ية احلصول عىل العيش أو  

 

ادلول الاحتاد  اسرتاتيجية  اليت    2030  للعقد  وتتوقع  الطريقة  يف  كثرية  تغيريات  يتعاملحدوث  أن  مع    س يلزم  الناس  املناخ  هبا  تغري  وقع 

. ومن املتوقع أن تكون  19-جتربتنا مع كوفيدوآاثرها الاجامتعية والاقتصادية املبارشة والثانوية، وحنن نتعمل من  واجلواحئوالكوارث والهجرة 

التغيريات   ادلينامية.    أقوىهذه  احلرضية  الس ياقات  يف  تركزيان،  و وأرسع  تأثري اكسينصب  من  احلد  عىل  القادم  العقد  خالل  دول،  حتاد 

لكام  الناس   ومساعدة -احلادة واملطوةل  -ذكل حاالت الطوارئ   الصدمات اإلنسانية احلالية واملس تقبلية املرتبطة ابلكوارث واألزمات،مبا يف

   مواهجة هذه اآلاثر ومن الازدهار.مر حىت يمتكنوا من لزم األ

 

 احملرز   تحليل / التقدم ال  -3

 

 احلرضية  جمال إعداد البامج خبة امجلعيات الوطنية يف    الاعامتد عىل   - ألف

"اخملاطر احلرضية". وإىل جانب تسليط الضوء عىل أوجه الضعف    وضوعمل  2010  لس نةالكوارث يف العامل  عن  تقرير  ال الاحتاد ادلول    كرس

بعد    التعايفدور اكمل يف    أداءحقوقها، و   وتأكيدحلولها اخلاصة،    قادرة عىل إجياد املزتايدة، سلط التقرير الضوء عىل أن اجملمتعات احلرضية  

اخملاطر  الكوارث من  الها2012  س نةيف  و.  واحلد  واحمليط  آس يا  منطقة  أمكلت  دراسة ابدئ  ،  ادلول  الاسرتاتيجي اعن    الحتاد   لتوجه 

أجرى املركز العاملي  و   يط الهادئ.يف البيئات احلرضية يف منطقة آس يا واحمل   والهالل األمحرالس تكشاف ماكنة وخدمات الصليب األمحر  

العمل هذه    ت حلقات. وسلط2014و 2013 سنيت العمل يف    حلقاتسلسةل من    ونظمحول اخملاطر احلرضية  حوارات  للتأهب للكوارث  

للحد من اخملاطر  أسفرت مبادرة الاحتاد ادلول  و لصمود احلرضي.  الوطنية بشأن اللجمعيات  رؤية    وضعت و الضوء عىل التحدايت القامئة،  

"ال وقت  . وقد تناول منشور  5احلرضي   عن الصمودودليل شامل    2015اعمتد يف مايو    اذليطهران للعمل،    إصدار نداءعن  احلرضية  

عامل رسيع إنسانية حملية يف  تقدمي خدمات  املبادرات احلرضية الرئيس ية يف منطقة أمرياك الالتينية. ول   للشك: التصدي للمخاطر احلرضية" 

الهادئ واحمليط  آس يا  منطقة  يف  يدعو  التغري  مانيال،  مبتكرة،  2018)  إعالن  وتقنيات  نج  اتباع  إىل  وتعبئة  العمل    حياءوإ(  التطوعي 

  مفضلنيرشاكء    للتحول إىلرئيس ية    متطلباتبوصفها    ةاملتعدد  اجلهات املعنيةالش باب، واملشاركة يف التحالفات احلرضية والرشااكت بني  

 وحتسني الكفاءة والفعالية يف املناطق احلرضية املعقدة للغاية. 

 

للحد من  األمم املتحدة  مكتب  مبادرة  يف  و،  ألزمات احلرضيةواهجة املاملتعدد اجلهات  التحالف العاملي    كام شارك الاحتاد ادلول بنشاط يف

)ومبادرة    الكوارثخماطر   الصمود  عىل  قادرة  املدن  يف)R2030CMجعل  التوجهييتني  كعضو  التعاون    ويقوم.  للكهيام  اللجنتني  برانمج 

العديد من امجلعيات    وهل  2015  س نةاحلرضية منذ    مجا تبادل املعرفة عىل املس توى التقين حول اخملاطر والب احلركة ل منصة  مقام    احلرضي

يف آس يا    ةاحلرضي  اتلصمود اجملمتع   واللجنة ادلولية للصليب األمحر كأعضاء. وعىل املس توى اإلقلميي، يدمع مركز الاحتاد ادلولالوطنية  

الهادئ م،واحمليط  وش بكة  جمال  مكنصة  يف  الفاعةل  اجلهات  بني  الروابط  تعزيز  وحتسني    الصمودزدوجتني،  املعرفة  تبادل  وتعزيز  احلرضي، 

 لجمعيات الوطنية يف املنطقة مع العديد من الرشاكء. ل  يالتنظمي الصمود

 

الس ياقات احلرضية،   عىلتأثري كبري عىل حتويل تركزي القطاع    هلن  فقد اك  ،العاملية  أوىاملمجموعة  وملا اكن الاحتاد ادلول يشارك يف قيادة  

تعمل اللجنة ادلولية يف و . ةاحلرضي  التعايفاملناطق يف هجود ج املستندة إىل وقيادة الهنه يف األرض والسكن، العادل تشجيع احلق  فضال عن

 
 ( بناء القدرة عىل الصمود يف املناطق احلرضية: دليل ملشاركة ومسامهة الصليب األمحر والهالل األمحر.  2017الاحتاد ادلول ) 5

https://preparecenter.org/wp-content/uploads/2021/04/IFRC-Programmatic-directions-and-value-propositions-for-Urban-Resilience-2012.pdf
https://preparecenter.org/wp-content/uploads/2021/04/IFRC-Programmatic-directions-and-value-propositions-for-Urban-Resilience-2012.pdf
https://preparecenter.org/wp-content/uploads/2021/04/IFRC-Programmatic-directions-and-value-propositions-for-Urban-Resilience-2012.pdf
https://www.preparecenter.org/activities/urban-risk-dialogues
https://www.preparecenter.org/activities/urban-risk-dialogues
https://www.preparecenter.org/activities/urban-risk-dialogues
https://www.ifrc.org/PageFiles/122946/no-time-for-doubt-urban-risk.pdf
https://www.ifrc.org/PageFiles/122946/no-time-for-doubt-urban-risk.pdf
https://www.ifrc.org/PageFiles/122946/no-time-for-doubt-urban-risk.pdf
https://www.ifrc.org/PageFiles/122946/no-time-for-doubt-urban-risk.pdf
https://www.rcrc-resilience-southeastasia.org/wp-content/uploads/2019/06/20181411-The-Manila-Declaration-Engage-Local-Humanitarian-Action-in-a-Fast-Changing-World.pdf
https://mcr2030dashboard.undrr.org/
https://www.preparecenter.org/activities/red-cross-red-crescent-urban-collaboration-platform
https://www.preparecenter.org/activities/red-cross-red-crescent-urban-collaboration-platform
https://www.preparecenter.org/activities/red-cross-red-crescent-urban-collaboration-platform
https://www.preparecenter.org/activities/red-cross-red-crescent-urban-collaboration-platform
https://preparecenter.org/initiative/asian-pacific-urban-community-resilience-hub/24676-2/
https://preparecenter.org/initiative/asian-pacific-urban-community-resilience-hub/24676-2/
https://preparecenter.org/initiative/asian-pacific-urban-community-resilience-hub/24676-2/
https://preparecenter.org/initiative/asian-pacific-urban-community-resilience-hub/24676-2/
https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/20210419_strategie_clusterabris_1.pdf
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الزناع فهي  ةاحلرضي  اتمناطق  منذ    امبا  والمين  وسوراي  وأوكرانيا  وغزة  حتافظعاما،    30العراق  األساس ية    حيث  التحتية  البنية    وتقدم عىل 

