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قييم المستوى األوليت

-2015 :لدعم إعداد التقارير الوطنية وتنفيذ إطار سنداي للحد من خماطر الكوارث 2030 
لتمكني املدن من الصمود بناء على األساسيات العشر

(UNISDR)مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث 
IBM، والمفوضیة األوروبیة، وUSAIDتم وضعه بدعم من

مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث



ذ إطار تقدم بطاقة التقییم ھذه مجموعة من التقییمات التي ستساعد الحكومات المحلیة على مراقبة ومراجعة مدى التقدم والتحدیا ي تنفی ت ف

وارث یات العشر لتم, 2030-2015: سنداي للحد من مخاطر الك ى األساس اء عل م تصمیمھا بن د ت ى الصمود، وق درتھا عل یم ق ین وتقی ك

.المدن من الصمود

ماذا تعني القدرة على الصمود؟
نطاق بطاقة قياس القدرة على الصمود في المدن

خطار كما عرفها إطار سنداي قدرة منظومة أو تجمع عمراني أو مجتمع معرض لألخطار على مقاومة آثار األ تعني القدرة على الصمود
.ظائفه األساسیة الضروریةوامتصاصها واستیعابها والتعافي منها في الوقت المناسب وباألسلوب الفعال، بطرق منها حفظ وترمیم منشآته وو 



- نطاق بطاقة قياس القدرة على الصمود في المدن - ماذا تعني القدرة على الصمود؟ ..یتبع

 أو عیةطبی سواء( الحادة الصدمات من كل من واالرتداد التحمل على القدرة حول المدن سیاق في معناها ویتركز
 التیار قطاعوان الكیمیائیة المواد وتسرب البریة والحرائق واألعاصیر والزالزل كالفیضانات )اإلنسان صنع من

 إزالة وأ الجوفیة المیاه نضوب مثل أطول زمنیة فترات مدى على تحدث التي المزمنة والضغوط الكهربائي،
.والبطالة التشرد مثل واالقتصادیة االجتماعیة القضایا أو الغابات

 أن یمكن يالت الكوارث مخاطر فهم على المدینة قدرة هذه، التقییم بطاقة وبالطبع الصمود، على القدرة وتغطي
 الخسائر تقلیص یتم بحیث تحدث أن یمكن التي للكوارث واالستجابة المخاطر، هذه من والتخفیف تواجهها،
 االقتصادیة شطةواألن التحتیة والبنیة والممتلكات المعیشة سبل في واألضرار الوفیات، في األمد وطویلة المباشرة
 حدوث مالاحت على تؤثر أن یمكن المزمنة الضغوط أن باالعتبار الممارسین أخذ هذا یتطلب ذلك، ومع .والبیئة

 یمكن المثال سبیل فعلى .والتكیف االستجابة على المدینة قدرة تقویض عن فضالً  شدتها، أو الحادة الصدمات
 مؤمنةال غیر( المحرومة المجتمعات تكون وقد الخاطفة، الفیضانات حصول إمكانیة من یزید أن الغابات إلزالة
 نطاق 1 كلالش ویظهر .ضخم زلزال حصول بعد أعمالها واستعادة بیوتها بناء إعادة على قادرة غیر )األرجح على

.المدینة تواجهها أن یمكن التي والضغوط الصدمات لمجال بالنسبة األداء بطاقة



 تمكینل العشر األساسیات" حسب القیاس بطاقة تصمیم تم
 من ءاً جز  لتكون البدایة في وضعت التي "الصمود من المدن
 ذتنفی لتدعم تحدیثها وتم ،2005 عام هیوغو عمل إطار
.2030 -2015 :الكوارث مخاطر من للحد سنداي إطار

 من المدن لتمكین العشر األساسیات أن 2 الشكل ویظهر
 تحتاج التي القضایا من للعدید واسعة تغطیة تقدم الصمود

:الصمود على قدرة أكثر لتصبح معها للتعامل المدن

المالیة؛ والقدرة الحوكمة 3 -1 األساسیات تغطي•
 للتخطیط العدیدة األبعاد 8 -4 األساسیات تغطي•

للكوارث؛ التأهبو 
-9 األساسیات•  فيوالتعا للكوارث االستجابة تغطي10

.الحدث بعد ما



الصمود على القدرة أجل من التنظیم/اإلعداد1.

.واستخدامها وفهمها والمستقبلیة الحالیة المخاطر سیناریوهات تحدید2.

الصمود على القدرة أجل من المالیة القدرة تعزیز3.

الصمود على قادرة حضریة وتنمیة  تصامیم تطبیق 4.

. الطبیعیة البیئیة للنظم الوقائیة المهام لتعزیز الطبیعیة الحواجز حمایة5.

الصمود على القدرة اجل من المؤسسیة القدرات تعزیز6.

الصمود على  المجتمعیة القدرات وتعزیز فهم7.

الصمود على التحتیة البنیة قدرة زیادة8.

للكوارث الفعالة واالستجابة  االستعداد  ضمان9.
عادة البناء بشكل أفضل10. اإلسراع  في عملیة التعافي وإ



:المدن في الصمود على القدرة قیاس بطاقة من األساسي الغرض

 مخاطر نم للحد سنداي إطار تنفیذ في جههااتو  التي والتحدیات المحرز لتقدما ومراجعة رصد على المحلیة الحكومات مساعدة•
.الكوارث

.)الصمود على القدرة عمل خطط( الكوارث مخاطر من للحد المحلیة االستراتیجیة تطویر في المساعدة•

 :فوائد استخدام بطاقة قیاس القدرة على الصمود في المدن

:یلي فیما المدن تدعم أن األداء قیاس لبطاقة یمكن إذ الفوائد، من عدد عن التقییم لبطاقة األوائل المستخدمون أبلغ
 الصمود؛ على للقدرة الحالي للمستوى أساسي قیاس إرساء•
الصمود؛ على القدرة تحدیات وفهم التوعیة رفع•
.ذلك خالف بانتظام یتعاونون ال قد الذین المدینة في الرئیسین المصلحة أصحاب بین اآلراء وتوافق الحوار تمكین•
الحالي؛ للوضع المشترك الفهم على بناء والعمل االستثمار أولویات مناقشة تمكین•
.وقتال مع الصمود على المدینة قدرة زیادة على ستعمل للتنفیذ قابلة ومشروعات للعمل خطط إلى النهایة في تؤدي•

Primary Purpose of the Disaster Resilience Scorecard for Cities

The benefits of using the Disaster Resilience Scorecard for Cities



؟ من ینبغي أن یستخدم بطاقة قیاس القدرة على الصمود في المدن

 والتأمین لصحیةا والعنایة والطاقة الصحي والصرف والمیاه االتصاالت مثل( النظم هذه من وكل النظم، منظومة المدینة تعتبر
 فالقدرة.ختلفونم مصلحة أصحاب و مالكون لها یكون قد )واألحیاء االجتماعیة والمنظومات والشركات والتعلیم والنظام والقانون

 خالل من إال ذلك یتم أن یمكن ال وبالتالي وعبرها، المنظومات هذه من كل ضمن االعتبار في أخذها یتوجب الصمود على
.الفعال التعاون
 أو یةاألكادیم المؤسسات أو المجتمع فئات أو الخاصة الشركات أو الحكومة كانت سواء الفاعلة، الجهات من عدد یمتلك

 تتولى أن الطبیعي ومن.وتحسینها الصمود على المدینة قدرة على الحفاظ في یلعبونها أدواراً  األفراد، أو األخرى المنظمات
 على للمدن األداء قیاس بطاقة في ماتالتقیی لعملیة المبادرة زمام تنظیمیة قدرات من لها لما المحلیة الحكومیة السلطات
 قیاس بطاقة تكمالالس ضروریاً  المدینة في الرئیسین المصلحة أصحاب بین والمقاربة األطراف متعدد الحوار وسیكون.الصمود
.الصمود على قدرة أكثر لتصبح المدن دفع أجل من أساسي وهو األداء،

Who should use the Disaster Resilience Scorecard for Cities? 



كیف تتعامل بطاقة قیاس القدرة على الصمود في المدن مع المخاطر؟ 

  المدینة طارأخ أخذ یتم أن تتطلب أنها إال مستقلة، كأداة هذه األداء قیاس بطاقة استخدام فیه یمكن الذي الوقت في
 في احتماالً  األكثر" المخاطر سیناریوهات تحدید على خصوصاً  األداء قیاس بطاقة وتحث.االعتبار بعین ومخاطرها

 محتملةال األخطار متعددة لألحداث أو للمدینة بالنسبة تعریفها تم التي األخطار من لكل" خطورة األكثر"و"الحدوث
، أقل األمر یكون قد اآلخر لبعضها بالنسبة لكن واضحة، حرجة أخطار المدن فلبعض.الحدوث  مخاطروال وضوحًا
 المخاطر تقدیر أداة أن تجد قد باالعتبار، المخاطر أخذ وعند.حساسیة األقل األحداث من تركیبة في تكمن قد الكبرى

 إلى یهدف بسیط جدول شكل على أداة وهي مفیدة، Deloitteو UNISDR من كل طورها التي (QRE)السریعة
 من للمخاطر  السریع التقدیر أداة تحمیل یمكن.هذه القیاس بطاقة مع لالستعمال ومصمم بالمخاطر الوعي تحسین
:التالي الرابط

http://www.unisdr.org/campaign/ resilientcities/home/toolkit

How does the Disaster Resilience Scorecard for Cities deal with risk? 



 ؟ المدن في الصمود على القدرة قیاس بطاقة في النقاط سجل یعمل كیف

 على ستویاتالم من عدد في مفیدة تكون قد أنها اآلن حتى األداء قیاس بطاقة استخدمت التي المحلیة الحكومات وجدت
:التالي الشكل

 المشاركون هیملؤ  باستبیان تزویده ویمكن یومین، أو یوم لمدة عمل ورشة خالل عادة یكون المستوى عالي كمسح•
 بدالً  ،"العشر األساسیات" من كل مستوى على باإلجماع أو متوسطة نتیجة تطبیق یتم األحیان بعض وفي.مسبقاً 

  .الفردیة المعاییر أو التقییمات  من لكل تكون أن من
 على لقدرةل المحددة الجوانب لبعض معمقة بمراجعة للقیام الفردیة األساسیات بعض على یركز محدود كتمرین•

المجتمع؛ تأهب  مستوى مثل الصمود،
 أشهر وعدة هرالش بین تتراوح مدة إلى یحتاج وقد الصمود، على المدینة لقدرة الكامل للوضع تفصیلیة كمراجعة•

.لیكتمل
:یینمستو  على النقاط تسجیل إمكانیة المستخدمین، فعل ردود ضوء في اآلن، األداء قیاس بطاقة توفر•

How does the scoring in the Disaster Resilience Scorecard for Cities work? 



فرعیةال المسائل بعض مع الرئیسة، سنداي إطار ومؤشرات لغایات یستجیب الذي األولي المستوى: 1المستوى 
 أو یوم على تمتد المتعددین المصلحة ألصحاب عمل ورشة ضمن النهج هذا استخدام المفضل ومن.الحساسة

،/سؤاالً  47هناك.یومین -0 نقاط منها لكل مؤشرًا ؛3

1 یستغرق أن یمكن المتعددین المصلحة ألصحاب تمرین عن عبارة النهج هذا.التفصیلي التقییم :2المستوى- 4 
 مؤشراً  معیاراً  117مفصلال التقییم تضمن .الصمود على المدینة لقدرة مفصلة عمل لخطة قاعدة یكون وأن أشهر،

-0 نقاط منها لكل  على عمل ورشة إلى یؤدي نقاش في مفیداً  یكون قد المفصل التقییم في المعیار أن الحظ .5
.أولي مستوى

ي المدن؟ القدرة على الصمود ف قیاسكیف یعمل سجل النقاط في بطاقة  ..یتبع



 تعامل.وواضحة سیطةب النقاط تسجیل أو وضع عملیة جعلت ولهذا األسئلة، لكل نقاط تسجیل یجب األولي للتقییم وبالنسبة
 ضمن هارصد تم ما إذا النقاط هذه تطویر یمكن أفضل؟ بشكل به القیام یمكن الذي ما وفكر،.مطلوب هو كما األسئلة مع

  تكون أن یمكن األولي، التقییم استكمال وعند.الصمود على المدینة قدرة عمل خطة/استراتیجیة في مشروعات أو إجراءات
.النقاط تسجیل أهمیة بنفس الحوار أو قشةالمنا

 خاص تقییم وجود مثل ( مدینتك مع صلة ذات تكن لم إذا التقییم معاییر بعض إكمال عدم فیمكن المفصل للتقییم وبالنسبة
 غیر تجدها معاییر أي یمللتقی النهائیة المئویة نسبتك من تستبعد وعندها )میناء بها یوجد ال قد مدینتك أن حین في بالموانئ،

.صلة ذات

 من أنه تجد یجب المفصل التقییم تستكمل التي المحلیة فالحكومات.والمفصل األولي التقییمین بین المقصود التداخل بعض وهناك
 والمراجعة فكاراأل على یحث لكنه األولي، التقییم على لیعتمد المفصل التقییم تصمیم تم وقد.األولي التقییم استكمال لها األسهل

.المعمقة واالستشارة

.األولي المستوى لتقییم التقییم معاییر )1الجزء( الوثیقة هذه تحتوي

من المفصل التقییم تحمیل یمكن

http://www.unisdr. org/campaign/resilientcities/home/toolkit

ي المدن؟ القدرة على الصمود ف قیاسكیف یعمل سجل النقاط في بطاقة  ..یتبع



 وبالتالي األمثل، الشكل على مدینة كل حاجة تناسب بطریقة االستخدام في مرنة لتكون األداء قیاس بطاقة تصمیم تم
 وأن"العشر األساسیات" عبر النقاط تسجیل في بها الخاصة الترجیح عوامل تطبیق في حرة المحلیة الحكومات فإن

 ادةع تفي التي الدالئل أنواع یخص فیما االقتراحات بعض UNISDR وفرت وقد.التقییم یدعم دالئلها من أي تقرر
.قیقهاتح تم قد التقییم معاییر بأن الضمانة توفر مشابهة أو أخرى دالئل المدن تمتلك وقد.التقییم طلباتتبم



:بأن دائماً  فكر هذه، األداء قیاس بطاقة استخدام عند
 تقدیرك استخدم-هتجنب یمكن ال بشكل موضوعیة غیر تكون قد الفردیة النقاط أن إال منهجیة، تكون أن إلى تهدف البطاقة أن من بالرغم•

