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 مقدمة  - 1

ش بكة الاحتاد وتضم    ادلولية للصليب ال محر والهالل ال محر )احلركة(.  ديد عىل احلركةابجلاملناطق احلرضية    يفالعمل    ليس

مجعية من امجلعيات الوطنية للصليب ال محر والهالل   192)الاحتاد ادلويل(  ادلويل مجلعيات الصليب ال محر والهالل ال محر  

يسامهون  صدمات احلرضية و لل  اذلين يس تجيبوناليني املتطوعني  مأ لف الفروع و ال محر )امجلعيات الوطنية( لها يف املدن  

عبشلك ملحوظ  عادة الإعامر وال يف هجود اإ جنبا امجلعيات الوطنية  مؤخرا، حيث تعملجتىل ذكل قد . و تعايفادة التأ هيل واإ

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

 أ حناء العامل.

عامتد  ل ، الزتامات حمددة  2030العقد  اسرتاتيجية    بناًء عىل،  2025-2021  خطة الاحتاد ادلويل ومزيانيته للفرتة  تحددولقد  

لكوارث وال زمات يف الس ياقات احلرضية. ومثة هدف هام ا  ملواهجةوبناء القدرات الالزمة    ملواهجة ال خطار املتعددةج  نه 

أ ن يكون دلى ما ل يقل عن   لس ياق لمتكيهنا من  ل   مكيّفةمجعية وطنية اسرتاتيجيات حرضية    50أآخر مت حتديده وهو 

ا عن  النامجة  والضغوط  للصدمات  وال زماتالتأ هب  بفعالية  لكوارث  ويشمل ذكل  ومواهجهتا   عىلمدينة    50  مساعدة. 

مليون خشص من    250يف مع الآاثر الطويةل ال جل لتغري املناخ، مبا يف ذكل ارتفاع مس توى سطح البحر، وحامية  التك 

 . 2025 س نةاحلر حبلول 

املتغرية  وثيقةوتشري   الضعف  أ وجه  ال ساس ية عن  الثالث والثالثني  ،املعلومات  ادلويل  للمؤمتر  الهنايئ  للصليب    والتقرير 

ل    لكهناو   ادلاخليني،  ابلنازحنياإىل الس ياق احلرضي فامي يتعلق    ملؤمتر ادلويل الثالث والثالثون(ال محر والهالل ال محر )ا

لساكن وقدرة  المنو الرسيع ل واملتعددة ال بعاد اليت تواهجها املدن عند التعامل مع    املّطردةترىق بعد اإىل مس توى التحدايت  

دارة النفاايت اكت املياه وتوزيع املرافق احليوية مثل ش ب تكييفاحلكومات احمللية عىل   الرصف الصحيش باكت و  الطاقة واإ

احتياجات    برسعة املدنلتلبية  والتعلمي  خدمات مثل    وقد يصعب احلصول عىل.  ساكن  التحتية    والبىنالصحة والرعاية 

ن ظهور  . وقد يكوابلساكنشديدة الاكتظاظ  ال ساس ية والوظائف الرمسية يف العديد من املدن، خاصة عندما تكون  

مشألك كثرية    ساكن املناطق احلرضيةملواهجة  وسببا    لهذه القضااي   نتيجةً واجلرمية  والعنف    الطرق  حوادثو   ال حياء الفقرية

 . أ خرى

املزيد من املزتايدة، ل بد من بذل  التحدايت  اإىل هذه  لفهم    وابلنظر  الفقرية   ال س باب اجلذرية ل وضاع امجلاعاتاجلهود 

، بل النظر أ يضا يف كيفية دراسة قميتنا املضافةعدم الاكتفاء ب، و ماحلرضية وتلبية احتياجاهت  الس ياقات واملهمشة والضعيفة يف  

 لتلبية هذه الاحتياجات.  حتولنا

الوطنية  ات  امجلعيو واللجنة ادلويل للصليب ال محر )اللجنة ادلولية(  واستنادا اإىل اجلهود الناحجة اليت بذلها الاحتاد ادلويل  

  ييل: الآن فامي تمتثل أ هدافنايف الس نوات ال خرية، الراجئة 

الرشأاكت  ( 1 )مع    تعزيز  الصةل  ذات  احلرضية  ال اكدميية  السلطات  ال هجزة  وال وساط  احلكومية  غري  واملنظامت  احمللية 

 والقطاع اخلاص(؛

ىل الصمود )والرتكزي حتديدا عىل اس تدامة بذل اجلهود، مع  لبناء القدرة ع  ج الناحجةو الهن اتباع  و   توس يع نطاق اخلدمات  ( 2

جياد احللول(  ؛ اإرشاك اجملمتعات احمللية يف اإ



CD/22/11 4 

 

 

Public 

 احلرضية. الس ياقاتالعمل الإنساين يف جمال لقيادة التفكري والابتاكر يف   ة احلركة وجتربهتااس تخدام نقاط قو  ( 3

انت احلركةفرصة مناس بة  2022 لس نةجملس املندوبني  ميثل اجامتع و  كّوِّ بزايدة اجلهود الرامية  الالإعالن عن الزتاهم لاكفة مه

واجلواحئ  الساكن    وترحال  وال زمات املناخيةاملفاجئة  مواهجة الكوارث  الصمود يف    اإىل تعزيز قدرة اجملمتعات احلرضية عىل

الرتكزي بقوة عىل الاس تفادة ة والزناعات املسلحة، و وأ عامل العنف يف املناطق احلرضية والاضطراابت والتوترات ادلاخلي

بوصفها وتعزيز دور اجلهات الفاعةل احمللية    ومس توى البدلايت،الوطين    ىعىل املس تو لجمعيات الوطنية  من ادلور املساعد ل 

 رشياك مفضال.

 معلومات أ ساس ية  - 2

من املناطق الريفية حبثا عن فرص وظروف  الناس اذلين هاجروا    تمنية املدن عىل مر التارخيل   ال عىل  س توىامل اجتذب  

ر لساكن العامل  65ما نسبته  يعيش  اليوم  معيش ية أ فضل. و  ساكن املناطق احلرضية    ويمنو.  1يف املدن % من التعداد املقدَّ

هذا المنو  جيرب  و   2050.2  س نة ثليث ساكن العامل حبلول    يبلغ عددمهمليون نسمة لك أ س بوع، ومن املتوقع أ ن    1.4بنحو  

أ كرث املناطق خطورة،   الفقرية واملهمشة والضعيفة عىل الاس تقرار يف  خماطر متعددة    ومواهجةاحلرضي الرسيع اجملمتعات 

تكون  اليت غالبا ما    -البدلايت احمللية  اذلي تقدمه  مع  ادلمن    حرمانمعىل اخلدمات ال ساس ية و   انمجة عن عدم احلصول

املواقع غري الآمنة اإىل هذه  الناس يف العديد من  الكثري من  يفتقر  و لتلبية احتياجات الساكن املزتايدة.  مزيانياهتا غري اكفية  

  ارتفاعاملنافسة والتوتر بني اجملمتعات أ و اإىل ظهور يؤدي اإىل  أ نميكن مس تقرة مما و  معيش ية قوية ظروفو  ،حقوق امللكية

 العنف احلرضي. 

ندونيس يا، عىل سبيل املثال، أ شارت ال حباث اإىل    فيف الس نوات    خالل  %166خطر فيضان ال نار بنس بة    احامتل ارتفاعاإ

نفس    يف نايةمرة    4.5خطر الفيضاانت الساحلية مبقدار    وقد يرتفع لمناطق احلرضية،  ل الثالثني املقبةل بسبب التوسع الرسيع  

زلزال  أ ي اليت تقاس بنس بة املباين اليت تهنار يف -الفرتة. ومن املتوقع أ ن تتضاعف ال رضار النامجة عن الزلزل يف اكمتاندو 

 .3الرسيع نتيجة لتوسع البناء العشوايئ بسبب التوسع احلرضي   2045 س نة حبلول %50اإىل  -

الضوء عىل    2020  لس نة  الكوارث يف العامليسلط تقرير الاحتاد ادلويل عن  و هذه اخملاطر.  فامق من  وهناك عوامل أ خرى ته 

اجلوية املناخية اليت زادت تواترا وحدة نتيجة لتغري    روتؤثر الظواهوالصحة.    والزنوحلتغري املناخ عىل الفقر    املركبال ثر  

للفيضاانت    ابلتايل شديدة التعرضويه    ال نار  وتقع العديد من أ كرب املدن يف العامل يف دلتا  املناخ أ كرث ما تؤثر يف املدن.

، وزايدة  اليت ل تتيح ترصيف املياهال سطح  مساحة  توسع    النامجة عن  ال خطارى سطح البحر وغريها من  وارتفاع مس تو 

ال كرث   هئاالناس اذلين يعيشون يف املناطق احلرضية، ول س امي يف أ جزاويهعد  اس تخراج املياه اجلوفية وتدمري البيئة الطبيعية.  

