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مقدمة

ليس العمل يف املناطق احلرضية ابجلديد عىل احلركة ادلولية للصليب المحر والهالل المحر (احلركة) .وتضم ش بكة الاحتاد
ادلويل مجلعيات الصليب المحر والهالل المحر (الاحتاد ادلويل)  192مجعية من امجلعيات الوطنية للصليب المحر والهالل
المحر (امجلعيات الوطنية) لها يف املدن ألف الفروع وماليني املتطوعني اذلين يس تجيبون للصدمات احلرضية ويسامهون
بشلك ملحوظ يف هجود اإعادة التأهيل وإاعادة الإعامر والتعايف .وقد جتىل ذكل مؤخرا ،حيث تعمل امجلعيات الوطنية جنبا
اإىل جنب مع احلكومات احمللية ومقديم اخلدمات الصحية يف املدن ملواهجة جاحئة كوفيد 19-يف املناطق احلرضية يف مجيع
أحناء العامل.
بناء عىل اسرتاتيجية العقد  ،2030الزتامات حمددة لعامتد
ولقد حددت خطة الاحتاد ادلويل ومزيانيته للفرتة ً ،2025-2021
هنج ملواهجة الخطار املتعددة وبناء القدرات الالزمة ملواهجة الكوارث والزمات يف الس ياقات احلرضية .ومثة هدف هام
أآخر مت حتديده وهو أن يكون دلى ما ل يقل عن  50مجعية وطنية اسرتاتيجيات حرضية مكيّفة للس ياق لمتكيهنا من
التأهب للصدمات والضغوط النامجة عن الكوارث والزمات ومواهجهتا بفعالية .ويشمل ذكل مساعدة  50مدينة عىل
التكيف مع الآاثر الطويةل الجل لتغري املناخ ،مبا يف ذكل ارتفاع مس توى سطح البحر ،وحامية  250مليون خشص من
احلر حبلول س نة .2025
وتشري وثيقة املعلومات الساس ية عن أوجه الضعف املتغرية ،والتقرير الهنايئ للمؤمتر ادلويل الثالث والثالثني للصليب
المحر والهالل المحر (املؤمتر ادلويل الثالث والثالثون) اإىل الس ياق احلرضي فامي يتعلق ابلنازحني ادلاخليني ،ولكهنا ل
ترىق بعد اإىل مس توى التحدايت ّ
املطردة واملتعددة البعاد اليت تواهجها املدن عند التعامل مع المنو الرسيع للساكن وقدرة
احلكومات احمللية عىل تكييف املرافق احليوية مثل ش باكت املياه وتوزيع الطاقة وإادارة النفاايت وش باكت الرصف الصحي
برسعة لتلبية احتياجات ساكن املدن .وقد يصعب احلصول عىل خدمات مثل الصحة والرعاية والتعلمي والبىن التحتية
الساس ية والوظائف الرمسية يف العديد من املدن ،خاصة عندما تكون شديدة الاكتظاظ ابلساكن .وقد يكون ظهور
الحياء الفقرية وحوادث الطرق والعنف واجلرمية نتيج ًة لهذه القضااي وسببا ملواهجة ساكن املناطق احلرضية مشألك كثرية
أخرى.
وابلنظر اإىل هذه التحدايت املزتايدة ،ل بد من بذل املزيد من اجلهود لفهم الس باب اجلذرية لوضاع امجلاعات الفقرية
واملهمشة والضعيفة يف الس ياقات احلرضية وتلبية احتياجاهتم ،وعدم الاكتفاء بدراسة قميتنا املضافة ،بل النظر أيضا يف كيفية
حتولنا لتلبية هذه الاحتياجات.
واستنادا اإىل اجلهود الناحجة اليت بذلها الاحتاد ادلويل واللجنة ادلويل للصليب المحر (اللجنة ادلولية) وامجلعيات الوطنية
الراجئة يف الس نوات الخرية ،تمتثل أهدافنا الآن فامي ييل:
 )1تعزيز الرشأاكت مع الهجزة احلرضية ذات الصةل (السلطات احمللية واملنظامت غري احلكومية والوساط الاكدميية
والقطاع اخلاص)؛
 )2توس يع نطاق اخلدمات واتباع الهنوج الناحجة لبناء القدرة عىل الصمود (والرتكزي حتديدا عىل اس تدامة بذل اجلهود ،مع
إارشاك اجملمتعات احمللية يف اإجياد احللول)؛
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 )3اس تخدام نقاط قوة احلركة وجتربهتا لقيادة التفكري والابتاكر يف جمال العمل الإنساين يف الس ياقات احلرضية.
كوانت احلركة ل إالعالن عن الزتاهما بزايدة اجلهود الرامية
وميثل اجامتع جملس املندوبني لس نة  2022فرصة مناس بة لاكفة هم ِّّ
اإىل تعزيز قدرة اجملمتعات احلرضية عىل الصمود يف مواهجة الكوارث املفاجئة والزمات املناخية وترحال الساكن واجلواحئ
وأعامل العنف يف املناطق احلرضية والاضطراابت والتوترات ادلاخلية والزناعات املسلحة ،والرتكزي بقوة عىل الاس تفادة
من ادلور املساعد للجمعيات الوطنية عىل املس توى الوطين ومس توى البدلايت ،وتعزيز دور اجلهات الفاعةل احمللية بوصفها
رشياك مفضال.
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معلومات أساس ية

اجتذب املس توى العىل لتمنية املدن عىل مر التارخي الناس اذلين هاجروا من املناطق الريفية حبثا عن فرص وظروف
معيش ية أفضل .واليوم يعيش ما نسبته  %56من التعداد املقدَّر لساكن العامل يف املدن .1ويمنو ساكن املناطق احلرضية
بنحو  1.4مليون نسمة لك أس بوع ،ومن املتوقع أن يبلغ عددمه ثليث ساكن العامل حبلول س نة  2.2050وجيرب هذا المنو
احلرضي الرسيع اجملمتعات الفقرية واملهمشة والضعيفة عىل الاس تقرار يف أكرث املناطق خطورة ،ومواهجة خماطر متعددة
انمجة عن عدم احلصول عىل اخلدمات الساس ية وحرمانم من ادلمع اذلي تقدمه البدلايت احمللية  -اليت غالبا ما تكون
مزيانياهتا غري اكفية لتلبية احتياجات الساكن املزتايدة .ويفتقر الكثري من الناس يف العديد من هذه املواقع غري الآمنة اإىل
حقوق امللكية ،وظروف معيش ية قوية ومس تقرة مما ميكن أن يؤدي اإىل ظهور املنافسة والتوتر بني اجملمتعات أو اإىل ارتفاع
العنف احلرضي.
ففي اإندونيس يا ،عىل سبيل املثال ،أشارت الحباث اإىل احامتل ارتفاع خطر فيضان النار بنس بة  %166خالل الس نوات
الثالثني املقبةل بسبب التوسع الرسيع للمناطق احلرضية ،وقد يرتفع خطر الفيضاانت الساحلية مبقدار  4.5مرة يف ناية نفس
الفرتة .ومن املتوقع أن تتضاعف الرضار النامجة عن الزلزل يف اكمتاندو  -اليت تقاس بنس بة املباين اليت تهنار يف أي زلزال
 اإىل  %50حبلول س نة  2045نتيجة لتوسع البناء العشوايئ بسبب التوسع احلرضي الرسيع.3وهناك عوامل أخرى تهفامق من هذه اخملاطر .ويسلط تقرير الاحتاد ادلويل عن الكوارث يف العامل لس نة  2020الضوء عىل
الثر املركب لتغري املناخ عىل الفقر والزنوح والصحة .وتؤثر الظواهر اجلوية املناخية اليت زادت تواترا وحدة نتيجة لتغري
املناخ أكرث ما تؤثر يف املدن .وتقع العديد من أكرب املدن يف العامل يف دلتا النار ويه ابلتايل شديدة التعرض للفيضاانت
وارتفاع مس توى سطح البحر وغريها من الخطار النامجة عن توسع مساحة السطح اليت ل تتيح ترصيف املياه ،وزايدة
اس تخراج املياه اجلوفية وتدمري البيئة الطبيعية .ويهعد الناس اذلين يعيشون يف املناطق احلرضية ،ول س امي يف أجزاهئا الكرث
اكتظاظا ابلساكن واليت ل تمتتع اإل بأقل مساحات خرضاء ،من بني أكرث الناس ترضرا عند حدوث موجة حر 4.اإن أآاثر
https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS1
UN Department of Economic and Social Affairs (UN DESA) (2018), 2018 Revision of World Urbanization Prospects 2
Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR) (2016), The making of a riskier future: How our decisions are shaping 3