مكوانت احلوقد  اخلدمات اإلنسانية.   مجيع  متثيل  يف املنتدى احلرضي العاملي  ظل  مر الس نني  عىل  بشلك مزتايد  قواي ونشطا  اذلي  ركة 

  ا هاعمتد  اليت  اخلطة احلرضية اجلديدةيف الاعتبار يف    6احلركة  لك مكوانت  وأفاكر    ت آراءوأخذمرتني يف الس نة.    موئل األمم املتحدة ينظمه  

 إكوادور. ب يف كيتو 2016 س نة املوئل الثالث يف  اجامتع

 

سامت ال   حددان  ،ما تعلمناه من هذه التجارباستنادا إىل  موجزا لبعض املبادرات واملشاريع اليت تنفذها امجلعيات الوطنية. و   1ويقدم املرفق  

 نجنا وإطاران التشغييل:  لوضعللس ياق احلرضي التالية شامةل ال 

املتنوعة، ومجموعة أكب   وامجلاعاتالعديد من الش باكت الرمسية وغري الرمسية املرتابطة واملشرتكة،    تضم املدناملدن أنظمة معقدة.   •

" اليت تتداخل  امجلاعات ذات الهوايت اخملتلفةبكثري من اجلهات الفاعةل اليت تتخذ قرارات وإجراءات. وهناك أيضا العديد من "

حتليل وميثل  دينية أو همنية أو أرسية( يف املدن.    ش باكت خمتلفة  إىللناس  نمتي ا أن ي يف كثري من األحيان )عىل سبيل املثال، ميكن  

درجات متفاوتة من  ة اليت لها  التحالفات، أمهية قصوى يف حتديد هذه الكياانت اخملتلف  إقامةالتقيمي و  ب مرحةلع  ،اجلهات املعنية

 التعاون يف معلية احلد من اخملاطر. تشجيع النتاجئ و  التحمك يف يساعد عىله أن بدورمن شأن ذكل و  .والتأثري الوقع

إماكنية   • إىل  الافتقار  من واملوثوق   ة الاكفي   الاس تفادة يعد  ابلتعرض  األساس ية  اخلدمات   ة  يقرتن  عندما  والوسائل    لألخطار، 

احملدودة،   املدن.الاقتصادية  يف  الضعف  حمددات  أه  وامل  وتنظم  أحد  الثقافة  وكذكل  والس ياسات،  الاجامتعية، القوانني  عايري 

 . خارهجاالكوارث و  يف أوقات، النظم الرمسية وغري الرمسية الاس تفادة من

عىل مدى فرتات أطول    والرشاكء   اجلهات املعنيةمشاركة متكررة مع مجموعة أكب وأكرث تنوعا من  تطلب تعقيد البيئات احلرضية  ي  •

 ،والاس تعداد بشلك أفضل للصدمات واألزمات احلرضية يف املس تقبل. املبادراتاس تدامة   تضمنعالقات  قامةإل

اخملاطر ومواطن الضعف اليت تواهجها اجملمتعات احمللية  و  األخطار  فهم اكمل للعديد من التوصل إىل أو  اكمةل ال ميكن رمس خرائط   •

األثر املنشود ما مل تكن   ات احملليةاجملمتع  تعزيز الصمود يف . وابملثل، لن يكون جلهود  املدينة  يشمل يف املدن والبدلات دون منظور  

 احلكومات احمللية والسلطات البدلية.  ا يهاملدن، وأبرزه يف ةالرئيس ي  ابجلهات املعنيةمرتبطة 

وأزمات  إن   • كوارث  جوهرها  يف  يه  احلرضية  واألزمات  مس توى  و وحيوية؛    مرنةالكوارث  تغري  والاحتياجات   اجلسامةيتطلب 

 . والازدواجلتاكمل ل  وفسح اجملاللتأهب ل مرنة  ا وخططالس تجابة لقدرات ، نقاط ضعف جديدة وظهور

، والتفكري يف تكل الروابط يف خطط العمل أمر ابلغ األمهية.  ابملدن إن فهم الروابط املتبادةل مع املناطق الريفية واملناطق احمليطة  •

توجد  ف البعض، و ال  مبعزل عن بعضها  لاملناطق احلرضية  مس تجمعات  ليس  مناطق  إدارية. وغالبا ما ختدم املدن  حدود  لكوارث 

 . هبا  املياه األكب احمليطة

التعمل وتبادل    يتطلعون إىلو متصلون رمقيا،    الش بابف:  الرئييسالتغيري   رك حمبني ساكن املدن المنو   ة رسيع ل ا ش باب رشحية ال ثل مت  •

مشوال اجامتعيا. ويعمل املتطوعون  أكرث  و   ذىكأمدن  بناء  يلعبون دورا حموراي يف و احللول املبتكرة لتحسني نوعية بيئاهتم املعيش ية،  

ثقافة   تعزيز  عىل  الوطنية  للجمعيات  احلرضية  الفروع  خيدمون  اذلين  العنفالش باب  الاجامتعية    ةاإلنساني  والتوعية  نبذ  والعداةل 

 .  قصاءلجرمية والفقر واإلضاد ل مك

 

     الضعف احلرضية أوجه للمخاطر و   وي يالبن   ابع معاجلة الط  - ابء

تقوم  عىل مجموعة متنوعة من املس توايت. و  املتعايشة واملتفاعةل مع بعضهاالعديد من النظم الفرعية  تضمأنظمة معقدة للغاية  عبارة عناملدن 

حاالت  يف ويف هذه النظم.    القامئة أصالتكشف عن أوجه عدم املساواة والضعف اليت  كبةاملعدسة ال   مقامالكوارث وغريها من األزمات  

التحتية   قضااي "إمنائية" مثل البن   مت التعارف عىل اعتبارها  ويةيبن العاملون يف اجملال اإلنساين حتدايت    يواجهرضية،  الكوارث واألزمات احل

 املعقدة، وإدارة املدن، والفقر، واألسواق.  

 
 الثالث، واللجنة ادلولية يف مؤمتر املوئل الثالث الاحتاد ادلول يف مؤمتر املوئل  6
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بسبب الزناعاتمعدل    جسل أعىل مس توايته منذ    الزنوح  للمفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون    70والاضطهاد والعنف  عاما. ووفقا 

نزح   خشص    70.8الالجئني،  العاملقرسا  مليون  أحناء  مجيع  س نة    يف  ناية  من  ويقمي  .  2018حبلول  البدلان  80أكرث  يف  الالجئني  من   ٪

معدال أرسع  أيضا  تشهد  اليت  ادلخل  واملتوسطة  احلرضيت  املنخفضة  احلرضية.  التوسع  املناطق  يف  مزتايد  بشلك  الالجئون  ويس تقر   ،

  ملسببات لتصدي  ل   مكرسة بقدر أكباختاذ إجراءات    رضورةعىل    2030- 2015ويشدد إطار سينداي للحد من خماطر الكوارث للفرتة  

 .  ملدنيف اعىل مجيع املس توايت مبا يف ذكل  ةالرش يد احلومكةوتعزيز الاكمنة خماطر الكوارث 

 

هعتبوكثريا ما   .  تتسم بقدر كبري من عدم املساواة  هذه الفرص  إال أن الاس تفادة منحمراكت للمنو،  متثل  فرص و تتيح الكثري من الاملدن أماكن    ت