ل ب  اكتظاظا ن أآاثر   4.رموجة ح  حدوث  ترضرا عندالناس  من بني أ كرث  ،  ات خرضاءأ قل مساحابلساكن واليت ل تمتتع اإ اإ

 

1https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS  

2 2018 Revision of World Urbanization ProspectsUN Department of Economic and Social Affairs (UN DESA) (2018),  

3The making of a riskier future: How our decisions are shaping Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR) (2016),  

future disaster risk 

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

Crescent Climate Centre 

https://www.ifrc.org/world-disasters-report-2020
https://www.ifrc.org/world-disasters-report-2020
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
https://www.gfdrr.org/sites/default/files/publication/Riskier%20Future.pdf
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ونضوب أ رصدة الصيد، ونضوب مصادر املياه  وحرائق الغاابت،  مثل تغري أ مناط احملاصيل،    -تغري املناخ يف املناطق الريفية  

من املهاجرين اإىل املناطق    %40ما نسبته  تدفع الناس اإىل الهجرة اإىل املدن. وأ شارت دراسة أ جريت يف موزامبيق اإىل أ ن    -

   5ناخ"أ ن تنجم عن تغري امل  يرحجمنازهلم الريفية ل س باب مهنا املشألك البيئية، مبا يف ذكل "املشألك اليت  جهروااحلرضية 

مبثابة مقدمة   تابملقارنة مع املناطق الريفية، كام اكن  6عىل املراكز احلرضية بشلك غري متناسب  19-ت جاحئة كوفيدوقد أ ثر 

"الوضع الطبيعي اجلديد". وابلإضافة اإىل املعاانة من عدم احلصول عىل    يصبحملا قد يتوقع العاملون يف اجملال الإنساين أ ن  

تدابري الإغالق الواسعة   فرضتالرصف الصحي املأ مونة،  خدمات  و   ابملاء  والإمداد الاكيففق التعلمي  رامالرعاية الصحية و 

،  اجلاحئة. ومنذ بداية ة احملدودةالوطني امجلعياتغري مس بوقة عىل اجملمتعات احلرضية الضعيفة وعىل قدرات  االنطاق ضغوط

تقدمي مجموعة واسعة   عىل املدن يف دمات اخل ومقديمحكوماهتا الوطنية واحمللية،  وساعدتفت امجلعيات الوطنية براجمها كثّ 

نشاء حمطات لغسل اليدين يف    الإبالغمن ال نشطة احليوية مثل   ،  املس تقرات العشوائيةابخملاطر، وادلمع النفيس عن بعد، واإ

معيش هتم عىل  س بل    ملساعدة الساكن اذلين فقدوا  ةالنقدياملساعدات  فة الصحية، وتوزيع  النظالوازم  وتوفري املواد الغذائية و 

عىل   املتقدمة  والبدلانيف مدن البدلان النامية    فامقهتا اجلاحئة  جديدة  ظهرت قضااي  جيار. وابلإضافة اإىل ذكل،الإ   دفع ، و البقاء

مشألك  تفامق  ، و احلاد يف مس توايت العنفرتفاع  الا(، والتعلمي )الرمقيفرص احلصول عىل  مثل عدم املساواة يف  ،  السواء

 .العراقيل اليت حتول دون احلصول عىل الوظائف وفرص العملوالترشد، و نفس ية، الصحة ال 

وقع  هبا الناس مع  س يلزم أ ن يتعاملحدوث تغيريات كثرية يف الطريقة اليت  2030 للعقد وتتوقع اسرتاتيجية الاحتاد ادلويل 

-جتربتنا مع كوفيدوأآاثرها الاجامتعية والاقتصادية املبارشة والثانوية، وحنن نتعمل من  واجلواحئوالكوارث والهجرة تغري املناخ 

حتاد دويل  وسينصب تركزي الاوأ رسع يف الس ياقات احلرضية ادلينامية.    أ قوى. ومن املتوقع أ ن تكون هذه التغيريات  197

  ومساعدة   -احلادة واملطوةل    -ذكل حالت الطوارئ    مبا يف  ،والضغوطد من تأ ثري الصدمات  خالل العقد القادم عىل احل

   لكام لزم ال مر حىت يمتكنوا من مواهجة هذه الآاثر ومن الازدهار. الناس 

 احملرز   التقدم و   تحليل ال  - 3

عداد الربامج خربة امجلعيات الوطنية يف    الاعامتد عىل   -أ لف   احلرضية   جمال اإ

ىل جانب تسليط الضوء    وضوعمل  2010  لس نةالكوارث يف العامل  عن  تقرير  ال الاحتاد ادلويل    كرس "اخملاطر احلرضية". واإ

حقوقها،   وتأ كيدحلولها اخلاصة،  أ ن جتد  لمجمتعات احلرضية  ه ميكن ل عىل أ وجه الضعف املزتايدة، سلط التقرير الضوء عىل أ ن 

لحتاد  اب، أ مكلت منطقة أآس يا واحمليط الهادئ 2012 س نةيف  وبعد الكوارث واحلد من اخملاطر.  التعايفدور اكمل يف  أ داءو 

يف البيئات احلرضية   والهالل ال محرلس تكشاف ماكنة وخدمات الصليب ال محر    لتوجه الاسرتاتيجي  اعن    ادلويل دراسة

سلسةل من    ونظم  حلرضيةحول اخملاطر احوارات  أ جرى املركز العاملي للتأ هب للكوارث  و   يف منطقة أآس يا واحمليط الهادئ.

يف    حلقات وسلط2014و  2013  سنيتالعمل  حلقات .  القامئة،    ت  التحدايت  عىل  الضوء  هذه  رؤية   ووضعت العمل 

 

5tion: Climate Change and Humanitarian AcUnited Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) (2009),  

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

 . 19-عىل حافة الهاوية: العواقب الاجامتعية والاقتصادية جلاحئة كوفيد(، 2021الاحتاد ادلويل )6
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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.ifrc.org/ar/document/%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19
https://www.ifrc.org/ar/document/%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19
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للحد من اخملاطر احلرضية أ سفرت مبادرة الاحتاد ادلويل  و .  للجمعيات الوطنية بشأ ن قدرة اجملمتعات احلرضية عىل الصمود

ل  . وقد تناول منشور  8عن الصمود احلرضي ودليل شامل    2015اعمتد يف مايو    اذليطهران للعمل،    اإصدار نداءعن  

نسانية  ية يف منطقة أ مرياك الالتينية. ول املبادرات احلرضية الرئيس    وقت للشك: التصدي للمخاطر احلرضية تقدمي خدمات اإ

عالن مانيالعامل رسيع التغري يف منطقة أآس يا واحمليط الهادئ، يدعو  حملية يف   ( اإىل اتباع نج وتقنيات مبتكرة، 2018)  اإ

حياء بوصفها   ةاملتعدد  اجلهات املعنيةالعمل التطوعي وتعبئة الش باب، واملشاركة يف التحالفات احلرضية والرشأاكت بني    واإ

 وحتسني الكفاءة والفعالية يف املناطق احلرضية املعقدة للغاية.  مفضلنيرشاكء   للتحول اإىلرئيس ية  متطلبات

ال مم مكتب  مبادرة  يف  و،  ل زمات احلرضية واهجة املاملتعدد اجلهات  التحالف العاملي    كام شارك الاحتاد ادلويل بنشاط يف

 اللجنتني التوجهييتني  كعضو يف  )MCR2030جعل املدن قادرة عىل الصمود )ومبادرة    للحد من خماطر الكوارثاملتحدة  

احلرضية   مجاتبادل املعرفة عىل املس توى التقين حول اخملاطر والرب احلركة ل منصة  مقام    التعاون احلرضي  منصة وتقوم.  للكهيام

فهيا  2015  س نةمنذ   املس توى    ويشارك  وعىل  ك عضاء.  ال محر  للصليب  ادلولية  واللجنة  الوطنية  امجلعيات  من  العديد 

نصة وش بكة مزدوجتني، تعزيز  ، مك يط الهادئيف أآس يا واحمل   ةاحلرضي  اتمركز الاحتاد ادلويل لصمود اجملمتعالإقلميي، يدمع  

لجمعيات الوطنية ل   يالتنظمي  الصموداحلرضي، وتعزيز تبادل املعرفة وحتسني    الصمودالروابط بني اجلهات الفاعةل يف جمال  

 يف املنطقة مع العديد من الرشاكء.

الس ياقات    عىلتأ ثري كبري عىل حتويل تركزي القطاع    هلن  فقد اك  ،أ وى العامليةامل  مجموعةوملا اكن الاحتاد ادلويل يشارك يف قيادة  

ج املستندة اإىل    فضال عناحلرضية،   .  9ةاحلرضي  التعايفاملناطق يف هجود  تشجيع احلق العادل يف ال رض والسكن، وقيادة الهنه

وأ وكرانيا وسوراي والمين منذ    ال رايض الفلسطينية احملتةلالعراق و   امبا فهي  ةاحلرضي  اتتعمل اللجنة ادلولية يف مناطق الزناعو 

ظل متثيل مجيع مكوانت احلركة قواي وقد  اخلدمات الإنسانية.    وتقدمعىل البنية التحتية ال ساس ية    حيث حتافظعاما،    30

ت  وأ خذمرتني يف الس نة.    موئل ال مم املتحدةمه  اذلي ينظ ونشطا بشلك مزتايد عىل مر الس نني يف املنتدى احلرضي العاملي  

  2016 س نة املوئل الثالث يف ها اجامتعاليت اعمتد اخلطة احلرضية اجلديدةاحلركة يف الاعتبار يف لك مكوانت وأ فاكر  أآراء

 كوادور.ابإ  يف كيتو

ىل  و موجزا لبعض املبادرات واملشاريع اليت تنفذها امجلعيات الوطنية.    1ويقدم املرفق     ،ما تعلمناه من هذه التجارب استنادا اإ

طاران التشغييل  لوضع للس ياق احلرضي  التالية  شامةل  ال سامت  ال   حددان   :نجنا واإ

املتنوعة،    وامجلاعاتاملرتابطة واملشرتكة،  العديد من الش باكت الرمسية وغري الرمسية    تضم املدناملدن أ نظمة معقدة.   -1

جراءات. وهناك أ يضا العديد من "  الفاعةل اليت تتخذ قرارات واإ امجلاعات ذات ومجموعة أ كرب بكثري من اجلهات 

  ش باكت خمتلفة   اإىللناس  أ ن ينمتي ا" اليت تتداخل يف كثري من ال حيان )عىل سبيل املثال، ميكن  الهوايت اخملتلفة

قامةالتقيمي و   يف مرحةل  ،ويكتيس حتليل اجلهات املعنيةية أ و أ رسية( يف املدن.  دينية أ و همن  ال مهية  التحالفات،    اإ

ه أ ن يتيح  بدورمن شأ ن ذكل  و   ؛والتأ ثري  الوقع تفاوتة من  ة والوقوف عىل درجاهتا امل حتديد هذه الكياانت اخملتلفيف  

 احلد من اخملاطر.التعاون يف معلية تشجيع و  التشارك يف تبين احلصائل

 

 .  املناطق احلرضية: دليل ملشاركة ومسامهة الصليب ال محر والهالل ال محربناء القدرة عىل الصمود يف  ،(2017الاحتاد ادلويل ) 8