 اطنق من نقطة لكل تضعها التي المبررات  تسجیل بأن علما.لدیك الصمود على القدرة مستوى إلى أقرب بشكل تطبق النقاط من أي لتقرر
كن سوف التقییم ؛ المحرز التقدم ومتابعة المستقبلیة المراجعة عن فضالً  صحتها، اثبات من تمً

 ال قد لصمودا على القدرة جوانب بعض أن حیث الجهود تضافر إلى الصمود على القدرة وبناء الكوارث مخاطر من الحد عملیة وتحتاج•
 مرفق أو نفصلةم جهة إدارة تحت الهاتف أو المدینة كهرباء شبكة تكون قد المثال سبیل فعلى( المحلیة الحكومات سیطرة تحت تكون

 األداء قیاس بطاقة استكمال یتوجب كما)األخرى هي الموضوع في تنخرط أن یجب مجاورة أو جهویة حكومة هناك یكون قد أو خاص،
الجهات؛ تلك مع واالنسجام والملكیة والمشاركة التفاهم من حالة خلق شأنها من التشاور عملیة أن حیث.األخرى الجهات هذه مع بالتشاور

نتائجك؛ صحة من األداء قیاس بطاقة استكمال عند السكان مجموعات استشارة تحسن•
 بها االهتمام لأج من األولویات من جعلها وتمكین للتضرر، القابلة المجاالت تحدید في اإلمكان قدر وبواقعیة بدقة العمل یساعد•

وتمویلها؛
 على احصل الشك، خالجك فإذا.مدینتك تواجه التي الصمود على بالقدرة المتعلقة القضایا كل األداء قیاس بطاقة تشمل ال قد•

.صلة ذي آخر اختصاص أو المخاطر إدارة في خبیر نصیحة



!النمو عقلیة اعتماد

 من األعلى حدال مدینة أي تسجل أن المحتمل غیر ومن الصمود، على للقدرة طموحاً  تعریفاً  األداء قیاس بطاقة توفر
 رمخاط من الحد لتحسین المدن إرشاد هو هذه التقییم بطاقة من والهدف.%50من أكثر یسجل لن وأغلبها النقاط،
.الذات عن الرضا وتحفیز الكوارث

 بین ةالمنافس لتسهیل األداء قیاس بطاقة تصمیم یتم ولم.المدن بین للمقارنة قابلة غیر وبالتالي معیاریة، لیست النتائج
.لها والترویج المعرفة في المشاركة لتحدید بل المدن،

 وهو-"الفكري االنفتاح" تبني على المشاركین تشجیع في األداء قیاس بطاقة تستخدم التي المحلیة الحكومات ترغب وقد
 أن یمكن التي ءاتاإلجرا بتطویر سیلهمهم ذلك لكن الصمود، على المدینة قدرة في الضعف نقاط تحدید قبولهم یعني
.بها العمل عند الصمود على المدینة قدرة وتحسن تعزز

Adopting a growth mind-set! 



األخرى العالمیة األطر مع المواءمة

 لتكون البدایة في وضعها تم التي"الصمود من المدن لتمكین العشر األساسیات" حسب األداء قیاس بطاقة هیكلة تمت
 مخاطر من للحد سنداي إطار من جزءاً  لتكون وتحدیثها ومراجعتها وتمت ،2005 عام هیوغو عمل إطار من جزءاً 

 المستوى ىعل التقاریر رفع لتدعم وضعت التي األساس المعاییر من داً عد یحوي سنداي فإطار.2015 عام الكوارث
 بین العالقات-المفاهیمي المستوى على-تظهر التي األشكال بعض)2 الجزء( د الملحق ویتضمن.والوطني العالمیة
 اتفاق خالل من علیها االتفاق تم التي الرئیسة المناخیة واألهداف األوسع، المستدامة التنمیة وأهداف سنداي غایات
COP) باریس 21)

Alignment with other global frameworks 



المساندة األدوات
، إلیها اإلشارة تمت وقد مستویین، على النقاط وضع عملیة تسهل إكسل جدول شكل على أداة هناك  بطاقة من النسخة ذهه تصاحب سابقًا
 أن كنیم التي المقترحة اإلجراءات أو التعلیقات تسجیل أیضاً  األداة هذه تتیح كما.الكوارث مخاطر واجهةم على المدن قدرات قیاس
 هذا.الصمود لىع المدینة لقدرة بسیطة عمل لخطة قاعدة تشكیل في تبدأ أن ویمكن ویسر، بسهولة العمل ورشة مناقشات خالل تطرح
 من المساندة اإلكسل أداة تحمیل ویمكن

http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/ home/toolkit

 وسیتم.وتحلیلها البیانات جمع في للمساعدة سنداي إطار رصد من كجزء المحلیة للحكومات قریباً  اإلنترنیت على أداة تأمین سیتم
 أصحاب هم المحلیة الحكومات قیادات أن حیث.وشركائها المحلیة الحكومات الستخدام أوالً  المنظومة هذه تطویر على العمل

 المدینة تقدم مدى عةولمتاب والتخطیط، العامة السیاسة قرارات في علیها والبناء األداء قیاس بطاقة نتائج الستخدام األفضل الوضع
.الزمن عبر

ات  املصط

.)2 الجزء( التفصیلیة األداء قیاس بطاقة نهایة في للمصطلحات مسرد إدراج تم

Supporting tools

Glossary



وتقدير شكر
 مخاطر من للحد المتحدة األمم لمكتب الخاص القطاع من االستشاریة المجموعة أعضاء و ،AECOMو IBM من كل تشاركت•

 من الثانیة النسخة إلنتاج مجدداً  وتعاونتا ،2014 عام أطلقت التي الصمود على المدینة قدرات قیاس بطاقة تصمیم في الكوارث،
.سنداي بعد2015 نیسان/أبریل في أطلقت التي التقییم بطاقة

 هذه خراجإ على المدن تلك في والتعلیقات الفعل ردود ساهمت وقد األداء، قیاس لبطاقة الرسمي التجریب المدن من عدد دعم•
  أون وستوك الكبرى مانشستر:التالیة المدن في الصمود على القدرة أبطال إلى یمتد شكرناو .الشكل بهذا التقییم بطاقة من النسخة
 األردن؛ العقبة، یا؛كین ،كیزومو بنما؛ ،بوجابا السوید؛ ،وأرفیكا یونكوبینج البرتغال؛ ولشبونة، أمادورا المتحدة؛ المملكة ،ترنت

 األداء قیاس بطاقة تقییمات األخرى الدول من العدید استكمل وقد.باكستان أباد، إسالم الفیلیبین، ،ماكاتي ،أندونیسیا ،یوجیاكارتا
.المحدثة التقییم بطاقة من كجزء أیضاً  هذه الفعل ردود أخذ تم وقد للعمل، خططاً  ووضعوا

  أالسكا؛ ،أنكوراج) األمریكیة المدن مع العمل ورشات من سلسلة AECOMو IBM مع(C2ES) والطاقة المناخ حلول مركز نفذ•
 في الورشات هذه من المعارف ساعدت.(أریزونا فونیكس، میزوري، سیتي، كنساس فلوریدا، بیتش، میامي ؛أیلند رود ،بروفیدانس

.هذه األداء قیاس بطاقة تحدیث
 قیاس ةبطاق من الجوهري الجزء شكلت مؤشرات لوضع كبیرة عمل مجموعة الكوارث مخاطر من للحد المتحدة األمم مكتب جمع•

:ضمت التي العمل مجموعة كامل إلى أیضا موصول والشكر هذه، األداء Arghya Sinha Roy، اآلسیوي؛ التنمیة بنك 
Katy Vines، من C40 Cities؛ Sarah Hendel-Blackford، من Ecofys؛ Ben Smith، من AECOM؛ Mark

Harvey، من Resurgence؛ Esteban Leon، البشریة؛ للمستوطنات المتحدة األمم برنامج Stefan Kohler، مكتب من 
Hugh ؛ المشاریع لخدمات المتحدة األمم Macleman، والتنمیة؛ االقتصادي التعاون منظمة من Cassidy Johnston، كلیة 
Mostafa الجامعیة؛ لندن Mohaghegh، األحمر؛ والهالل األحمر الصلیب لجمعیات الدولي االتحاد Ebru Gencer، من 

CUDRR؛ Jair Torres وMargherita Fanchiotti، الیونسكو؛ Margaret Arnold، الدولي؛ البنك Christopher G.
Burton،Global Earthquake Model.



 من المدن مكينلت العشر األساسيات من لكل العريضة الخطوط على الوثيقة هذه من التالية الصفحات تحتوي
.نالمد تقييم لمعايير بالنسبة لها المرافقة الكوارث مواجهة على القدرة قياس بطاقة مع  الصمود،

.األولي المستوى تقييم معايير)1 الجزء(الوثيقة هذه تحتوي





:1األساسية 
ن أجل القدرة على الصمودالتنظيم م/داإلعدا

علیه والعمل الكوارث مخاطر من الحد لفهم الضروریة العملیات وتعریف تنظیمیة بنیة تجهیز
: بینها بأن النموذج أو البنیة سیختلفان باختالف الدول وضمنها، وسیتضمن ذلك العدید من األمور مناالعتراف 

.المصلحة أصحاب جمیع به یقبل المدینة في واحد تنسیق مركز إرساء •
.العمدة مثل المدینة سلطة ضمن منتخب مستوى أعلى في شدیدین والتزام قیادة تطبیق •
 أن یمكن ملع إطار لدیها وأن وبرامجها، سیاساتها أهداف لتحقیق الكوارث مخاطر من الحد أهمیة تتفهم الدوائر كل أن من التأكد•

.ذلك لزم حیثما ضمنه تتعاون
، الصمود على القدرة نتائج تسجل المدینة حكومة ضمن المناقشات جمیع أن من التأكد•  الصمود على القدرة تائجن تقییم یتم وأنه روتینیًا

.المقتضى حسب ذلك على یتم العمل وأن والمعاییر، السیاسات في
 البلد، ،المدینة الدولة، الوطني،( المستویات جمیع على الحكومة فیها بما الصلة ذوي المصلحة أصحاب مجموعات جمیع إشراك•

 خلقو  الخاص، والقطاع المجتمع ومنظمات المدني، والمجتمع ،)الوضع حسب البلدات أو المدن أحیاء آخر، تقسیم أي أو اإلقلیم
 .معها تحالفات

Essential 01: Organize for Resilience



 القدرة مبادرات المناخ، تغیر المدن، بین التعلم برامج(منها والتعلم األخرى ومبادراتها المدینة شبكات إشراك •
.)إلخ... ،الصمود على

 السیاسات نضم الصمود على القدرة مزایا إدماج أو الالزمة والكودات والقوانین واإلجراءات االستراتیجیات وضع•
.الحالیة المخاطر من والحد المخاطر تشكل من الوقایة إلى تهدف التي القائمة

دارتها البیانات لجمع سیاسات وضع• .والسكان المصلحة أصحاب جمیع مع لمشاركتها وإ

 الشفافیة وتعزز دالصمو  على القدرة حول الرئیسة المعلومات تسجل المواطنین لجمیع التقاریر لرفع آلیات وضع•
 للحد المتحدة األمم مكتب أدوات استعمال باالعتبار األخذ( الوقت مع أفضل بشكل البیانات وتسجیل والمساءلة

 ومع األخرى المنظمات مع المعلومات تشارك وتمكین )هذه األداء قیاس بطاقة مثل الكوارث مخاطر من

التنظیم من أجل القدرة على الصمود/اإلعداد ....یتبع 



:األداء قياس بطاقة من القسم هذا على لإلجابة ستحتاجها التي البيانات تتضمن
التنظيمية، المخططات •
المناطق حسب المنظمات قوائم•
وغيرها الصلة ذات المعايير •
 سينالرئي األشخاص أسماء صلة، ذات منظمة لكل األخرى األدوار وتوصيف التفاهم مذكرات المقتضى وحسب 

 للوصول افرةالمتو  والبيانات بالمعلومات قائمة الصلة، ذات المنظمات من واإلجراءات االجتماعات محاضر المشاركين،
.المصلحة اصحاب إلى

 ومعايير ،الصمود على القدرة أجل من التنظيم على المساعدة في هامة البيانات مشاركة تكون أن يمكن :مالحظة
.6 األساسية تحت موجودة البيانات تشارك تغطي التي التقييم



التقييم األولي

تعلیقاتاإلرشادي القیاس نطاقالتقییم مجال /السؤالالقضیة /الموضوعالمرجع
P

 أي أو( الرئیسة المدینة خطة تتضمن هلالخطة وضع1.1
 تمنهجیا )صلة ذات خطة /استراتیجیة

 بما وتنفذها الكوارث مخاطر من للحد
سنداي؟ إطار مع یتماشى

 وعاً ن للمدینة بالنسبة عادة "الخطة" تعني
 تعددةم االستراتیجیة أو الواسعة الخطط من

 خطة تكون وقد الرؤیة، أو القطاعات
 ةخط أو التحتیة للبنیة خطة أو مكانیة
 ىتتماش أن على مستدامة، خطة أو بیئیة
 إطار من )ب( 27 الفقرة معاییر مع

.سنداي
 /ةسیاس /خطة للمدینة كان إذا وبالمقابل،
 اطرمخ من للحد بذاتها قائمة استراتیجیة

 یاتاالستراتیج مع یتماشى بما الكوارث
 لىع إیضاً  تدل أن یمكن فإنها الوطنیة
 أن بیج الغرض، ولهذا للمطلوب، االمتثال
 األساسیات لكل تغطیة الخطة تتضمن
.العشر

 نم للحد تماما متكاملة خطة تتضمن -3
 إطار مع تتماشى ، الكوارث مخاطر
 اتاألساسی لكل تغطیة وفیها سنداي،
.العشر

 مخاطر من للحد بذاتها قائمة خطة -2
 مع املوتتع سنداي إلطار تمتثل الكوارث

.العشر األساسیات كل

 يسندا إلطار جزئیاً  تمتثل خطط -1
.رالعش األساسیات من بعضاً  وتغطي

.امتثال أو خطط توجد ال -0

 لمحلیةا االستراتیجیة تتضمن أن یجب
 ثلتمت أن أجل من یلي ما الصلة ذات
27 للفقرة :سنداي إطار من(ب)
وغایات زمني إطار
مؤشرات  
جراءات أهداف  إلى تهدف وإ