future disaster risk
R. Singh, J. Arrighi, E. Jjemba, K. Strachan, M. Spires and A. Kadihasanoglu (2019), Heatwave Guide for Cities, Red Cross Red 4
Crescent Climate Centre
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تغري املناخ يف املناطق الريفية  -مثل تغري أمناط احملاصيل ،وحرائق الغاابت ،ونضوب أرصدة الصيد ،ونضوب مصادر املياه
 تدفع الناس اإىل الهجرة اإىل املدن .وأشارت دراسة أجريت يف موزامبيق اإىل أن ما نسبته  %40من املهاجرين اإىل املناطقاحلرضية جهروا منازهلم الريفية لس باب مهنا املشألك البيئية ،مبا يف ذكل "املشألك اليت يرحج أن تنجم عن تغري املناخ"5
وقد أثرت جاحئة كوفيد 19-عىل املراكز احلرضية بشلك غري متناسب 6ابملقارنة مع املناطق الريفية ،كام اكنت مبثابة مقدمة
ملا قد يتوقع العاملون يف اجملال الإنساين أن يصبح "الوضع الطبيعي اجلديد" .وابلإضافة اإىل املعاانة من عدم احلصول عىل
الرعاية الصحية ومرافق التعلمي والإمداد الاكيف ابملاء وخدمات الرصف الصحي املأمونة ،فرضت تدابري الإغالق الواسعة
النطاق ضغوطا غري مس بوقة عىل اجملمتعات احلرضية الضعيفة وعىل قدرات امجلعيات الوطنية احملدودة .ومنذ بداية اجلاحئة،
كث ّفت امجلعيات الوطنية براجمها وساعدت حكوماهتا الوطنية واحمللية ،ومقديم اخلدمات يف املدن عىل تقدمي مجموعة واسعة
من النشطة احليوية مثل الإبالغ ابخملاطر ،وادلمع النفيس عن بعد ،وإانشاء حمطات لغسل اليدين يف املس تقرات العشوائية،
وتوفري املواد الغذائية ولوازم النظافة الصحية ،وتوزيع املساعدات النقدية ملساعدة الساكن اذلين فقدوا س بل معيش هتم عىل
البقاء ،ودفع ا إلجيار .وابلإضافة اإىل ذكل ،ظهرت قضااي جديدة فامقهتا اجلاحئة يف مدن البدلان النامية والبدلان املتقدمة عىل
السواء ،مثل عدم املساواة يف فرص احلصول عىل التعلمي (الرمقي) ،والارتفاع احلاد يف مس توايت العنف ،وتفامق مشألك
الصحة النفس ية ،والترشد ،والعراقيل اليت حتول دون احلصول عىل الوظائف وفرص العمل.
وتتوقع اسرتاتيجية الاحتاد ادلويل للعقد  2030حدوث تغيريات كثرية يف الطريقة اليت س يلزم أن يتعامل هبا الناس مع وقع
تغري املناخ والكوارث والهجرة واجلواحئ وأآاثرها الاجامتعية والاقتصادية املبارشة والثانوية ،وحنن نتعمل من جتربتنا مع كوفيد-
 .719ومن املتوقع أن تكون هذه التغيريات أقوى وأرسع يف الس ياقات احلرضية ادلينامية .وسينصب تركزي الاحتاد دويل
خالل العقد القادم عىل احلد من تأثري الصدمات والضغوط ،مبا يف ذكل حالت الطوارئ  -احلادة واملطوةل  -ومساعدة
الناس لكام لزم المر حىت يمتكنوا من مواهجة هذه الآاثر ومن الازدهار.
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التحليل والتقدم احملرز

ألف -الاعامتد عىل خربة امجلعيات الوطنية يف جمال اإعداد الربامج احلرضية
كرس الاحتاد ادلويل التقرير عن الكوارث يف العامل لس نة  2010ملوضوع "اخملاطر احلرضية" .وإاىل جانب تسليط الضوء
عىل أوجه الضعف املزتايدة ،سلط التقرير الضوء عىل أنه ميكن للمجمتعات احلرضية أن جتد حلولها اخلاصة ،وتأكيد حقوقها،
وأداء دور اكمل يف التعايف بعد الكوارث واحلد من اخملاطر .ويف س نة  ،2012أمكلت منطقة أآس يا واحمليط الهادئ ابلحتاد
ادلويل دراسة عن التوجه الاسرتاتيجي لس تكشاف ماكنة وخدمات الصليب المحر والهالل المحر يف البيئات احلرضية
يف منطقة أآس يا واحمليط الهادئ .وأجرى املركز العاملي للتأهب للكوارث حوارات حول اخملاطر احلرضية ونظم سلسةل من
حلقات العمل يف سنيت  2013و .2014وسلطت حلقات العمل هذه الضوء عىل التحدايت القامئة ،ووضعت رؤية
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) (2009), Climate Change and Humanitarian Action: 5
Key Emerging Trends and Challenges, OCHA Occasional Policy Briefing Series No. 2
6الاحتاد ادلويل ( ،)2021عىل حافة الهاوية :العواقب الاجامتعية والاقتصادية جلاحئة كوفيد.19-

 7املرجع ذاته.
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للجمعيات الوطنية بشأن قدرة اجملمتعات احلرضية عىل الصمود .وأسفرت مبادرة الاحتاد ادلويل للحد من اخملاطر احلرضية
عن اإصدار نداء طهران للعمل ،اذلي اعمتد يف مايو  2015ودليل شامل عن الصمود احلرضي .8وقد تناول منشور ل
وقت للشك :التصدي للمخاطر احلرضية املبادرات احلرضية الرئيس ية يف منطقة أمرياك الالتينية .ولتقدمي خدمات اإنسانية
حملية يف عامل رسيع التغري يف منطقة أآس يا واحمليط الهادئ ،يدعو اإعالن مانيال ( )2018اإىل اتباع نج وتقنيات مبتكرة،
وإاحياء العمل التطوعي وتعبئة الش باب ،واملشاركة يف التحالفات احلرضية والرشأاكت بني اجلهات املعنية املتعددة بوصفها
متطلبات رئيس ية للتحول اإىل رشاكء مفضلني وحتسني الكفاءة والفعالية يف املناطق احلرضية املعقدة للغاية.
كام شارك الاحتاد ادلويل بنشاط يف التحالف العاملي املتعدد اجلهات ملواهجة الزمات احلرضية ،ويف مبادرة مكتب المم
املتحدة للحد من خماطر الكوارث ومبادرة جعل املدن قادرة عىل الصمود ( (MCR2030كعضو يف اللجنتني التوجهييتني
للكهيام .وتقوم منصة التعاون احلرضي مقام منصة احلركة لتبادل املعرفة عىل املس توى التقين حول اخملاطر والربامج احلرضية
منذ س نة  2015ويشارك فهيا العديد من امجلعيات الوطنية واللجنة ادلولية للصليب المحر كعضاء .وعىل املس توى
ا إلقلميي ،يدمع مركز الاحتاد ادلويل لصمود اجملمتعات احلرضية يف أآس يا واحمليط الهادئ ،مكنصة وش بكة مزدوجتني ،تعزيز
الروابط بني اجلهات الفاعةل يف جمال الصمود احلرضي ،وتعزيز تبادل املعرفة وحتسني الصمود التنظميي للجمعيات الوطنية
يف املنطقة مع العديد من الرشاكء.
وملا اكن الاحتاد ادلويل يشارك يف قيادة مجموعة املأوى العاملية ،فقد اكن هل تأثري كبري عىل حتويل تركزي القطاع عىل الس ياقات
احلرضية ،فضال عن تشجيع احلق العادل يف الرض والسكن ،وقيادة الهنه ج املستندة اإىل املناطق يف هجود التعايف احلرضية.9
وتعمل اللجنة ادلولية يف مناطق الزناعات احلرضية مبا فهيا العراق والرايض الفلسطينية احملتةل وأوكرانيا وسوراي والمين منذ
 30عاما ،حيث حتافظ عىل البنية التحتية الساس ية وتقدم اخلدمات الإنسانية .وقد ظل متثيل مجيع مكوانت احلركة قواي
ونشطا بشلك مزتايد عىل مر الس نني يف املنتدى احلرضي العاملي اذلي ينظمه موئل المم املتحدة مرتني يف الس نة .وأخذت
أآراء وأفاكر لك مكوانت احلركة يف الاعتبار يف اخلطة احلرضية اجلديدة اليت اعمتدها اجامتع املوئل الثالث يف س نة 2016
يف كيتو إابكوادور.
ويقدم املرفق  1موجزا لبعض املبادرات واملشاريع اليت تنفذها امجلعيات الوطنية .واستنادا اإىل ما تعلمناه من هذه التجارب،
حددان السامت الشامةل التالية للس ياق احلرضي لوضع نجنا وإاطاران التشغييل:
 -1املدن أنظمة معقدة .تضم املدن العديد من الش باكت الرمسية وغري الرمسية املرتابطة واملشرتكة ،وامجلاعات املتنوعة،
ومجموعة أكرب بكثري من اجلهات الفاعةل اليت تتخذ قرارات وإاجراءات .وهناك أيضا العديد من "امجلاعات ذات
الهوايت اخملتلفة" اليت تتداخل يف كثري من الحيان (عىل سبيل املثال ،ميكن أن ينمتي الناس اإىل ش باكت خمتلفة
دينية أو همنية أو أرسية) يف املدن .ويكتيس حتليل اجلهات املعنية ،يف مرحةل التقيمي وإاقامة التحالفات ،المهية
يف حتديد هذه الكياانت اخملتلفة والوقوف عىل درجاهتا املتفاوتة من الوقع والتأثري؛ ومن شأن ذكل بدوره أن يتيح
التشارك يف تبين احلصائل وتشجيع التعاون يف معلية احلد من اخملاطر.
 8الاحتاد ادلويل ( ،)2017بناء القدرة عىل الصمود يف املناطق احلرضية :دليل ملشاركة ومسامهة الصليب المحر والهالل المحر.
 9الفريق العامل املعين بهنوج املس توطنات يف املناطق احلرضية التابع جملموعة املأوى العاملية

