
برنامج جعل المدن قادرة 

(2030مدن  مرنة )2030عىل الصمود 

  
 
2030ديسمبر /كانون األول–2021يناير /كانون الثان



  : إطالق الحملة عىل المستوى العالم  
 

مايو /أيار30ف
  ألمانيا 2010

 
بمدينة بون ف

مدينة إىل هذه الحملة4360حتى تاريخه، انضّمت 

ام بتعزيز القدرة عىل الصمود شهادة االلبى 

الصمودحملة جعل المدن قادرة على 



: حول ما يىل  2030سوف تتمحور برنامج جعل المدن قادرة عىل الصمود 

الصمودعىلالقدرةتعزيز نحو الطريقخارطة•

اكة• عالميةشر

إقليميةشبكة•

حوكمةهيكلية•

المعرفّيةوالتوجيهاتاألدواتمنمجموعة•

https://mcr2030dashboard.un.orgالمعلوماتلوحة•

دليل•
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2020نوفمبر /تشرين الثاني24انطالقًا من 

https://mcr2030dashboard.un.org/


نامج  اتيجية لتر
2030جعل المدن قادرة عىل الصمود األهداف االستر

اتيجية :  األهداف االسبى

ن . 1 امها بخطط الحد من مخاطر الكوارث والقدرة المحلية عىل فهم المدن للمخاطر تحسي  ن  ]المدن تعرف أكت  [الصمود وضمان التر

ن . 2 اتيجياتقدرة المدن عىل وضع تحسي  ط بشكل أفضلالمدن [الصمود محلية لتعزيز قدرتها عىل خطط /اسبى
ّ
]تخط

اتيجياتلتنفيذ دعم المدن . 3 ذ بشكل أفضلالمدن [الصمود محلية لتعزيز قدرتها عىل خطط /اسبى
ّ
]تنف

:  ما يىل  األهداف الشاملة تتضمن

ن الحكومة المحلية والحكومات والجمعيات الوطنية التابعة للحكومات الروابط الرأسية تعزيز • المحليةبي 

ن لضمان استدامتهااألفقية الروابط تعزيز • كاء المحليي  ن الشر بي 

م ومشاركة المعارف ببعضها البعض المدن ربط •
ّ
ألغراض التعل
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( 2030مدن مرنة )2030لمحة عامة عن برنامج جعل المدن قادرة عىل الصمود 



مود خارطة الطريق نحو تعزيز القدرة عىل الص
نامج جعل المدن قادرة عىل الصمود  2030لبر

ن -أكت  تعرفالمدن امها وضمانللمخاطرالمدنفهمتحسي  ن د الحبخططالتر

الصمودعىلالمحليةوالقدرةالكوارثمخاطر من

طالمدن
ّ
ن -أفضلبشكلتخط وضععىلالمدنقدرةتحسي 

اتيجيات الصمودعىلقدرتها لتعزيز محليةخطط/اسبى

ذ المدن
ّ
اتيجياتلتنفيذ المدندعم-أفضلبشكلتنف محليةخطط/اسبى

الصمودعىلقدرتها لتعزيز 

–المرحلة أ 
المدن تعرف أكبر 

–المرحلة ب 
ط 

ّ
المدن تخط

بشكل أفضل

–المرحلة ج 
ذ بشكل 

ّ
المدن تنف

أفضل

رفع الوع  حول الحد من•
مخاطر الكوارث

ويلزيادة فرص الحصول عىل التم•
ىل ضمان قدرة البنية التحتية ع•

الصمود
ة من ال•

ّ
  حلول مستمد

طبيعة تبننّ
•  

ن
إدماج المخاطر المناخية ف
اتيجيات والخطط  االستر

ضمان شمول الجميع •

ن تحليل المخاطر • تحسي 
ن مهارات التشخيص من• تحسي 

أجل التخطيط 
اتيجيات وال• ن االستر خطط تحسي 



تحقيق -المرونةمركز
القدرة على الصمود

:الهدف الرئيس  

منارصة المدينة وإلهامها-

ن ال- مدنتعزيز التعاون والدعم بي 

  برنا-
مج دعم المدن المسّجلة فن

جعل المدن  قادرة عىل الصمود 
  تبادل 2030
المعرفةفن
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تحقيق القدرة على الصمود-المرونةمركز