 املأ وى العاملية  جملموعةاملناطق احلرضية التابع  يف الفريق العامل املعين بهنوج املس توطنات 9

https://preparecenter.org/wp-content/sites/default/files/no-time-for-doubt-urban-risk_1.pdf
https://preparecenter.org/wp-content/sites/default/files/no-time-for-doubt-urban-risk_1.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
http://urbancrises.org/
https://mcr2030dashboard.undrr.org/
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://sheltercluster.org/
https://www.habitat3.org/the-new-urban-agenda
https://sheltercluster.org/working-group/settlements-approaches-urban-areas-working-group


CD/22/11 7 

 

 

Public 

ماكنية    يعد الافتقار اإىل -2   لل خطار، عندما يقرتن ابلتعرض  ال ساس ية  اخلدمات  ة منواملوثوق   ة الاكفي   الاس تفادةاإ

القوانني والس ياسات، وكذكل الثقافة   وتنظم  .والوسائل الاقتصادية احملدودة، أ حد أ مه حمددات الضعف يف املدن

 .خارهجاالكوارث و  يف أ وقات، لنظم الرمسية وغري الرمسيةا الاس تفادة منواملعايري الاجامتعية، 

عىل مدى    والرشاكء   اجلهات املعنية مشاركة متكررة مع مجموعة أ كرب وأ كرث تنوعا من  تطلب تعقيد البيئات احلرضية  ي  -3

والاس تعداد بشلك أ فضل للصدمات وال زمات احلرضية   ،املبادراتاس تدامة    تضمنعالقات    قامةفرتات أ طول لإ 

 ملس تقبل. يف ا

اخملاطر ومواطن الضعف اليت تواهجها  و  ال خطار فهم اكمل للعديد من التوصل اإىل أ و اكمةل ل ميكن رمس خرائط   -4

ات  اجملمتع  تعزيز الصمود يف. وابملثل، لن يكون جلهود  املدينةيشمل  منظور  اجملمتعات احمللية يف املدن والبدلات دون  

احلكومات احمللية والسلطات   ا يهاملدن، وأ برزه  يف  ة الرئيس ي  ابجلهات املعنية ال ثر املنشود ما مل تكن مرتبطة    احمللية

 البدلية. 

املدن ")أ ي    ها، بناء عىل جحم من مدينة ل خرىتباينا كبريا  الضعف  أ مناط  التعرض للمخاطر و قد تتباين أ شاكل   -5

م ظه التحتية، وقدرات نه   هتار بنييتطو   جودةاحلجم(، ومواقعها اجلغرافية ومس توى/أ و الصغرية  توسطة  " أ و امل الكربى

تعزيز  اسرتاتيجيات  يراعى يف وضع  وينبغي أ ن  رضرة عىل التكيُّف.  اجملمتعات احلرضية املتة  قدر و الإدارة احلرضية،  

لوفيات النامجة عن الكوارث،  او )أ ( التعرض للكوارث، )ب(  عوامل مثل:  حتليل  قدرة اجملمتعات احمللية عىل الصمود  

جياد حلول عامة ومكيَّفة للس ياق عىل  ج  و نمن أ جل وضع  اخلسائر الاقتصادية النامجة عن الكوارث،  و )ج(   واإ

 . السواء

ن   -6  اجلسامةيتطلب تغري مس توى  و ؛  وحيوية  مرنة يف جوهرها كوارث وأ زمات  الكوارث وال زمات احلرضية يه  اإ

جديدة  وظهوروالاحتياجات   وخططلقدرات  ،  نقاط ضعف  ل الس تجابة  مرنة  اجملاللتأ هب  ا  لتاكمل  ل   وفسح 

 .والازدواج

ن فهم الروابط املتبادةل مع  -7 والتفكري يف تكل الروابط يف خطط العمل ،  ابملدن املناطق الريفية واملناطق احمليطة    اإ

دارية. وغالبا ما  س للياملناطق احلرضية مبعزل عن بعضها البعض، و ال توجد  أ مر ابلغ ال مهية. ف  لكوارث حدود اإ

الآن بسبب أآاثر   املناطق الريفية مع تسارع جهرة ساكن  هبا، وذكل    أ كرب حميطةجتمعات ساكنية  ختدم املدن مناطق  

  املناخ. تغريُّ 

ويتطلعون متصلون رمقيا،  فالش باب  :  الرئييسالتغيري    رك بني ساكن املدن حم المنو    ةرسيع ال ش باب  متثل رشحية ال  -8

أ كرث  و   أ ذىكمدن  بناء  يلعبون دورا حموراي يف  و التعمل وتبادل احللول املبتكرة لتحسني نوعية بيئاهتم املعيش ية،    اإىل

مشول اجامتعيا. ويعمل املتطوعون الش باب اذلين خيدمون الفروع احلرضية للجمعيات الوطنية عىل تعزيز ثقافة 

 . قصاءلجرمية والفقر والإ ضاد لجامتعية مكوالعداةل الا ةالإنساني  والتوعية نبذ العنف

جياد   -9 قامةس تخدام ال صول القامئة،  اب  حلول مبتكرة لتطوير موارد جديدةمن الرضوري اإ رشأاكت غري تقليدية،   واإ

ال اكدميية والقطاع اخلاص. فعىل سبيل املثال، يؤدي تطوير مراكز تفاعلية جممتعية اإىل حتسني ال وساط  ل س امي مع  و
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ممن س يكون هلم    أ فراد اجملمتع احمليلكام أ نه س يهمكِّّن  .  ابخلدمات   الصةل بني مقديم اخلدمات وأ فراد اجملمتع املس هتدفني

 صنع القرار. اليت من شأ نا حتسني معلية  حق اس تخدام املعلومات والبياانت 

 الضعف احلرضية    أ وجه للمخاطر و   البنيوي   ابع معاجلة الط   - ابء 

عىل مجموعة   املتعايشة واملتفاعةل مع بعضهاالعديد من النظم الفرعية    تضمأ نظمة معقدة للغاية    املناطق احلرضية عبارة عن

القامئة تكشف عن أ وجه عدم املساواة والضعف  اليت    كربة املعدسة  ال  مقام الكوارث وال زمات  تقوم  متنوعة من املس توايت. و 

مت التعارف    بنيويةالعاملون يف اجملال الإنساين حتدايت    يواجهالكوارث وال زمات احلرضية،  حالت  يف  ويف هذه النظم.    أ صال

منائية" مثل البىن عىل اعتبارها دارة املدن، والفقر، وال سواق.   قضااي "اإ  التحتية املعقدة، واإ

عاما. ووفقا للمفوضية السامية لل مم   70والاضطهاد والعنف أ عىل مس توايته منذ    الزنوح بسبب الزناعات   معدل   وقد جسل 

 %80أ كرث من  ويقمي  .  2018حبلول ناية س نة    يف مجيع أ حناء العامل قرسا  مليون خشص    70.8املتحدة لشؤون الالجئني، نزح  

، ويس تقر الالجئون التوسع احلرضي تشهد أ يضا أ رسع معدلت    من الالجئني يف البدلان املنخفضة واملتوسطة ادلخل اليت 

اختاذ   رضورة عىل    2030-2015بشلك مزتايد يف املناطق احلرضية. ويشدد اإطار سينداي للحد من خماطر الكوارث للفرتة  

جراءات   توايت مبا يف عىل مجيع املس    ة الرش يد  احلومكة وتعزيز  الاكمنة  خماطر الكوارث    ملسبباتلتصدي  ل   مكرسة بقدر أ كرباإ

 . يف املدن ذكل  

الأ ماكن    اجملمتعات احمللية احلرضية  تهعتربوكثريا ما   أ ن الاس تفادة منحمراكت للمنو،  متثل  فرص و تتيح الكثري من  ل  هذه    اإ

نس يج النظم العديدة يف املدن.    جزءا ل يتجزأ  من  النظايمالطابع غري    ويشلك.  تتسم بقدر كبري من عدم املساواة  الفرص

يف أ عامل  من القوة العامةل احلرضية  %  80  ويس تخدم يف أ حياء فقرية،    املدنمن ساكن    %30يعيش  ،  يف البدلان الناميةو

العمل غري أ وغندا. ويشلك  ب  يف مكبال%  86  تصل نس بة املس تخدمني بصورة غري نظامية اإىلفي أ فريقيا،  ف.  غري نظامية

آمنة ويكس بون   ،خملاطرا   ام من أ س بابسببا هم  النظايم   ليس ل ن الناس يعيشون ويعملون يف ظروف غري منظمة وغري أ

حقوق قانونية.  يمتتعون بأ ي  ول    متوارين عن ال نظارأ يضا ل ن هؤلء العامل غالبا ما يكونون    بل،  أ جورا ضئيةل حفسب

 من بدلان أ فريقيا جنوب الصحراء الكربى. % 90للعمل غري النظايم يف أ كرث من  بقدر أ كربوتتعرض النساء 

ن اخملاطر   ملأ وى الكرمي والآمن، والغذاء  اك  -نفسها    تأ مني الاحتياجات ال ساس يةوالصعوابت اليت يواهجها ساكن املدن ل اإ

س تدامة، ورعاية ال طفال وسط فرص العيش امل احلصول عىل  الصحة، و   صونمع    ،والرصف الصحي  اء النقياملغذي، وامل

ضغوطا هائةل ومس مترة؛    تفرض عىل ساكن املدن وحوادث املرور اإىل انعدام امحلاية،  الرديئة  الهواء    جودة  حتدايت ترتاوح بني 

 10خماطر الكوارث الطويةل ال جل.  عىل حسابوغالبا ما تعطى ال ولوية لهذه الاحتياجات اليومية 

حل املشألك بني  لها  ويتيحالقدرة عىل الصمود  موضوع لرشاكء حول مع ايسمح لها جب مركزا جيدا الوطنية عياتامجل  حتتلو 

بدور اجلهات  امجلعيات الوطنية أ يضا  وتقوم  اجملمتعات احمللية وال رس.    مصود الاستامثر احمليل يف  زايدة  و   اجلهات املعنية املتعددة 