Public

CD/22/11

7

 -2يعد الافتقار اإىل اإماكنية الاس تفادة الاكفية واملوثوقة من اخلدمات الساس ية ،عندما يقرتن ابلتعرض للخطار
والوسائل الاقتصادية احملدودة ،أحد أمه حمددات الضعف يف املدن .وتنظم القوانني والس ياسات ،وكذكل الثقافة
واملعايري الاجامتعية ،الاس تفادة من النظم الرمسية وغري الرمسية ،يف أوقات الكوارث وخارهجا.
 -3يتطلب تعقيد البيئات احلرضية مشاركة متكررة مع مجموعة أكرب وأكرث تنوعا من اجلهات املعنية والرشاكء عىل مدى
فرتات أطول إلقامة عالقات تضمن اس تدامة املبادرات ،والاس تعداد بشلك أفضل للصدمات والزمات احلرضية
يف املس تقبل.
 -4ل ميكن رمس خرائط اكمةل أو التوصل اإىل فهم اكمل للعديد من الخطار واخملاطر ومواطن الضعف اليت تواهجها
اجملمتعات احمللية يف املدن والبدلات دون منظور يشمل املدينة .وابملثل ،لن يكون جلهود تعزيز الصمود يف اجملمتعات
احمللية الثر املنشود ما مل تكن مرتبطة ابجلهات املعنية الرئيس ية يف املدن ،وأبرزها يه احلكومات احمللية والسلطات
البدلية.
 -5قد تتباين أشاكل التعرض للمخاطر وأمناط الضعف تباينا كبريا من مدينة لخرى ،بناء عىل جحمها (أي "املدن
الكربى" أو املتوسطة أو الصغرية احلجم) ،ومواقعها اجلغرافية ومس توى/جودة تطوير بنيهتا التحتية ،وقدرات نه هظم
الإدارة احلرضية ،وقدرة اجملمتعات احلرضية املترضرة عىل التكيُّف .وينبغي أن يراعى يف وضع اسرتاتيجيات تعزيز
قدرة اجملمتعات احمللية عىل الصمود حتليل عوامل مثل( :أ) التعرض للكوارث( ،ب) والوفيات النامجة عن الكوارث،
(ج) واخلسائر الاقتصادية النامجة عن الكوارث ،من أجل وضع نوج وإاجياد حلول عامة ومكيَّفة للس ياق عىل
السواء.
 -6اإن الكوارث والزمات احلرضية يه يف جوهرها كوارث وأزمات مرنة وحيوية؛ ويتطلب تغري مس توى اجلسامة
والاحتياجات وظهور نقاط ضعف جديدة ،قدرات لالس تجابة وخططا مرنة للتأهب وفسح اجملال للتاكمل
والازدواج.
 -7اإن فهم الروابط املتبادةل مع املناطق الريفية واملناطق احمليطة ابملدن ،والتفكري يف تكل الروابط يف خطط العمل
أمر ابلغ المهية .فال توجد املناطق احلرضية مبعزل عن بعضها البعض ،وليس للكوارث حدود اإدارية .وغالبا ما
ختدم املدن مناطق جتمعات ساكنية أكرب حميطة هبا ،وذكل مع تسارع جهرة ساكن املناطق الريفية الآن بسبب أآاثر
ُّ
تغري املناخ.
 -8متثل رشحية الش باب الرسيعة المنو بني ساكن املدن حمرك التغيري الرئييس :فالش باب متصلون رمقيا ،ويتطلعون
اإىل التعمل وتبادل احللول املبتكرة لتحسني نوعية بيئاهتم املعيش ية ،ويلعبون دورا حموراي يف بناء مدن أذىك وأكرث
مشول اجامتعيا .ويعمل املتطوعون الش باب اذلين خيدمون الفروع احلرضية للجمعيات الوطنية عىل تعزيز ثقافة
نبذ العنف والتوعية الإنسانية والعداةل الاجامتعية مكضاد للجرمية والفقر وا إلقصاء.
 -9من الرضوري اإجياد حلول مبتكرة لتطوير موارد جديدة ابس تخدام الصول القامئة ،وإاقامة رشأاكت غري تقليدية،
ول س امي مع الوساط الاكدميية والقطاع اخلاص .فعىل سبيل املثال ،يؤدي تطوير مراكز تفاعلية جممتعية اإىل حتسني
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الصةل بني مقديم اخلدمات وأفراد اجملمتع املس هتدفني ابخلدمات .كام أنه س هيم ِّكّن أفراد اجملمتع احمليل ممن س يكون هلم
حق اس تخدام املعلومات والبياانت اليت من شأنا حتسني معلية صنع القرار.
ابء -معاجلة الطابع البنيوي للمخاطر وأوجه الضعف احلرضية
املناطق احلرضية عبارة عن أنظمة معقدة للغاية تضم العديد من النظم الفرعية املتعايشة واملتفاعةل مع بعضها عىل مجموعة
متنوعة من املس توايت .وتقوم الكوارث والزمات مقام العدسة املكربة اليت تكشف عن أوجه عدم املساواة والضعف القامئة
أصال يف هذه النظم .ويف حالت الكوارث والزمات احلرضية ،يواجه العاملون يف اجملال الإنساين حتدايت بنيوية مت التعارف
عىل اعتبارها قضااي "اإمنائية" مثل البىن التحتية املعقدة ،وإادارة املدن ،والفقر ،والسواق.
وقد جسل معدل الزنوح بسبب الزناعات والاضطهاد والعنف أعىل مس توايته منذ  70عاما .ووفقا للمفوضية السامية للمم
املتحدة لشؤون الالجئني ،نزح  70.8مليون خشص قرسا يف مجيع أحناء العامل حبلول ناية س نة  .2018ويقمي أكرث من %80
من الالجئني يف البدلان املنخفضة واملتوسطة ادلخل اليت تشهد أيضا أرسع معدلت التوسع احلرضي ،ويس تقر الالجئون
بشلك مزتايد يف املناطق احلرضية .ويشدد اإطار سينداي للحد من خماطر الكوارث للفرتة  2030-2015عىل رضورة اختاذ
اإجراءات مكرسة بقدر أكرب للتصدي ملسببات خماطر الكوارث الاكمنة وتعزيز احلومكة الرش يدة عىل مجيع املس توايت مبا يف
ذكل يف املدن.
وكثريا ما تهعترب اجملمتعات احمللية احلرضية أماكن تتيح الكثري من الفرص ومتثل حمراكت للمنو ،اإل أن الاس تفادة من هذه
الفرص تتسم بقدر كبري من عدم املساواة .ويشلك الطابع غري النظايم جزءا ل يتجزأ من نس يج النظم العديدة يف املدن.
ويف البدلان النامية ،يعيش  %30من ساكن املدن يف أحياء فقرية ،ويس تخدم  %80من القوة العامةل احلرضية يف أعامل
غري نظامية .ففي أفريقيا ،تصل نس بة املس تخدمني بصورة غري نظامية اإىل  %86يف مكبال بأوغندا .ويشلك العمل غري
النظايم سببا همام من أس باب اخملاطر ،ليس لن الناس يعيشون ويعملون يف ظروف غري منظمة وغري أآمنة ويكس بون
أجورا ضئيةل حفسب ،بل أيضا لن هؤلء العامل غالبا ما يكونون متوارين عن النظار ول يمتتعون بأي حقوق قانونية.
وتتعرض النساء بقدر أكرب للعمل غري النظايم يف أكرث من  %90من بدلان أفريقيا جنوب الصحراء الكربى.
اإن اخملاطر والصعوابت اليت يواهجها ساكن املدن لتأمني الاحتياجات الساس ية نفسها  -اكملأوى الكرمي والآمن ،والغذاء
املغذي ،واملاء النقي والرصف الصحي ،مع صون الصحة ،واحلصول عىل فرص العيش املس تدامة ،ورعاية الطفال وسط
حتدايت ترتاوح بني جودة الهواء الرديئة وحوادث املرور اإىل انعدام امحلاية ،تفرض عىل ساكن املدن ضغوطا هائةل ومس مترة؛
وغالبا ما تعطى الولوية لهذه الاحتياجات اليومية عىل حساب خماطر الكوارث الطويةل الجل10 .
وحتتل امجلعيات الوطنية مركزا جيدا يسمح لها جبمع الرشاكء حول موضوع القدرة عىل الصمود ويتيح لها حل املشألك بني
اجلهات املعنية املتعددة وزايدة الاستامثر احمليل يف مصود اجملمتعات احمللية والرس .وتقوم امجلعيات الوطنية أيضا بدور اجلهات
املساعدة حلكوماهتا يف اجملال الإنساين ،11وهو دور ميكن أيضا تفسريه وتطبيقه عىل املس توى احمليل .ويتيح لها ذكل فرصة
فريدة ،وحيملها يف الوقت ذاته مسؤولية ،من أجل التفاعل مع الشخاص واجملمتعات الكرث ضعفا واملتوارين عن النظار يف
 10الاحتاد ادلويل ( ،)2010التقرير عن الكوارث يف العامل لس نة 2010
 11الاحتاد ادلويل ( ،)2021دليل لتعزيز ادلور املساعد من خالل احلومكة والس ياسات.
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أغلب الحيان والعمل معا عىل حتديد الاحتياجات والتوصل اإىل طرق مناس بة للتعبري عهنم ولتعزيز القوة اجملمتعية .وميثل