المخاطر تشكل من الوقایة
جراءات أهداف  إلى تهدف وإ

الحالیة المخاطر من الحد
جراءات أهداف  إلى تهدف وإ

 الصمود على القدرة تعزیز
 واالجتماعیة االقتصادیة
والبیئیة والصحیة

 من كالً  تغطي أن یجب كما
 من المدن لتمكین العشر األساسیات

.الصمود

Preliminary assessment



P  قوالتنسی التنظیم1.2
والمشاركة

 القطاعات متعددة آلیة أو جھة توجد ھل
 مع للتعامل مناسبة وموارد سلطة ذات
الكوارث؟ مخاطر من الحد

 ة،الرائد الجھات فرق كل تأسیس تم -3
 المناسبة والسلطة بالموارد وتزویدھا

 من الحد مراحل جمیع عبر لتعمل
.الكوارث مخاطر

 ة،الرائد الجھات فرق كل تأسیس تم -2
 المناسبة والسلطة بالموارد وتزویدھا

 في ثبات عدم ھناك ولكن لتعمل،
 مخاطر من الحد مراحل عبر الموارد
.الرئیسة الكوارث

 السلطة تمتلك المدینة فرق -1
 الدعم تمتلك ال لكنھا والصالحیات

 مواردھا أو/و الجھات عبر المناسب
.كافیة غیر

 ةالسلط إلى تفتقر الرائدة الجھات -0
.كافیة غیر ومواردھا المناسبة

 الحدث، قبل ما أجل من بذلك فكر
 ام واالستجابة للحدث، واالستجابة

 تنظیمي مخطط یوجد ھل.الكارثة بعد
 واضح الكوارث مخاطر من للحد

 كل تمتلك ھل الجھات؟ كل یشمل
ً  منشأة أو جھة ً  دورا ً وموثق واضحا  ا

 صتخصی إرساء تم ھل علیھ؟ وافقت
یق؟التنس لوظائف بوضوح التمویل

P  بشكل مدمجة الصمود على القدرة ھلاإلدماج1.3
 الرئیسة المدینة وظائف مع صحیح

 قةالمواف االستدامة، التخطیط،( األخرى؟
 واالمتثال، المالیة االستثمار، على

 الطوارئ، إدارة المجموعات، مشاركة
 تیة،التح البنیة إدارة للكودات، االمتثال

.)إلخ ... االتصاالت،

 نصف أو واضح القرار اتخاذ مركز -3
 في الصمود على للقدرة بالنسبة واضح
 لك على ویطبق القرارات، اتخاذ عملیة

 لك في والمیزانیة السیاسة مقترحات
.الصلة ذات التشغیلیة المجاالت

 مزایا لكن رسمیة، عملیة توجد ال -2
 معا بشكل مفھومة الصمود على القدرة
 في للمقترحات"مساعدة"تكون بحیث
.التشغیلیة المجاالت أغلب

ً  أو مخصص بشكل مطبق -1 .أحیانا
.مطبق غیر-0

  الصمود على القدرة أخذ یتم ھل
ً  باالعتبار  خاذات من كجزء روتینیا
 یة،المیزان وتحدید الیومیة القرارات

ً  كونھا مقابل ً  موضوعا ً منف خاصا  صال
الیومیة؟ الحكومیة الفعالیات عن





:2األساسیة 
  تعریف سیناریوهات المخاطر الحالیة والمستقبلیة وفهمها واستخدامها

لبینة المعرفیة یجب أن تعرف الحكومات المحلیة سیناریوهات المخاطر لدیها وتتفهمها وتستخدم هذه المعرفة لتقدیم ا
لعملیة اتخاذ القرار

.الكیفیة التي یمكن أن تتغیر فیها لألخطار عبر الزمن مع مالحظة تأثیر العوامل مثل التحضر وتغیر المناخ•
اطرة ذات صـلة إذا مـا كـان هنـاك مخـ(الكیفیة التي یمكن فیها لمجموعة من األخطار أن تتجمـع وكیـف یمكـن للكـوارث الصـغیرة المتكـررة •

.أن تتراكم في تأثیرها عبر الزمن) بها
.المناطق الجغرافیة المعرضة والتأثیر اإلقلیمي•
.الشرائح السكانیة والمجموعات والمساكن المعرضة•
.األصول االقتصادیة والفعالیات المعرضة•
عندما یـؤدي ( أصول البنیة التحتیة الحساسة المعرضة، وما یترتب على ذلك من مخاطر الفشل المتعاقب من منظومة أصول إلى أخرى•

).فقدان الطاقة على سبیل المثال إلى منع ضخ المیاه أو یضعف منظومة المستشفى
.الجداول الزمنیة التي تحدث خاللها التأثیرات واالستجابة المطلوبة•
.وضع خرائط توضح المجاالت المعرضة المفصلة أعاله ونشرها•

" األكثـــر حـــدة"و "األكثـــر احتمـــاًال فـــي الحـــدوث"األخطـــار والتعـــرض وقابلیـــة التضـــرر فـــي الســـیناریو : ف ســـیناریوهات المخـــاطرعـــر یجـــب أن ت
 :مع االنتباه خصوصًا لما یلي) األسوأ(

Essential 02: Identify, Understand and Use Current and Future Risk Scenarios



:السیناریوهات تكون أن یجب
.والمستقبلیة القائمة االستثمار قرارات مساعدة في مستعملة•
 ابالصح الكاملة المجموعة من المدخالت على الحصول إلى تسعى تشاركیة عملیات على مبنیة•

.)واالجتماعیة العرقیة المجموعات فیهم بمن( المصلحة
.بانتظام محدثة•
.فيوالتعا االستجابة خطط ولتحدیث القرار، اتخاذ مقترحات في ومستعملة واسع بشكل معممة•

.داءاأل قیاس بطاقة من أخرى أجزاء في مغطاة سیناریو كل في األخطار مع للتعامل اإلجراءات أن الحظ

خطار والتعرض وقابلية تتضمن البيانات التي ستحتاجها الستكمال هذا الجزء من بطاقة قياس األداء توثيقًا لأل
.التضرر، وتحديدًا لألصول الحساسة ومدى اعتماد كل منها على اآلخر



، وبطاقة قياس األداء للمدن من اجل القدرة على  اصمود

تعلیقاتنطاق القیاس اإلرشاديمجال التقییم/ السؤالیةالقض/ الموضوعالمرجع
P 2.1هل تمتلك المدینة المعرفة تقییم األخطار

هها باألخطار الرئیسة التي تواج
ومدى احتمال حدوثها؟

یانات المدینة تفهم األخطار الرئیسة، وب -3
فق األخطار یتم تحدیثها على فترات مت

.علیها
ن ال المدینة تفهم األخطار الرئیسة، لك -2

 توجد خطط متفق علیها لتحدیث هذه
.المعلومات

البیانات موجودة حول أغلب األخطار  -1
.الرئیسة

.لم یتم تفهم األخطار تماماً  -0

یمكن أن یدعم استخدام أداة : مالحظة
مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر 

)  QRE(الكوارث لتقدیر المخاطر السریع 
.التقییم ضمن هذه المعاییر

قب بالنسبة لكل خطر، یجب تحدید العوا
"  حدة األكثر"و" األكثر احتماًال في الحدوث"

.على األقل

P 2.2 الفهم المشترك
لمخاطر البنیة 

التحتیة

طر هل هناك فهم مشترك للمخا
 بین المدینة ومقدمي الخدمات
 المتعددین والجهات الجهویة
ور والوطنیة األخرى التي لها د

ل في إدارة البنیة التحتیة مث
الكهرباء والمیاه والطرق 

لى والقطارات، ولنقاط الضغط ع
المنظومة والمخاطر على 

مستوى المدینة؟

مدینة هناك فهم مشترك للمخاطر بین ال -3
غط نقاط الض -ومزودي المرافق المتعددین

/  مةواالعتماد المتبادل بینها ضمن المنظو 
.المخاطر على مستوى المدینة معروفة

هناك بعض المشاركة لمعلومات  -2
المخاطر بین المدینة ومقدمي الخدمات 
المتعددین، وبعض اإلجماع على نقاط 

.الضغط
ن مخاطر المنظومة اإلفرادیة معروفة لك -1

لتأثیر ال توجد أي منصة لمشاركتها أو لفهم ا
.المتعاقب لها

تى هناك فجوة هامة في فهم المخاطر ح -0
رباء، الكه(على مستوى المنظومات اإلفرادیة 

).المیاه، النقل

منصة متعددة القطاعات / هل هناك جهة
م قضایا البنیة التحتیة والقد رة على تقیّ

ینة التشغیلیة؟ هل تحتفظ المد صمودال
حتیة خارطة شاملة لكل البنیة الت/ بسجالت

في في الحساسة؟ هل تستثمر المدینة بما یك
حساسة؟الصیانة وتحدیث البنیة التحتیة ال

ل یجب أن یأخذ هذا المعیار باالعتبار ك
المرافق العامة والخاصة، كما یمكن أن 
ن، یشمل على سبیل المثال شركات الشح

ان وموردي الوقود، ومشغلي الموانئ، وطیر 
.إلخ... الشحن، واالتحادات 

ساسیة البنیة التحتیة مغطاة بالكامل في األ
8.

Preliminary assessmentالتقييم األولي



P 2.3المعرفة بالتعرض 
وقابلیة التضرر

ق هل هناك سیناریوهات متف
علیها تحدد تعرض كامل 
كل  المدینة وقابلیة التضرر من
خطر أو مجموعة أخطار 

؟)انظر أعاله(

ات تتوافر مجموعة شاملة من سیناریوه -3
مة، الكوارث مع خلفیاتها ومالحظاتها الداع

.یهاویتم تحدیثها على فترات متفق عل
ات تتوافر مجموعة شاملة من سیناریوه -2

اتها الكوارث دون وجود لخلفیاتها أو مالحظ
الداعمة لتساعد على استعمال هذه 

.السیناریوهات
ات تتوافر بعض معلومات سیناریوه -1

.الكوارث
هات ال تتوافر أي معلومات جول سیناریو  -0

.الكوارث

خطر  السیناریوهات هي روایة كل تأثیرات
.ما على كامل المدینة

یمكن دعم التقییم ضمن هذه : مالحظة
حدة المعاییر باستخدام أداة مكتب األمم المت
ر للحد من مخاطر الكوارث لتقدیر المخاط

).QRE(السریع 

P 2.4هل هناك فهم جماعي للفشلبةالتأثیرات المتعاق 
ینة المتعاقب المحتمل بین المد
ومنظومات البنیة التحتیة 
ت المتعددة تحت السیناریوها

المختلفة؟

رات جماعي للتأثی/ فهم كامل نسبیاً  -3
.العدیدة المتعاقبة تحت سیناریوهات الكوارث

رات جماعي للتأثی/ فهم كامل نسبیاً  -2
.كوارثالمتعاقبة تحت بعض سیناریوهات ال

ة تحت بعض الفهم للتأثیرات المتعاقب -1
.بعض سیناریوهات الكوارث

.تعاقبةال یوجد فهم واضح للتأثیرات الم -0

بنیة بین عناصر ال" لسلسة الفشل"یمكن 
في  عندما یؤدي الفشل(التحتیة للمدینة 

منظومة الطاقة إلى خسارة معالجة المیاه 
لتضرر أن تكون قابلیة ا) على سبیل المثال

یفها حرجة، وقد تكون مخفیة ما لم یتم تعر 
دمة بشكل مخصص، وبالتالي تأتي كص
.غیر مرغوبة عند االستجابة للكارثة

P 2.5یث عملیة تقدیم وتحد
معلومات المخاطر

هل تتوافر خرائط لألخطار 
والبیانات حول المخاطر؟ 
؟هل یتم تحدیثها بانتظام

دة تتوافر خرائط لألخطار عالیة الجو  -3
ها بالنسبة ألغلب األخطار، ویتم تحدیث

.)على فترات متفق علیها(بانتظام 
غلب تتوافر خرائط لألخطار بالنسبة أل -2

.األخطار، وخطط التحدیث غیر معروفة
بعض تتوافر خرائط لألخطار بالنسبة ل -1

.رال تتوافر أي خرائط ألخطا -0. األخطار

ماشي یجب أن تكون التحدیثات متكررة للت
متغیرة مع األطر الحضریة المتغیرة والرؤى ال

اء یهدف الكثیر من الدول إلجر . للمخاطر
سنوات، وهو أمر قد ال  5التحدیثات كل 

یكون مناسباً 





:3األساسیة 
تعزیز القدرات المالیة من أجل القدرة على الصمود 

 الصلة ذي والتأثیر ،)بارباالعت المستقبلیة المخاطر وأخذ السابقة، الخبرة خالل من( للكوارث المباشرة وغیر المباشرة التكالیف وتقییم فهم•
.التعافي مرحلة خالل كبیرة تكالیف تكبد بدل الوقایة في لالستثمار

.الصمود على القدرة لتحسین ضروریة وجدت كبرى أعمال ألي محمیة رأسمالیة میزانیة تخصیص•
.الزمن عبر مودصال على للقدرة المطلوب الوضع لصیانة مطلوب هو ما حسب التشغیلیة المیزانیة في المخاطر إلدارة مخصصات تضمین•
.الحاجة سبح القرارات هذه وتعدیل التمویل، وصرف والترخیص التخطیط قرارات كل في وآثارها الكوارث مخاطر مستویات تقییم•
 التي المخاطر من الحد في لالستثمار العام والقطاع والشركات، والمجموعات، الدخل، منخفضة والعائالت البیوت، لمالكي حوافز توفیر•

.)المباني تحدیث النمو، األعمال، الستمراریة التخطیط( یواجهونها
.الخاصة واألصول المدینة وأصول المعیشة وسبل الحیاة على )الحاجة حین وتولیدها( التأمینیة التغطیة تطبیق•
 وسندات وءة،الكف الضرائب ذي والتمویل المتخصص، والتأمین المتخصصة، السندات مثل الحاجة حسب مجددة تمویل آلیات استكشاف•

إلخ ... التنمیة، تأثیر

تي یمكن أن تحدید اآللیات المالیة ال. فھم التأثیر االقتصادي للكوارث والحاجة لالستثمار في القدرة على الصمود
.تدعم نشاطات القدرة على الصمود وتطویرھا

:يمكن أن تتضمن اإلجراءات الرئيسة ما يلي

Essential 03: Strengthen Financial Capacity for Resilience



:األداء قیاس بطاقة من الجزء ھذا الستكمال ستحتاجھا التي البیانات تتضمن 
المال، ورأس المیزانیة خطط وثائق-
 مودالص على القدرة على تأثیر ذات )الزالزل أجل من التحدیث قروض مثل( مالیة خطط أو حوافز أي وثائق -