  املدنيف املائة من ساكن    30يعيش  ،  يف البدلان النامية  ونس يج النظم العديدة يف املدن.    جزءا ال يتجزأ من  النظايمالطابع غري    ويشلك

تصل نس بة املس تخدمني بصورة غري  في أفريقيا، ف. يف أعامل غري نظامية يف املائة من القوة العامةل احلرضية  80 ويس تخدميف أحياء فقرية، 

ألن الناس يعيشون ويعملون    ليس  ،خملاطرا  سببا همام من أس باب  العمل غري النظايمأوغندا. ويشلك  ب  يف املائة يف مكباال  86  نظامية إىل

وال    متوارين عن األنظارأيضا ألن هؤالء العامل غالبا ما يكونون    بل،  حفسب ضئيةل  أجورا    يف ظروف غري منظمة وغري آمنة ويكس بون

 من بدلان أفريقيا جنوب الصحراء الكبى.  % 90للعمل غري النظايم يف أكرث من  بقدر أكبحقوق قانونية. وتتعرض النساء  يمتتعون بأي  

 

اء  ملأوى الكرمي واآلمن، والغذاء املغذي، واملاك  -نفسها    تأمني الاحتياجات األساس يةوالصعوابت اليت يواهجها ساكن املدن ل إن اخملاطر  

الهواء    جودة  العيش املس تدامة، ورعاية األطفال وسط حتدايت ترتاوح بنيفرص  احلصول عىل  الصحة، و   صونمع    ،والرصف الصحي  النقي

إىل انعدام امحلاية،  الرديئة   ساكن املدنوحوادث املرور  عىل  الاحتياجات   تفرض  هائةل ومس مترة؛ وغالبا ما تعطى األولوية لهذه  ضغوطا 

 7خماطر الكوارث الطويةل األجل.   عىل حساباليومية 

 

اجلهات املعنية حل املشالك بني  لها    ويتيحالقدرة عىل الصمود  موضوع  لرشاكء حول  مع ا يسمح لها جب  مركزا جيدا  طنيةالو   عياتامجل   حتتل

ساعدة حلكوماهتا يف اجملال  بدور اجلهات امل امجلعيات الوطنية أيضا  تقوم  و اجملمتعات احمللية واألرس.    مصودالاستامثر احمليل يف زايدة  و   املتعددة

فرصة فريدة للتفاعل مع األشخاص واجملمتعات األكرث  يتيح لها ذكل  تفسريه وتطبيقه عىل املس توى احمليل. و   ميكن أيضا  وهو دوراإلنساين،  

األنظارضعفا   عن  مصود األحيان    أغلب يف    واملتوارين  ظروف  وامجلاعات  وحتسني  أن  األفراد  لها  ميكن  كام  مع.  املدينة    تعمل  سلطات 

علومات من تقياميت الضعف والقدرات اليت ميكن أن تساعد السلطات احلكومية عىل معاجلة ظروف  امل  بتقدميواخملططني وصانعي القرار  

عىل    بارشامل   هتأثري  ابلنظر إىل  أمهية ابلغةيف املناطق احلرضية  العمل عن كثب مع سلطات املدن والبدلايت    وميثل.  احلادة  لضعف واخملاطرا

اجملمتعات   الطاقة    احلرضيةرفاه  وإمدادات  والنقل  األساس ية  اخلدمات  وتقدمي  احلرضي  التخطيط  يف  دورها  خالل  من  املدن  واس تدامة 

 وإدارة النفاايت الصلبة. 

 

اجلديد لالحتاد ادلول بشأن    التوجهكيفية تقدمي هذه اخلدمات بطريقة أكرث اس تدامة من الناحية البيئية مسأةل ملحة تامتىش مع  حتديد  إن  

 .  يف تغري املناخ  وعدم مسامهتهلبيئة ل معلنا  حاميةدف إىل ضامن هت اليت  "الاس تجابة اخلرضاء "

 

رئيس ية رسائل    تضعمنصة  ويه  '    اآلن؟  اذلي نفعهل  'مامبادرات مثل  ابتاكر  ديدة يف املدن إىل  اجلحتياجات  الا  تدعوويف ناية األمر،  

للمساعدة    للمسعفني اذلين مت نرشهلتوفري السكن اجملاين يف املدن    مفتوحة  نازلم   AirBnB  رشكة  مع  رشااكت  تقميالسالمة أو  بشأن  

 . 19-جاحئة كوفيدماكحفة  عىل

 

 
 2010لس نة   الكوارث يف العاملعن تقرير ال (، 2010الاحتاد ادلول )  7

https://whatnow.preparecenter.org/
https://www.airbnb.org/
https://www.ifrc.org/en/publications-and-reports/world-disasters-report/wdr2010/
https://www.ifrc.org/en/publications-and-reports/world-disasters-report/wdr2010/
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األمحر    عهدةهتدف  و  الصليب  األمحرأدوات  عىل  احلرضي    الصمود  لبناء  والهالل  الوطنية  امجلعيات  مساعدة    للمسامهة معلية    مبارشةإىل 

قوم عىل فرضية أن التحالفات رضورية ملعاجلة املشالك يف بيئات معقدة مثل  ت دنية مع احلكومات احمللية يف املدن واملشاركة يف قيادهتا. و امل

كن  ميّ من هذا النوع  الائتالفات    إقامة  أنيف إندونيس يا وفانواتو    التجربة  يتبني منمبفردها. و املدن، وال ميكن ألي منظمة أن تفعل ذكل  

من   واسعة  مجموعة  إرشاك  من  الوطنية  املعنيةامجلعيات  فهيا  ةاملهمت  اجلهات  مبا  اخلاص    اتكوم احل،  والقطاع  املدين  اجملمتع  ومنظامت  احمللية 

 .8للصمود والسعي إىل حتقيقها  احمللية املقرتحةاحللول   للكشف عنواألوساط األاكدميية واملتطوعني اجملمتعيني 

 

 احلرضي  لصمود لكأساس  واإلنصاف ورأس املال الاجامتعي    الاحتواء تعزيز   -جمي

 

هس متع إلهيمنظر و بأنم ممثلون ويه  اكفة  يشعر الناس يك  ويشجعهام لتنوعل و  اذلي يشمل امجليعلمنو ل الاحتاد ادلول األولوية  مينح بوسعهم  وأن  ي

م الزتا اذلي يقوم عليهوهو املفهوم األسايس  ،أحد بعدم إغفاليلزتم الاحتاد ادلول و ومدنم.  مةل يف حتسني أحياهئماك شاركة أن يشاركوا م 

الشامةل املس تدامة   للجميع  املدن  التمنية  أهداف  يف  عليه  اعمتدهتا،  ةاجلديد  ةاحلرضي  اخلطةو   (SDG 11)املنصوص  من    اليت   165أكرث 

ية  ش بكة معقدة من العوامل املاكنية والاجامتعية والاقتصاد للجميع مفهوم املدن الشامةل ضمي و . 2016يف  الثالث مؤمتر املوئل حكومة يف 

أماكن  ومتثل  املتعددة.   اجامتعيا  الشامةل  العداةل  تتجسد  املدن  شلكفهيا  التلكفة    يف  ميسورة  مساكن  شلك  يف  األبعاد  ثاليث  مادي  واقع 

جيب فهم املناطق احلرضية من خالل  و ومنصفة، وحلول للنقل العام، ومساحات عامة مفتوحة للباعة املتجولني، ومناطق خرضاء مفتوحة.   