العمل عن كثب مع سلطات املدن والبدلايت يف املناطق احلرضية أمهية ابلغة ابلنظر اإىل تأثريه املبارش عىل رفاه اجملمتعات
احلرضية واس تدامة املدن من خالل دورها يف التخطيط احلرضي وتقدمي اخلدمات الساس ية والنقل وإامدادات الطاقة
وإادارة النفاايت الصلبة.
ومن شأن تبادل املعلومات ذات الصةل يف الوقت املناسب عن معليات تقيمي اخملاطر ومواطن الضعف والقدرات أن يساعد
السلطات احلكومية أيضا ،ويعاجل الظروف احلادة يف مناطق حرضية حمددة ،مع متكني اجملمتعات احمللية أيضا من املشاركة
مع واضعي اخلطط وصانعي القرار بشأن احتياجاهتم وحتديد حلول قابةل للتطبيق.
اإن حتديد كيفية تقدمي اخلدمات الساس ية بطريقة أكرث اس تدامة من الناحية البيئية مسأةل ملحة تامتىش مع التوجه اجلديد
لالحتاد ادلويل بشأن "الاس تجابة اخلرضاء" اليت هتدف اإىل ضامن حامية معلنا للبيئة وعدم مسامهته يف تغري املناخ ،وتتنامغ
مع ميثاق املناخ والبيئة للمنظامت الإنسانية.
ويف ناية المر ،تدعو الاحتياجات الإنسانية اجلديدة يف املدن اإىل ابتاكر مبادرات حتول أفعالنا وتكيف نوجنا .ففي عرص
رمقي جديد ،أصبح من املمكن الوصول اإىل ماليني الشخاص يف غضون ساعات من خالل املنصات التفاعلية ،مثل منصة
? What nowاليت تضع رسائل رئيس ية بشأن السالمة أو تقمي رشأاكت مع رشكة  AirBnBمنازل مفتوحة لتوفري السكن
اجملاين يف املدن للمسعفني اذلين مت نرشمه للمساعدة عىل ماكحفة جاحئة كوفيد .19-اإن رمقنة اخلدمات العامة الساس ية
ومعليات التوظيف تعين أنه جيب عىل الساكن الامتثال للمتطلبات القانونية و/أو الإدارية املعقدة مثل التسديد عرب الإنرتنت
لفواتري اخلدمات أو الرضائب .المر اذلي قد ينطوي عىل اإقصاء الشخاص ،اذلين ل يس تطيعون الوصول اإىل ش باكت
الهاتف احملمول أو اذلين مه أقل قدرة عىل التصال ابملنصات الرمقية ،من فرص كسب العيش أو املعلومات الساس ية بشأن
السالمة وخماطر الكوارث .ومن شأن حتسني حمو المية الرمقية للشخاص الضعفاء ،من خالل التدريب وادلمع املصمم
خصيصا خملتلف الفئات العمرية ،أن يسهل اندماهجم يف اجملمتع ،ووصوهلم اإىل سوق العمل ،ومشاركهتم يف الاس تجابة
للكوارث.
وهتدف عهدة أدوات الصليب المحر والهالل المحر لبناء قدرة اجملمتعات احلرضية عىل الصمود اإىل مساعدة امجلعيات الوطنية
عىل مبارشة معلية للمسامهة املدنية مع احلكومات احمللية وبعض الطراف املعنية الرئيس ية يف املدن واملشاركة يف قيادهتا.
وتقوم عىل فرضية أن التحالفات رضورية ملعاجلة املشألك يف بيئات معقدة مثل املدن ،ول ميكن لي منظمة أن تفعل ذكل
مبفردها .ويتبني من التجربة يف اإندونيس يا وفانواتو أن اإقامة الئتالفات من هذا النوع مي ّكن امجلعيات الوطنية من إارشاك
مجموعة واسعة من اجلهات املعنية املهمتة ،مبا فهيا احلكومات احمللية ومنظامت اجملمتع املدين والقطاع اخلاص والوساط الاكدميية
واملتطوعني اجملمتعيني للكشف عن احللول احمللية املقرتحة للصمود والسعي اإىل حتقيقها.12
جمي -تعزيز الاحتواء والإنصاف ورأس املال الاجامتعي كساس لقدرة اجملمتعات احلرضية عىل الصمود
مينح الاحتاد ادلويل الولوية للمنو اذلي يشمل امجليع وللتنوع ويشجعهام ك يشعر الناس اكفة بأنم ممثلون ويهنظر ويهس متع
اإلهيم وأن بوسعهم أن يشاركوا مشاركة اكمةل يف حتسني أحياهئم ومدنم .ويلزتم الاحتاد ادلويل بعدم اإغفال أحد ،وهو املفهوم
 12مقطع فيدو عن اإقامة التحالفات يف املدن الساحلية يف إاندونيس يا
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السايس اذلي يقوم عليه الزتام املدن الشامةل للجميع املنصوص عليه يف أهداف التمنية املس تدامة (الهدف  )11واخلطة
احلرضية اجلديدة ،اليت اعمتدهتا أكرث من  165حكومة يف مؤمتر املوئل الثالث يف  .2016ويضم مفهوم املدن الشامةل للجميع
ش بكة معقدة من العوامل املاكنية والاجامتعية والاقتصادية املتعددة .ومتثل املدن الشامةل اجامتعيا أماكن تتجسد فهيا العداةل
يف شلك واقع مادي ثاليث البعاد يف شلك مساكن ميسورة التلكفة ومنصفة ،وحلول للنقل العام ،ومساحات عامة مفتوحة
للباعة املتجولني ،ومناطق خرضاء مفتوحة اليت تعزز التالمح والتعايش .وجيب فهم املناطق احلرضية من خالل النظر اإىل
أنظمهتا بأمكلها بدل من جمرد أجزاهئا ،مما يتطلب نجا أكرث مشولية ويربط بني القطاعات ،مثل نج اجلوار املتاكمل اذلي
تروجه ش بكة الاحتاد ادلويل بشلك مزتايد.
ول تؤدي هجود احلد من خماطر الكوارث وتعزيز الصمود املراعية للفوارق بني اجلنسني والتنوع اإىل حتسني ظروف مجموعة
حمددة من الناس "املس هتدفني" حفسب ،بل اإنا تقلل أيضا من الضعف العام للمجمتعات احمللية وتزيد من قدرة اجملمتعات
احمللية عىل الصمود .كام أصبحت املدن عىل حنو مزتايد نقطة مقصد للمهاجرين والنازحني حيث كثريا ما يواهجون المتيزي.
ويهسجل يف املناطق احلرضية مس توى أعىل من التنوع واملوارد ،فضال عن الزناعات ،ويف بعض الماكن ينترش العنف عىل
نطاق واسع بسبب التنافس عىل املوارد احملدودة.
وتهعد الهيألك الاجامتعية املامتسكة اليت تقدم ادلمع عىل مس توى الفراد والرس واجملمتع احمليل جزء ًا ل يتجزأ من قدرة
اجملمتعات واملدن عىل الصمود 13.وحتتل امجلعيات الوطنية موقعا جيدا ملساعدة اجملمتعات احلرضية عىل تعزيز الاحتواء ورأس
املال الاجامتعي ،وختفيف حدة التوتر بني اجملمتعات املضيفة واملهاجرين ،ومنع العنف يف املناطق احلرضية من خالل تعبئة
اجملمتعات احمللية وتيسري الوصول 14واحلوار والتفاعل بني خمتلف امجلاعات اجملمتعية وسلطات املدن واجلهات املعنية الخرى.
ويقدم املتطوعون الش باب يف الصليب المحر والهالل المحر فرصا للمشاركة والإسهام يف التخطيط املشرتك ملساحات
النشطة اجملمتعية كماكن اللعب أو الماكن املالمئة للطفال ،مما يؤدي اإىل زايدة الشعور ابلمان والانامتء.
وابلإضافة اإىل املشاركة املدنية املزتايدة يف أليات التخطيط للكوارث والطوارئ والاس تجابة والتعايف يف املدن ،ميكن
للجمعيات الوطنية أن تلعب دورا اإجيابيا مبعاجلة عدم املساواة يف املدن والإقصاء والعزةل .فعىل سبيل املثال ،درست
امجلعيات الوطنية لالحتاد الورويب معا مسأةل الترشد ونقاط الضعف اجلديدة اليت تؤثر يف جامعات حمددة ،مما ااتح فرصة
التقريب بني الربامج الوطنية وادلولية.
وابلعمل مع احلكومات احمللية ،ميكن للجمعيات الوطنية أن تدعو اإىل زايدة الاستامثر يف احلد من خماطر الكوارث ،وتدابري
التكيف مع تغري املناخ ،ووضع قامئة مرجعية لقانون الاحتاد ادلويل اخلاص ابلكوارث 15وتعزيز القدرات احمللية يف جمال اإدارة
الكوارث وإارشاك املواطنني احلرضيني احملرومني يف القرارات املتعلقة ابلس ياسات الرامية اإىل حل مشلكة التوزيع غري املتاكئف
وغري العادل للخدمات أو املوارد ،أو حمصالت الصحة .والاحتاد ادلويل عضو يف مبادرة جلنة التنس يق العاملية التابعة ملكتب