  بالمدینة، منطقة كل في المسجلة اإلحصائیات مع
  .التأمین تغطیة إحصائیاتو-



التقييم األولي
تعلیقاتاإلرشادي القیاس نطاقالتقییم مجال /السؤالةالقضی /الموضوعالمرجع
P  معرفة المنهجیات3.1

الجتذاب 
دة االستثمارات الجدی

إلى المدینة

ة جهات المدینة الرئیس
در تتفهم أن جمیع مصا

درة مكاسب الق"التمویل، و
، " الصمودعلى 

ما ببعضه مرتبطیین
ع البعض، وتتفهم جمی
ذاب الطرق المتوافرة الجت
التمویل الخارجي، 
أمین وتسعى بفاعلیة لت

 التمویل لالستثمارات
الكبرى في مجال  

. الصمود

تمویل المدینة تتفهم كل الطرق إلى ال -3
اآلمن لفعالیات الحد من مخاطر 
ل علیه، الكوارث، وتسعى بفاعلیة للحصو 

.إلى حد ما في ذلك نحجتوقد 
دة إلى المدینة على بینة بالطرق العدی -2

اطر التمویل اآلمن لفعالیات الحد من مخ
ل على الكوارث، وتسعى بفاعلیة للحصو 

.بعضها
ل، هناك بعض الرؤى لطرق التموی -1

 لكن الصورة غیر واضحة ولم یتم إال
.القلیل للحصول على التمویل

 بالموارد محدود وعي /فهم هناك -0
 مخاطر من الحد لتمویل المتاحة
.الكوارث

:تشمل األمثلة
التأجیر
المنح الحكومیة التأثیر االجتماعي أو سندات القدرة على  

 الصمود
بنوك التنمیة ومنظمات المساعدة المؤسسات
صلة  الجهات الحكومیة األخرى ذات التمویل التي قد تكون ذات

سوم التمویل الجماعي ر   الصمودببعض جوانب القدرة على  
ضافیةالخاصة الضرائب والرسوم اإل -التنمیة الشراكات العامة

أ عن وتدعى أحیانًا المزایا المشتركة التي تنش" حصص األرباح"
:طریقین

 ماكن حیث تمتلك االستثمارات في أ" الداخلة"حصص األرباح
 الصمودأخرى من المدینة مزایا إضافیة في القدرة على  

 لقدرة حیث توفر االستثمارات في ا" الخارجة"حصص األرباح
.مزایا إضافیة  الصمودعلى  

P الخطة المالیة 3.2
 والمیزانیة للقدرة

 بما  الصمود  على
فیها التمویل 

االحترازي

 المدینة جهزت هل
 دوالموار  محمیة، میزانیة
 مویلالت وترتیبات الالزمة

 من للحد االحترازي
 المحلي الكوارث مخاطر

 الوقایة، التخفیف،(
؟)التعافي االستجابة،

بة خطة المدینة المالیة شاملة بالنس -3
 للحد من مخاطر الكوارث، والمیزانیات

.محمیة والخطط االحترازیة قائمة
لیات خطة المدینة المالیة تسمح بفعا -2

 الحد من مخاطر الكوارث، والمیزانیات
.محمیة

هناك بعض الخطط في الجهات  -1
قة والمنظمات المختلفة لكنها غیر منس

.فیما بینها
.واضحة خطة یوجد ال -0

 هذا ایةوحم وحجمها، المیزانیة توافر من كل تقییم في أساسیة هي
.أخرى استخدامات إلى تحویله من تمنع التي التمویل

Preliminary assessment



P  ةالتغطی مستوى هو ماالتأمین3.3
 يف المتوافرة التأمینیة
 جمیع وعبر المدینة،

 والشركات القطاعات
والمجموعات؟

یع استخدام منتجات التأمین في جم -3
.الخدمات مرتفع/ القطاعات

 حسب مستوى التأمین یختلف كثیراً  -2
غطیة القطاع والمنطقة، والمدینة تعزز الت

.عاتالتأمینیة بفاعلیة  عبر كل القطا
 حسب كثیراً  یختلف التأمین مستوى -1

 ززتع ال المدینة لكن والمنطقة، القطاع
.نیةالتأمی للمنتجات األكبر االستخدام

 أو دینةالم في تأمینیة تغطیة توجد ال -0
.األدنى حدها في

أمین ما هل سیدفع الت(یغطي هذا التقییم كًال من مالءمة التغطیة 
 هل عدد األشخاص والشركات المؤمنین(ومدى التغطیة ) یكفي؟
)كاٍف؟

:خذ باالعتبار مستویات التأمین فیما یلي
 ن السیارةمثل تأمی(البیوت السكنیة ومحتویاتها والنقل الخاص(
البنیة التحتیة التجاریة والعامة

.مشمول غیر الخاص الصحي التأمین

P  رةالمتواف الحوافز هي ماالحوافز3.4
 والشرائح للقطاعات
 بالنسبة المختلفة
 دعمل والمجتمع للشركات

  على القدرة بناء
؟الصمود

میع یتوافر نطاق من الحوافز عبر ج -3
، دالصمو  القطاعات لزیادة القدرة على 
.وهي تلبي الحاجات المعروفة

 میعج عبر الحوافز من نطاق یتوافر -2
 ،دالصمو   على القدرة لزیادة القطاعات

.معروفة وفرص ثغرات هناك ولكن
.تفرقةم لكنها الحوافز، بعض تتوافر -1
.رةمتواف غیر أو قلیلة إما الحوافز -0





:4األساسیة 
الصمود السعي نحو التنمیة الحضریة القادرة على

 

:وسیتضمن ،2 األساسیة من وخرائطها المخاطر سیناریوهات على البناء •
دارة المناطق تقسیم •  األخذ مع المستقبلیة للتنمیة المالئمة األراضي تحدید -المتفاقمة الصمود على القدرة قضایا لتجنب الحضري النمو وإ

مالئمة أرض على الحصول من الدخل منخفضة المجموعات تمكین كیفیة باالعتبار
 حسب الجدیدة التحتیة ةوالبنی المباني وتنفیذ وتصمیم بالمخاطر، الواعي التخطیط في التقلیدیة أو القائمة أو الجدیدة التقنیات استخدام •

المقتضى
الصحي والصرف والتجفیف كالمیاه التحتیة البنیة مشاكل فیها بما العشوائي السكن حاجات مع التعامل •
 لمحتملة،ا األخطار كوارث مواجهة على للقدرة بالنسبة القائمة البنى لتقییم واستخدامها المالئمة البناء كودات وتنفیذ تطویر •

دراج المناسبة الوقایة إجراءات تعدیالت وإ

..تحتاج البیئة المبنیة إلى التقییم وجعلھا قادرة على الصمود حسب المقتضى

Essential 04: Pursue Resilient Urban Development



 :تتضمن البيانات التي ستحتاجها الستكمال هذا الجزء من بطاقة قياس األداء
استخدام األراضي•
السكان •
مستويات الدخل والنشاطات االقتصادية حسب شرائح املدينة•
.البناء ذات الصلة وتطبيقها على أساس كل عقار على حده كودات•

 وممرات المیاه، عتجمی ومناطق والتظلیل، الخضراء، والمناطق للماء، النفوذة غیر السطوح مثل الحضري التصمیم حلول استخدام زیادة •
)إلخ ... التهویة

إلخ ... والسدود الصحي الصرف كمنظومة الفنیة التحتیة البنیة على االعتماد من وتحد المخاطر مع تتأقلم أن یمكن التي 
الحضریة ةالتنمی قرارات أخذ عند والجزئیة المناسبة التشاركیة القرار اتخاذ عملیات في المتضررین المصلحة اصحاب إشراك •
األخرى القائمة المعاییر مع الربط .الحدیثة التنمیة أعمال في النموذجي المستدام التصمیم أسس إدراج •
BREEAM، LEED،Green)المقتضى حین  star وغیرها(
.باالعتبار المخاطر حول المتغیرة والدالئل البیانات ألخذ )دوریاً  أو( بانتظام البناء ومعاییر ضوابط تحدیث •



تعليقاتاإلرشادي القياس نطاقالتقييم مجال /السؤالالقضية /الموضوعالمرجع

P ب تقسيم المناطق حس4.1
استخدام األراضي

 بشكل مقسمة املدينة هل
 تبارباالع تأخذ حبيث مالئم
 تأثري املثال سبيل على

 يسةالرئ املخاطر سيناريوهات
 االقتصادي النشاط على

 واملراكز واإلنتاج والزراعي
السكانية؟

ًا مع املدينة مقسمة حسب استخدام األراضي، وهو مرتابط متام -3
 ، ويتم حتديث التقسيم)2انظر األساسية (خرائط األخطار واملخاطر 

.على فرتات متفق عليها
د ما املدينة مقسمة حسب استخدام األراضي، وهو مرتابط إىل ح -2

، وخطط حتديث )2انظر األساسية (مع خرائط األخطار واملخاطر 
.التقسيم غري مفهومة جيداً 

سب التقسيم غري معمق أو كامل وال تتم مراجعته بانتظام ح -1
.املخاطر/ األخطار

.للمناطق واضح تقسيم أي يوجد ال -0

ا غري أشهر أو أكثر نتيجة لدمار البيوت أو جعله 3النزوج ملدة 
حت غري صاحل للسكن، أو ألن املنطقة اليت يقع فيها قد أصب

.صاحلة للسكن
.يحيتاج هذا التقييم أيضًا لتغطية السكن العشوائ

ق بشكل جيب أن يتم التحقق من صحة فاعلية تقسيم املناط
).2انظر أيضًا األساسية (مستقل يف احلالة املثلى 

P التنمية الحضرية 4.2
الجديدة

 ياتللمنهج الرتويج يتم هل
 نميةالت وتطوير تصميم عرب

 القدرة زلتعزي اجلديدة احلضرية
؟الصمود على

بادئ مت إعداد امل. تتوافر سياسة واضحة على مستوى املدينة -3
اهد، مثل املعماريني، مصممي املش(اإلرشادية لنطاق من املمارسني 

)إخل... املهندسني 
.اسبةالسياسة موجودة لكن املبادئ اإلرشادية الداعمة هلا غري من -2
كل ثابت، لكن ليس بش الصموديتم تعزيز منهجيات القدرة على  -1

.وال ترتكز على سياسة املدينة
 احلضرية ةالتنمي يف الصمود على القدرة تعزيز من القليل يوجد -0

.اإلطالق على يوجد ال أو اجلديدة

 اجلديدة ميةالتن يف الفيزيائية اإلجراءات تعزز سياسة هناك هل
 رخط )امام الصمود( مواجهة على القدرة تعزز أن ميكن اليت

 للتنمية ةاملناسب املواقع املثال، سبيل على أخطار؟ عدة أو واحد
 اسباملن اإلدماج للمياه، مراعية حضرية تصميمات اجلديدة،

 جاخلرو  وطرق الوصول إمكانية الكارثة، من املالجئ ملناطق
.إخل ...)الشوارع عرض(

Preliminary assessmentالتقييم األولي



P  ومعاییر كودات4.3
البناء

 أو كودات تتوافر هل
 وهل للبناء، معاییر
 أخطار مع تتعامل

 معروفة محددة ومخاطر
 یتم له للمدینة؟ بالنسبة
 المعاییر هذه تحدیث

بانتظام؟

تعامل مع ومعاییر محلیة للبناء، وهي ت كوداتتتوافر  -3
.نتظامجمیع األخطار المعروفة للمدینة ویتم تحدیثها با

تعامل مع ومعاییر محلیة للبناء، وهي ت كوداتتتوافر  -2
.األخطار الرئیسة للمدینة ویتم تحدیثها بانتظام

طار، التي تغطي بعض األخ الكوداتتتوافر بعض  -1
.الكوداتوال یوجد خطة واضحة لتحدیث 

 ذات اءالبن ومعاییر لكودات حقیقي استخدام یوجد ال -0
.الصلة

اریة أو إجب) ضوابط( كوداتقد یعني ذلك ضرورة وضع 
 ,BREEAM, LEEDمثل (معاییر طوعیة 

Greenstar, REDi (ل حیث یتم الترویج لها من قب
 من المهم أن. المدینة من خالل السیاسة أو الحوافز

  رة علىالمستعملة تحسن القد الكوداتیكون واضحًا أن 
.بالنسبة لألخطار المحددة الصمود

 خدمات لتأمین الالزمة الضوابط المعاییر ستتضمن
 التي ةالعشوائی للتجمعات األساس التحتیة البنیة

 لكوارثا من التعافي على التجمعات هذه قدرة ستكون
.الشدید للخطر معرضة غیرها من

P  تقسیم تطبیق4.4
 وكودات المناطق
البناء ومعاییر

 دقواع تطبیق یتم هل
 توكودا المناطق تقسیم

 لبشك البناء ومعاییر
 شكلب إنفاذه ویتم واسع،
منه؟ والتحقق مالئم

ویتم % 100تقسیم المناطق وكودات البناء مطبقة  -3
.إنفاذها والتحقق منها

اذها تقسیم المناطق وكودات البناء مطبقة ویتم إنف -2
.من الحاالت% 50والتحقق منها بأكثر من 

جزئي  تطبیق تقسیم المناطق الحالي وكودات البناء -1
.أو غیر ثابت/و
 اطقالمن تقسیم إنفاذ على حقیقي تركیز یوجد ال -0

.البناء وكودات

شاطات یتطلب التحقق من المناطق دلیًال على أن الن
.ًا كانتالمناسبة فقط هي التي تتم في أي منطقة أی

 یعني التحقق من الكودات عادة إلى قیام الغیر
صمیم بعملیة التحقق من خالل جهة خارج فریق الت

.واإلنشاء
 عاتتجم تضم التي المدن تسجل أن المستبعد من

 تم قد كنی لم ما التقییم هذا في عالیة نقاطاً  عشوائیة
 أن في ومساعدتهم العشوائیات هذه سكان إشراك
.الصمود على قدرة على قدرة أكثر یكونوا





:5األساسیة 
حمایة الحواجز الطبیعیة لتعزیز المهام الوقائیة للنظم البیئیة الطبیعیة 

. لتشـــجیراحتجـــاز المیــاه أو تســـریبها، وا: قــد تتضـــمن خــدمات المنظومـــات البیئیـــة ذات الصــلة مـــا یلــي دون حصـــر
. السـاحلیة، والتلقـیح والنباتات الحضریة، والسهول الفیضـیة، والكثبـان الرملیـة، وشـجر المنغـروف وغیـره مـن النباتـات