ش بكة الاحتاد ادلول   تروجه  املتاكمل اذلي  ، مثل نج اجلوارمشولية  نجا أكرث مما يتطلب   أنظمهتا بأمكلها بدال من جمرد أجزاهئا،النظر إىل  

 مزتايد.  بشلك 

 

الصمود املراعية للفوارق بني اجلنسني والتنوع إىل حتسني ظروف مجموعة معينة من الناس    وتعزيزوال تؤدي هجود احلد من خماطر الكوارث  

هسجل  بل إنا تقلل أيضا من الضعف العام للمجمتعات احمللية وتزيد من قدرة اجملمتعات احمللية عىل الصمود. و   حفسب،  "املس هتدفني" يف ي

، ويف بعض األماكن ينترش العنف عىل نطاق واسع بسبب التنافس الزناعاتعن    مس توى أعىل من التنوع واملوارد، فضال  املدن والبدلات

 يواهجون المتيزي.  كثريا ما حيث   النازحنيأصبحت املدن عىل حنو مزتايد نقطة مقصد للمهاجرين و كام دودة. احمل وارد املعىل 

 

هعد  عىل   ات واملدناجملمتع  قدرةال يتجزأ من   اً الاجامتعية املامتسكة اليت تقدم ادلمع عىل مس توى األفراد واألرس واجملمتع احمليل جزء الهيالك وت

عىل تعزيز    اجيد  موقعاامجلعيات الوطنية  حتتل  . و 9  الصمود اجملمتعات احلرضية  حدة    الاحتواءملساعدة  الاجامتعي، وختفيف  ورأس املال 

بني بني   التوتر  والتفاعل  احلوار  وتيسري  احمللية  اجملمتعات  تعبئة  خالل  من  احلرضية  املناطق  يف  العنف  ومنع  واملهاجرين،  املضيفة  اجملمتعات 

فرصا    والهالل األمحراملتطوعون الش باب يف الصليب األمحر  قدم  . وي واجلهات املعنية األخرىخمتلف امجلاعات اجملمتعية وسلطات املدن  

أو األماكن املالمئة لألطفال، مما يؤدي إىل زايدة الشعور  لعب  أماكن الك  ملساحات األنشطة اجملمتعيةيف التخطيط املشرتك    هامواإلس للمشاركة  

 ابألمان والانامتء. 

 

ميكن للجمعيات الوطنية    يف املدن،  والتعايفاملشاركة املدنية املزتايدة يف آليات التخطيط للكوارث والطوارئ والاس تجابة    وابإلضافة إىل

وابلعمل مع احلكومات احمللية،   .هو جانب آخر من جوانب معلية التمنية احلرضيةو   ،عدم املساواة يف املدن  مبعاجلة  أن تلعب دورا إجيابيا

قامئة مرجعية    ووضعتدابري التكيف مع تغري املناخ،  و ستامثر يف احلد من خماطر الكوارث،  الاميكن للجمعيات الوطنية أن تدعو إىل زايدة  

وتعزيز القدرات احمللية يف جمال إدارة الكوارث وإرشاك املواطنني احلرضيني احملرومني يف القرارات  10  اخلاص ابلكوارث  لقانون الاحتاد ادلول

الاحتاد ادلول  و   الصحة.  حمصالتاملتعلقة ابلس ياسات الرامية إىل حل مشلكة التوزيع غري املتاكئف وغري العادل للخدمات أو املوارد، أو  

 
 إقامة التحالفات يف املدن الساحلية يف أندونيس يا فيمل فيدو عن  8
 ملدن لصمود ا مؤرش أورب 9

 القانون والتأهب للكوارث ومواهجهتا القامئة املرجعية عن (، 2019الاحتاد ادلول ) 10

https://preparecenter.org/toolkit/urban-community-resilience-toolkits/
https://preparecenter.org/toolkit/urban-community-resilience-toolkits/
https://preparecenter.org/toolkit/urban-community-resilience-toolkits/
https://preparecenter.org/toolkit/urban-community-resilience-toolkits/
https://preparecenter.org/toolkit/urban-community-resilience-toolkits/
https://www.preparecenter.org/resources/learning-coalition-building-cities
https://www.preparecenter.org/resources/learning-coalition-building-cities
https://www.preparecenter.org/resources/learning-coalition-building-cities
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg11
https://habitat3.org/documents-and-archive/new-urban-agenda/languages/
https://www.youtube.com/watch?v=kjVaRyhxVzc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kjVaRyhxVzc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kjVaRyhxVzc&feature=youtu.be
https://www.arup.com/perspectives/publications/research/section/city-resilience-index
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2019/11/DPR_Checklist_Final_EN_Screen.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2019/11/DPR_Checklist_Final_EN_Screen.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2019/11/DPR_Checklist_Final_EN_Screen.pdf


  

 

8 

  حبلول س نة   جلعل املدن قادرة عىل الصمودكتب األمم املتحدة للحد من خماطر الكوارث  لتابعة مل التنس يق العاملية ا  جلنةمبادرة  عضو يف  

2030 (MCR2030) الصمود.تعزيز القدرة عىل احمللية وإجراءات  احلد من خماطر الكوارثأعامل امجلعيات الوطنية يف   لك  وتساه   

 

 عىل املوارد    التبعات  -4

ادلمع يف لك منطقة، وكذكل يف جنيف. وابإلضافة تقدمي  حرضية وبناء القدرات/  وضع برامجل  اجلهودتكريس  إىل  الاحتاد ادلول    سعىسي 

املتخصصني   من  ش بكة  إنشاء  سيمت  ذكل,  أجل    احلرضيني إىل  من  الوطنية  امجلعيات  وادلمع    توفرييف  التقين  ضامن  و ،  األقران  بني ادلمع 

 ات. مع اللجنة ادلولية يف املدن املترضرة من الزناعالواحضة  التاكمل أوجه  روابط و ال

 

 . ذات الصةل الوظائفمواصفات يف  و يةواملسؤوليات احلرضية يف مجيع املناصب التقنية واإلدارية والقياداحلرضي تعممي التفكري  جريوس ي

 

س ي حتسني  كام  الواكالت  جري  مع  والقطري  العاملي  الصعيدين  عىل  والفعاةل  الاسرتاتيجية  املعنية  الرشااكت  األخرى  واجلهات  اخلارجية 

البامجيف    ةاملتخصص  ذكل    .احلرضية   وضع  شأن  خماطر  ومن  وتقليل  توقع  يف  للمسامهة  احلالية  العاملية  الرشااكت  تغطية  نطاق  يوسع  أن 

ناخ، مثل موجات احلر والفيضاانت والعواصف العاتية. وأخريا، ينبغي لنا أيضا أن نس تفيد بشلك أفضل من الفرص  الكوارث النامجة عن امل 

  REAP  منظمي املشاريع اذلين يتحلون ابملسؤوليةانمج  برو   القامئة مثل حتالف املليار من أجل الصموداليت تتيحها لنا الرشااكت العاملية  

 . ةاحلرضي ات اقد يف الس يو لبذل املزيد من اجله

 

   تابعة التنفيذ وامل  -5

 معلية التشاور.   خاللالالزمة التالية والتنفيذ واخلطوات  املتابعةستناقش مرحةل 

 

 اخلامتة والتوصيات    -6

اجامتع   مشاركهتا يف هذه املسأةل. وميثلأن تعزز حركة ينبغي لل نظرا للتحدايت والفرص اليت تطرهحا املناطق احلرضية يف مجيع أحناء العامل، 

املندوبني   عليه،ل   الزتامناوإعادة تأكيد    حلفز  مناس بةفرصة    2022لس نة  جملس  املؤسيس  يف    تعزيز تأهب واس تجابةوإضفاء الطابع  احلركة 

للخطر، أكرث قدرة عىل الصمود. وينبغي التأكيد عىل   عرضة  ه، وال س امي أكرثناوجعل ساك للكوارث واألزمات يف املناطق احلرضية،    ها مجمل 

لصمود يف املناطق  يف جمال تعزيز االوطنية إىل جانب املبادرات اجلديدة اليت تقودها املدن واجلهود الفعاةل    للجمعياتاملساعد املتنايم    ادلور

ملوضوع قدرة املدن عىل  بتعزيز ادلور احملفز للجمعيات الوطنية يف التصدي  اجلاد  الزتام احلركة  ومن شأن  للعمل.    حمفزةحلرضية، كعوامل  ا

 ". إغفال أحد "عدم  يف حتقيق هدفأن يساه عىل نطاق أوسع وبشلك مهنجي،  الصمود

املقرتح   القرار  لاللزتاموحيدد  جماالت  امللموسة    ثالثة  التدابري  من  مجموعة  احلركةجودة    لتحسنيويوفر  وتامت واتساقها  اس تجابة  هذه    ىش. 