 13مؤرش  Arupلقياس قدرة املدن عىل الصمود.
 14يعد اإطار الوصول املأمون اإىل املس تفيدين أمرا أساس يا للحد من اخملاطر اليت قد تواهجها امجلعيات الوطنية وختفيفها يف الس ياقات احلساسة وغري الآمنة ،ولكسب ثقة وقبول
الشخاص واجملمتعات احمللية ذات الاحتياجات الإنسانية

 15الاحتاد ادلويل ( ،)2019القامئة املرجعية عن القانون والتأهب للكوارث ومواهجهتا
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المم املتحدة للحد من خماطر الكوارث جلعل املدن قادرة عىل الصمود حبلول س نة  )MCR2030( 2030وتسامه لك
امجلعيات الوطنية يف أعامل احلد من خماطر الكوارث احمللية وإاجراءات تعزيز القدرة عىل الصمود.

-4

الآاثر املرتتبة عىل املوارد

من أجل امليض قدما يف تنفيذ هذه الالزتامات ،يلزم توفري املوارد والقدرات والاستامثرات التالية:
 أن يقوم الاحتاد ادلويل ،ابلتعاون الوثيق مع امجلعيات الوطنية واللجنة ادلولية ،ابإنشاء وقيادة فريق عامل اتبعللحركة ،يكون معنيا بتعزيز قدرة اجملمتعات احلرضية عىل الصمود ) ،(MURWGويتخذ هدفا هل يمتثل يف وضع
مجموعة من مبادئ العمل لتعزيز قدرة اجملمتعات احلرضية عىل الصمود لتعرض عىل املؤمتر ادلويل اخلامس والثالثني
بغية تشجيع الرتكزي بشلك أقوى عىل تعزيز قدرة اجملمتعات احلرضية عىل الصمود.
-

-

سيسعى الاحتاد ادلويل اإىل تكريس اجلهود لوضع برامج حرضية وتوفري المتويل ملنسقي الربامج احلرضية يف لك
منطقة ويف جنيف.
س يجري بذل اجلهود لتعممي مراعاة املسؤوليات احلرضية يف مجيع املناصب الفنية والإدارية والقيادية ذات الصةل،
ويف الإحاطات الإعالمية ويف مواصفات الوظائف ذات الصةل.
سيمت إارشاك أشخاص يمتتعون مبهارية حمددة ،مثل خرباء ُّ
تغري املناخ وخمططي املدن وخرباء البنية التحتية ،وحتديد
أدوارمه بشلك حصيح بناء عىل ولية امجلعية الوطنية وقدراهتا ومتطلبات الس ياق.
سيتواصل اإبرام الرشأاكت الاسرتاتيجية والف َّعاةل عىل الصعيدين العاملي والقطري مع الواكلت واجلهات املعنية
الخرى امل ه ّ ِّ
تخصصة يف وضع الربامج احلرضية .وس يجري توس يع نطاق تغطية الرشأاكت العاملية احلالية ليك تشمل
توقع خماطر الكوارث النامجة عن املناخ واحلد مهنا ،مثل موجات احلرارة والفيضاانت والعواصف العاتية.
س تغتمن الفرص اليت تتيحها الرشأاكت العاملية القامئة مثل حتالف املليار من أجل الصمود ،وموئل المم املتحدة،
ورشأاكت العمل املبكر املس تنري ابخملاطر ) (REAPلبذل املزيد من اجلهود يف املناطق احلرضية.

-5

التنفيذ والرصد

س يقود الفريق العامل املعين بتعزيز قدرة اجملمتعات احلرضية عىل الصمود التابع للحركة ( )MURWGالعمل املنجز لوضع
مجموعة من مبادئ العمل والطر الرضورية لتنفيذها ،وفقا لطرائق واحضة واختصاصات موهجة حنو حتقيق النتاجئ.

الاس تنتاجات والتوصيات
نظرا للتحدايت والفرص اليت تطرهحا املناطق احلرضية يف مجيع أحناء العامل ،من الرضوري أن تعزز احلركة مشاركهتا وهجودها
بشأن تعزيز قدرة اجملمتعات احلرضية عىل الصمود .وميثل اجامتع جملس املندوبني لس نة  2022فرصة فريدة للتص ِّّدي لهذا
التحدي ،وإاعادة تأكيد الزتامنا وإاضفاء الطابع املؤسيس عليه ،لتعزيز تأهب واس تجابة احلركة يف مجملها للكوارث والزمات
يف املناطق احلرضية ،وجعل اجملمتعات احلرضية أكرث قدرة عىل الصمود ،ل س امي أكرثها عرضة للمخاطر.
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وحيدد القرار املقرتح أربعة جمالت لاللزتام ويوفر مجموعة من التدابري امللموسة لتحسني جودة اس تجابة احلركة واتساقها.
وتامتىش هذه اخلطوات مع اإعالن املؤمتر ادلويل الثالث والثالثني ووثيقة املوقف احلرضي لالحتاد ادلويل وإاطار معل س نداي
واخلطة احلرضية اجلديدة ،والسعي اإىل حتقيق التأآزر مع العمل ادلاخيل لالحتاد ادلويل بشأن الهجرة والعمل الاستبايق ومعل
اللجنة ادلولية بشأن املدن يف الزناعات.

 -1ادلعوة اإىل زايدة الاستامثر والرتكزي يف الهنوج املس تدامة اليت تراعي مسؤوليهتا البيئية من أجل العمل
الإنساين يف الس ياقات احلرضية
وإاىل جانب دوره يف تقدمي املساعدة الإنسانية ،ل يفتأ الصليب المحر والهالل المحر يؤدي دور املسهل بشلك مزتايد من
أجل املساعدة عىل حتديد الفئات الضعيفة وكشف النقاب عن شواغلها والتأكد من متكيهنا من التعبري عن نفسها ،والتوسط
بني خمتلف مجموعات املصاحل يف املناطق احلرضية ودمع الهيألك اجملمتعية وتعزيزها .وعالوة عىل ذكل ،ميكن أن يشمل هذا
ادلور ال متكيين التشارك يف تصممي احللول ،وتوفري املعلومات والإرشادات احلقوقية ومعل الإحالت وتقدمي املساعدة بشأن
أليات وإاجراءات احلصول عىل اخلدمات واملنافع اليت تقدهما املؤسسات العامة واملنظامت غري احلكومية الخرى والكياانت
اخلاصة ،مبا يف ذكل النشطة اليت يضطلع هبا الصليب المحر والهالل المحر مبارشة (مثل احلصول عىل املنازل الالئقة
واخلدمات الصحية وحمو المية الرمقية وادلمع النفيس-الاجامتعي) .وعند تلبية الاحتياجات الإنسانية ،جيري متكني اجملمتعات
احلرضية الضعيفة والفراد الضعفاء من خالل التعبئة الاجامتعية واجملمتعية وتوس يع نطاق اس تخدام أدوات الاحتاد ادلويل
التشاركية16.

 -2تعزيز ادلور املساعد للجمعيات الوطنية
ينبغي للجمعيات الوطنية أن تعزز مركزها املساعد للسلطات العامة وأن تس تفيد من التفاقات القامئة عىل الصعيد الوطين
وعىل مس توى فروع املدن .وعىل الرمغ من أن هذا ادلور ينعكس يف النشطة املهضطلع هبا ابلتنس يق الوثيق مع الكياانت
احلكومية يف جمالت مثل الرعاية الصحية العامة ،وإادارة خماطر الكوارث ،والتأهب لها ،وإاذاكء الوعي ابخملاطر ،فميكن
للجمعيات الوطنية أن تعززه ابلعمل بصفهتا أهجزة استشارية فامي يتعلق بوضع الس ياسات العامة للحد من اخملاطر احلرضية
وإاذاكء الوعي ابخملاطر والاحتواء الاجامتعي .ومع ظهور ديناميات واحتياجات حرضية جديدة ،ميكن للجمعيات الوطنية،
ك حتتفظ مباكنهتا ،أن توجه هجودها صوب املبادرات اليت تراعي اخملاطر املناخية ،ونقاط اخلدمة الإنسانية ملساعدة املرحتلني،
والوصول اإىل اخلدمات الساس ية يف الحياء احلرضية الفقرية والحياء املهمشة ،والعنف املزنيل ،وغري ذكل من النشطة.