جیــد خــارج  أن تعمــل بشــكل الصــمود ویمكــن للكثیــر مــن خــدمات المنظومــات البیئیــة ذات الصــلة بقــدرة المدینــة علــى
 .منطقتها الجغرافیة

Essential 05: Safeguard Natural Buffers to Enhance the Protective Functions Offered by 
Natural Ecosystems

ــة ــنظم البیئیــة الطبیعی ــة لتعزیــز المهــام الوقائیــة لل ــة و  .حمایــة الحــواجز الطبیعی ــة قبــة خــدمات المنظومــمراتحدیــد وحمای ات البیئی
.الصمودالحساسة التي توفر مزایا للقدرة على 



:األساسیة هذه تتضمن
 تراتیجیاتاس من كجزء تعزیزها أو/و والحمایة الكوارث مخاطر من للوقایة البیئیة المنظومات خدمات ومزایا قیمة على التعرف •

.للمدن المخاطر من الحد
 مع والتعاون نها،م األوسع والمنطقة المیاه ومستجمعات المدن، من النائیة الریفیة المناطق في باالعتبار الطبیعیة المصدات أخذ •

.المصدات لحمایة األراضي استخدام لتخطیط جهوي نهج إلرساء هناك البلدیات
 على وتعزیزها لهاتحم من البیئیة المنظومات خدمات لتمكین والتخطیط والتحضر، المناخیة االتجاهات خالل من التغییرات توقع •

.والزرقاء الخضراء التحتیة البنیة قبل من المطلوب النحو

 النهر أعلى في باتللغا یمكن حیث( كثیرة أمیال بعد على المدینة على بالنفع تعود التي البیئیة المنظومات خدمات تقع أن یمكن
 بخدمات االعتراف تمی ال وقد .)الفیضیة السهول في المدن لصالح الفیضانات میاه جریان عملیات في تتحكم أن المثال سبیل على

 المنظومات خدمات استثناء یتم كما .لتحدیدها خارجي خبیر إلى األمر یحتاج وقد بوجودها، الوعي حتى أو البیئیة المنظومات
.)المثال سبیل على القطبیة الجلید جبال( األرضیة للكرة عامة مزایا تقدم التي البیئیة



:تتضمن البیانات التي ستحتاجها الستكمال هذا الجزء من بطاقة قیاس األداء

وثائق استخدام األراضي  
وتقسیم المناطق،

.بیانات إضافیة حول مدى وصحة المنظومات البیئیة ذات الصلة مقاسة حسب المؤشرات النافذة 



التقييم األولي

 /الموضوعالمرجع
القضیة

 مجال /السؤال
التقییم

تعلیقاتاإلرشادي القیاس نطاق

P التوعیة 5.1
بخدمات 
ووظائف 

المنظومات 
ھمھاالبیئیة وف

 الوعي عدا فیما
 ة،الطبیعی باألصول

 المدینة تفھم ھل
 أو( الوظائف
 التي )الخدمات
 الرأسمال ھذا یوفرھا

للمدینة؟ الطبیعي

م المدینة واصحاب المصلحة الرئیسین واعون بمفھو -3
یة لكل خدمات المنظومات البیئیة، ویفھمون القیمة االقتصاد

.الوظائف التي تقدمھا األصول الطبیعیة المحلیة
لتي المدینة واصحاب المصلحة یفھمون أغلب الوظائف ا -2

یمھا تقدمھا األصول الطبیعیة المحلیة، لكن لم یتم تقی
 ً .اقتصادیا

ھناك وعي وفھم غیر كاملین للوظائف التي یقدمھا  -1
.الرأسمال الطبیعي للمدن

 ال /ةالمدین في المجال بھذا الوعي من القلیل إال یوجد ال -0
.اإلطالق على یوجد

:  یةتتضمن وظائف المنظومات البیئ
جز تخفیف المیاه، تنمیة األغذیة، ح
خفیف الوقود والكربون، تنقیة الجو، ت
ة الحرارة، تلقیح النباتات، القیم

.إلخ... الجمالیة 

P إدماج البنیة 5.2
التحتیة 

الخضراء 
 والزرقاء في
نة سیاسة المدی

ومشروعاتھا

 ةالبنی تعمیم تم ھل
 الخضراء التحتیة

 على والزرقاء
 التنمیة مشروعات
 والبنیة الحضریة

 برع الكبرى التحتیة
السیاسة؟

 تم تعمیم البنیة التحتیة الخضراء والزرقاء على -3
رى عبر مشروعات التنمیة الحضریة والبنیة التحتیة الكب

.السیاسة ومنشورات المبادئ اإلرشادیة في المدینة
ر السیاسة تم تعمیم البنیة التحتیة الخضراء والزرقاء عب -2

یة ولكن ال یوجد إال القلیل من منشورات المبادئ اإلرشاد
.للممارسین

قاء، لكنھا تم تعمیم بعض البنیة التحتیة الخضراء والزر -1
.لیست شاملة وال تدعمھا السیاسة

نمیة الحضریة لم یتم تعمیم البنیة التحتیة الخضراء في الت -0
.ضیق الجدیدة أو مشروعات البنیة التحتیة أو تم على نطاق

: راءتتضمن البنیة التحتیة الخض
ب تخضیر الشوارع والمیادین وجوان

الطرق، تخضیر األسطح 
والواجھات، تنمیة الزراعة 

الحضریة، خلق ممرات حضریة 
خضراء، استبدال السطوح غیر 

، كشف النفوذة، تنقیة المیاه الطبیعیة
األنھار في المناطق الحضریة 

.إلخ... واستعادة استعمالھا 

Preliminary assessment



P  القضایا5.3
 ابرةالع البیئیة
للحدود

 نةبی على المدینة ھل
 المنظومات بخدمات
 رھایوف التي البیئیة

 الطبیعي الرأسمال
 حدودھا خارج

 توجد ھل اإلداریة؟
 اإلدارات مع اتفاقات

 لدعم المجاورة
 ھذه وإدارة حمایة

األصول؟

المدینة على بینة بأھمیة الرأسمال الطبیعي خارج  -3
حدودھا اإلداریة ولدیھا خطط مع اإلدارات المجاورة لدعم 

.حمایة وإدارة ھذه األصول
ل المدینة على بینة بالوظائف التي یوفرھا الرأسما -2

ع الطبیعي خارج حدودھا اإلداریة ونظمت بعض النقاشات م
.اإلدارات المجاورة

 المدینة على بینة جزئیة بالوظائف التي یوفرھا -1
ي الرأسمال الطبیعي خارج حدودھا اإلداریة ولكن لم تتخذ أ

.إجراء
.فقط منھا القلیل أو معرفة أي توجد ال -0

 :الزرقاء التحتیة البنیة تتضمن
 الرطبة األراضي األنھار، ممرات

.األخرى المائیة والطرق





:6األساسية 
لمواجهة الكوارثتعزيز القدرات المؤسسية 

لخــاص ، حســب االقتضــاء، المنظمــات الحكومیــة المركزیــة والجهویــة والمحلیــة ومنظمــات القطــاع ا"المؤسســات"تشــمل 
ركات جمـع وهـي قـد تشـمل الهـاتف والمـاء والطاقـة والرعایـة الصـحیة وعملیـات الطـرق وشـ(التي تقدم الخدمات العامـة، 

اعیة ومشـغلیها ، أصـحاب المنشـآت الصـن)النفایات وغیرها، وكذلك القدرات أو المعدات التطوعیة في حالـة وقـوع كارثـة
مــات ، المنظمــات غیــر الحكومیــة، المنظمــات المهنیــة ومنظمــات أصــحاب العمــل والعمــال، المنظ)األفــراد أو الشــركات(

 ).7انظر األساسیة (الثقافیة ومنظمات المجتمع المدني 

 وتخطیط فیفوالتخ والوقایة الفهم وهي الرئیسة الخمسة الكوارث مخاطر من الحد مجاالت عبر القدرات تطویر یجب
:یلي ما القدرات على تؤثر التي العوامل تتضمن .والتعافي االستجابة

Essential 06: Strengthen Institutional Capacity for Resilience

.اء أدوارهاتمتلك القدرات التي تحتاجها ألد الصمود من المهم ضمان أن جميع المؤسسات ذات الصلة بقدرة المدينة على



،المكاني( للمخاطر المراعي والتخطیط المخاطر، /األخطار تقییم :الحصر ال المثال سبیل على ذلك في بما المهارات 
دماج ،)االقتصادي واالجتماعي  التصمیم ذلك في بما( المشروع تصمیم /تقییم في المناخیة والمخاطر الكوارث اعتبارات وإ

دارة والبیانات واالتصاالت والتنسیق الهندسي دارة التكنولوجیا، وإ  بعد ما البنى تقییمو  والتعافي، واالستجابة، الكوارث، وإ
.)والخدمات الشركات الستمراریة والتخطیط الكوارث،

تتطلبه وما ثالكوار  مخاطر من الحد تنفیذ خاللها من یمكن التي الكیفیة حول الحالة دراسات على یرتكز الذي التدریب 
 للطوارئ ستجابةاال ممارسة تمرینات أما الصمود، على القدرة على التدریب یعني هنا التدریب أن الحظ( الشركات استمراریة
.)9 األساسیة في تغطیتها تمت فقد التدریب، من جزء طبعاً  هي التي الرسمیة

في ساقاالت تؤمن التي الكوارث مخاطر من والحد الصمود على القدرة أجل من والبیانات المعلومات أطر وتنفیذ إنشاء 
عادة واستخدامها إلیها الوصول وتمكین وتخزینها البیانات تسجیل  من المتعددین ةالمصلح اصحاب قبل من استخدامها وإ

.العادیة التنمیة عملیات أجل

 المدینة في مودالص علی القدرة حول والمفتوحة المشتركة للمعلومات إطار ووجود والمسؤولیات، لألدوار المشترك الفهم یعتبر
 .1 األساسیة في مشمولة وهي -للقدرات بالنسبة أیضا هاماً 



 :تتضمن البیانات التي ستحتاجها الستكمال هذا التقییم
مناهج التدریب، 

سجالت تدریب المتدربین، 
مسار الدورات، 

مناهج المدارس والجامعات، 
.بیانات المسح وأبحاث السوق حول الفاعلیة



التقييم األولي
تعلیقاتاإلرشادي القیاس نطاقالتقییم مجال /السؤالةالقضی /الموضوعالمرجع
P  درةالق المدینة تمتلك ھلالمھارات والخبرة6.1

 المھارات كل اتاحة على
 أنھا تعتقد التي والخبرة

 ةلالستجاب ستحتاجھا
 المخاطر من للحد

 واالستجابة
 الكوارث لسیناریوھات

المعرفة؟

تمتلك المدینة القدرة على اتاحة كل المھارات والخبرة  -3
 والموارد التي ستحتاجھا لالستجابة لسیناریوھات الكوارث

.المعرفة
تمتلك المدینة القدرة على اتاحة أغلب المھارات والخبرة  -2

 والموارد التي ستحتاجھا لالستجابة لسیناریوھات الكوارث
/  المعرفة، ویمكن الحصول على المھارات األخرى من المدن

.المناطق القریبة/ المقاطعات
 تمتلك المدینة القدرة على اتاحة أغلب المھارات والخبرة  -1

 والموارد التي ستحتاجھا لالستجابة لسیناریوھات الكوارث
.المعرفة، ولكن ھناك بعض الثغرات

 التي والموارد والخبرة المھارات في كبیرة ثغرات ھناك -0
.المعرفة ھاتللسیناریو لالستجابة بسرعة اتاحتھا المدینة تستطیع

 یجب على المدینة أن تأخذ باالعتبار
ط المھارات والخبرة ذات الصلة بالتخطی
ما قبل الحدث وخالل االستجابة وما 

.بعدھا
من  قد تأتي المھارات من المدینة نفسھا أو
ة المنظمات الخارجیة القائمة في المدین

أو على ) المرافق على سبیل المثال(
.أساس مدفوع كاالستشارات وغیرھا

P ة التعلیم والتوعی6.2
العامین

 منسقة حملة توجد ھل
 العامة للعالقات
 سائلر تتضمن والتعلیم،
 لضمان منظمة وقنوات

 لقةالمتع المعلومات نشر
 والمخاطر باألخطار
 یمكن التي( والكوارث

 )واستخدامھا فھمھا
ر؟للجمھو صحیح بشكل

كل منسقة بش) عالقات عامة وتعلیم(تتوافر حمالت وبرامج  -3
كامل لضمان النشر المناسب لمعلومات األخطار والمخاطر 

من سكان % 75والكوارث، وتصل الرسائل الرئیسة إلى أكثر من 
.المدینة

شر لضمان الن) عالقات عامة وتعلیم(تتوافر حمالت وبرامج  -2
المناسب لمعلومات األخطار والمخاطر والكوارث، وتصل 

.من سكان المدینة% 50الرسائل الرئیسة إلى أكثر من 
 القنوات لنشر معلومات األخطار/ تتوافر بعض البرامج -1

ین والمخاطر والكوارث، ولكن المجال متاح بشكل كبیر للتحس
% 25للوصول إلى جزء أكبر من الجمھور، وقد تم الوصول إلى 

.من السكان
منظومات نشر المعلومات الحساسة حول مخاطر الكوارث  -0

.غیر مناسبة على اإلطالق

لتواصل نقوم ھنا بتقییم قدرة المدینة على ا
مع الجمھور، وسیكون ھناك العدید من 
قنوات التواصل األخرى مع اصحاب 

.المصلحة اآلخرین

Preliminary assessment



P  فیه یتم الذي المدىالبیانات تشارك6.3
 قدرة إطار تشارك
 الصمود على المدینة

 األخرى المنظمات مع
 قدرة في المنخرطة

.الصمود على المدینة

ولیف ت/ لتجمیع) أو أي طریقة أخرى(تمتلك المدینة بوابة  -3
ة قدرة العدید من مجموعات بیانات المدینة المفیدة لبناء صور 

.المدینة على الصمود
قامت المدینة بعمل جید في تولیف ومشاركة بعض  -2

 طبقات البیانات لتعزیز القدرة على الصمود في بعض
.القطاعات أو المجاالت

ینة الوصول إلى بعض طبقات بیانات المد/ تمت مشاركة -1
.یرولیس كلها، لكن البیانات تحتاج إلى المعالجة والتفس