 ة،اجلديد ةاحلرضي واخلطةس نداي    وإطار معلالحتاد ادلول  ل  املوقف احلرضيوثيقة و   املؤمتر ادلول الثالث والثالثنياخلطوات مع إعالن  

. يف الزناعات  بشأن املدن  بشأن الهجرة والعمل الاستبايق ومعل اللجنة ادلولية  ادلول والسعي إىل حتقيق التآزر مع العمل ادلاخيل لالحتاد

التدابري،   هذه  أساس  هذاوعىل  مبواجب  تشكيلالقرار  س يجري،  شاملتني    ،  معل  وخطة  اسرتاتيجية  عىل  لالتفاق  معل  يعمتدهام فريق 

 . 2023املندوبني املقبل يف جملس   اجامتع

بشلك  -1 والوظائف  التخطيط  األدوار  تعزيز  الوطنية   أفضل:  للجمعيات  مع    الرئيس ية  اجلديدة  أو  القامئة  الرشااكت  خالل  من 

عىل   واملبادرات املراعية للمناخوإدارة اخملاطر،  مبادرات احلد من خطر الكوارث    مبا يف ذكل  نيف املد   واجلهات املعنيةالبدلايت  

املس توايت علهيا  خمتلف  الاقتصار  والسالمةدون  ونقاط    عىل  ،  اخلدماتالطرق،  الناس    تقدمي  ملساعدة   املرحتلني،اإلنسانية 

والرصف الصحي يف األحياء الفقرية يف املناطق    وتوفري املاءواإلسعافات األولية،    املستشفى،دخول الرعاية الصحية قبل  تقدمي  و 

https://mcr2030dashboard.undrr.org/
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املهمش واألحياء  املزنلاحلرضية  والعنف  تزيد  اليت  لكوارث،ا  مواهجةوسيناريوهات    ،ة،  أن  عيات  امجل جدوى  من  لكها  ينبغي 

 .  الوطنية

 

، والش باكت الاجامتعية، واملساحات املبنية( س تؤدي  اخلدمات  ش باكتو بن األساس ية  ترابط النظم احلرضية )ال ابلنظر إىل  و

احمللية  صائص وديناميات الس ياقات احلرضية، واخلبات والهيالك واجلهات الفاعةل  خفهم  حتسني  هذه التحالفات/الرشااكت إىل  

بناء  وفري القوى العامةل؛ املشورة؛ تو املهارات/اخلبات/ تبادل  قدراهتا، مبا يف ذكل و )إدارات املدن والبدلايت والقطاع اخلاص( 

عن  املعدات وسالسل التوريد. وميكن أيضا جعل أصول حمددة من امجلعيات الوطنية "صاحلة للغرض"،    العالقات؛الش باكت/ 

، حيث أن الكثري مهنا يركز تقليداي عىل البحث واإلنقاذ يف املناطق  مثال  لبحث واإلنقاذ يف املدنيف جمال اتكييف قدراهتا    طريق

 ؛   اجلبليةالريفية أو الساحلية أو 

 

لفئات ضعفا وبناء القدرة عىل الصمود  شد ا املدن أل   يف  والهالل األمحر تقدمي خدمات الصليب األمحر    شجيع تنويع وت :  ادلمعحتسني   -2

نه  تشمل ا ابتباع  ملاكحفة العزةل والهتميش، و   شك  ال  . مجليعج  يف املدن،  الاجامتعية  أمهية الروابط  كفاءة  يف  دور  ميكن حتسني 

املعرضني للخطر. ويشمل ذكل توفري الضعفاء  دمع األشخاص  ب   يف املس تقبل  الوطنية يف اس تعادة الروابط الاجامتعية  امجلعيات

صول عىل اخلدمات اليت تقدهما املؤسسات العامة والكياانت التوجيه واملساعدة بشأن آليات وإجراءات احل تقدمي  املعلومات و 

احملتاجني لمتكيهنم من احلصول  ودمع  اخلاصة، مبا يف ذكل األنشطة اليت يضطلع هبا الصليب األمحر والهالل األمحر مبارشة ملساعدة  

منازل كرمية، وخدمات حصية،    حلصول عىلاعىل اخلدمات واملزااي اليت تقدهما اجلهات الفاعةل األخرى يف القطاعني العام واخلاص )

لألشخاص اذلين ال حيصلون عىل خدمات عامة    املناس بةحتديد اخلدمات  يلزم  و الرمقي، وادلمع النفيس والاجامتعي(.    والتعلمي

جودة    اكفية يس تفيدوا من  أن  ذكل مرتبطا  امجلعيات الوطنية  اميكن أن تقدهم  اخلدمات اليت أو اذلين ميكن  يكون  أن  . وميكن 

 ابخلدمات الصحية أو الاجامتعية.  

 

الصليب األمحر    مجلعيات  ةع احلرضيوالتعاون مع رشاكء الابتاكر يف املدن وقادة الش باب واملتطوعني من الفر   تنفيذ:حتسني ال  -3

للحد    ةاإلنساني  والتوعيةأحياء أكرث أماان،  قامة  لترسيع املشاركة اليت يقودها املواطنون، والتخطيط املشرتك إل  والهالل األمحر

حتقيق    من وميكن  والضعف.  املساواة  احمليل  والتعلميالتوعية  عدم  اجملمتع  يف  والكوارث  اإلنسانية  اخملاطر  جمال  خالل    يف  من 

. وميكن أن  وأدواهتا  قدرات الاس تجابةحتسني  خلصوص لتحسني معرفهتم ابخملاطر، و اس هتداف األطفال واملراهقني عىل وجه ا

تؤدي أهداف الاحتاد ادلول بشأن املناخ والصحة واألنشطة املناخية اليت يقودها الش باب إىل دفع جعةل هذا التعاون وتدعو 

 إىل زايدة اإلجراءات. 

 

 

 : أمثةل عىل مبادرات الاحتاد ادلول احلرضية  1  املرفق

    بنغالديش ال مجعية الهالل األمحر   – ي احلرض   والصمود  مرشوع المتكني 

احلرضية  إنشاء هيلك حومكة مس تدام يف األحياء    واجلهات املعنية يفاجملمتع    تشجيع مشاركةوالمتكني احلرضي إىل    الصمودهيدف مرشوع  

وإدارة  الصحي  الرصف  خدمات  نقص    إىلاملنطقة    اجملمتع احمليل الهتديدات الرئيس ية اليت تواجه  عزيوي الفقرية يف غازيبورا يف بنغالديش.  