 -3حتديد نوج عامة لالسرتاتيجيات احلرضية ،عىل أساس الرشأاكت والابتاكر واملعرفة امل ه ّ ِّ
تخصصة يف
النظم احلرضية
يهعد حتليل اجلهات املعنية احلرضية وبناء التحالفات رشطني أساس يني لفهم خصائص وديناميات ال هن هظم احلرضية واخلربات
احمللية والهيألك واجلهات الفاعةل وقدراهتا وش باكهتا عىل حنو أفضل .وابلإضافة اإىل ذكل ،س يوفر اإنشاء رشأاكت وحتالفات
 16يشمل ذكل املشاركة اجملمتعية واملساءةل ) ،(CEAومجموعة أدوات العمل احلرضي ،ومعليات تقيمي مواطن الضعف والقدرات (شامةل أزمة التوسع احلرضي العشوايئ وأزمة املناخ e-
 )VCAونج املشاركة للتوعية ابملأوى واملس توطنات الآمنة ).(PASSA
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جديدة "نوافذ من الفرص" للتعجيل ابلتغيري احلرضي .فعىل سبيل املثال ،ميكن القادة الش باب واملتطوعون يف الفروع
احلرضية للصليب المحر والهالل المحر حتفزي املشاركة من أجل احلد من اخملاطر ومواطن الضعف يف أحياهئم؛ وميكن
زايدة الوعي والتثقيف يف جمال العمل الإنساين وخماطر الكوارث يف اجملمتعات احمللية من خالل اس هتداف الطفال واملراهقني
ابس تخدام برامج التوعية عرب وسائل التواصل الاجامتعي.

 -4دمج وتعممي تعزيز قدرة اجملمتعات احمللية عىل الصمود يف برامج العمل
من الرضوري توس يع نطاق اجلهود الرامية اإىل دمج تعزيز قدرة اجملمتعات احلرضية عىل الصمود يف الربامج العادية ،وتعزيز اتباع نج متعدد
القطاعات يغطي اجملمتع بأرسه ،وتزويد امجلعيات الوطنية بدمع تقين ومهنجي ومايل .وينبغي للحركة أن تدعو مع الرشاكء اإىل اتباع نوج
تراعي اخملاطر املناخية يف جمال العمل الإنساين ،ول س امي زايدة الاستامثر يف العمل احلرضي الاستبايق ،واحللول املس متدة من الطبيعة،
واجلهود املبذوةل للحد من خماطر انبعااثت الكربون واخملاطر البيئية النامجة عن النشطة يف القطاع الإنساين .وسوف يسهم ذكل يف تعزيز
دمع العمل بقيادة حملية تستند اإىل املبادئ وتتسم ابلس تدامة وهتدف اإىل اإحداث تغيري اإجيايب يف حياة الفئات الكرث ضعفا ،والتأثري يف
الفراد واجملمتعات احمللية لمتكيهنم من انتقاء خيارات تعزز سالمهتم ورفاههم وتساعد عىل بناء جممتع أمشل.
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املرفق  :1أمثةل عىل مبادرات الاحتاد ادلويل احلرضية
مرشوع المتكني والصمود احلرضيني  -مجعية الهالل المحر البنغالديش
هيدف مرشوع الصمود والمتكني احلرضيني اإىل تشجيع مشاركة اجملمتع واجلهات املعنية يف اإنشاء هيلك حومكة مس تدام يف
الحياء احلرضية الفقرية يف غازيبورا يف بنغالديش .ويعزي اجملمتع احمليل الهتديدات الرئيس ية اليت تواجه املنطقة اإىل نقص
خدمات الرصف الصحي وإادارة النفاايت واملاء املأمون ،وارتفاع تعاطي اخملدرات ،والفقر والبطاةل .وقد دفع تطبيق مهنجية
رصد القدرة عىل الصمود مجعية الهالل المحر البنغالديش اإىل الرتكزي عىل تطوير نظام لإدارة املدن يتألف من جلان جامعية
انطالقا من مس توى اجملمتع احمليل حىت هيئات املدن عىل مس توى املدينة ،واعامتد ألية لتقامس تاكليف معلياهتا .وتشمل
الإجنازات حتسني اإدارة النفاايت والتوعية ابملرافق الصحية ،وزايدة املعرفة ابحلقوق والاس تحقاقات ،وزايدة معدل الالتحاق
ابملدارس.

مرشوع احلد من خماطر الكوارث احلرضية يف الصني  -الصليب المحر لهونغ كونغ
أدى التوسع احلرضي الرسيع يف الصني اإىل ظهور انواع خمتلفة من املس تقرات البرشية مثل القرى احلرضية ،واملدن القدمية،
ومدن الصفيح ،واجملمتعات اليت حتولت اىل قرى ،والهامش الريفي احلرضي .وتشرتك هذه املدن يف صعوابت مشرتكة مثل
تدين القدرة عىل التخفيف من حدة الكوارث ،واخنفاض القدرة عىل املساعدة اذلاتية ،والبيئة املعيش ية الكثيفة للغاية املعرضة
للمخاطر المنية ،والبىن التحتية غري املالمئة ،وعدم فعالية نظم ا إلدارة احلرضية .ومشلت أنشطة املرشوع بناء عيادات
ومس تودعات جممتعية وتوفري املعدات ،وأنشطة التدريب والتوعية اجملمتعية .ونتيجة ذلكل ،متكنت اجملمتعات احمللية من اإدارة
العيادات واملس تودعات ،وكسبت شعورا قواي ابلامتسك والرتابط .واكنت معظم التحدايت اليت متت مواهجهتا أثناء تنفيذ
املرشوع صعوابت يف حشد اجملمتع وبناء الثقة وضامن التنس يق الفعال بني خمتلف اجلهات املعنية.

اإقامة التحالفات للصمود لتغري املناخ يف املناطق احلرضية  -الصليب المحر الإندونييس والصليب المحر لفانواتو
ومجعية الصليب المحر امليامناري
قامت مجعية الصليب المحر الإندونييس ابختبار برانمج اإقامة التحالفات يف املدن يف مدينتني خمتلفتني متاما .فس اميراجن
مدينة كبرية يف جاوة أقامت ابلفعل بعض التحالفات ونفذت أنشطة بناء القدرة عىل الصمود من خالل مبادرة روكفلر
لتحقيق قدرة  100مدينة عىل الصمود .أما ترنيت ،فهيي مدينة صغرية تقع عىل جزيرة صغرية يف شامل مالوكو يف رشق
اإندونيس يا حيث مث ّل املرشوع مفهوما جديدا متاما .واس تنتج الصليب المحر الإندونييس أن جحم املدينة ،وإان اكن هل دور
ممكن يف تأثري أنشطة املرشوع وتغطيهتا عىل مس توى املدينة (بسبب موارد املرشوع ومتويهل) ،فأن العامل الرئييس لنجاح
أي حتالف بشلك عام يمكن يف الزتام الرشاكء يف التحالف .ونفذ الصليب المحر لفانواتو نجا مماثال يف مدينة لوغانفييل .وقد
اكن العمل التعاوين مع مجموعة واسعة من الرشاكء وتسهيل اإقامة التحالفات جتربة جديدة للك من الصليب المحر الإندونييس
والصليب المحر لفانواتو ،تضمن مهنجية جديدة أدت اإىل تعزيز العالقات عىل مس توى املدينة ،والعمل عىل مس توى
اجملمتع ،وجتديد الالزتام ابلعمل معا .وجيري تنفيذ المنوذج نفسه يف مدينة مولمني عىل ساحل ميامنار.
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حشد اجملمتع يف املناطق احلرضية  -الصليب المحر لكوت ديفوار
للمس تقرات البرشية الناش ئة حول العامصة أبيدجان خصائص مشرتكة ،مثل نقص الكهرابء واملاء ونظم الرصف الصحي
وإادارة النفاايت ،وانعدام خطط التمنية احلرضية أو قصورها .وهيدف املرشوع اإىل معاجلة قضية خماطر الرصف الصحي
والفيضاانت عن طريق تعزيز قدرة اجملمتعات احمللية عىل الصمود للمشألك احملددة .وركزت النشطة عىل التدريب ،ومحالت
التوعية ،مبا يف ذكل تدريب متطوعني جممتعيني وإانشاء أندية يف املدارس وتنظمي متارين حمأاكة .واكنت أكرب التحدايت اليت
متت مواهجهتا يه اإحباط املتطوعني وقةل مشاركة اجملمتع احمليل ومتاسكه .ومشلت أنشطة التغلب عىل هذه املشألك تنظمي
مبارايت كرة القدم ،والطبخ ،والرقص ،والرمس ،ومسابقات النظافة اليت شاركت فهيا خمتلف الفئات العمرية/اجلنسانية.