فرصة يتيح لها ذكل  تفسريه وتطبيقه عىل املس توى احمليل. و   ميكن أ يضا  وهو دور،  11ساعدة حلكوماهتا يف اجملال الإنساينامل 

يف    واملتوارين عن ال نظارتفاعل مع ال شخاص واجملمتعات ال كرث ضعفا  ، وحيملها يف الوقت ذاته مسؤولية، من أ جل ال فريدة

 

 2010التقرير عن الكوارث يف العامل لس نة (، 2010الاحتاد ادلويل ) 10

 لتعزيز ادلور املساعد من خالل احلومكة والس ياسات.دليل (، 2021) الاحتاد ادلويل 11

https://www.citiesalliance.org/resources/publications/cities-alliance-knowledge/world-disasters-report-2010-focus-urban-risk
https://www.citiesalliance.org/resources/publications/cities-alliance-knowledge/world-disasters-report-2010-focus-urban-risk
https://www.citiesalliance.org/resources/publications/cities-alliance-knowledge/world-disasters-report-2010-focus-urban-risk
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  وميثل .  اجملمتعية  القوةتعبري عهنم ولتعزيز  والعمل معا عىل حتديد الاحتياجات والتوصل اإىل طرق مناس بة لل ال حيان    أ غلب

عىل رفاه اجملمتعات   بارشامل   هتأ ثري   يف املناطق احلرضية أ مهية ابلغة ابلنظر اإىلالعمل عن كثب مع سلطات املدن والبدلايت  

مدادات الطاقة   احلرضية واس تدامة املدن من خالل دورها يف التخطيط احلرضي وتقدمي اخلدمات ال ساس ية والنقل واإ

دارة النفاايت الصلبة.  واإ

ساعد ي الضعف والقدرات أ ن  مواطن  تقيمي اخملاطر و عن معليات  املعلومات ذات الصةل يف الوقت املناسب    تبادلومن شأ ن  

لظروف احلادة يف مناطق حرضية حمددة، مع متكني اجملمتعات احمللية أ يضا من املشاركة ايعاجل  ، و أ يضا  السلطات احلكومية

 وصانعي القرار بشأ ن احتياجاهتم وحتديد حلول قابةل للتطبيق.واضعي اخلطط مع 

ن   اجلديد    التوجهبطريقة أ كرث اس تدامة من الناحية البيئية مسأ ةل ملحة تامتىش مع  ال ساس ية  تقدمي اخلدمات    كيفية حتديد  اإ

، وتتنامغ  يف تغري املناخ  وعدم مسامهتهلبيئة  ل معلنا    حاميةدف اإىل ضامن  هت  اليت  "الاس تجابة اخلرضاءلالحتاد ادلويل بشأ ن "

 . ميثاق املناخ والبيئة للمنظامت الإنسانيةمع 

حتول أ فعالنا وتكيف نوجنا. ففي عرص  مبادرات  ابتاكر  ديدة يف املدن اإىل  الإنسانية اجلحتياجات  الا  ويف ناية ال مر، تدعو

 منصة   مثلمن خالل املنصات التفاعلية،    اإىل ماليني ال شخاص يف غضون ساعاترمقي جديد، أ صبح من املمكن الوصول  

?What now   رشكة  مع   تقمي رشأاكتالسالمة أ و  رئيس ية بشأ ن  رسائل    اليت تضع  AirBnB   لتوفري السكن   مفتوحة  نازلم

ن رمقنة  .  19-جاحئة كوفيدماكحفة    عىلللمساعدة    للمسعفني اذلين مت نرشمه اجملاين يف املدن   اخلدمات العامة ال ساس ية  اإ

عرب الإنرتنت  تسديد  أ نه جيب عىل الساكن الامتثال للمتطلبات القانونية و/أ و الإدارية املعقدة مثل ال تعين  التوظيف  معليات  و 

قصاء  قد  ال مر اذلي  لفواتري اخلدمات أ و الرضائب.   اذلين ل يس تطيعون الوصول اإىل ش باكت    ،ال شخاصينطوي عىل اإ

بشأ ن  من فرص كسب العيش أ و املعلومات ال ساس ية    ،التصال ابملنصات الرمقية  الهاتف احملمول أ و اذلين مه أ قل قدرة عىل 

السالمة وخماطر الكوارث. ومن شأ ن حتسني حمو ال مية الرمقية لل شخاص الضعفاء، من خالل التدريب وادلمع املصمم 

ي  أ ن  العمرية،  الفئات  العمل،  سهل  خصيصا خملتلف  اإىل سوق  اجملمتع، ووصوهلم  ومشاركهتم يف الاس تجابة اندماهجم يف 

 للكوارث. 

اإىل مساعدة امجلعيات الوطنية   قدرة اجملمتعات احلرضية عىل الصمود لبناء    والهالل ال محرأ دوات الصليب ال محر    عهدةهتدف  و 

يف املدن واملشاركة يف قيادهتا.  وبعض ال طراف املعنية الرئيس ية  دنية مع احلكومات احمللية  امل  للمسامهةمعلية    مبارشةعىل  

قوم عىل فرضية أ ن التحالفات رضورية ملعاجلة املشألك يف بيئات معقدة مثل املدن، ول ميكن ل ي منظمة أ ن تفعل ذكل  تو 

ندونيس يا وفانواتو    يتبني مندها. و مبفر  قامة  أ نالتجربة يف اإ ّ من هذا النوع  الئتالفات    اإ كن امجلعيات الوطنية من اإرشاك مي

احمللية ومنظامت اجملمتع املدين والقطاع اخلاص وال وساط ال اكدميية    اتاحلكومة، مبا فهيا  املهمت  اجلهات املعنيةمجموعة واسعة من  

 .12للصمود والسعي اإىل حتقيقها احمللية املقرتحةاحللول  لكشف عنل واملتطوعني اجملمتعيني 

   ك ساس لقدرة اجملمتعات احلرضية عىل الصمود والإنصاف ورأ س املال الاجامتعي    الاحتواء تعزيز    - جمي 

يهس متع  نظر و بأ نم ممثلون ويه   اكفة  يشعر الناس   ك  ويشجعهام  لتنوعل و   اذلي يشمل امجليعلمنو  ل الاحتاد ادلويل ال ولوية    مينح

لهيم غفاليلزتم الاحتاد ادلويل  و ومدنم.    مةل يف حتسني أ حياهئم اكشاركة  بوسعهم أ ن يشاركوا م وأ ن    اإ وهو املفهوم    ، أ حد  بعدم اإ

 

قامة التحالفات يف املدن الساحلية يف مقطع  12  ندونيس يا اإ فيدو عن اإ

https://www.climate-charter.org/ar/
https://whatnow.preparecenter.org/
https://www.airbnb.org/
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.youtube.com/watch?v=kjVaRyhxVzc&feature=youtu.be
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 اخلطة و   (11الهدف  )  املس تدامةاملنصوص عليه يف أ هداف التمنية    للجميع  الزتام املدن الشامةل  اذلي يقوم عليهال سايس  

 للجميع   مفهوم املدن الشامةل  ضم يو .  2016يف    الثالثمؤمتر املوئل  حكومة يف    165أ كرث من    اليت اعمتدهتا،  ةاجلديد  ةاحلرضي

فهيا العداةل  تتجسد  املدن الشامةل اجامتعيا أ ماكن  ومتثل  ية املتعددة.  ش بكة معقدة من العوامل املاكنية والاجامتعية والاقتصاد

واقع مادي ثاليث ال بعاد يف شلك مساكن ميسورة التلكفة ومنصفة، وحلول للنقل العام، ومساحات عامة مفتوحة   يف شلك

احلرضية من خالل النظر اإىل  جيب فهم املناطق  و .  التالمح والتعايشاليت تعزز    للباعة املتجولني، ومناطق خرضاء مفتوحة

 اذلي   املتاكمل  نج اجلوار، مثل  ويربط بني القطاعات  مشولية  نجا أ كرث  مما يتطلب  أ نظمهتا بأ مكلها بدل من جمرد أ جزاهئا،

 مزتايد. بشلك ش بكة الاحتاد ادلويل  تروجه

الصمود املراعية للفوارق بني اجلنسني والتنوع اإىل حتسني ظروف مجموعة  وتعزيزول تؤدي هجود احلد من خماطر الكوارث 

نا تقلل أ يضا من الضعف العام للمجمتعات احمللية وتزيد من قدرة اجملمتعات    حفسب،  من الناس "املس هتدفني"  حمددة بل اإ

  يواهجون المتيزي. كثريا ما  حيث    النازحنيأ صبحت املدن عىل حنو مزتايد نقطة مقصد للمهاجرين و كام  احمللية عىل الصمود.  