 تمت التي المفیدة البیانات من القلیل إال یوجد ال -0
 .اإلطالق على یوجد ال أو مشاركتها

.)1انظر أیضًا األساسیة (
یدة تتضمن أنواع بیانات المدینة المف
في فهم إطار قدرة المدینة على 

 السكان. الصمود، على سبیل المثال
، والدیموغرافیات، وقابلیة التضرر
نات، ومخاطر البنیة التحتیة، والفیضا

.وسجالت أحداث الكوارث
 األفضل الممارسة تتضمن أن یمكن

 /ةالمصلح ألصحاب كاملة استراتیجیة
 أو/و للبیانات وبوابة العامة المجموعات

 ألصحاب المخاطر معلومات ترخیص
.المدینة في الرئیسین المصلحة

P  دورات توجد هلالتدریب تقدیم6.4
 ایاقض تغطي تدریبیة

 على والقدرة المخاطر
 اتقدیمه یتم الصمود

 قطاعات كل إلى
 فیها بما المدینة

 والشركات الحكومة
 غیر والمنظمات
والمجتمع؟ الحكومیة

صمود توجد دورات تدریبیة تغطي المخاطر والقدرة على ال -3
ینة بما واالستجابة للكوارث یتم تقدیمها إلى كل قطاعات المد

تمع؟فیها الحكومة والشركات والمنظمات غیر الحكومیة والمج
ة على تمتلك المدینة سجًال لتقدیم التدریب على القدر  -2

ر الصمود لبعض القطاعات، لكن القطاعات األخرى تفتق
.للتدریب واإلشراك

محتویاتها تتوافر بعض مقررات التدریب، ولكن ما تغطیه و  -1
.یحتاجات إلى التحسین بشكل كبیر

یله ال یوجد إال القلیل من التدریب ذي الصلة تم تفص -0
.للمدینة أو ال یوجد على اإلطالق

 رئللطوا االستجابة تمرینات أن الحظ
 ویتعلق ،9 األساسیة في تغطیتها تمت
 بالتدریب 6 األساسیة في التدریب تقدیم

.المهني



P  مطبوعات هلاللغات6.5
 متوافرة التدریب
 اللغات بأغلب

 في المستخدمة
المدینة؟

كل مطبوعات التدریب متوافرة بكل اللغات  -3
.المستخدمة في المدینة

كل مطبوعات التدریب متوافرة بأغلب اللغات  -2
.المستخدمة في المدینة

كل مطبوعات التدریب متوافرة ببعض اللغات  -1
.المستخدمة في المدینة

.لم یتم القیام بأي ترجمة -0

 تتضمن التي المدن تحتاج قد
 أن المختلفة اللغات من العدید
 لك إلى یصل الذي بعضها تختار
.ثانیة أو أولى كلغة الناس

P  من التعلم6.6
اآلخرین

 المدینة تسعى هل
 المعرفة لتبادل
 المدن من والتعلم
 هتواج التي األخرى
 مشابهة تحدیات
استباقي؟ بشكل

دن تسعى المدینة لتبادل المعرفة والتعلم من الم -3
اقي، وهي األخرى التي تواجه تحدیات مشابهة بشكل استب

.فعالة في مجموعة من الشبكات لتسهیل ذلك
في  تفهم المدینة أهمیة تبادل المعرفة وهي عضو -2

ة من عدد من شبكات المدن، لكن الشبكات لیست مفعل
.أجل االستفادة القصوى

لكنها  حصل بعض التشارك في المعرفة بین المدن، -1
.تمیل إلى أن تكون مخصصة

.ادأي تشارك في المعرفة قد تم اعتمد على اإلفر  -0

 التبادل خالل من ذلك یتم قد
 من أو النظیرة المدن مع المباشر

 الصناعة، مجموعات خالل
 الصمود على القدرة ومنتدیات
دارة الوطنیة  ومجموعات الطوارئ، وإ
 وغیرها ICLEIو ،C40 مثل المدن

 مثل الحكومیة غیر المنظمات أو
.المتحدة األمم





:7األساسية 
للصمودفهم وتعزيز القدرات المجتمعية 

مكــن تشــجیعهما مــن یمتلـك الــربط االجتمــاعي وثقافــة المسـاعدة المتبادلــة أثــر كبیــر علـى النتــائج الفعلیــة للكــوارث مـن أي حجــم، وی
:خالل اإلجراءات التي تتضمن

إرساء مجموعات في األحیاء لالستجابة للطوارئ والحفاظ علیها وتدریبها•
لمعـوقین ل(مجموعات الشـباب النـوادي والجماعـات الدینیـة وجماعـات الـدعوة  -إشراك وضم منظمات المجتمع المدني وجمعیاتها•

)على سبیل المثال
فـي واألكـادیمي جغراوال والتوجه االجتماعي واالقتصـادي واإلثنیةوالعرق  الجندر(تشجیع التنوع لدعم عملیة صنع القرار والتوعیة •

)والمهني والسیاسي والجنسي والخبرة في الحیاة على سبیل المثال
تقدیم التعلیم والتدریب والدعم لمجموعات المجتمع•

ــة. للصــمود ضــمان فهــم وتعزیــز القــدرات المجتمعیــة مــن خــالل  تهیئــة بیئــة للــربط االجتمــاعي تعــزز ثقافــة المســاعدة المتبادل
.االعتراف بدور التراث الثقافي والتعلیم في الحد من مخاطر الكوارث

Essential 07: Understand and Strengthen Societal Capacity for Resilience



الذي الوضع تاليوبال االستجابة، لقدرات الحالي والمستوى المخاطر، سیناریوهات عن واضحة ببیانات المجتمع مجموعات تزوید 
معه التعامل إلى تحتاج قد

حي، كل في م،أنفسه مساعدة على قدرة وأقل للتضرر قابلین یكونون قد الذین ألولئك رسمیة غیر أو رسمیة تعدادات إجراء 
شخصیاً  منهم احتیاجاتهم وفهم

مكتباتوال والشرطة والمكاتب االجتماعیة الخدمات أو االجتماعیة الرعایة زیارات مثل الجمهور مع الحكومة انخراط استخدام 
والفهم الوعي لبناء والمتاحف

والتدریب مال،األع الستمراریة والتخطیط بالكوارث، للتوعیة لدیهم العاملة القوى مع اتصال كقناة العمل أرباب مع التعامل  
إلخ ... االجتماعي التواصل وشبكات والمطبوعات )التلفزیون( القدرات بناء في المحلي اإلعالم إشراك



التأهب عن یاناتالب نشر أو الجماعي التعهید( اإلنترنت شبكة على المشاركة ومنظومات )اللوحي الكمبیوتر /الهاتف( الجوال 
)المثال سبیل على

المدینة في المستخدمة اللغات كل إلى المواد كل ترجمة
والتدریب وارثبالك التوعیة أنشطة تشمل العمل ومكان والجامعات العالي والتعلیم المدارس ضمن التعلیمیة المناهج أن ضمان 

.6 األساسیة في ذلك تغطیة تمت وقد االجتماعیة، الصمود على للقدرة أساس عنصر هو علیها

  :تتضمن البیانات التي ستحتاجها الستكمال هذا التقییم
ومعلومات عن حجمها وأدوارها وكیفیة عملها، " الشعبیة"قائمة بالمنظمات 

ید، المجموعات على سبیل المثال المناطق التي تعاني من الفقر الشد -تفاصیل حول كیفیة عمل المدینة مع الفئات المحرومة
فال، غیر الناطقین العابرة أو الرحل، سكان األحیاء الفقیرة أو العشوائیة، كبار السن، المرضى جسدیًا أو عقلیًا أو المعاقین، األط

.باللغة



التقييم األولي

 /الموضوعالمرجع
القضیة

تعلیقاتاإلرشادي القیاس نطاقیمالتقی مجال /السؤال

P المجموعات أو 7.1
المنظمات 

" الشعبیة"
والشبكات 
والتدریب

 المنظمات تشارك هل
 منظمات أو الشعبیة
 یطالتخط في المجتمع

 الحدث قبل ما
 بعد ما واالستجابة

 أحیاء لكل الحدث
المدینة؟

 منظمات المجتمع التي تغطي نسبة هامة من سكان-3
دث المدینة تشارك بفاعلیة في التخطیط ما قبل الح

.واالستجابة ما بعد الحدث عبر المدینة
واء هناك مشاركة في العدید من المنظمات الشعبیة س -2

 في بعض المواقع أو في بعض جوانب التخطیط أو
.االستجابة، لكنها لیست شاملة

الحد من  المنظمات الشعبیة الرئیسة على بینة بأهمیة -1
مخاطر الكوارث، وهي تدعمه من خالل زیادة الوعي، 

.یطلكنها ال تشارك بفاعلیة في االستجابة أو التخط
 في الشعبیة المنظمات من بسیطة مشاركة هناك -0

.المدینة

مشاركة ستتنوع أنواع المنظمات الشعبیة ال
ر بفاعلیة بدعم نشاطات الحد من مخاط
الكوارث من منطقة ألخرى ومن مدینة 
ألخرى، ویمكن أن تتضمن مجموعات 

ین الشباب، وجمعیات الشبان المسیحی
د على إلخ، وستعتم... والنوادي الریاضیة

ل أي من المجموعات تمتلك القدرة األفض
.على الجذب واإلمكانیات في كل موقع

P ل شبكات التواص7.2
االجتماعي

 ضمان عدم ترك"
"أحد خلفنا

 برامج توجد هل
 دمتق منتظمة تدریب

 المدینة سكان إلى
 ضررللت قابلیة األكثر
حاجة؟ واألكثر

.یتم القیام ببرامج التدریب مرة كل ستة أشهر -3
.یتم القیام ببرامج التدریب مرة كل سنة -2
ألكثر ال توجد أي برامج تدریب، لكن خرائط السكان ا -1

.قابلیة للتضرر اجتماعیًا متوافرة
ضرر ال توجد أي خرائط للسكان األكثر قابلیة للت -0

.اجتماعیاً 

نتیجة  تعتبر قابلیة التضرر االجتماعي
ثة التي للعوامل االجتماعیة قبل وقوع الكار 
ات من تخلق نقصًا في المؤهالت أو القدر 
من  أجل االستعداد واالستجابة والتعافي

رر تشمل قابلیة التض. حاالت الطوارئ
االجتماعي األشخاص الذین یرجح أن 

هم یعانوا من عدم التكافؤ بسبب ظروف
تبطة االجتماعیة القائمة مثل الظروف المر 

ي والعرق والمرض الطب والجندربالسن 
.واإلعاقة واألمیة والعزلة االجتماعیة

Preliminary assessment



P  /الخاص القطاع7.3
العمل أصحاب

 نسبة هي ما
 هالدی التي الشركات

 موثقة خطة
 األعمال الستمراریة

 خالل مراجعتها تمت
 شهراً  18 ال

الماضیة؟

.من الشركات% 100 -60 -3
.من الشركات% 60 -40  -2
.من الشركات% 40 -20  -1
.%20 من أقل -0

 /أشخاص 10 من أكثر الشركات
.موظفین

P ة تقنیات مشارك7.4
المواطنین

 فاعلیة مدى ما
 مواطني مشاركة
 اومجموعاته المدینة

 من الحد یخص فیما
الكوارث؟ مخاطر

مشاركة من خالل قنوات اإلعالم المختلفة  -3
). الاالجتماعیة، الرادیو، اإلیمیل، الصحف، أجهزة الجو (

دارة استخدام الجوال من أجل تدفق البیانات الداخلة، واإل
 النتیجة هي اتصاالت متعددة لكل. إلخ... الجماعیة

.مواطن سنویاً 
ن ال یتم جمع البیانات الداخلة م. عدة قنوات إعالم -2

ي تم الوصول إلى أغلب السكان عدة مرات ف. الجواالت
.السنة

.بعض القنوات، تحدیثات شبه منتظمة -1
یفة مشاركة السكان في الحد من مخاطر الكوارث ضع -0

.أو معدومة





:8األساسية 
الصمود زيادة قدرة البنية التحتية على

 المدینة، تواجهها قد تيال الكوارث مع الحساسة التحتیة البنیة منظومات بها تتعامل قد التي الكیفیة األساسیة هذه تتناول
 تيال اإلجراءات خالل من معها التعامل یتم أن یجب .النتائج هذه عن الناجمة المخاطر إلدارة االحتیاطات ووضع
:علیها تقتصر أن دون یلي ما تتضمن

التحتیة البنیة في أضرار وقوع احتمال في النظر .2 األساسیة في السیناریوهات ضوء في والكفایة األداء قیاس 
 الروابط وكذلك ،)المدینة خارج إلى الطریقین أحد قفل تم إذا المثال سبیل على اإلخالء قدرة على التأثیر( الموازیة

.)المیاه اداتإمد أو للكهرباء المثال سبیل على المستشفى فقدان حالة في التأثیر( المختلفة المنظومات بین
بینها الصالت بناءو  )الخاص القطاع في تكون قد التي تلك ذلك في بما( التحتیة البنیة جهات مع التواصل یعتبر 

.والصیانة لتنفیذوا والتصمیم والتخطیط األولویات تحدید في للمشروعات مناسباً  أمراً  الصمود على القدرة لضمان

Essential 8: Increase Infrastructure Resilience

ديثها حسـب الحاجـة وفقـًا فاية الروابط األساسية بـين منظومـات البنيـة التحتيـة الحساسـة والعالقـات بينهـا، وتحـوكتقييم قدرة 
.2للمخاطر المحددة في األساسية 



وهي المصلحة واصحاب المدینة علیها وافقت التي الصمود على القدرة معاییر تشمل والمشتریات المناقصات عملیات  
.الوقت طوال متناغمة /ثابته/متسقة

الزیادة مع التعامل على القدرة إلى تشیر والتي ،"الطفرة" قدرات تقییم یجب الطوارئ، إلدارة التحتیة للبنیة بالنسبة 
.وغیرها إجالؤهم تم الذین واألشخاص واإلصابات، والنظام، القانون قضایا بسبب لألحمال المفاجئة

 
 مغطاة وهي اآلمنة، رغی التحتیة البنیة استبدال أو التحصین أولویات لتحدید منهجیة ثالثیة عملیات إلى أیضاً  حاجة هناك

.2 األساسیة في بالكامل
 حیثما الطوارئ، حاالت يف لالستجابة التحدید وجه على والالزمة المدینة لتشغیل الالزمة البنیة الحساسة التحتیة البنیة تشمل
:علیها تقتصر أن دون یلي ما للعملیات الالزمة التحتیة البنیة تتضمن .مختلفة كانت



الطرقات وسكك الحدید والمطارات والموانئ األخرى -النقل
إمدادات وقود المركبات والتدفئة
منظومات االتصاالت
 ایاتالمیاه، الصرف الصحي، الكهرباء، الغاز، التخلص من النف(منظومات المرافق(
مراكز الرعایة الصحیة، المشافي
المدارس والمؤسسات التعلیمیة
مراكز المجموعات والمؤسسات
سلسلة إمداد األغذیة
االستجابة للطوارئ وتتضمن خدمات اإلسعاف والشرطة والمطافئ
السجون
اإلسكان االجتماعیة، الرعایة مدفوعات -"الخلفي المكتب" إدارة
منظومات الكومبیوتر والبیانات الداعمة لما سبق
سالمة ودیمومة مواقع التراث الثقافي والقطع األثریة على حسب الموارد.