  أنيجب
 
  المدينةتستوف

 
:التاليةالمواصفاتالحالةهذهف

  تكون•
ن
جالمرحلةف

إما بشكل منحة مالية أو بشكل( كحد أدنن )ألف دوالر أمريك  25االستعداد الستثمار مبلغ •

اًما لم ن تها، ويمكن أن يكون ذلك التر عىط لمدينة أخرى لدعم مست 
ُ
رة واحدة أو مساهمة عينية ت

.  سنوًيا

  نجحتقد تكون•
ن
.الطريقخارطةمنتنبثقاألقلعىلواحدةمبادرةتمويلف

هن•   مفيدةمعرفةأدواتإنتاجعىلقدرتها عنتتر
ن
هاو الكوارثمخاطر منالحد مجالف .نشر

ن المعرفةتبادلبتشجيعتقوم• ن المدنبي  .األقرانوبي 



كاء برنامج جعل المدن قادرة عىل الصمود  شر
2030
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كاء الرئيسيون  الشر

كمنصةتكونأنإىل2030الصمودعىلقادرةالمدنجعلبرنامجهدفت•   يشبى
 
كاءوتقديمهاملكيتها ف منظماتال/والوكاالت ،الرئيسيونالشر

  الدولية
رالنر

ّ
هاالفنيةالمعارفتوف   احتياجاتها أجلمنللمدنالالزمةالموارد منوغت 

عىللقدرةاوتعزيز الكوارثمخاطر منالحد مجالفن
.الصمود

كاء سوف • :  الرئيسيون بما يىل  يقوم الشر

oأعضاءبصفتهم2030الصمودعىلقادرةالمدنجعلبرنامجلمساعدةوجهودهمومعارفهمبوقتهمالمساهمة  
العالميةالتنسيقلجنةفن

o ة لدعم برنامج جعل المدن قادرة عىل الصمود   عشر
  دعم المجاالت المواضيعية االثننر

2030المشاركة فن

oاتيجر  المستوىعىل2030الصمودعىلقادرةالمدنجعلبرنامجدعم قاءبلضمانالمستوىرفيعةمدخالتوتقديماألوىل،بالدرجةاالستر
اتيجية   االستر
مالصحيحمسارها فن

ّ
نامجوتقد ا التر

ً
الرئيسيةالنجاحلقياساتوفق

oاءالعملخاللمنبنشاط2030الصمودعىلقادرةالمدنجعلبرنامجدعم اكةبأدوار والقياماألقرانمنومرشدينمراجعةكختر والوساطةالشر
  بما والمنارصة،

2030الصمودعىلقادرةالمدنجعلبرنامجإىلاالنضمامعىلالمدنتشجيعذلكفن
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كاء القائمون عىل الدعم  الشر

كاء• سقأنشطةأووالياتلديها متخصصةمنظمات/وكاالت عنعبارةهمالدعمعىلالقائمونالشر
ّ
ا تت

ً
ساق

ّ
ا ات

ً
عىلقادرةالمدنعلجبرنامجمعجيد

  محددةتقنيةمدخالتتقديمويمكنهم2030الصمود
  المجاالت فن

ّ المدنتدعمالنر  
  ال اعتر للمضن

 مجاعشر ثنن
ا
وعىللمواضيعيةات ال المجامنل

.الصمودعىلالقدرةتعزيز نحو الطريقخارطةامتداد 

كاءسيعمل• عىلفاعلةتصبحك  2030الصمودعىلقادرةالمدنجعلبرنامجوسيساعدوناإلقليم  المستوىعىلالدعمعىلالقائمونالشر
.اإلقليم  المستوى

ع• شجَّ
ُ
  المجتمعومنظماتالحكوميةغت  والمنظماتاإلنمائيةالوكاالت ت

ها اإلعالمسائطوو البحثّيةوالمؤسساتاألكاديميةواألوساطالمدنن وغت 
نامجإىلاالنضمامعىل كاءبعضيكونوقد .التر كاءواإلقليميةالمحليةالتفّرعاتبمثابةالدعمعىلالقائمونالشر ن الرئللشر هيكليةوتختلف.يسيي 