، ويف بعض ال ماكن ينترش العنف عىل  الزناعاتمس توى أ عىل من التنوع واملوارد، فضال عن  املناطق احلرضية  يف  يهسجل  و 

 دودة.  احملوارد املنطاق واسع بسبب التنافس عىل 

وال  وتهعد   ال فراد  ادلمع عىل مس توى  تقدم  اليت  املامتسكة  احمليل جزءالهيألك الاجامتعية  واجملمتع  من    اً رس  يتجزأ     قدرةل 

ورأ س   الاحتواءملساعدة اجملمتعات احلرضية عىل تعزيز    اجيد  موقعاامجلعيات الوطنية  حتتل  و   13.عىل الصمود  ات واملدناجملمتع

املال الاجامتعي، وختفيف حدة التوتر بني اجملمتعات املضيفة واملهاجرين، ومنع العنف يف املناطق احلرضية من خالل تعبئة 

.  واجلهات املعنية ال خرىاحلوار والتفاعل بني خمتلف امجلاعات اجملمتعية وسلطات املدن  و   14الوصول   اجملمتعات احمللية وتيسري

ملساحات  يف التخطيط املشرتك    والإسهامفرصا للمشاركة    والهالل ال محراب يف الصليب ال محر  املتطوعون الش بقدم  وي

  أ و ال ماكن املالمئة لل طفال، مما يؤدي اإىل زايدة الشعور ابل مان والانامتء.لعب ماكن الك   ال نشطة اجملمتعية

اإىل للكوارث  وابلإضافة  التخطيط  أ ليات  يف  املزتايدة  املدنية  املدن،  والتعايفوالطوارئ والاس تجابة    املشاركة  ميكن   يف 

مبعاجلة جيابيا  اإ تلعب دورا  أ ن  الوطنية  املدن  للجمعيات  املساواة يف  املثال،  والإقصاء والعزةل.  عدم   درست   فعىل سبيل 

فرصة  ااتح مما  حمددة،  جامعات  يف معا مسأ ةل الترشد ونقاط الضعف اجلديدة اليت تؤثر لالحتاد ال ورويب امجلعيات الوطنية 

 لتقريب بني الربامج الوطنية وادلولية. ا

تدابري  و ستامثر يف احلد من خماطر الكوارث،  الاوابلعمل مع احلكومات احمللية، ميكن للجمعيات الوطنية أ ن تدعو اإىل زايدة  

دارة 15  اخلاص ابلكوارث  قامئة مرجعية لقانون الاحتاد ادلويل  ووضع التكيف مع تغري املناخ،   وتعزيز القدرات احمللية يف جمال اإ

رشاك املواطنني احلرضيني احملرومني يف القرارات املتعلقة ابلس ياسات الرامية اإىل حل مشلكة التوزيع غري املتاكئف   الكوارث واإ

كتب  التنس يق العاملية التابعة مل   جلنةمبادرة  الاحتاد ادلويل عضو يف  و  الصحة.  حمصالتوغري العادل للخدمات أ و املوارد، أ و  

 

 . لقياس قدرة املدن عىل الصمود Arupمؤرش  13

ولكسب ثقة وقبول   ،وختفيفها يف الس ياقات احلساسة وغري الآمنةأ مرا أ ساس يا للحد من اخملاطر اليت قد تواهجها امجلعيات الوطنية املأ مون اإىل املس تفيدين  يعد اإطار الوصول 14

 ذات الاحتياجات الإنسانيةاحمللية ال شخاص واجملمتعات 

 القامئة املرجعية عن القانون والتأ هب للكوارث ومواهجهتا (، 2019الاحتاد ادلويل ) 15

https://sdgs.un.org/ar/goals/goal11
https://sdgs.un.org/ar/goals/goal11
https://sdgs.un.org/ar/goals/goal11
https://habitat3.org/documents-and-archive/new-urban-agenda/languages/
https://habitat3.org/documents-and-archive/new-urban-agenda/languages/
https://habitat3.org/documents-and-archive/new-urban-agenda/languages/
https://habitat3.org/documents-and-archive/new-urban-agenda/languages/
https://www.arup.com/perspectives/publications/research/section/city-resilience-index
https://disasterlaw.ifrc.org/sites/default/files/media/disaster_law/2020-08/DPR_Checklist_Final_EN_Screen.pdf
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  لك  وتسامه  (MCR2030)  2030  حبلول س نة  جلعل املدن قادرة عىل الصمودال مم املتحدة للحد من خماطر الكوارث  

جراءات  أ عامل احلد من خماطر الكوارثامجلعيات الوطنية يف     تعزيز القدرة عىل الصمود.احمللية واإ

 الآاثر املرتتبة عىل املوارد  - 4

 ملوارد والقدرات والاستامثرات التالية:يلزم توفري ايض قدما يف تنفيذ هذه الالزتامات، من أ جل امل 

نشاء وقيادة فريق عامل ابلتعاون  ،  قوم الاحتاد ادلويلأ ن ي - اتبع    الوثيق مع امجلعيات الوطنية واللجنة ادلولية، ابإ

وضع  ، ويتخذ هدفا هل يمتثل يف (MURWG)عىل الصمود  احلرضية يكون معنيا بتعزيز قدرة اجملمتعات  للحركة،

 اخلامس والثالثني  املؤمتر ادلويللتعرض عىل    عىل الصموداحلرضية  لتعزيز قدرة اجملمتعات  مجموعة من مبادئ العمل  

 عىل الصمود.احلرضية تعزيز قدرة اجملمتعات تشجيع الرتكزي بشلك أ قوى عىل بغية 

وتوفري المتويل ملنسقي الربامج احلرضية يف لك   حرضية  اإىل تكريس اجلهود لوضع برامجالاحتاد ادلويل    سعىسي  -

 منطقة ويف جنيف. 

ية ذات الصةل، نية والإدارية والقيادف املسؤوليات احلرضية يف مجيع املناصب ال مراعاة  تعممي  بذل اجلهود ل   جريس ي -

 . ذات الصةل الوظائفويف الإحاطات الإعالمية ويف مواصفات 

 املناخ وخمططي املدن وخرباء البنية التحتية، وحتديد  مثل خرباء تغريُّ   ،حمددة  يةهار مب   أ شخاص يمتتعونسيمت اإرشاك   -

 قدراهتا ومتطلبات الس ياق. امجلعية الوطنية و  أ دوارمه بشلك حصيح بناء عىل ولية

برام   - اإ والفعَّ سيتواصل  الواكلت  الرشأاكت الاسرتاتيجية  مع  العاملي والقطري  الصعيدين  املعنية اةل عىل  واجلهات 

ه ال   ليك تشمل  ع نطاق تغطية الرشأاكت العاملية احلالية  يوس  وس يجري ت  .احلرضية  وضع الربامجيف    ةصتخّصِّ خرى امل

 والفيضاانت والعواصف العاتية. ارة، مثل موجات احلر واحلد مهناتوقع خماطر الكوارث النامجة عن املناخ 

  القامئة مثل حتالف املليار من أ جل الصمود، وموئل ال مم املتحدة، الفرص اليت تتيحها الرشأاكت العاملية    س تغتمن -

 .ةاحلرضياملناطق د يف و لبذل املزيد من اجله  (REAP)رشأاكت العمل املبكر املس تنري ابخملاطر و

   والرصد التنفيذ   - 5

وضع  العمل املنجز ل(  MURWGالتابع للحركة )  عىل الصموداحلرضية  بتعزيز قدرة اجملمتعات  س يقود الفريق العامل املعين  

 طرائق واحضة واختصاصات موهجة حنو حتقيق النتاجئ. ل وفقا وال طر الرضورية لتنفيذها، مجموعة من مبادئ العمل

 الاس تنتاجات والتوصيات  

وهجودها ركة مشاركهتا  من الرضوري أ ن تعزز احلنظرا للتحدايت والفرص اليت تطرهحا املناطق احلرضية يف مجيع أ حناء العامل،  

ي لهذا  فرصة    2022لس نة  جملس املندوبني  اجامتع    . وميثلبشأ ن تعزيز قدرة اجملمتعات احلرضية عىل الصمود فريدة للتصّدِّ

عادة تأ كيد   ض  الزتامناالتحدي، واإ للكوارث وال زمات    احلركة يف مجملها   تعزيز تأ هب واس تجابةفاء الطابع املؤسيس عليه، ل واإ

 وجعل اجملمتعات احلرضية أ كرث قدرة عىل الصمود، ل س امي أ كرثها عرضة للمخاطر. يف املناطق احلرضية، 

https://mcr2030dashboard.undrr.org/
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. واتساقها  اس تجابة احلركةجودة    لتحسنيويوفر مجموعة من التدابري امللموسة    جمالت لاللزتامأ ربعة  وحيدد القرار املقرتح  

عالن    ىشوتامت طار معللالحتاد ادلويل    املوقف احلرضيوثيقة  و   املؤمتر ادلويل الثالث والثالثنيهذه اخلطوات مع اإ س نداي   واإ

آزر مع العمل ادلاخيل لالحتاد  ة،اجلديد  ةاحلرضي  واخلطة يق ومعل  بشأ ن الهجرة والعمل الاستبا  ادلويل  والسعي اإىل حتقيق التأ

 .يف الزناعات بشأ ن املدن اللجنة ادلولية

عمل  من أ جل ال  ة بيئي اليت تراعي مسؤوليهتا ال ج املس تدامة  و يف الهن والرتكزي  ادلعوة اإىل زايدة الاستامثر   -1

 الإنساين يف الس ياقات احلرضية 

ىل جانب دوره يف تقدمي املساعدة الإنسانية،   من  بشلك مزتايد    دور املسهليؤدي  الصليب ال محر والهالل ال محر  ل يفتأ   واإ

التوسط  و ،  متكيهنا من التعبري عن نفسهاوالتأ كد من  وكشف النقاب عن شواغلها  الضعيفة  عىل حتديد الفئات  ساعدة  أ جل امل 

. وعالوة عىل ذكل، ميكن أ ن يشمل هذا  وتعزيزها  ق احلرضية ودمع الهيألك اجملمتعيةاملصاحل يف املناط  بني خمتلف مجموعات

املساعدة بشأ ن  تقدمي  و   الإحالتوالإرشادات احلقوقية ومعل    ، وتوفري املعلوماتالتشارك يف تصممي احللول  ادلور المتكيين

جراءات احلصول عىل اخلدمات واملنافع اليت تقدهما املؤسسات العامة واملنظامت غري احلكومية ال خرى والكياانت  أ ليات واإ

ىل املنازل الالئقة احلصول عاخلاصة، مبا يف ذكل ال نشطة اليت يضطلع هبا الصليب ال محر والهالل ال محر مبارشة )مثل  

متكني اجملمتعات وعند تلبية الاحتياجات الإنسانية، جيري  الاجامتعي(.  -ال مية الرمقية وادلمع النفيس حمو  و   واخلدمات الصحية

حتاد ادلويل  الااجملمتعية وتوس يع نطاق اس تخدام أ دوات  و وال فراد الضعفاء من خالل التعبئة الاجامتعية    الضعيفة  احلرضية

 16. التشاركية

 الوطنية تعزيز ادلور املساعد للجمعيات   -2

لسلطات العامة وأ ن تس تفيد من التفاقات القامئة عىل الصعيد الوطين  ل ينبغي للجمعيات الوطنية أ ن تعزز مركزها املساعد 

ابلتنس يق الوثيق مع الكياانت  ال نشطة املهضطلع هبا يف  هذا ادلور ينعكسمس توى فروع املدن. وعىل الرمغ من أ ن عىل و 