معةل سافارو لالحتواء الاجامتعي :الئامتن احمليل دلمع أشد الفئات ضعفا  -الصليب المحر الكيين
تتيح معالت الاحتواء الاجامتعي للناس اإماكنية تبادل السلع واخلدمات وإانشاء أعامل ،دون الاعامتد عىل العمةل الوطنية
النادرة والسواق املتقلبة .وتدمع مجعية الصليب المحر الكيين ش بكة سافارو يف كينيا وتنفذ أنشطهتا ،ويه ش بكة تقدم
الئامتن احمليل للمجمتعات احمللية مما يسمح للمرشوعات الصغرية بقبول معةل سافارو مقابل السلع واخلدمات .واعتبارا من
شهر مارس  ،2020أصبح لسافارو ش بكة توزيع رسيعة المنو تضم  11 000مرشوع (معظمها صغري جدا) يف مس تقرات
برشية عشوائية يف املناطق احلرضية ويف بعض من أفقر مناطق البالد .ومن جانب املس هتكل ،ميكن لي كيين الاشرتاك
يف اس تخدام سافارو واحلصول عىل قرض يصل اإىل  100سافارو ميكن أن يس تخدمه دلى البائعني املشاركني يف املبادرة.
وجيري توزيع معةل سافارو عىل أساس أس بوعي .ويزتايد عدد مس تخدمهيا .ولكام تزايد تداول العمةل لكام زادت قدرة
الاقتصادات احمللية والرس الضعيفة عىل الصمود.

مرشوع تمنية قدرة املدن عىل الصمود وقدرة الش باب عىل الابتاكر  -الصليب المحر الكيين
يدير الصليب المحر الكيين مس تقرات برشية عشوائية يف نريويب منذ س نة  2008بدمع من الصليب المحر ادلامنرك.
وتواجه هذه املس تقرات حتدايت متعددة مثل الازدحام ،ومواقع التخلص من النفاايت غري املرشوعة وغري املصممة لهذا
الغرض ،وتلوث املياه ،وانسداد ش باكت الرصف الصحي ،والتخلص من احلطام غري القابل للتحلل البيولويج .وهيدف
املرشوع اإىل جعل اجملمتعات احلرضية يف  7مس تقرات عشوائية يف نريويب أكرث قدرة عىل الصمود بفضل النشطة اجملمتعية
مبا يف ذكل احلد من خماطر الكوارث وحتسني س بل املعيشة.
وجنحت امجلعية الوطنية يف إارشاك الش باب عرب س باقات الهأاكثون ،ويه شلك من أشاكل املنافسة الابتاكرية حول ثالثة
جمالت مواضيعية يه :حفظ البيئة واس تخدام املاء؛ وابتاكر مساحات مفتوحة وعامة؛ وإاجياد حلول للعيش /العامل التجارية
لبطاةل الش باب .ومن مجةل الفاكر اليت فازت جبائزة هناك فكرة قوالب الآجر العضوية ،ويه عبارة عن كتةل مضغوطة من
مواد حيوية قابةل لالحرتاق؛ وإانشاء مساحات أآمنة وحصية وزهيدة التلكفة للعب من أجل الطفال والهمات املرضعات يف
س ياقات السوق.
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القدرة عىل الصمود احلرضي يف صيدا  -الصليب المحر اللبناين
هيدف مرشوع اإدارة خماطر الكوارث عىل املس توى اجملمتعي ( )CBDRMاإىل تمنية قدرة الفئات واجملمتعات احمللية الضعيفة
عىل الصمود بفضل التعاون يف مدينة صيدا .وتشمل أنشطة املرشوع اإنشاء أماكن أآمنة للطفال ،وحتسني البنية التحتية
للمدارس ،وتوفري التدريب عىل ماكحفة احلرائق والتوعية ابلكوارث ،وتنظمي متارين اإجالء املدارس .و ّتبني أنه عندما تشارك
اجملمتعات احمللية يف وقت مبكر ،فاإنا تدرك قدرهتا عىل حتقيق التغيري اذلي ّيودل شعورا ابلتحمك يف الربانمج املنفذ .كام تقوم
مجعية الهالل المحر الفلسطيين بتنفيذ مشاريع يف مدينة صيدا القدمية تس هتدف الالجئني ابلتعاون مع السلطات احلكومية
احمللية.
وتشمل النشطة اإنشاء أفرقة جممتعية لالس تجابة حلالت الطوارئ ،وجتديد نقاط الإمداد ابملاء .ومن مجةل ادلروس
املس تخلصة نذكر أمهية العمل مع الكياانت القامئة وإااتحة حزي للمجمتعات احمللية لإدارة مشألكها ادلاخلية .ومن املهم أيضا
تقدمي اخلدمات بطريقة متاكمةل جتمع بني اجملمتعات املضيفة وجممتعات الالجئني لبناء الامتسك الاجامتعي.

مواهجة جاحئة كوفيد 19-يف املدن  -الصليب المحر اللبناين
يهعد تنفيذ تدابري ماكحفة جاحئة كوفيد 19-يف املناطق احلرضية يف لبنان فريدا من نوعه .فقد ااتح إارشاك لك اجلهات املعنية
ضامن الاس تجابة الفعاةل عىل مس توى صنع القرار ،اإىل جانب اعامتد تدابري وقائية عىل الصعيد الفردي .وبذكل ،شاركت
وحدة احلد من خطر الكوارث يف الصليب المحر اللبناين مع لك الهيئات احلكومية ابتباع منوذج يف شلك رشاحئ (الوحدة
الوطنية للحد من الكوارث ،والوزارات ،واحملافظات ،والقامئقاميات ،واحتادات البدلايت والبدلايت) .وابلإضافة اإىل ذكل،
شاركت مجموعات الش باب واجملمتعات احمللية يف ذكل ،وقامت بدور قيادي نشط .مفع ختفيف تدابري الإغالق وإاعادة فتح
العامل التجارية ،مت تصممي مبادرة مع وزارة العمل مت مبوجهبا تدريب طالب اجلامعات عىل متابعة تطبيق تدابري التحوط
يف أماكن العمل .وقد سلط ذكل الضوء عىل أمهية اإنشاء أليات تنس يق موسعة لالس تجابة حلالت الطوارئ والزمات يف
املناطق احلرضية.

صعوابت مجع البياانت يف الس ياق احلرضي  -الصليب المحر املكس ييك
تألف برانمج القدرة عىل الصمود للفيضاانت من مرحلتني ،تنطلق الوىل من س نة  2013اإىل س نة  2018والثانية من س نة
 2018اإىل س نة  2023مع الرتكزي عىل حتسني قدرة اجملمتعات احمللية عىل الصمود للفيضاانت وحتسني قياس القدرة عىل
الصمود يف اجملمتعات ش به احلرضية .ول توجد حاليا أداة لقياس القدرة عىل الصمود للكوارث ،مت التحقق مهنا ابلتجربة .كام
هيدف اإطار قياس القدرة عىل الصمود للفيضاانت اذلي مت تطويره يف اإطار املرشوع اإىل توفري وسائل تقيمي وبيان أثر
أنشطتنا هبدف زايدة الاستامثر الاجامتعي والس يايس واملايل يف بناء القدرة عىل الصمود للفيضاانت .ومن مجةل ادلروس
اليت اس هتخلصت نذكر أمهية إارشاك صناع القرار والسلطات احمللية واجلهات املعنية الرئيس ية يف مرحةل التصممي ،واس تكامل
معلية مجع البياانت ابإجراء معليات تقيمي أوجه الضعف والقدرات وتبادل املعلومات حول الربانمج ابس مترار لزايدة احساس
اجملمتع ابملشاركة.
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احلد من خماطر الكوارث احلرضية وتمنية القدرة عىل الصمود  -مجعية الصليب المحر امليامناري
هيدف املرشوع اإىل تعزيز القدرة عىل الصمود واحلد من الضعف يف اجملمتعات احمللية املس هتدفة يف مدينيت اينغون وماندالاي.
ومشلت أنشطة املرشوع برامج التخفيف الصغرية النطاق اليت متت املوافقة علهيا وإادراهجا يف خطط العمل اجملمتعية اليت
وضعت؛ وتنظمي جلسات وأنشطة للتوعية ابحلد من اخملاطر يف اجملمتعات احمللية واملدارس؛ ومواصةل تطوير كفاءات وقدرات
فروع الصليب المحر يف البدلايت واملتطوعني فهيا لإدارة أنشطة احلد من خطر الكوارث عىل مس توى اجملمتع احمليل.
واس هتدفت أنشطة/خطط معل احلد من خطر الكوارث اليت وضعها أفراد اجملمتع احمليل عىل أساس تقيمي اخملاطر
والاحتياجات متعددة القطاعات ،أشد الشخاص ضعفا يف أجنحة خمتارة .وأجرى فرع الصليب المحر وهجات معنية
أخرى تقيامي للمخاطر عىل مس توى املدينة يف اإطار مرشوع تمنية قدرة املدن الساحلية عىل الصمود اذلي مت تنفيذه يف
مدينة موليني.