كاء ن الشر ا الدعمعىلالقائمي 
ً
.للمنطقةوفق

  رئيسًيا دوًرا اإلقليميةالتنسيقلجنةستلعب•
ن التنسيقفن كاءبي  ن الشر .الدعمعىلالقائمي 

كاءيعمل• اكةبدوَريوسيضطلعونمرشدينبمثابةالدعمعىلالقائمونالشر نأخرىجهةمنوالمنارصةجهةمنوالوساطةالشر المدنجعلامجلتر
عألنه2030الصمودعىلقادرة

َّ
كاءهؤالءمنُيتوق نامجالعينيةمساهمتهممنكجزء  الخدماتهذهتقديمالشر ن كاءللشر ويمكن.للتر عىلالقائمي 

وي    جعىلبنشاطالعملالدعم نامجالتر دراتالقبناءوفعالياتاإلقليميةالتشبيكمناسباتاستضافةعتر 2030الصمودعىلقادرةالمدنجعللتر
  المدنمعوالمشاركةالمباشر الدعموتقديمالمعلومات،وتبادل

.اإلقليميةالتنسيقلجاناختصاصإطار فن
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مو الخدمات المتخصصون
ّ
القطاع الخاص ومقد

مإلحراز •
ّ
التقنيةشورةالمخدماتعىلالحصولإىلالمدنستحتاجالصمود،عىلالقدرةتعزيز نحو الطريقخارطةامتداد عىلالتقد

  
مها النر

ّ
.المتخصصةالوكاالت أو الخاصالقطاعمنظماتتقد

 ليمكن•
ّ
ن المتخصصالخدماتم  مقد   المدنودعمفرديأساسعىلالتقنيةالمشورةإسداءي 

ن
اتيجياتوضعف مخاطرمنلحد ااستر

.هاوتنفيذالصمودعىلالقدرةتعزيز/الكوارث

  الفاعلةالجهاتمنواسعةمجموعةيشملونهم•
مالنر

ّ
  بما المدنإىلالفنيةالخدماتتقد

ن
عىلوالقدرةالمخاطر،تقييماتذلكف

ن تحديث ،استخداموخططالبناءقواني   
السندات(اروإصد)تصنيفوخدماتللمدينة،المناختغت ّ سيناريوهاتووضعاألراضن

اتالبلديات،لتمويل ها المدينة،تصنيفومؤشر .الخدماتمنوغت 

 قائمةعىليحتويدليلتوفت  سيتم•
ّ
ن الخدماتم  مقد   المتخصصي 

ن
 مقلمعظميجوز.الخمسةالمناطقمنكلّ ف

ّ
الخدماتم  د

ن  التوريدءاتإجرا خاللمنالمدنمععقود أو تجاريةاستشاريةترتيباتإبرامويمكنهمخدماتهممقابلرسومفرضالمتخصصي 
اء) .المحلية(الشر

ونيةمنصةالدليلهذا سيكون• كاءإىلبالوصولللمدنتسمحإلكتر .فراءالصالصفحاتدليلبمثابةسيكونوهو .الشر
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وجمعيات البلديات الوطنية الحكومات 

اتيجياتوضععمليةودعمقيادةإىلالوطنيةالحكوماتستحتاج• عىلصمود العىلالقدرةوتعزيز الكوارثمخاطر منالحد استر

اتواألدواتالمشورةتقديمخاللمنالمحلية،الحكوماتمستوى َجمقد .المواردوتوفت  القدراتوبناءوالختر برنامجبشكللكذُيتر

  المستوىعىل
وي    جإىليرم  الوطنن بحيثلمحىل  االمستوىعىلالصمود عىلالقدرةوتعزيز الكوارثمخاطر منالحد ألهميةالتر

يةبالتنميةالمعنّيةالوزاراتمنيتجزأ ال جزًءا يكون   فاعلدور لعبالوطنيةبالحكوماتيجدر كما .الحضن
ن
المدنمنشبكةقخلف

مالتبادلتعزيز بغيةالواحد البلد ضمن2030الصمودعىلقادرةالمدنجعلبرنامجإىلالمنضّمة
ّ
ن والتعل .المدنبي 

كاءيحتاج• اكإىل2030الصمودعىلقادرةالمدنجعلبرنامجشر اصة  وبخالوطنية،الحكومةمستوىعىلالمعنّيةالوزاراتمعاالشتر