مجعية الهالل األمحر    رصد القدرة عىل الصمود تطبيق مهنجية    دفعاملأمون، وارتفاع تعاطي اخملدرات، والفقر والبطاةل. وقد    واملاءالنفاايت  

املدن عىل    هيئاتمس توى اجملمتع احمليل حىت    جامعية انطالقا منرتكزي عىل تطوير نظام إلدارة املدن يتألف من جلان  الإىل  البنغالديش  

املعرفة   زايدة. وتشمل اإلجنازات حتسني إدارة النفاايت والتوعية ابملرافق الصحية، و معلياهتا آلية لتقامس تاكليف  اعامتد  و   ،مس توى املدينة

 معدل الالتحاق ابملدارس.   زايدةابحلقوق والاس تحقاقات، و 
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 هونغ كونغ ل   الصليب األمحر   - مرشوع احلد من خماطر الكوارث احلرضية يف الصني 

، ومدن الصفيح، ةالقدميدن  مثل القرى احلرضية، وامل  املس تقرات البرشيةانواع خمتلفة من    يف الصني إىل ظهور  الرسيع  يأدى التوسع احلرض 

مشرتكة مثل تدين القدرة عىل التخفيف من  صعوابتواجملمتعات الىت حتولت اىل قرى ، والهامش الريفى احلرضى. وتشرتك هذه املدن يف 

، والبن التحتية غري املالمئةحدة الكوارث، واخنفاض القدرة عىل املساعدة اذلاتية، والبيئة املعيش ية الكثيفة للغاية املعرضة للمخاطر األمنية،  

والتوعية  تدريب  وأنشطة ال وتوفري املعدات،    ةجممتعي  . ومشلت أنشطة املرشوع بناء عيادات ومس تودعاتةاحلرضي  دراةوعدم فعالية نظم اإل

معظم    واكنت .  ابطرت الامتسك و ابل  وكسبت شعورا قواياجملمتعية. ونتيجة ذلكل، متكنت اجملمتعات احمللية من إدارة العيادات واملس تودعات،  

 . اجلهات املعنيةبني خمتلف   الفعال التنس يقضامن  اجملمتع وبناء الثقة و  حشدأثناء تنفيذ املرشوع صعوابت يف  متت مواهجهتاالتحدايت اليت 

 

فانواتو ومجعية الصليب األمحر  لالصليب األمحر اإلندونييس والصليب األمحر    – يف املناطق احلرضية   لتغري املناخ   لصمود ل  ات التحالف  إقامة 

 امليامناري 

س اميراجن مدينة كبرية يف جاوة ف .  متاما يف املدن يف مدينتني خمتلفتني    اتالتحالف  إقامةبرانمج    ابختبارالصليب األمحر اإلندونييس    ت مجعيةقام

مدينة عىل الصمود.    100لتحقيق قدرة  بناء القدرة عىل الصمود من خالل مبادرة روكفلر  نفذت أنشطة  و   اتالتحالف  بعضابلفعل    أقامت 

  اس تنتج . و متامااملرشوع مفهوما جديدا    مثّلمدينة صغرية تقع عىل جزيرة صغرية يف شامل مالوكو يف رشق إندونيس يا حيث    أما ترنيت، فهيي

س توى املدينة )بسبب موارد عىل م  هتاوتغطي أنشطة املرشوع تأثري يف ممكن  هل دور، وإن اكن أن جحم املدينة الصليب األمحر األندونييس

التحالف. ونفذ الصليب األمحر لفانواتو نجا  يف  رشاكء  ال الزتام    يمكن يفحتالف بشلك عام  نجاح أي  أن العامل الرئييس ل فاملرشوع ومتويهل(،  

الصليب جتربة جديدة للك من    اتالتحالفإقامة  مع مجموعة واسعة من الرشاكء وتسهيل    التعاويناكن العمل  وقد  يف مدينة لوغانفييل.    مماثال

مهنجية جديدة أدت إىل تعزيز العالقات عىل مس توى املدينة، والعمل عىل مس توى  تضمن  ،  الصليب األمحر لفانواتوو   األمحر اإلندونييس 

 ميامنار.  ساحل سه يف مدينة موالمني عىلاجملمتع، وجتديد الالزتام ابلعمل معا. وجيري تنفيذ المنوذج نف 

 كوت ديفوار لالصليب األمحر    - اجملمتع يف املناطق احلرضية  حشد 

انعدام  والرصف الصحي وإدارة النفاايت، و   واملاءالناش ئة حول العامصة أبيدجان خصائص مشرتكة، مثل نقص الكهرابء    للمس تقرات البرشية

قدرة اجملمتعات   تعزيزعن طريق  الرصف الصحي والفيضاانت    خماطر  قضية. وهيدف املرشوع إىل معاجلة  قصورهاأو  خطط التمنية احلرضية  

أندية  إنشاء  متطوعني جممتعيني و  تدريب ، مبا يف ذكل  ومحالت التوعيةالتدريب،احملددة. وركزت األنشطة عىل    للمشالك   الصموداحمللية عىل  

مشاركة اجملمتع احمليل ومتاسكه. ومشلت    وقةلاملتطوعني  إحباط  يه    اليت متت مواهجهتا   حمااكة. واكنت أكب التحدايت  نظمي متاريناملدارس وت يف  

تنظمي مبارايت كرة القدم، والطبخ، والرقص، والرمس، ومسابقات النظافة اليت شاركت فهيا خمتلف الفئات    املشالك  هذه  أنشطة التغلب عىل

 مرية/اجلنسانية.  الع

 

 الصليب األمحر الكيين    - لفئات ضعفا دلمع أشد ا : الائامتن احمليل  الاجامتعي سافارو لالحتواء  معةل  

، دون الاعامتد عىل العمةل الوطنية النادرة واألسواق  وإنشاء أعاملتبادل السلع واخلدمات  إماكنية    للناس  الاحتواء الاجامتعيمعالت    تتيح

، ويه ش بكة تقدم الائامتن احمليل للمجمتعات احمللية مما  أنشطهتا  املتقلبة. وتدمع مجعية الصليب األمحر الكيين ش بكة سافارو يف كينيا وتنفذ 

منو مقابل السلع واخلدمات.    سافارومعةل  الصغرية بقبول    للمرشوعاتيسمح   ش بكة توزيع  ل   أصبح،  2020مارس    شهر  اعتبارا  سافارو 

أفقر مناطق    من  يف املناطق احلرضية ويف بعض  مس تقرات برشية عشوائية)معظمها صغري جدا( يف    مرشوع  11.000  تضمرسيعة المنو  

و و البالد.   سافارو  اس تخدام  يف  الاشرتاك  كيين  ألي  ميكن  املس هتكل،  جانب  عىلمن  إىل  احلصول  يصل  أن    100  قرض  ميكن  سافارو 

تزايد تداول    ولكام  .اس تخدمهيم زتايد عدد  يو   .سافارو عىل أساس أس بوعي   وجيري توزيع معةل.  يف املبادرة  البائعني املشاركني  يس تخدمه دلى

 . واألرس الضعيفة عىل الصمود الاقتصادات احمللية  زدات قدرةلكام العمةل 
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 الصليب األمحر الكيين   – الابتاكرقدرة الش باب عىل  و   املدن عىل الصمود تمنية قدرة  مرشوع 

عشوائية  برشية  مس تقرات  الكيين  األمحر  الصليب  هذه   2008  س نةمنذ    نريوبيف    يدير  وتواجه  ادلامنريك.  األمحر  الصليب  من  بدمع 

، وتلوث املياه، وانسداد لهذا الغرض  وغري املصممة  املرشوعةغري    التخلص من النافاايتحتدايت متعددة مثل الازدحام، ومواقع    املس تقرات

