


إدارة مخاطر الكوارث 
ية :الحضر

العمليات, القدرات, المعرفة
واألنظمة المطبقة لتوقع 
ة المخاطر ومنعها واالستجاب

ي منها بشكل
ر
.فعاللها والتعاف



الوقاية
الجاهزية 
واالستجابة

التكيف
تخفيف حدة 

الكوارث

ي والبيئة التخطيط الحضر

الوعي بالمخاطر

ي وإعادة 
ر
التعاف

البناء



زيادة المعرفة والوعي بالمخاطر
ي رفع كفاءة الوقاية والجاهزية واال •

ر
ستجابة تحديد وتقييم المخاطر المستند إىل األدلة هو أساس حاسم ف

للمخاطر

 بالمخاطر يزيدون من القدرة عىل التعامل مع جميع أنواع الصدمات•
ً
ر واألكثر وعيا والضغوطالسكان المطلعي 

ي تقليل المخاطر وتعزيز المرونة•
ر
اكهم هو أمر رئيسي ف ا وإشر

ً
استشارة السكان األكثر ضعف



ث مشاركة المعرفة بمخاطر الكوار 
ي المجتجميعمع 

ن
ن ف مع المعنيي 

ن كفاءة  خطوة مهمة لتحسي 
االستجابة للكوارث

أدوات رفع الوعي 



تدابث  الوقاية لتقليل آثار الكوارث
التدابي  الهيكلية مثل السدود وأنظمة تجميع مياه األمطار•

ن واألنظمة • ن البناء)التدابي  غي  الهيكلية مثل القواني  (قواني 



ر االستعداد  تحسي 
واالستجابة للكوارث



ي المست
ر
دام التعاف

وإعادة اإلعمار 
بشكل أفضل

ي الوقت المناسب وبشكل فعال•
ن
لضمان يجب استعادة الخدمات األساسية والمرافق ف

ية المستد امةظروف معيشية آمنة للسكان واالنتقال من األزمة إىل التنمية الحضن

ن الممارسات والمرافق ل• ي وإعادة اإلعمار الفرصة لتحسي 
ن
جعل المدن توفر عمليات التعاف

ي مواجهة الكوارث من خالل نهج إعادة البناء بشكل أفض
ن
لأكير قدرة عىل الصمود ف



ار تعزيز التخفيف من آث
تغث  المناخ

ي •
ية واالستخدام المختلط لألراضن ن للبنية يمك: الكثافة الحضن

ي وركوب الدراجات
ن المش  وتقاسم التحتية األكير كفاءة تمكي 

م تقليل السيارات وأنظمة النقل الرسي    ع بالحافالت بحيث يت
االعتماد عىل السيارات واالزدحام والتلوث

ات العامة التشجي  والمحافظة عىل البيئة الطبيعية والمساح•
ي أكسيد الكربون

اء تعزز امتصاص ثانن الخضن

وي    ج للطاقة الشمسية ، والحد من هدر الطاقة بشك• ل عامالير

ن إدارة النفايات• ي : تحسي 
ن
 مدافن يؤدي تحلل المواد العضوية ف

د إىل تقليل يؤدي التسمي. النفايات إىل انبعاثات غازات الدفيئة
ا 
ً
من انبعاثات غازات الدفيئة ؛ تقلل إعادة التدوير أيض

.استخدام الطاقة



زيادة تدابث  
رةالتكيف والقد

ية لمواجهة المخاطر باستخدام حلول مبنية أو  غي  مبنية تعديل األنظمة الطبيعية أو البرس 
ات تغي  المناخ الحال ن القدرة عىل التكيف مع تأثي  ي تحسي 

ن
ية والمستقبليةيمكن أن يساهم ف



ي •
ن
ي وتقسيم المناطق للسماح بالسكن ف

 المناطق تخطيط استخدام األراضن
فقطاالمنة 

ن البناء مع الظروف المناخية المستقبلية والظ• واهر الجوية تكييف قواني 
الشديدة

ن • ن المحليي  تعميم العمارة التكيفية وتدريب الحرفيي 

ي الحتواء السعة القصوى•
/ المطلوبة تنفيذ شبكات رصف واسعة بما يكفن

ربما )المتوقعة ، وتنظيم صيانة الضف لتجنب انسدادها بالنفايات
(بمشاركة المجتمع

ي أوقات الفيضا•
ن
ي ف

نات ؛ إدخال التشجي  لتجنب التعرية وتدهور األراضن
أنواع األشجار وممارسات الحراجة األقل عرضة للعواصف

بعض األمثلة-زيادة تدابث  التكيف والقدرات 



الوقاية
الجاهزية 
واالستجابة

التكيف
تخفيف حدة 

الكوارث

ي والبيئة التخطيط الحضر

الوعي بالمخاطر

ي وإعادة 
ر
التعاف

البناء