العامة،   الصحية  الرعاية  الكوارثو احلكومية يف جمالت مثل  دارة خماطر  لهااإ الوعي  ، و ، والتأ هب  ذاكء  ميكن  ف ابخملاطر،  اإ

لحد من اخملاطر احلرضية ل وضع الس ياسات العامة   يتعلق بفامي  استشارية  أ هجزةللجمعيات الوطنية أ ن تعززه ابلعمل بصفهتا  

ذاكء  و  ، لجمعيات الوطنيةل ومع ظهور ديناميات واحتياجات حرضية جديدة، ميكن    .الاجامتعيوالاحتواء    ابخملاطر  الوعياإ

، املرحتلني، ونقاط اخلدمة الإنسانية ملساعدة  ةناخياخملاطر امل اليت تراعي  بادرات  ك حتتفظ مباكنهتا، أ ن توجه هجودها صوب امل 

 . ، وغري ذكل من ال نشطةال حياء احلرضية الفقرية وال حياء املهمشة، والعنف املزنيلوالوصول اإىل اخلدمات ال ساس ية يف 

ه   عامة ج  و حتديد ن  -3 صة يف  تخّصِّ لالسرتاتيجيات احلرضية، عىل أ ساس الرشأاكت والابتاكر واملعرفة امل

 النظم احلرضية 

م احلرضية واخلربات ظه ئص وديناميات النه وبناء التحالفات رشطني أ ساس يني لفهم خصا  اجلهات املعنية احلرضيةعد حتليل  يه 

نشاء رشأاكت وحتالفات عىل حنو  احمللية والهيألك واجلهات الفاعةل وقدراهتا وش باكهتا   أ فضل. وابلإضافة اإىل ذكل، س يوفر اإ

 

e-معليات تقيمي مواطن الضعف والقدرات )شامةل أ زمة التوسع احلرضي العشوايئ وأ زمة املناخ  ، ومجموعة أ دوات العمل احلرضي، و (CEA) املشاركة اجملمتعية واملساءةل  يشمل ذكل  16

VCA ) ة الآمنواملس توطنات للتوعية ابملأ وى  ةشاركامل ونج(PASSA) . 
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ع  والقادة الش باب واملتطوعون يف الفر   ميكنفعىل سبيل املثال،    .لتغيري احلرضيلتعجيل ابل   "نوافذ من الفرص"جديدة  

ميكن  و حلد من اخملاطر ومواطن الضعف يف أ حياهئم؛  من أ جل ااملشاركة  ة للصليب ال محر والهالل ال محر حتفزي  احلرضي

  من خالل اس هتداف ال طفال واملراهقني   ات احملليةوخماطر الكوارث يف اجملمتعالعمل الإنساين  زايدة الوعي والتثقيف يف جمال  

 التوعية عرب وسائل التواصل الاجامتعي.برامج ابس تخدام 

 العمل برامج  يف    ة عىل الصمود احمللي   ات اجملمتع وتعممي تعزيز قدرة  دمج   -4

نج متعدد  اتباع  مج العادية، وتعزيز  ا قدرة اجملمتعات احلرضية عىل الصمود يف الرب تعزيز    دمجاجلهود الرامية اإىل  من الرضوري توس يع نطاق  

ج  و ومهنجي ومايل. وينبغي للحركة أ ن تدعو مع الرشاكء اإىل اتباع ن   تقين امجلعيات الوطنية بدمع  تزويد  اجملمتع بأ رسه، و يغطي  القطاعات  

طبيعة،  ال   املس متدة منل س امي زايدة الاستامثر يف العمل احلرضي الاستبايق، واحللول  و العمل الإنساين،  جمال    تراعي اخملاطر املناخية يف

وف يسهم ذكل يف تعزيز  . وسالإنساين القطاعالنامجة عن ال نشطة يف  ة يالبيئ اخملاطر الكربون و انبعااثت  لحد من خماطر  اجلهود املبذوةل لو 

 يف  التأ ثريو تغيري اإجيايب يف حياة الفئات ال كرث ضعفا،  وتتسم ابلس تدامة وهتدف اإىل اإحداث  بادئ  امل اإىل  العمل بقيادة حملية تستند  دمع  

 .وتساعد عىل بناء جممتع أ مشلسالمهتم ورفاههم  تعززخيارات   لمتكيهنم من انتقاءال فراد واجملمتعات احمللية 
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 أ مثةل عىل مبادرات الاحتاد ادلويل احلرضية  :  1  املرفق

   بنغالديش ال مجعية الهالل ال محر    - يني  احلرض   والصمود  مرشوع المتكني 

نشاء هيلك حومكة مس تدام يف    واجلهات املعنية يفاجملمتع    تشجيع مشاركةاإىل    نيوالمتكني احلرضي  الصمودهيدف مرشوع   اإ

نقص   اإىلاملنطقة    اجملمتع احمليل الهتديدات الرئيس ية اليت تواجه  عزيويالفقرية يف غازيبورا يف بنغالديش.  احلرضية  ال حياء  

دارة النفاايت الصحي الرصف خدمات  تطبيق مهنجية  دفع املأ مون، وارتفاع تعاطي اخملدرات، والفقر والبطاةل. وقد  واملاءواإ

جامعية رتكزي عىل تطوير نظام لإدارة املدن يتأ لف من جلان  الاإىل  مجعية الهالل ال محر البنغالديش    رصد القدرة عىل الصمود

. وتشمل  معلياهتاأ لية لتقامس تاكليف  عامتد  او   ،املدن عىل مس توى املدينة  هيئاتمس توى اجملمتع احمليل حىت    انطالقا من

دارة النفاايت والتوعية ابملرافق الصحية، و  معدل الالتحاق   زايدةاملعرفة ابحلقوق والاس تحقاقات، و   زايدةالإجنازات حتسني اإ

 ابملدارس.  

 هونغ كونغ ل   الصليب ال محر   - مرشوع احلد من خماطر الكوارث احلرضية يف الصني  

،  ةالقدميدن  مثل القرى احلرضية، وامل  املس تقرات البرشيةانواع خمتلفة من    يف الصني اإىل ظهور  الرسيع   احلرضيأ دى التوسع  

مشرتكة مثل  صعوابت. وتشرتك هذه املدن يف الريفي احلرضي حتولت اىل قرى، والهامشاليت  ومدن الصفيح، واجملمتعات

قدرة عىل املساعدة اذلاتية، والبيئة املعيش ية الكثيفة للغاية املعرضة تدين القدرة عىل التخفيف من حدة الكوارث، واخنفاض ال

ال منية،   التحتية غري املالمئةللمخاطر  نظم الإ والبىن  بناء عيادات  ةاحلرضي  دارة، وعدم فعالية  أ نشطة املرشوع  . ومشلت 

دارة  تدريب والتوعية اجملمتعية. ونتيجة ذلوأ نشطة ال وتوفري املعدات،    جممتعية  ومس تودعات كل، متكنت اجملمتعات احمللية من اإ

أ ثناء تنفيذ   متت مواهجهتاالتحدايت اليت  واكنت معظم  .  ابطرت الامتسك و ابل  وكسبت شعورا قواي العيادات واملس تودعات،  

 . اجلهات املعنيةبني خمتلف  الفعال التنس يقضامن اجملمتع وبناء الثقة و  حشداملرشوع صعوابت يف 

قامة  فانواتو  لالصليب ال محر الإندونييس والصليب ال محر    -   يف املناطق احلرضية   لتغري املناخ   لصمود ل  ات التحالف   اإ

 امليامناري ومجعية الصليب ال محر  

ندونييس    ت مجعيةقام قامةبرانمج    ابختبارالصليب ال محر الإ س اميراجن  ف .  متامايف املدن يف مدينتني خمتلفتني    اتالتحالف  اإ

أ نشطة  و   اتالتحالف  بعض ابلفعل    أ قامتمدينة كبرية يف جاوة   الصمود من خالل مبادرة روكفلر  نفذت  القدرة عىل  بناء 

مدينة صغرية تقع عىل جزيرة صغرية يف شامل مالوكو يف رشق    مدينة عىل الصمود. أ ما ترنيت، فهيي  100لتحقيق قدرة  

ندونيس يا حيث   ن اكن هل دورأ ن جحم املدينة  اس تنتج الصليب ال محر الإندونييس . و متامااملرشوع مفهوما جديدا    مثّلاإ  ، واإ

نجاح أ ن العامل الرئييس ل فعىل مس توى املدينة )بسبب موارد املرشوع ومتويهل(،   وتغطيهتاأ نشطة املرشوع تأ ثري يف ممكن 

وقد نواتو نجا مماثال يف مدينة لوغانفييل.  التحالف. ونفذ الصليب ال محر لفا يف  رشاكء  ال الزتام    يمكن يفحتالف بشلك عام  أ ي  

قامة  مع مجموعة واسعة من الرشاكء وتسهيل    التعاويناكن العمل    الصليب ال محر الإندونييس جتربة جديدة للك من    اتالتحالفاإ

لفانواتوو  ال محر  العالقات عىل مس توى املدينة، والعمل عىل مس توى تضمن  ،  الصليب  تعزيز  اإىل  أ دت    مهنجية جديدة 

 اجملمتع، وجتديد الالزتام ابلعمل معا. وجيري تنفيذ المنوذج نفسه يف مدينة مولمني عىل ساحل ميامنار. 
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 لكوت ديفوار الصليب ال محر    - اجملمتع يف املناطق احلرضية    حشد 

الرصف الصحي نظم  و   واملاءالناش ئة حول العامصة أ بيدجان خصائص مشرتكة، مثل نقص الكهرابء    للمس تقرات البرشية

دارة النفاايت، و  الرصف الصحي   قضية خماطر. وهيدف املرشوع اإىل معاجلة  أ و قصورهاخطط التمنية احلرضية  انعدام  واإ

ومحالت   حملددة. وركزت ال نشطة عىل التدريب،ا  الصمود للمشألكقدرة اجملمتعات احمللية عىل  عن طريق تعزيز  والفيضاانت  

نشاء  متطوعني جممتعيني و   ، مبا يف ذكل تدريبالتوعية اليت    حمأاكة. واكنت أ كرب التحدايت   نظمي متارينأ ندية يف املدارس وت اإ

حباط  يه    متت مواهجهتا تنظمي    هذه املشألك مشاركة اجملمتع احمليل ومتاسكه. ومشلت أ نشطة التغلب عىل  وقةلاملتطوعني  اإ

 مبارايت كرة القدم، والطبخ، والرقص، والرمس، ومسابقات النظافة اليت شاركت فهيا خمتلف الفئات العمرية/اجلنسانية.  