كاء يةالتنميةبمسائليتعاملونالذينالشر الرابطهذا د وجو لضمانالصمود،عىلوالقدرةالكوارثمخاطر منالحد ومشاكلالحضن

ن الرأس   ن عىلاألنشطةبي    المستويي 
.والمحىل  الوطنن

  رئيسًيا ا دورً واإلقليميةالوطنيةالمستوياتعىلاألخرىالتحالفات/والشبكاتللبلدياتالوطنيةالجمعياتتلعبسوف•
ن
دعمف

  المحليةالحكومات
ن
.2030الصمودعىلقادرةالمدنجعلبرنامجأثر زيادةوف
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لكوارثتقييمات القدرة على الصمود الستراتيجيات الحد من مخاطر ا

علىدرتهاقبتقييمللمدنتسمحالتيالصمودعلىالقدرةتقييمات

دنالملجعلالعشرةاألساسياتحولتعتمدالكوارثأمامالصمود

.الصمودعلىقادرة
14



أدوات التقييم والتحليل 

:للمخاطرالشي    عالتقييمأداة
والتهديداتالحاليةالمخاطر لتحديد 

  المحتملةالمستقبلية
بمخاطر بتتسبالنر

ية .وماديةبشر

  الصمود عىلالقدرةأداءقياسبطاقة
 
القدرةءبنا لجهةالمدنواقعلفهم:المدنف

يامللقواألنشطةاألولويةالمجاالت ولتحديد (األساسخطعنلمحة)الصمودعىل

تمهيد عىلاألداءقياسبطاقاتالمتابعةلوحةتساعد .الكوارثمخاطر منبالحد 
اكوعىلالحوار    المتعددينالعالقةأصحابإشر

.العمليةهذهفن

:ةالعامالصحةلنظامالصمود عىلالقدرةملحق
العامةالصحةمجاالت تغطيةودمجلتعزيز 

  الكوارثوعواقب
عليها الضوءتسليطيتمال النر

  بما 
  يكفن

.نةللمدياألصليةالمتابعةلوحةفن



بطاقة قياس أداء الصمود لنظم الصحة العامة

مخاطر منللحد المتحدةاألمممكتبمساهمةه  •
  الكوارث
  جهود فن

عىل19-كوفيدجائحةمنالتعافن
.المحىل  المستوى

متداد اعىلالصحيةاالعتباراتلتعزيز وضعها تم•
.الكوارثأمامالصمود عىلالقدرةتقييممنهجية

إلبالغطضوابه  بلوبائيةأو طبيةبأداةليسته  •
.التقييم
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2030ملخص فوائد اإلنضمام إلى برنامج جعل المدن مرنة 

خارطة طريق مرنة من ثالث مراحل2030يقدم برنامج مدن مرنة 

مجموعة من األدوات والتوجيهات المعرفّية

إمكانية الوصول إىل لوحة معلومات مدن مرنة 
2030

كاء اإلقليميي   والدوليي   المختصي    التفاعل والدعم من الشر
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ل المدن
ّ
كيف يمكن أن تسج

ولوج المدينة إىل 
ونية  الواجهة اإللكبى
وفتح ملف تعريف 

خاص بها

ىل توقيع رئيس البلدية ع
ام هذا  خطاب االلبى 

يل النموذج األساس   تب  
ام  لخطاب االلبى 

استكمال التقييم لمعرفة 
  وصلت 

المرحلة التى
إليها المدينة

https://mcr2030.undrr.org/resilience-roadmap/stage-assessment


روابط أساسية خاصة بالتسجيل بالبرنامج

إرشادي مفصل للحكومات المحلية متاح على هذا الرابط دليل 
https://mcr2030.undrr.org/how-join-mcr2030-local-government

بالبرنامجرابط التسجيل 
https://mcr2030.undrr.org/join
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mcr2030.undrr.org

 
ّ
  تستعد

.  مديننر
 مدينتك؟

ّ
هل تستعد



شكًرا

أمانة برنامج جعل المدن قادرة عىل 
الدول العربية –2030الصمود 

:  للمزيد من المعلومات، يرجر التواصل عىل العنوان التاىل  
mcr2030-arabstates@un.org
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