الصحي،  ش باكت   يف  و الرصف  احلرضية  اجملمتعات  جعل  إىل  املرشوع  وهيدف  البيولويج.  للتحلل  القابل  غري  احلطام  من    7التخلص 

 .  املعيشة األنشطة اجملمتعية مبا يف ذكل احلد من خماطر الكوارث وحتسني س بل    بفضل قدرة عىل الصمود  يف نريوب أكرث  مس تقرات عشوائية

 

يف الوطنية  امجلعية  الش باب    وجنحت  جماالت  س باقات  عب  إرشاك  ثالثة  حول  الابتاكرية  املنافسة  أشاكل  من  شلك  ويه  الهااكثون، 

ومن  بطاةل الش باب.  ل لعيش/ األعامل التجارية  ل حلول  إجياد  ؛ وةوعام  ةمفتوح  مساحاتابتاكر  و ؛  املاء: حفظ البيئة واس تخدام  يه  مواضيعية

  وإنشاء  ؛كتةل مضغوطة من مواد حيوية قابةل لالحرتاق ويه عبارة عن عضوية، ال اآلجر قوالب  اليت فازت جبائزة هناك فكرةاألفاكر   مجةل

 ألطفال واألهمات املرضعات يف س ياقات السوق. للعب من أجل اهيدة التلكفة وزمساحات آمنة وحصية 

 الصليب األمحر اللبناين  – الصمود احلرضي يف صيدا  القدرة عىل  

عىل الصمود    الضعيفة  قدرة الفئات واجملمتعات احمللية  تمنيةإىل  (  CBDRM)  عىل املس توى اجملمتعيهيدف مرشوع إدارة خماطر الكوارث  

التدريب  توفري  و التعاون يف مدينة صيدا. وتشمل أنشطة املرشوع إنشاء أماكن آمنة لألطفال، وحتسني البنية التحتية للمدارس،    بفضل

أنه عندما تشارك اجملمتعات احمللية يف وقت مبكر، فإنا تدرك   وتبنّي الء املدارس.  إج  وتنظمي متارينعىل ماكحفة احلرائق والتوعية ابلكوارث،  

الهالل األمحر الفلسطيين بتنفيذ مشاريع يف مدينة    مجعيةالبانمج املنفذ. كام تقوم    ابلتحمك يفشعورا    يّودل قدرهتا عىل حتقيق التغيري اذلي  

 .  احمللية صيدا القدمية تس هتدف الالجئني ابلتعاون مع السلطات احلكومية 

 

أمهية   نذكراملس تخلصة ادلروس  ومن مجةل. ابملاءوتشمل األنشطة إنشاء أفرقة جممتعية لالس تجابة حلاالت الطوارئ، وجتديد نقاط اإلمداد 

ادلاخلية. ومن املهم أيضا تقدمي اخلدمات بطريقة متاكمةل جتمع بني   مشالكهاحزي للمجمتعات احمللية إلدارة    إاتحةالقامئة و  الكياانتالعمل مع  

 اجملمتعات املضيفة وجممتعات الالجئني لبناء الامتسك الاجامتعي.  

 الصليب األمحر اللبناين  - يف املدن    19-مواهجة جاحئة كوفيد 

س تجابة  الاضامن    لك اجلهات املعنيةإرشاك    ااتحفقد    .من نوعه   ااملناطق احلرضية يف لبنان فريد  يف  19- جاحئة كوفيد  تنفيذ تدابري ماكحفة  عديه 

احلد من خطر الكوارث يف ، شاركت وحدة  وبذكلالفردي.    الصعيدإىل جانب اعامتد تدابري وقائية عىل  ،  عىل مس توى صنع القرار  الفعاةل

، والوزارات، واحملافظات، للحد من الكوارث)الوحدة الوطنية    رشاحئشلك    يفمنوذج  الصليب األمحر اللبناين مع لك الهيئات احلكومية ابتباع  

دور قامت ب، و ذكل  ، واحتادات البدلايت والبدلايت(. وابإلضافة إىل ذكل، شاركت مجموعات الش باب واجملمتعات احمللية يفوالقامئقاميات

تدريب طالب اجلامعات مبوجهبا  مع وزارة العمل مت    مبادرةمت تصممي  قيادي نشط. مفع ختفيف تدابري اإلغالق وإعادة فتح األعامل التجارية،  

ت  متابعة  تنس يق    طبيقعىل  آليات  إنشاء  أمهية  عىل  الضوء  ذكل  سلط  وقد  العمل.  أماكن  يف  التحوط  حلاالت   موسعةتدابري  لالس تجابة 

 املناطق احلرضية.  يفالطوارئ واألزمات 

 الصليب األمحر املكس ييك   – مجع البياانت يف الس ياق احلرضي    صعوابت 

مع الرتكزي    2023إىل    2018من  الثانية  و   2018إىل    2013من    ، تنطلق األوىل لفيضاانت من مرحلتنيالصمود ل تألف برانمج القدرة عىل  

فيضاانت وحتسني قياس القدرة عىل الصمود يف اجملمتعات ش به احلرضية. وال توجد حاليا  لل قدرة اجملمتعات احمللية عىل الصمود    حتسنيعىل  

مت تطويره  لفيضاانت اذلي  ل   الصمود كام هيدف إطار قياس القدرة عىل    .ابلتجربةمت التحقق مهنا  لكوارث،  ل   الصمودالقدرة عىل  قياس  ل أداة  

 الصمود زايدة الاستامثر الاجامتعي والس يايس واملال يف بناء القدرة عىل    هبدف  وبيان أثر أنشطتناتقيمي  توفري وسائل  يف إطار املرشوع إىل  

مجةل لفيضاانت.  ل  نذكرادلروس    ومن  اس تهخلصت  و   اليت  احمللية  والسلطات  القرار  صناع  إرشاك  املعنيةأمهية  مرحةل    ةالرئيس ي  اجلهات  يف 

البياانت مجع  معلية  واس تكامل  والقدراتبإجراء    التصممي،  الضعف  أوجه  تقيمي  املعلومات  معليات  البانمج  وتبادل  لزايدة    ابس مترار  حول 

 . ابملشاركة اجملمتع  احساس
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   ي يامنار امل مجعية الصليب األمحر   – القدرة عىل الصمود  تمنية الكوارث احلرضية و  احلد من خماطر 

ومشلت   وماندالاي.  اينغون  مدينيت  يف  املس هتدفة  احمللية  اجملمتعات  يف  الضعف  من  واحلد  الصمود  عىل  القدرة  تعزيز  إىل  املرشوع  هيدف 

جلسات    وتنظميالعمل اجملمتعية اليت وضعت؛    طة علهيا وإدراهجا يف خطالتخفيف الصغرية النطاق اليت متت املوافق  برامجاملرشوع    أنشطة

اخملاطر   من  ابحلد  للتوعية  كفاءارسواملد   ةاحمللي  اتاجملمتعيف  وأنشطة  تطوير  ومواصةل  األمحر    ات؛  الصليب  فروع  البدلايت وقدرات  يف 

  احلد من خطر الكوارثأنشطة/خطط معل  واس هتدفت  .  احمليل  عىل مس توى اجملمتع  احلد من خطر الكوارثإلدارة أنشطة    واملتطوعني فهيا

وأجرى  األشخاص ضعفا يف أجنحة خمتارة. ، أشد اليت وضعها أفراد اجملمتع احمليل عىل أساس تقيمي اخملاطر والاحتياجات متعددة القطاعات

  عىل الصمود   املدن الساحلية  تمنية قدرةدينة يف إطار مرشوع  لمخاطر عىل مس توى املل  تقيامي وهجات معنية أخرى    فرع الصليب األمحر

 اذلي مت تنفيذه يف مدينة مواليني. 