:یمكن أن تتضمن البنیة التحتیة المطلوبة لالستجابة للكوارث ما سبق، وغیرها مثل

شعار وآلیات قد تشمل الكامیرات وأجهزة االست -مراكز قیادة الطوارئ أو الحوادث، وما یرتبط بها من منظومات االتصاالت ورصد الوضع •
تویترالجماعي مثل قراءة الرسائل القصیرة والمعلومات عبر  التعهید

مركبات المطافئ واإلسعاف والشرطة اإلضافیة •
الحرس الوطني والخدمات العسكریة األخرى •
معدات إزالة األتربة واألنقاض •
المضخات •
المولدات •
المرافق الریاضیة ومباني المدارس وغیرها التي یمكن أن تؤمن المأوى أو الملجأ •
قاعات الموتى •
.مرافق الحوسبة االحتیاطیة •



 :من بطاقة قیاس األداء زءتتضمن البیانات التي ستحتاجها الستكمال هذا الج
، )لمنفصـلةحـدة أو أكثـر مـن الجهـات الوایمكن أن تكـون كـل منهـا مملوكـة (لكل منظومة من البنیة التحتیة  الصمود على رةخطط القد

ط فقـدانها أو تـربتـي وبیانات عن تنفیذ هـذه الخطـط، موقـع األصـول الحساسـة، والعالقـة بینهـا وبـین السـكان الـذین تخـدمهم، والوثـائق ال
. 2هات في األساسیة ریو بالسیناها رار أض

  .دخالت هندسیةمن المرجح أن تأتي هذه البیانات من عدة منظمات، وقد یتطلب استكمال هذا القسم من بطاقة التقییم على األرجح م



التقييم األولي
 /الموضوعالمرجع

القضیة
تعلیقاتاإلرشادي القیاس نطاقالتقییم مجال /السؤال

P نظرة عامة على 8.1
 البنیة التحتیة

الحساسة

 على التحتیة البنیة قدرة ھل
 للمدینة، أولویة الصمود

 وأ خطة المدینة تمتلك وھل
 تحتیةال للبنیة استراتیجیة

  وتنفذھا؟

حة بالتعاون مع أصحاب المصل(تمتلك المدینة وتنفذ  -3
ة لحمایة خطة أو استراتیجیة للبنیة التحتیة الحساس) اآلخرین

ستراتیجیة تبرز اال. بنیتھا التحتیة ومرافقھا وخدماتھا الحساسة
الضغوط وتتضمن خطة الستمراریة الخدمات / المخاطر
.األساس

اسة ھناك منصة أو أي طریقة أخرى للبنیة التحتیة الحس -2
ق إلرساء فھم مشترك للمخاطر بین المدینة ومزودي المراف

 المخاطر على/ المتعددین حول نقاط الضغط على المنظومة
.مستوى المدینة

یة المخاطر مفھومة بالنسبة لبعض أنواع البنیة التحت -1
.الكبرى ولیس كلھا

 ىعل المخاطر تفھم یتم ولم .منصة وال خطط ال توجد ال -0
ً  الحساسة التحتیة البنیة .المدینة في تماما

P  البنیة التحتیة8.2
الوقائیة

 ائیةالوق التحتیة البنیة ھل
 دجی بشكل ومبنیة مصممة
 معلومات إلى استناداً 

المخاطر؟

افق مع توجد بنیة تحتیة وقائیة في جمیع الحاالت وتتو -3
ً إ لى أفضل الممارسات في تصمیم وإدارة األصول، استنادا

.معلومات المخاطر ذات الصلة
فق مع توجد بنیة تحتیة وقائیة في أغلب الحاالت وتتوا -2

ً إ لى أفضل الممارسات في تصمیم وإدارة األصول، استنادا
.معلومات المخاطر ذات الصلة

عض البنى توجد بنیة تحتیة وقائیة في بعض الحاالت لكن ب -1
التصمیم  التحتیة الوقائیة االستراتیجیة غائبة، وقد ال یكون

.واإلدارة متوافقان مع الممارسات األفضل
 األخطار /المخاطر من محمي غیر المدینة من كبیر جزء -0

.المعروفة

:أمثلة على البنیة التحتیة الوقائیة
وحواجز الفیضانات، مصدات
،أحواض الفیضانات
 حیثما كانت مستخدمة(حواجز األمواج)،
 المالجئ مثل مالجئ األعاصیر واألعاصیر

المائیة،
 مصارف العواصف والخزانات الجامعة لمیاه

العواصف،
 انظر ( المنغروفاألراضي الرطبة وأشجار

،)5األساسیة 
بةالمرك الصدمات امتصاص قابلیة تجھیزات 

.الزالزل مع للتعامل التحتیة البنیة على

Preliminary assessment



P میاه  -المیاه8.3
الشرب 

والصرف 
الصحي

 حدوث المتوقع من ھل
 لعم في كبیرة خسارة
 الخدمتین ھاتین

 بةبالنس األساسیتین
 ةالمدین من كبیر لجزء

 سیناریوھات في
 المتفق الكوارث
علیھا؟

ناریو لن یكون ھناك فقدان للخدمة حتى في السی -3
."األكثر حدة"
قد یحدث بعض الفقدان في الخدمة في  -2

."األكثر حدة"السیناریو 
ناریو قد یحدث فقدان كبیر في الخدمة في السی -1
."األكثر احتماالً في الحدوث"
 في الخدمة في الفقدان بعض یحدث قد -0

ً  األكثر" السیناریو ."الحدوث في احتماال
P  حدوث المتوقع من ھلالطاقة8.4

 في كبیرة خسارة
 ءلجز بالنسبة الخدمة

 في المدینة من كبیر
 الحدث سیناریو

 حالة في ؟"األسوأ"
 ستظل ھل الفشل،
 یةالتحت البنیة ممرات
 خالیة أي( آمنة للطاقة

 التسرب، مخاطر من
 الصعق وأخطار

؟)إلخ ... بالكھرباء

ناریو لن یكون ھناك فقدان للخدمة حتى في السی -3
."األكثر حدة"
یناریو قد یحدث بعض الفقدان في الخدمة في الس -2
."األكثر حدة"
ناریو قد یحدث فقدان كبیر في الخدمة في السی -1
ً في الحدوث" ."األكثر احتماال
  یناریوالس في الخدمة في الفقدان بعض یحدث قد -0
ً  األكثر" ."الحدوث في احتماال



 خسارة حدوث المتوقع من هل
 زءلج بالنسبة الخدمة في كبیرة
 سیناریو في المدینة من كبیر

 ،الفشل حالة في ؟"األسوأ" الحدث
 یةالتحت البنیة ممرات ستظل هل

 من خالیة أي( آمنة للطاقة
 الصعق وأخطار التسرب، مخاطر

؟)إلخ ... بالكهرباء

."األكثر حدة"لن یكون هناك فقدان للخدمة حتى في السیناریو  -3
."األكثر حدة"قد یحدث بعض الفقدان في الخدمة في السیناریو  -2
في  األكثر احتماالً "قد یحدث فقدان كبیر في الخدمة في السیناریو  -1

."الحدوث
 في احتماالً  األكثر" السیناریو في الخدمة في الفقدان بعض یحدث قد -0

."الحدوث

 خسارة حدوث المتوقع من هل
 زءلج بالنسبة الخدمة في كبیرة
 سیناریو في المدینة من كبیر

 ،الفشل حالة في ؟"األسوأ" الحدث
 یةالتحت البنیة ممرات ستظل هل

 مخاطر من خالیة أي( آمنة للنقل
 )إلخ ... والصدمات الفیضانات،

عبرها؟ للمرور قابلة

".األكثر حدة"لن یكون هناك فقدان للخدمة حتى في السیناریو  -3
."األكثر حدة"قد یحدث بعض الفقدان في الخدمة في السیناریو  -2
 في األكثر احتماالً "قد یحدث فقدان كبیر في الخدمة في السیناریو  -1

."الحدوث
 في الً احتما األكثر" السیناریو في الخدمة في الفقدان بعض یحدث قد -0

."الحدوث

 خسارة حدوث المتوقع من هل
 زءلج بالنسبة الخدمة في كبیرة
 سیناریو في المدینة من كبیر

؟"األسوأ" الحدث

."األكثر حدة"لن یكون هناك فقدان للخدمة حتى في السیناریو  -3
."األكثر حدة"قد یحدث بعض الفقدان في الخدمة في السیناریو  -2
ًال في األكثر احتما"قد یحدث بعض الفقدان في الخدمة في السیناریو  -1

."الحدوث
ًال في األكثر احتما"قد یحدث بعض الفقدان في الخدمة في السیناریو  -0

".الحدوث



P  الرعایة8.7
الصحیة

 ھناك ستكون ھل
 عالیة صحیة مؤھالت

 مع للتعامل كافیة
 الرئیسة اإلصابات
 یوسینار في المتوقعة

؟"األسوأ" الحدث

من اإلصابات الرئیسة في % 90أكثر من  -3
 6یمكن معالجتھا خالل " األكثر حدة"السیناریو 

.ساعات
من اإلصابات الرئیسة في % 90أكثر من  -2

 24یمكن معالجتھا خالل " األكثر حدة"السیناریو 
.ساعات

من اإلصابات الرئیسة في % 90أكثر من  -1
 36یمكن معالجتھا خالل " األكثر حدة"السیناریو 

.ساعات
 36 إمكانیة الرعایة الصحیة تحتاج إلى أكثر من -0

.ساعة أو غیر موجودة
P  التعلیم بنى من %مالتعلی مرافق8.8

 مخاطرة تحت الواقعة
 من الضرر

 راألكث" السیناریوھات
 ً  "الحدوث في احتماال

"حدة األكثر"و

ي ال توجد أي مرافق تعلیمیة تحت المخاطر ف -3
."األكثر حدة"السیناریو 

ي ال توجد أي مرافق تعلیمیة تحت المخاطر ف -2
ً في الحدوث"السیناریو  ."األكثر احتماال

من المرافق التعلیمیة واقعة تحت % 10 -5 -1
ً في "المخاطر في السیناریو  األكثر احتماال

".الحدوث
من المرافق التعلیمیة واقعة % 15أكثر من  -0

ً "تحت المخاطر في السیناریو  في  األكثر احتماال
".الحدوث



P  أصول8.9
 المستجیبین

األوائل

 معدات ھناك ستكون ھل
 للمستجیبین كافیة

 دعم مع األوائل
 حسب مدني أو عسكري

المقتضى؟

مستویات المعدات واألصول إما تم تصمیمھا أو  -3
و ثبت أنھا مالئمة بالممارسة للتعامل مع السیناری

."األكثر حدة"
مستویات المعدات واألصول إما تم تصمیمھا أو  -2

و ثبت أنھا مالئمة بالممارسة للتعامل مع السیناری
على الرغم من أن ذلك یعتمد على " األكثر حدة"

بات یتم اختبار ترتی. ترتیبات المساعدة المتبادلة
ة المساعدة المتبادلة من أجل احتمال تأثرھا بالكارث

.نفسھا
یو األصول ستلبي الحاجات األساس في السینار -1
.، لكن الثغرات موجودة ومعروفة"األكثر حدة"
اجات ھناك ثغرات كبیرة في القدرة على تلبیة الح -0

".وثاألكثر احتماالً في الحد"حتى تحت السیناریو 

.9سیة انظر األسا -تعیین المستجیبین األوائل
بین المستجی/ تتضمن أصول القانون والنظام

:عناصر مثل
 مطافئ، إسعاف، شرطة(مركبات)،
،مروحیات وطائرات
مستلزمات أو ومخزون للطوارئ غذاء 

األولیة، اإلسعافات
المالجئ
االحتیاطیة المولدات
)أعاله انظر-االتصاالت منظومات)
)أدناه انظر-العملیات مراكز)
(أدناه انظر-الرئیسة المباني)
(انظر-المعلومات تكنولوجیا منظومات 

.(أدناه
الستعادة المطلوبة المرافق مركبات 

 والمیاه واالتصاالت الطاقة خدمات
الصحي، والصرف

كاسحات مثل أخرى حیویة معدات 
 والرافعات والشاحنات التربة

.إلخ...والمناشر
 وأ نفسھا األصول من إما الخدمة تقدیم یمكن

.محدد دعم أو بدیل خالل من





:9األساسية 
ضمان االستعداد و االستجابة الفعالة للكوارث

بالغها بانتظام، وتحدیثها واالستعداد الطوارئ خطط وضع  األساسیة يف الهیكل خالل من المصلحة اصحاب جمیع إلى وإ
 المجتمع موعاتومج التحتیة البنیة ومشغلي المجاورة والمدن الحكومة في األخرى المستویات خاصة بصفة ذلك ویشمل( 1

 الطبیة مداداتواإل والمیاه باألغذیة للتضرر القابلین السكان وتزوید الطوارئ، خطط في والنظام القانون إدراج .)المحلي
.)المثال سبیل على المساكن إلصالح( األساس والسلع والمأوى

Essential 09: Ensure Effective Disaster Response

:، وضمان االستجابة الفعالة للكوارث، على سبيل المثال من خالل2البناء على السيناريوهات في األساسية 



لصلةا ذات الفعالة االتصاالت ومنظومات المبكر اإلنذار ومنظومات والرصد الكشف معدات وتركیب تطویر 
.المجتمعیة والمجموعات المصلحة اصحاب لجمیع

الجهات ینوب المجاورة، المقاطعات أو المدن في للطوارئ االستجابة لمنظومات البیني التشغیل قابلیة ضمان 
.المجاورة والمدن

ذلك في بما األوسع للطوارئ االستجابة "منظومة" جوانب لجمیع منتظمة وتمرینات اختبارات /تدریبات إجراء 
.والمتطوعین المجتمع عناصر

 
على درینقا لیكونوا وغیرهم والمتعاقدین المهندسین مع الطوارئ حاالت في واالستجابة المخاطر من الحد دمج 

.والتعافي واالستجابة االاستعداد عملیات في وكفاءة بفعالیة المشاركة
دارة تنسیق .اإلغاثة وكاالت ومشاركات االستجابة فعالیات وإ
حكام بسرعة األموال لصرف فعالة آلیة وجود من المسبق التأکد )10 اسیةاألس( الکارثة وقوع بعد وشفافیة وإ
3 األساسیة( منه والتعافي الحدث بعد ما لحاالت لالستجابة ومحمیة كافیة طوارئ أموال تخصیص(.