تعزيز مصود املدن ومشاركهتا  -الصليب المحر النيبايل
تنفذ مجعية الصليب المحر النيبايل برانمج تعزيز مصود املدن ومشاركهتا ،ابلتشارك مع الصليب المحر الربيطاين ،اذلي
يركز عىل الخطار املتعددة ،الطبيعية ومن صنع الإنسان .وقد ساعد الربانمج س بع بدلايت يف ثالثة من املراكز احلرضية
الرئيس ية يف نيبال عىل مدى مخس س نوات ( ،)2021-2016لتحسني قدرة احلكومات البدلية ومجعية الصليب المحر
النيبايل واملواطنني ،مبن فهيم مجموعات ضعيفة حمددة يف البدلايت الس بع املس هتدفة ،عىل الصمود يف مواهجة الكوارث
احلرضية .ويشدد الربانمج بقوة عىل الهنه ج القامئة عىل املشاركة اليت تريم اإىل إارشاك ساكن املدن ،ويس تخدم أآراء املواطنني،
ويس هتدف أشد الفئات ضعفا ،ويشجع خشصيات "الرواد" عىل خلق طلب من القاعدة اإىل القمة للحكومات احمللية لتحسني
القدرة عىل الصمود للكوارث .وقد مشل برانمج تعزيز مصود املدن ومشاركهتا  973 000خشص مبارشة حىت الآنّ ،وودل
 1 080رائدا ( 739أنىث) تلقوا تدريبا عىل احلد من خطر الكوارث ،ونرش الرسائل يف اجملمتع احمليل ،واملشاركة الفعاةل يف
أنشطة التخطيط عىل مس توى البدلايت وادلوائر .كام مشل  7 178طالبا و همدرسا يشاركون يف أداة جعل املدارس احلرضية
أكرث أماان يف ظل احلد من خطر الكوارث .ويبتعد هذا الربانمج عن أسلوب حتديد الربامج جغرافيا وماكنيا مس تخدما نجا
قامئا عىل الش باكت .كام يعمل الربانمج مع "احللقة الوسطى املفقودة " أو احلكومات احمللية (البدلايت) لتوفري ادلمع التقين
لإدارة الكوارث وإانشاء روابط بني احلكومة واجملمتعات "اليت يصعب الوصول اإلهيا" واجملمتعات الضعيفة الشد ترضرا من
الكوارث.

مرشوع دمشق لالس تجابة العاجةل لزمة املاء  -الهالل المحر العريب السوري
أع ّد الهالل المحر العريب السوري خطة دمشق ملواهجة انقطاع املياه والاس تجابة العاجةل حلاةل نقص املياه يف دمشق يف
ديسمرب  2016عندما هحرم ما بني  4.5و 5ماليني خشص يف املدينة واملناطق احمليطة هبا من املاء ملدة  40يوما .وقد
وضعت امجلعية الوطنية ،ابلتعاون الوثيق مع سلطات املدينة واجملمتعات احمللية املترضرة ،خطة طوارئ وبدأت العمل فورا
عىل ترممي مصادر املياه والنفاق الرئيس ية وش باكت الانبيب حاملا أصبح من املمكن الوصول اإىل املنطقة بأمان .وقد بينت
التجربة أمهية وجود خطة طوارئ والكشف عن املهارات وتوافر أفراد اجملمتع احمليل ،وتعريف اجلهات املعنية ،مبا فهيا أفراد
اجملمتع احمليل والسلطات ،جبميع خطوات اخلطة لضامن توفري المتويل وادلمع التقين والتنفيذ السلمي.
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املراكز اجملمتعية احلرضية لالجئني واجملمتعات املضيفة  -مجعية الهالل المحر الرتك
تقدم املراكز اجملمتعية التابعة مجلعية الهالل المحر الرتك خدمات ملساعدة املهاجرين عىل العيش بكرامة وانسجام مع اجملمتعات
املضيفة .والهدف الرئييس هو تعزيز قدرة اجملمتع احمليل عىل الصمود من خالل متكني الرفاه البدين والنفيس والاجامتعي
والاقتصادي للمجمتعات احمللية والفراد .وقد أنشأت مجعية الهالل المحر الرتك  19مركزا جممتعيا يف  18منطقة حرضية
خمتلفة مع جتهزيها بربامج تعزز اجملالت التالية:
 -1امحلاية والتالمح الاجامتعي (خدمات ادلمع لتيسري الوصول اإىل اخلدمات القانونية ،واحلصول عىل املشورة القانونية،
وتلبية الاحتياجات اخلاصة وتوفري املواد واللوازم ،وتوفري ادلمع لتسديد اإجيارات املساكن ،والنشطة التعلميية
للطفال اخلارجني عن منظومة التعلمي والطفال اذلين يواهجون خطر الترسب من التعلمي ،والنشطة اليت تعزز
التالمح الاجامتعي لضامن التعايش السلمي بني خمتلف اجملمتعات احمللية)
 -2ادلمع الصحي وادلمع النفيس والاجامتعي (تقدمي املشورة وادلمع النفيس للفراد واجملمتعات احمللية ،وتوفري التدريب
واملتابعة الصحية الساس ية ،وإاذاكء الوعي ابلنظافة الصحية وتوزيع أدوات النظافة الشخصية ،والربامج اخلاصة
للطفال وتوفري الماكن املالمئة للطفال)
 -3المتكني الاجامتعي والاقتصادي (دورات تعلمي اللغة ،وادلورات املهنية ،والتوجيه بشأن فرص العمل ،ودمع رايدة
العامل خللق فرص معل جديدة)
وتهن َّفذ مجيع أنشطة املراكز اجملمتعية من خالل رشأاكت حملية قوية مع اجلهات املعنية من السلطات احمللية والوطنية والقطاع
اخلاص واملنظامت غري احلكومية الخرى والوساط الاكدميية .كام يشارك املتطوعون وقادة اجملمتعات احمللية يف هذه النشطة
مشاركة قوية .وعىل الرمغ من أن هذه املراكز اجملمتعية قد ُأنشئت خلدمة الساكن السوريني يف ابدئ المر ،فقد أصبحت
اليوم تركز عىل الإدماج الاجامتعي ،وأحضت مفتوحة مجليع الفئات الضعيفة يف املناطق احلرضية .ومنذ س نة  ،2015وصلت
هذه املراكز اجملمتعية بتغطيهتا اإىل أكرث من  1.7مليون مس تفيد .وتشارك اجملمتعات احمللية يف مجيع مراحل أنشطة هذه املراكز
اجملمتعية بداية من صنع القرار اإىل تنفيذها من خالل اللجان الاستشارية والتطوع واجملالس اخملتصة مبواضيع حمددة.

اختاذ اإجراءات استباقية حرضية رائدة ملواهجة موجات احلرارة :الصليب المحر الفيتنايم
تعد مجعية الصليب المحر الفيتنايم رائدة يف معليات التقيمي اجملمتعي خملاطر الكوارث وإادارهتا يف املناطق احلرضية حيث
تربط تقارير تقيمي تكل العمليات عىل مس توى ادلوائر بعمليات التخطيط احلرضي ،مثل خطة العمل املناخية واخلطط
احلرضية الرئيس ية وخطط التمنية الاجامتعية والاقتصادية .وابلإضافة اإىل ذكل ،أصبحت امجلعية الوطنية يف الس نوات
الخرية هيئة معرتفا هبا عىل نطاق واسع بوصفها أول مجعية وطنية تضع بروتوكول معل مبكر ملواهجة موجات احلرارة يف
املناطق احلرضية .وقد بدأت هجود الصليب المحر الفيتنايم يف هذا اجملال يف  2018بدمع من مرشوع الصليب المحر
الملاين للمتويل القامئ عىل التنبؤات " "FbF Readyيف هانوي ،حيث ارتفع متوسط درجات احلرارة اليومية يف الس نوات
الخرية .وقد أدت موجات احلرارة السابقة اإىل زايدة يف دخول املستشفيات بنس بة  %20.0مجليع الس باب وزايدة نسبهتا
 %45.9لمراض اجلهاز التنفيس .وطبق الصليب المحر الفيتنايم مجموعة من الدوات لتحديد اجلهات املعنية يف املناطق
احلرضية ،وحتديد اإماكنيات التأثر والتعرض للحرارة يف املناطق احلرضية ،ومعل عن كثب مع معهد الرصاد اجلوية
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والهيدرولوجيا والبيئة لوضع دوافع اختاذ الإجراءات املبكرة ،وتدريب املتطوعني عىل اإجراءات التشغيل املوحدة ملواهجة
موجات احلرارة الفريدة يف املدن .وقد مت توس يع نطاق اجلهود الناحجة اليت بذلهتا امجلعية الوطنية يف مدن متعددة كام يعكسه
بروتوكول العمل املبكر لس نة  2021اذلي متت املوافقة عليه.
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