 

 الصليب األمحر النيبال   -  املدن ومشاركهتا مصود  تعزيز 

  األخطار اذلي يركز عىل    ،البيطاينمع الصليب األمحر ، ابلتشارك  تعزيز مصود املدن ومشاركهتاتنفذ مجعية الصليب األمحر النيبال برانمج  

مخس  بانمج س بع بدلايت يف ثالثة من املراكز احلرضية الرئيس ية يف نيبال عىل مدى  ال  ساعد . وقد  ومن صنع اإلنساناملتعددة، الطبيعية  

  مجموعات ضعيفة حمددة   فهيم، مبن  (، لتحسني قدرة احلكومات البدلية ومجعية الصليب األمحر النيبال واملواطنني2021-2016)س نوات  

  اليت تريم إىل إرشاك ج القامئة عىل املشاركة عىل الهنه  قوةالبانمج بيشدد و لكوارث احلرضية. لعىل الصمود ، البدلايت الس بع املس هتدفة يف

خلق طلب من القاعدة إىل القمة  عىل  "  الرواد" شجع خشصياتالفئات ضعفا، وي   أشد  املواطنني، ويس هتدف  آراء، ويس تخدم  املدنساكن  

حىت    مبارشة  خشص  973,000  املدن ومشاركهتا  مصودتعزيز  برانمج    مشللكوارث. وقد  ل  الصمودللحكومات احمللية لتحسني القدرة عىل  

يف أنشطة    واملشاركة الفعاةلنرش الرسائل يف اجملمتع احمليل،  و ،  تلقوا تدريبا عىل احلد من خطر الكوارث  أنىث(   739)  رائدا  1080دل  اآلن، ووّ 

عىل مس توى البدلايت مشلوادلوائر  التخطيط  يف  طالبا ومه   7,178  . كام  ظل   املدارس احلرضية أكرث أماانجعل    أداةدرسا يشاركون  يف 

 . كام يعملتش باكل عىل ا  اقامئ  انج  مس تخدما  وماكنياجغرافيا    أسلوب حتديد البامجعن    ويبتعد هذا البانمج.  احلد من خطر الكوارث

روابط بني احلكومة    وإنشاءاحمللية )البدلايت( لتوفري ادلمع التقين إلدارة الكوارث    اتاحلكوم  " أو  الوسطى املفقودة   احللقةمع "  البانمج

 ترضرا من الكوارث. واجملمتعات الضعيفة األشد" ا يصعب الوصول إلهي اليت "  واجملمتعات

 الهالل األمحر العرب السوري   –   العاجةل ألزمة املاء مرشوع دمشق لالس تجابة 

  2016املياه يف دمشق يف ديسمب نقص حلاةل  العاجةلاملياه والاس تجابة   ملواهجة انقطاعالهالل األمحر العرب السوري خطة دمشق  أعدّ 

رمعندما   ، ابلتعاون  امجلعية الوطنيةيوما. وقد وضعت    40ملدة    من املاءواملناطق احمليطة هبا    املدينةماليني خشص يف    5و   4.5ما بني    حه

 وش باكت اه واألنفاق الرئيس ية  مصادر امليترممي    العمل فورا عىلالوثيق مع سلطات املدينة واجملمتعات احمللية املترضرة، خطة طوارئ وبدأت  

هارات وتوافر  الكشف عن امل التجربة أمهية وجود خطة طوارئ و   بينت . وقد  بأمان  الوصول إىل املنطقة  ا أصبح من املمكنحاملاألانبيب  

المتويل وادلمع التقين  توفري  ميع خطوات اخلطة لضامن  اجلهات املعنية، مبا فهيا أفراد اجملمتع احمليل والسلطات، جب   تعريفأفراد اجملمتع احمليل، و 

 والتنفيذ السلمي. 

 

 مجعية الهالل األمحر الرتيك    – مراكز اجملمتع احلرضي لالجئني واجملمتعات املضيفة  

الرتيك خدمات ملساعدة املهاجرين عىل العيش بكرامة وانسجام مع اجملمتعات املضيفة. كام    التابعة مجلعية الهالل األمحر  املراكز اجملمتعيةتقدم  

األن  بني  أن  من  ه  اذلين  التحديد،  وجه  عىل  األطفال  احتياجات  تليب  اجملمتعية  املراكز  هبا  تضطلع  اليت  ال شطة  واذلين  أشد  ضعفا،  فئات 

عن طريق  الضعف    أوجههذه اجلهود إىل احلد من    ريماجملمتعات احمللية. وت   يف الامتسك الاجامتعي والتمنية    سهيل يف ت نيأساس ي  يعتبون

اجملمتعي    كزيل، قام مركز  ويف إطار إحدى هذه املبادراتالفردي والاجامتعي.    الرفاهفهم احتياجاهتا واختاذ اإلجراءات الالزمة وتعزيز    زايدة

مدينة   للامتسك   معجب  سانورفايف  معل  ورشة  يف  املعاقني  األطفال  مدرسة  يف  طالب  مع  السمعية  اإلعاقات  ذوي  الالجئني  األطفال 

 رت أربعة أسابيع. الاجامتعي اس مت

 

http://www.kizilaytoplummerkezleri.org/upload/yayinlarimiz/pdf/TRC%20Communty%20Centers%20-%20June.pdf
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 وجات احلر: الصليب األمحر الفيتنايم واهجة م مل   إجراءات استباقية حرضية رائدة اختاذ  

تقيمي  ربط تقارير  تحيث    يف املناطق احلرضية  هتاالتقيمي اجملمتعي خملاطر الكوارث وإدار معليات  يف    ةالصليب األمحر الفيتنايم رائدتعد مجعية  

العمليات مس توى    تكل  التمنية  ادلوائر  عىل  وخطط  الرئيس ية  احلرضية  واخلطط  املناخية  العمل  خطة  مثل  احلرضي،  التخطيط  بعمليات 

أول  بوصفها  عىل نطاق واسع  امعرتفا هب هيئة  يف الس نوات األخرية  ت امجلعية الوطنية الاجامتعية والاقتصادية. وابإلضافة إىل ذكل، أصبح

  يف هذا اجملال   الصليب األمحر الفييتنايمبدأت هجود    وقد  وجات احلر يف املناطق احلرضية.ملواهجة ممبكر    مجعية وطنية تضع بروتوكول معل

يف هانوي، حيث ارتفع متوسط درجات "  FbF Ready"  للمتويل املبين عىل التوقعات  بدمع من مرشوع الصليب األمحر األملاين  2018يف  

أ وقد  األخرية.  الس نوات  يف  اليومية  املستشفيات  احلرارة  دخول  يف  زايدة  إىل  السابقة  احلر  موجات  األس باب  ٪  20.0بنس بة  دت  مجليع 

يف املناطق    لتحديد اجلهات املعنيةمجموعة من األدوات    الصليب األمحر الفيينايم٪ ألمراض اجلهاز التنفيس. وطبق  45.9  زايدة نسبهتاو 

  والبيئة والتعرض للحرارة يف املناطق احلرضية، ومعل عن كثب مع معهد األرصاد اجلوية والهيدرولوجيا    إماكنيات التأثراحلرضية، وحتديد  

. وقد مت يف املدنالفريدة  احلر    اتموجملواهجة  إجراءات التشغيل املوحدة    عىلتدريب املتطوعني  و ،  ة املبكر   اختاذ اإلجراءاتدوافع  لوضع  

اذلي متت املوافقة   2021 لس نةبروتوكول العمل املبكر  كام يعكسه يف مدن متعددة امجلعية الوطنية بذلهتاتوس يع نطاق اجلهود الناحجة اليت  

 عليه. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