): ألرجحمن عدة منظمات وجهات على ا(تتضمن البیانات التي ستحتاجها الستكمال هذا الجزء من بطاقة قیاس األداء 

أنظمة اإلنذار المتوافرة ومن تصل إلیهم، •

جراءات إدارة الطوارئ التي تأخذ بعین االعتبار على وجه التحدید تأثیر السیناریوهات في ال• ، 3قسم خطط وإ

المؤهالت، سجالت التدریبات والممارسات،  -التوظیف والمعدات -توثیق المستجیبین األوائل•

تمدة، سجالت تحدید المنظومات التي تكون فیها قابلیة التشغیل البیني مع الجهات األخرى حاسمة والمعاییر المع•
.التقییمات ونقاط التعلم والتحسینات التي تم سنها



التقييم األولي

المرج
ع

 /الموضوع
القضیة

 مجال /السؤال
التقییم

تعلیقاتاإلرشادي القیاس نطاق

P  خطة المدینة تمتلك ھلراإلنذار المبك9.1
 تشغیل إجراءات أو

 حالة في للتصرف قیاسیة
 المبكر اإلنذار

 ھي ما والتوقعات؟
 التي السكان قطاعات

 منظومة إلیھا تصل
المبكر؟ اإلنذار

من السكان تصل إلیھم % 90یتوقع أن أكثر من  -3
.منظومة اإلنذار المبكر

من السكان تصل إلیھم % 75یتوقع أن أكثر من  -2
.منظومة اإلنذار المبكر

نظومة یتوقع أن أكثر من نصف السكان تصل إلیھم م -1
.اإلنذار المبكر

 اإلنذار منظومة إلیھم تصل السكان نصف من أقل -0
.المبكر

 ارلإلنذ تقنیة إمكانیة أي توجد ال اآلن، حتى
.للزالزل المبكر

P خطط إدارة 9.2
األحداث

 إلدارة خطة ھناك ھل
 االستعداد أو الكوارث

 لحاالت االستجابة أو لھا
 قدرة تحدد الطوارئ

 التخفیف على المدینة
 ةواالستجاب واالستعداد

 الطوارئ لحاالت
المحلیة؟

ھناك خطة إلدارة الكوارث أو االستعداد لھا أو  -3
 االستجابة لحاالت الطوارئ تحدد قدرة المدینة على

 التخفیف واالستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ
.المحلیة

ي توجد خطة شاملة لكنھا تتضمن ثغرات كبیرة ف -2
الستجابة تغطیة قدرة المدینة على التخفیف واالستعداد وا

.لحاالت الطوارئ المحلیة
توجد بعض الخطط لكنھا لیست شاملة أو تم  -1

.االشتراك بھا
.معلومة خطة أي وجد ال -0

 وبنیة موتنظی المدینة استراتیجیة الخطة تقدم ھل
 واراألد تحدد ھل واالستجابة؟ االستعداد توجیھا

 التعاون وإجراءات والموارد والمسئولیات
 في ینالرئیس المصلحة اصحاب بین والتنسیق
المدینة؟

Preliminary assessment



P /  التعیین9.3
احتیاجات 
نالمستجیبی

 إدارة سلطة تمتلك ھل
 المسئولة الكوارث

ً  طاقما  لدعم كافیا
 المستجیبین واجبات
 حالة في األوائل

 األحداث سیناریو
الفجائیة؟

ل توجد قدرات احتیاطیة وقد تم اختباھا إما من خال -3
 الحدث الواقعي أو تمرینات الممارسة لسیناریوھات

وسیكون باإلمكان  -2الكارثة والمخاطر في األساسیة 
.ساعات 4تغطیة كل األحیاء خالل 

.ساعة 48 -24تغطیة كل األحیاء خالل  -2
.ساعة 72 -48تغطیة كل األحیاء خالل  -1
.احتیاطیة قدرات توجد ال -0

 في بالكامل مغطاة المعدات كفایة مستویات
.8 األساسیة

P االحتیاجات 9.4
من المعدات 

وإمدادات 
اإلغاثة

 اتاالحتیاج تحدید تم ھل
 المعدات من

 وتوافر واإلمدادات،
بوضوح؟ المعدات

تم تحدید االجتیاجات، وربطھا بسیناریوھات  -3
.الكوارث وتم أخذ دور المتطوعین باالعتبار

تم تحدید االجتیاجات، وربطھا بسیناریوھات  -2
.الكوارث

.تحدید االحتیاجات اسمي أو تخمیني -1
.)خطة تجود ال أو( االحتیاجات تحدید یتم لم -0



P الغذاء والمالجئ والسلع 9.5
مدادات الوقود األساسیة وإ

 على قادرة المدینة ستكون هل
یواء إطعام في االستمرار  عدب سكانها وإ
الحدث؟

اس ، إمدادات الطوارئ من الغذاء وعناصر اإلغاثة األس"األكثر حدة"في السیناریو  -3
.تجاوزت الحاجة المقدرة

اس ، إمدادات الطوارئ من الغذاء وعناصر اإلغاثة األس"األكثر حدة"في السیناریو  -2
.كانت معادلة للحاجة المقدرة

اس ، إمدادات الطوارئ من الغذاء وعناصر اإلغاثة األس"األكثر حدة"في السیناریو  -1
.أو أكثر% 2كانت أقل من للحاجة المقدرة بـ 

اس ، إمدادات الطوارئ من الغذاء وعناصر اإلغاثة األس"األكثر حدة"في السیناریو  -0
.ساعة 24أو أكثر وثغرة الغذاء تجاوزت % 5كانت أقل من للحاجة المقدرة بـ 

P ل بین التشغیل البیني والعم9.6
الجهات

 مع الطوارئ، لعملیات مركز یوجد هل
 وأتمتة الجهات، جمیع من مشاركة
 مةالمصم القیاسیة التشغیل إجراءات
  اتالسیناریوه مع للتعامل خصیصاً 

 ثراألك" و "الحدوث في احتماالً  األكثر"
؟"حدة

 وفیرة، مصممة للتعامل مع/ یوجد مركز لعملیات الطوارئ مع اتصاالت قویة -3
 .، وجمیع الجهات ذات الصلة تشارك فیه"األكثر حدة"السیناریو 

 وفیرة، مصممة للتعامل مع/ یوجد مركز لعملیات الطوارئ مع اتصاالت قویة -2
.، فقط الجهات األساس ذات الصلة تشارك فیه"األكثر حدة"السیناریو 

أكثر  أو جهة أو/مركز عملیات الطوارئ مخصص لكن االتصاالت قابلة للتضرر و -1
.ذات صلة غیر مشاركة

.ال یوجد مركز لعملیات الطوارئ -0
P  كالً  والتدریبات الممارسات تتضمن هلالتدریبات9.7

والمهنیین؟ الجمهور من
یكون تمثیًال مجموعة سنویة من التدریبات تم التحقق من صحتها من قبل المهنیین ل-3

.  وهاتالسیناری" األكثر احتماًال في الحدوث"و" األكثر حدة"واقعیًا للسیناریوهات 
لسیناریوهات التدریبات السنویة تم التحقق منها من قبل المهنیین، لكن اختبارات ا -2

.محدودة
.عیةلم یتم اختبار كل السیناریوهات، لیست واق -تمرینات جزئیة مخصصة -1
).انظر أعاله -أو ال توجد خطة(ال توجد تمرینات  -0





:10األساسیة 
عادة البناء على أسس أفضل اإلسراع بالتعافي وإ

:اجة إلىبعد أي كارثة، یكون هناك ح. إعادة البناء على أسس أفضل هي العنصر األساس إلطار سنداي واألساسیات العشر

عــادة البنــاء، مــع د • ات النــاجین مــن الكــوارث والمجموعــات المتضــررة فــي صــمیم التعــافي وإ عمهــم ضــمان وضــع احتیاجــ
عادة بناء المأوى واألصول وسبل المعیشة بالمقاییس األعلى للقدرة عل .ى الصمودومنظماتهم المجتمعیة لتصمیم وإ

لـــة األمـــد یجـــب أن یضـــمن المخططـــون أن تكـــون بـــرامج التعـــافي متســـقة مـــع أولویـــات المنـــاطق المتـــأثرة بـــالكوارث الطوی •
.وتنمیتها

عادة البناء إلى حد ما قبل الكارثة، وهو أمر حاسم بال عادة التأهیل وإ نسـبة إلعـادة البنـاء یمكن التخطیط المسبق للتعافي وإ
. الحـدث على أسس أفضل وجعل األمم والمدن والمجتمعات أكثـر قـدرة علـى مجابهـة مخـاطر الكـارث ممـا كانـت علیـه قبـل

یثمـا اقتضـى یجب أن تغطي خطط ما قبل الكارثة مـن أجـل التعـافي فـي مـا بعـد الكارثـة مـا یلـي مـع بنـاء القـدرات الـالزم ح
:األمر ذلك

Essential 10: Expedite Recovery and Build Back Better

ــل  ــدها، وأنــه بعــد و  وقــوعضــمان وجــود خطــط كافیــة قب ــي تــم تحدی ــة وفقــًا للمخــاطر الت ــة، فــإن احتی قــوعالكارث اجــات أي كارث
عادة البناء، مع دعمهم لتصمیم وتنفیذ إعادة البناء .المتضررین هي محور التعافي وإ



إلخ ... النفسیة االحتیاجات مع والتعامل واالتصاالت والمیاه والغذاء الملجأ تأمین.
مؤقتة كمالجئ للمدارس استعمال أي تخطیط.
خطار الوفیات تحدید .األقرباء أقرب وإ
دارتها األنقاض إزالة .وإ
المهجورة الممتلكات على السیطرة.
دارة األولویات وتحدید الجهود وتنسیق والدولي، والوطني المحلي والتمویل المساعدات إدارة  قدر أقصى یقلتحق الموارد وإ

.والشفافیة والمنفعة الكفاءة من
عادة التعافي أجل من االستثماریة القرارات جمیع في الكوارث مخاطر من الحد من المزید إدماج .البناء وإ
عادة الشركات استمراریة .االقتصادي التشغیل وإ
دماجو  المحتملة الجدیدة التضرر قابلیة لتقییم الكوارث بعد ما /رجعي بأثر تقییمات إجراء :التعلم حلقات  أنشطة في التعلم إ

المستقبل في واالستجابة التخطیط



خطط لما بعد الحدث، وقد :تتضمن البیانات التي ستحتاجها الستكمال هذا الجزء من بطاقة قیاس األداء
.تكون من عدة منظمات وجهات



التقييم األولي
 /الموضوعالمرجع

القضیة
تعلیقاتاإلرشادي القیاس نطاقمالتقیی مجال /السؤال

P10.1 التخطیط
ما بعد للتعافي فی

قبل  -الحدث
الحدث

 وأ استراتیجیة ھناك ھل
 يللتعاف موجودة عملیة
 بعد البناء وإعادة

 ذلك في بما الحدث،
 التشغیل إعادة

 والجوانب االقتصادي
إلخ؟ ...المجتمعیة

تینة عملیة قائمة، وھي م/ ھناك استراتیجیة -3
ومفھومة من قبل اصحاب المصلحة ذوي 

.الصلة
عملیة قائمة، وھي / ھناك استراتیجیة -2

مفھومة من قبل اصحاب المصلحة ذوي 
.الصلة، لكن فیھا بعض الضعف

كنھا االستراتیجیات ل/ توجد بعض الخطط -1
 لیست شاملة أو تم االشتراك بھا من قبل

.اصحاب المصلحة ذوي الصلة
.ال یوجد أي خطة معلومة -0

ى ستحتاج خطط التعافي الشاملة ما بعد الحدث إل
:التفصیل، على سبیل المثال

ترتیبات مؤقتة للمرافق المتضررة؛
مواقع ومصادر اإلسكان المؤقت؛
إزالة سیاسات الفرز للتفتیش والتصلیح و

األنقاض؛
ترتیبات االستشارة والدعم الشخصي؛
ترتیبات الدعم المجتمعي؛
ن مخطط ترتیبات التشغیل االقتصادي، وتحسی

.اءالمدینة ووظائفھا عند العمل على إعادة البن
 لكن مختلفة، منظمات من الخطط تكون أن یمكن
 االفتراضات توافق أجل من مراجعتھا یجب

.واألولویات
P

10.2
الدروس 
  -المستفادة

حلقات التعلم

 عملیات تتضمن ھل
 الحدث بعد ما التقییم
 رةوالقد الفشل تحلیل
 استخالص على

 يالت المستفادة الدروس
 متصمی ذلك بعد تغذي
 ادةإع مشروعات وتنفیذ
البناء؟

 الستخالص قائمة الواضحة العملیات -3
 كھنا .الكارثة بعد فیما الفشل من الدروس

 ھذه لتغذیة وواضحة فعالة عملیات /آلیات
 ادةإع مشروعات وتنفیذ تصمیم في الدروس

.البناء
 من الدروس الستخالص عملیات ھناك -2

 لعملیاتا /اآللیات لكن الكارثة بعد فیما الفشل
 وتنفیذ تصمیم في الدروس ھذه لتغذیة

.نالتحسی تتطلب البناء إعادة مشروعات
 كنل ونشرھا الدروس بعض استخالص تم -1

.منھجیة أو معمقة بطریقة لیس
 وتعتمد منظمة غیر المستفادة الدروس -0

.األفراد على

 یفیةالك فھم على المدینة مساعدة في حاسم التعلم ھذا
 "ضلأف أسس على البناء تعید" أن فیھا یمكن التي
 إدراج إعادة یمكن .المخاطر فھم تحسین وفي

 يف الحقیقیة األحداث من الجدیدة والدروس المخاطر
 نالمبی النحو على المدینة، في المخاطر إدارة إطار

.2 األساس في

Preliminary assessment