 ليب ال محر الكيين  الص   - لفئات ضعفا  دلمع أ شد ا : الئامتن احمليل  سافارو لالحتواء الاجامتعي معةل  

ماكنية    للناس  الاحتواء الاجامتعيمعالت    تتيح نشاء أ عاملتبادل السلع واخلدمات  اإ ، دون الاعامتد عىل العمةل الوطنية واإ

، ويه ش بكة تقدم  أ نشطهتا  النادرة وال سواق املتقلبة. وتدمع مجعية الصليب ال محر الكيين ش بكة سافارو يف كينيا وتنفذ

  اعتبارا من و سافارو مقابل السلع واخلدمات.  معةل  الصغرية بقبول    للمرشوعاتالئامتن احمليل للمجمتعات احمللية مما يسمح  

مس تقرات  )معظمها صغري جدا( يف    مرشوع  11  000  تضمسافارو ش بكة توزيع رسيعة المنو  ل   أ صبح،  2020مارس    شهر

من جانب املس هتكل، ميكن ل ي كيين الاشرتاك و أ فقر مناطق البالد.    من  ية ويف بعضيف املناطق احلرض   برشية عشوائية

.  يف املبادرة   البائعني املشاركني  سافارو ميكن أ ن يس تخدمه دلى  100  قرض يصل اإىل  يف اس تخدام سافارو واحلصول عىل

توزيع معةل أ س بوعي  وجيري  أ ساس  عىل  عدد  وي  .سافارو  تزايد  س تخدمهيم زتايد  ولكام  العمةل  ا.  قدرة لكام  تداول    زادت 

 . وال رس الضعيفة عىل الصمودالاقتصادات احمللية 

 الصليب ال محر الكيين   -   الابتاكر قدرة الش باب عىل  و   تمنية قدرة املدن عىل الصمود مرشوع  

بدمع من الصليب ال محر ادلامنرك.    2008  س نةيف نريويب منذ    يدير الصليب ال محر الكيين مس تقرات برشية عشوائية

لهذا   وغري املصممة  املرشوعةغري    التخلص من النفاايتحتدايت متعددة مثل الازدحام، ومواقع    املس تقراتوتواجه هذه  

التخلص من احلطام غري القابل للتحلل البيولويج. وهيدف  و الرصف الصحي،  ش باكت  ، وتلوث املياه، وانسداد  الغرض

ال نشطة اجملمتعية    بفضليف نريويب أ كرث قدرة عىل الصمود    مس تقرات عشوائية   7 جعل اجملمتعات احلرضية يف  املرشوع اإىل

 .  املعيشةمبا يف ذكل احلد من خماطر الكوارث وحتسني س بل 

ثة الهأاكثون، ويه شلك من أ شاكل املنافسة الابتاكرية حول ثالعرب س باقات  اإرشاك الش باب    وجنحت امجلعية الوطنية يف

جياد  ؛ و ةوعام  ةمفتوح  مساحاتابتاكر  و ؛  املاء: حفظ البيئة واس تخدام  يه  جمالت مواضيعية لعيش/ ال عامل التجارية ل حلول  اإ

كتةل مضغوطة من  ويه عبارة عن  عضوية،  الآجر القوالب    اليت فازت جبائزة هناك فكرةال فاكر    ومن مجةلبطاةل الش باب.  ل 

نشاء  ؛لالحرتاقمواد حيوية قابةل   آمنة وحصية    واإ ل طفال وال همات املرضعات يف  وزهيدة التلكفة للعب من أ جل امساحات أ

 س ياقات السوق. 
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 الصليب ال محر اللبناين   - الصمود احلرضي يف صيدا  القدرة عىل  

دارة خماطر الكوارث   قدرة الفئات واجملمتعات احمللية الضعيفة    تمنيةاإىل  (  CBDRM)  عىل املس توى اجملمتعيهيدف مرشوع اإ

آمنة لل طفال، وحتسني البنية التحتية   عىل الصمود بفضل نشاء أ ماكن أ التعاون يف مدينة صيدا. وتشمل أ نشطة املرشوع اإ

ج  وتنظمي متارين التدريب عىل ماكحفة احلرائق والتوعية ابلكوارث،  توفري  للمدارس، و  شارك  أ نه عندما ت   وتبنّي الء املدارس.  اإ

الربانمج املنفذ. كام تقوم   ابلتحمك يف شعورا    يّودلاجملمتعات احمللية يف وقت مبكر، فاإنا تدرك قدرهتا عىل حتقيق التغيري اذلي  

الهالل ال محر الفلسطيين بتنفيذ مشاريع يف مدينة صيدا القدمية تس هتدف الالجئني ابلتعاون مع السلطات احلكومية   مجعية

 .  احمللية

ال   الإمداد  وتشمل  نقاط  وجتديد  الطوارئ،  حلالت  لالس تجابة  جممتعية  أ فرقة  نشاء  اإ مجةل.  ابملاءنشطة  ادلروس    ومن 

اتحةالقامئة و   الكياانت أ مهية العمل مع    املس تخلصة نذكر  ادلاخلية. ومن املهم أ يضا    مشألكها حزي للمجمتعات احمللية لإدارة    اإ

 ات املضيفة وجممتعات الالجئني لبناء الامتسك الاجامتعي.  تقدمي اخلدمات بطريقة متاكمةل جتمع بني اجملمتع

 الصليب ال محر اللبناين   - يف املدن    19- مواهجة جاحئة كوفيد 

 لك اجلهات املعنيةاإرشاك  فقد ااتح .من نوعه ااملناطق احلرضية يف لبنان فريد يف 19-تنفيذ تدابري ماكحفة جاحئة كوفيد يهعد

، شاركت  وبذكلالفردي.    الصعيد اإىل جانب اعامتد تدابري وقائية عىل  ،  عىل مس توى صنع القرار  الفعاةلس تجابة  ضامن الا

)الوحدة   يف شلك رشاحئمنوذج  احلد من خطر الكوارث يف الصليب ال محر اللبناين مع لك الهيئات احلكومية ابتباع  وحدة  

واحتادات البدلايت والبدلايت(. وابلإضافة اإىل ذكل، ،  والقامئقاميات، والوزارات، واحملافظات،  للحد من الكوارثالوطنية  

عادة فتح  قامت ب ، و ذكلشاركت مجموعات الش باب واجملمتعات احمللية يف   دور قيادي نشط. مفع ختفيف تدابري الإغالق واإ

تدابري التحوط    طبيقتدريب طالب اجلامعات عىل متابعة ت مبوجهبا  مع وزارة العمل مت    مت تصممي مبادرةال عامل التجارية،  

نشاء أ ليات تنس يق    يفلالس تجابة حلالت الطوارئ وال زمات    موسعةيف أ ماكن العمل. وقد سلط ذكل الضوء عىل أ مهية اإ

 املناطق احلرضية.

 الصليب ال محر املكس ييك    - مجع البياانت يف الس ياق احلرضي    صعوابت 

 س نة  منالثانية  و   2018اإىل س نة    2013  س نة  من  ق ال وىل، تنطللفيضاانت من مرحلتنيالصمود ل تأ لف برانمج القدرة عىل  

فيضاانت وحتسني قياس القدرة عىل لل قدرة اجملمتعات احمللية عىل الصمود    حتسنيمع الرتكزي عىل    2023اإىل س نة    2018

كام   ابلتجربة.مت التحقق مهنا  القدرة عىل الصمود للكوارث،  قياس  ل الصمود يف اجملمتعات ش به احلرضية. ول توجد حاليا أ داة  

القدرة عىل   قياس  طار  اإ اإىل  ل   الصمودهيدف  طار املرشوع  اإ أ ثر  تقيمي  توفري وسائل  لفيضاانت اذلي مت تطويره يف  وبيان 

ادلروس    ومن مجةللفيضاانت.  ل   الصمودزايدة الاستامثر الاجامتعي والس يايس واملايل يف بناء القدرة عىل    تنا هبدفأ نشط 

يف مرحةل التصممي، واس تكامل   ةالرئيس ي  اجلهات املعنيةأ مهية اإرشاك صناع القرار والسلطات احمللية و   اليت اس تهخلصت نذكر

جراء معليات تقيمي    معلية مجع البياانت   احساسلزايدة    أ وجه الضعف والقدرات وتبادل املعلومات حول الربانمج ابس مترارابإ

 .ابملشاركة اجملمتع 
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 ي يامنار امل مجعية الصليب ال محر    - القدرة عىل الصمود  تمنية  احلد من خماطر الكوارث احلرضية و 

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

دراهجا يف خط  برامجاملرشوع    أ نشطةومشلت   العمل اجملمتعية اليت    طالتخفيف الصغرية النطاق اليت متت املوافقة علهيا واإ

وقدرات    ات؛ ومواصةل تطوير كفاءارسواملد  ةاحمللي  اتاجملمتعيف  ية ابحلد من اخملاطر  جلسات وأ نشطة للتوع   وتنظميوضعت؛  

ال محر   الصليب  فهيافروع  واملتطوعني  البدلايت  أ نشطة    يف  الكوارثلإدارة  اجملمتع   احلد من خطر  .  احمليل   عىل مس توى 

معل  واس هتدفت   الكوارثأ نشطة/خطط  خطر  من  احمل  احلد  اجملمتع  أ فراد  وضعها  اخملاطر  اليت  تقيمي  أ ساس  عىل  يل 

القطاعات متعددة  أ شد  والاحتياجات  أ جنحة خمتارة.  ،  ال محرال شخاص ضعفا يف  الصليب  فرع  معنية    وأ جرى  وهجات 

اذلي مت تنفيذه يف   عىل الصمود  املدن الساحلية   تمنية قدرةلمخاطر عىل مس توى املدينة يف اإطار مرشوع  ل  تقياميأ خرى  

 .مدينة موليني

 الصليب ال محر النيبايل   -   مصود املدن ومشاركهتا تعزيز  

اذلي   ،مع الصليب ال محر الربيطاينتعزيز مصود املدن ومشاركهتا، ابلتشارك  تنفذ مجعية الصليب ال محر النيبايل برانمج  

ربانمج س بع بدلايت يف ثالثة من املراكز احلرضية ال  ساعد. وقد  ومن صنع الإنساناملتعددة، الطبيعية    ال خطاريركز عىل  

(، لتحسني قدرة احلكومات البدلية ومجعية الصليب ال محر  2021-2016)مخس س نوات  الرئيس ية يف نيبال عىل مدى  

واملواطنني فهيم النيبايل  مبن  املس هتدفة  يف  مجموعات ضعيفة حمددة   ،  الس بع  الصمود  ،  البدلايت  اليف مواهجعىل  كوارث  ة 

املواطنني،   املدن، ويس تخدم أآراءساكن    اليت تريم اإىل اإرشاكج القامئة عىل املشاركة  عىل الهنه   الربانمج بقوةيشدد  و احلرضية.  

خلق طلب من القاعدة اإىل القمة للحكومات احمللية لتحسني  عىل  "  الرواد"شجع خشصيات  الفئات ضعفا، وي   أ شد  ويس هتدف

دل  حىت الآن، ووّ   مبارشة  خشص   973  000  تعزيز مصود املدن ومشاركهتابرانمج    مشل . وقد  لكوارثل   الصمودالقدرة عىل  

يف    واملشاركة الفعاةلنرش الرسائل يف اجملمتع احمليل،  و ،  تلقوا تدريبا عىل احلد من خطر الكوارث  أ نىث(  739)  رائدا  1  080

املدارس احلرضية  جعل    أ داةدرسا يشاركون يف  ومه طالبا    7  178  وادلوائر. كام مشل  أ نشطة التخطيط عىل مس توى البدلايت

  ا نج   مس تخدما  وماكنياجغرافيا    أ سلوب حتديد الربامجعن    ويبتعد هذا الربانمج.  يف ظل احلد من خطر الكوارث  أ كرث أ ماان

احمللية )البدلايت( لتوفري ادلمع التقين   احلكومات  " أ و  الوسطى املفقودة  احللقةمع "  الربانمج  . كام يعملتش باكل عىل ا  اقامئ

نشاءلإدارة الكوارث   لهي  اليت"  واجملمتعات روابط بني احلكومة    واإ ترضرا من    واجملمتعات الضعيفة ال شد"  ايصعب الوصول اإ

 .الكوارث

 ي الهالل ال محر العريب السور   -   العاجةل ل زمة املاء مرشوع دمشق لالس تجابة  

املياه يف دمشق يف  نقص  حلاةل    العاجةلاملياه والاس تجابة    ملواهجة انقطاعالهالل ال محر العريب السوري خطة دمشق    عدّ أ  

رمعندما    2016ديسمرب   يوما. وقد   40ملدة    من املاءواملناطق احمليطة هبا    املدينةماليني خشص يف    5و  4.5ما بني    حه

العمل فورا  لطات املدينة واجملمتعات احمللية املترضرة، خطة طوارئ وبدأ ت ، ابلتعاون الوثيق مع سامجلعية الوطنيةوضعت 

  بينت . وقد بأ مان الوصول اإىل املنطقةحاملا أ صبح من املمكن ال انبيب  وش باكتمصادر املياه وال نفاق الرئيس ية ترممي  عىل

اجلهات املعنية، مبا فهيا أ فراد   تعريف، و هارات وتوافر أ فراد اجملمتع احمليلالكشف عن امل التجربة أ مهية وجود خطة طوارئ و 

 المتويل وادلمع التقين والتنفيذ السلمي. توفري ميع خطوات اخلطة لضامن اجملمتع احمليل والسلطات، جب 
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 مجعية الهالل ال محر الرتك    - لالجئني واجملمتعات املضيفة    ة احلرضي   ية راكز اجملمتع امل

التابعة مجلعية الهالل ال محر الرتك خدمات ملساعدة املهاجرين عىل العيش بكرامة وانسجام مع اجملمتعات    املراكز اجملمتعيةتقدم  

الرئ و   املضيفة. البدين والنفيس والاجامتعي  تعزيز  ييس هو  الهدف  الرفاه  الصمود من خالل متكني  قدرة اجملمتع احمليل عىل 

حرضية  منطقة    18يف  متعيا  مركزا جم   19أ نشأ ت مجعية الهالل ال محر الرتك  وقد  وال فراد.  احمللية  والاقتصادي للمجمتعات  

 :  اجملالت التالية ربامج تعززجتهزيها بخمتلفة مع 

املشورة القانونية،  احلصول عىل  لوصول اإىل اخلدمات القانونية، و تيسري االاجامتعي )خدمات ادلمع ل التالمح  امحلاية و  -1

واللوازم املواد  اخلاصة وتوفري  ادل ، و وتلبية الاحتياجات  جيار لتسديد  مع  توفري  املساكناإ التعلميية ، و ات  ال نشطة 

اليت تعزز  نشطة  ال  ، و من التعلمي  يواهجون خطر الترسب  اخلارجني عن منظومة التعلمي وال طفال اذلينلل طفال  

 ( احمللية الاجامتعي لضامن التعايش السلمي بني خمتلف اجملمتعات التالمح 

فراد واجملمتعاتو  النفيس ادلمع  ادلمع الصحي و  -2 التدريب وفري  ت، و احمللية  الاجامتعي )تقدمي املشورة وادلمع النفيس لل 

ذاكء  واملتابعة الصحية ال ساس ية، و   ، والربامج اخلاصةالشخصية  النظافةأ دوات  وتوزيع    الصحية  الوعي ابلنظافةاإ

 (المئة لل طفالاملماكن توفري ال  و  لل طفال

دمع رايدة  و فرص العمل،  بشأ ن  التوجيه  و ادلورات املهنية،  و اللغة،  تعلمي  الاقتصادي )دورات  و  المتكني الاجامتعي -3

 ال عامل خللق فرص معل جديدة(

القطاع و الوطنية  و   من السلطات احمللية  اجلهات املعنيةرشأاكت حملية قوية مع  اجملمتعية من خالل راكز  املذ مجيع أ نشطة  نفَّ وته 

  ال نشطة هذه  يف    ةاحمللي  اتاجملمتعاخلاص واملنظامت غري احلكومية ال خرى وال وساط ال اكدميية. كام يشارك املتطوعون وقادة  

ابدئ ال مر، فقد أ صبحت  دمة الساكن السوريني يف هذه املراكز اجملمتعية قد ُأنشئت خل عىل الرمغ من أ ن و . مشاركة قوية

وصلت ،  2015  س نةاحلرضية. ومنذ  املناطق  مفتوحة مجليع الفئات الضعيفة يف  ، وأ حضت  لإدماج الاجامتعياليوم تركز عىل ا

أ نشطة هذه املراكز  تشارك اجملمتعات احمللية يف مجيع مراحل  و مليون مس تفيد.    1.7اإىل أ كرث من  راكز اجملمتعية بتغطيهتا  هذه امل

 واضيع حمددة.اجملالس اخملتصة مبو  والتطوعمن خالل اللجان الاستشارية  تنفيذهان صنع القرار اإىل اجملمتعية بداية م

 : الصليب ال محر الفيتنايم ارة وجات احلر واهجة م مل   اختاذ اإجراءات استباقية حرضية رائدة 

دار معليات  يف    ةالصليب ال محر الفيتنايم رائدتعد مجعية   حيث    يف املناطق احلرضية  هتاالتقيمي اجملمتعي خملاطر الكوارث واإ

العملياتربط تقارير  ت املناخية واخلطط بعمليات التخطيط احلرضي، مثل خطة العمل  ادلوائر  عىل مس توى    تقيمي تكل 

أ صبح اإىل ذكل،  التمنية الاجامتعية والاقتصادية. وابلإضافة  الرئيس ية وخطط  الوطنية  احلرضية  الس نوات  ت امجلعية  يف 

يف    ارةوجات احلر ملواهجة مأ ول مجعية وطنية تضع بروتوكول معل مبكر  بوصفها  عىل نطاق واسع    امعرتفا هبهيئة  ال خرية  

بدمع من مرشوع الصليب ال محر   2018يف    الصليب ال محر الفيتنايم يف هذا اجملالهجود  بدأ ت    وقد  املناطق احلرضية.

يف هانوي، حيث ارتفع متوسط درجات احلرارة اليومية يف الس نوات "  FbF Ready"  للمتويل القامئ عىل التنبؤات  ال ملاين

  زايدة نسبهتا مجليع ال س باب و   %20.0السابقة اإىل زايدة يف دخول املستشفيات بنس بة    ارةال خرية. وقد أ دت موجات احلر 

يف املناطق    لتحديد اجلهات املعنيةمجموعة من ال دوات    الصليب ال محر الفيتنايمل مراض اجلهاز التنفيس. وطبق    45.9%

وحتديد   التأ ثراحلرضية،  ماكنيات  و   اإ احلرضية،  املناطق  يف  للحرارة  اجلوية والتعرض  ال رصاد  معهد  مع  كثب  عن  معل 

http://www.kizilaytoplummerkezleri.org/upload/yayinlarimiz/pdf/TRC%20Communty%20Centers%20-%20June.pdf
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جراءات التشغيل املوحدة    عىلتدريب املتطوعني  و ،  ةاملبكر   دوافع اختاذ الإجراءاتلوضع    والبيئةوالهيدرولوجيا   ملواهجة اإ

يعكسه كام    يف مدن متعددة   بذلهتا امجلعية الوطنية. وقد مت توس يع نطاق اجلهود الناحجة اليت  الفريدة يف املدن  ارةاحلر   اتموج

 . اذلي متت املوافقة عليه 2021 لس نةبروتوكول العمل املبكر 


