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التخفيف من املخاطر يف املـذن

تعريف •

األهذاف•

النشـاطات •

رغؼً احلكىيخ انغـىسَخ ثبنزؼبوٌ يغ اجلهبد 
انذاػًخ كربَبيج األيى ادلزحذح اإلمنبئٍ ػهً يؼبجلخ 

انىالغ انمبئى يٍ خالل رـىَش انجىن انزششَؼُخ 
وانزُظًُُخ وسفغ انمذساد واعزخذاو انزمُُبد 

احلذَضخ ورـىَش خـؾ انـىاست وانزذسَت ػهُهب 
نزحغٌن عجم انىلبَخ ورؼضَض انمذسح ػهً يىاجهخ 

ادلخبؿش ادلخزهفخ
النتائج  •



تعريف •

األهذاف•

رـىَش انمذساد انىؿُُخ نهىلبَخ وانزؼبيم يغ ادلخبؿش ادلخزهفخالنشـاطات •

وسفغ انىػٍ   ادلخبؿشنهزخفُف يٍ  بيهخـشوؿُُخ رجين سئَخ 
نذي فئبد اجملزًغ

رمىَخ انمذساد انىؿُُخ واإللهًُُخ يٍ خالل انزُغُك ورجبدل  
اخلرباد وانزجبسة يف رلبل انزخفُف يٍ سلبؿش انكىاسس

رظًُى ُْكم وؿين إلداسح ادلخبؿش واألصيبد ػًٍ بؿبس  
انغُبعخ انؼبيخ نهزإْت واالعزؼذاد وادلىاجهخ يف األصيبد النتائج  •

التخفيف من املخاطر يف املـذن



تعريف •

األهذاف •

النشـاطات •

التطوير التشريعي 

:تبسٌط اإلطار المؤسساتً الوطنً إلدارة الكوارث1.

تمت مراجعة كافة المراسٌم والقرارات والبالغات الصادرة عن 

وقد أعدت . 2007حتى عام  1958مؤسسات الدولة المختلفة من عام 

بشكل متسلسل وواضح من حٌث تارٌخ اإلصدار والجهة التً أصدرتها 

والمهام والمسؤولٌات الملقاة على عاتق كل جهة من جهات إدارة 

.الكوارث

 الخمسٌةاقتراح واعتماد فصل خاص إلدارة الكوارث ضمن الخطة 2.

العاشرة

توقٌع عدة اتفاقٌات ضمن مجال الحد من مخاطر الكوارث مع عدد من 3.

(األردن، سوٌسرا، مالطا)الدول المجاورة والصدٌقة 

، والذي 1992إصدار الكود الزلزالً األول الخاص بالمبانً فً عام 4.

، وحدث بإصدار 1995تم اعتماده فً غالبٌة الدول العربٌة فً عام 

       2004ثانً عام 

النتائج  •
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تعريف •

األهذاف •

النشـاطات •

التطوير التشريعي 

المجلس األعلى للدفاع المدني

برئاسة رئيس مجلس الوزراء

اللجنة الوطنٌة العلٌا إلدارة الكوارث

برئاسة  وزير اإلدارة المحلية

اإلدارة المدنٌة والدفاع  ٌاتعمللالقٌادة المركزٌة 
المدنً

برئاسة وزير اإلدارة المحلية

اإلدارة المدنٌة والدفاع  القٌادات الفرعٌة لعملٌات
(قٌادة13) المدنً فً المحافظات

برئاسة المحافظ 

النتائج  •
القيادة الفرعية لعمليات اإلدارة المدنية 

والدفاع المدني

المحافظبرئاسة 

الصحة الشرطة الخدمات الفنٌة الدفاع المدنً اإلطفاء
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تعريف •

األهذاف •

النشـاطات •

:يشاجؼخ خـؾ انـىاست ورـىَشْب•
بػذاد وؤدتزخ لىاػذ ثُبَبد خـؾ ؿىاست 1.

احملبفظبد وحتذَضهب ثشكم دوسٌ
يشاجؼخ كبفخ خـؾ انـىاست يف احملبفظبد 2.
بػذاد خـخ ؿىاست منىرجُخ حملبفظخ محض3.
بػذاد خـخ ؿىاست منىرجُخ دلذَُخ ديشك  4.

انمذميخ
بػذاد خـخ ؿىاست خبطخ مبُظىيخ انُفؾ 5.

اخلفُف نهششكخ انغىسَخ نُمم انُفؾ
بػذاد ويشاجؼخ خـخ يكبفحخ انزهىس 6.

انجحشٌ
بطذاس رؼهًُبد خبطخ ثـشق اإلخالء يف 7.

ادلُشأد انزؼهًُُخ

تطوير خطط الطوارئ 

النتائج  •

التخفيف من املخاطر يف املـذن



رُفُز دوساد رذسَجُخ يف يىاػُغ سلزهفخ 1.
انغاليخ انؼبيخ وبداسح انكىاسس •
ؤمهُخ االرظبالد يف بداسح انكىاسس •
انكىاسس يف بداسح GISاعزخذاو •
واخلـىؽ انظُبَخ انىلبئُخ وانغاليخ انؼبيخ نهًشاثؾ•

وادلُشأد انجحشَخ 
عاليخ انؼًم ػهً َبلالد انُفؾ •
جىاص انغاليخ نهؼبيهٌن يف انظُبػخ انُفـُخ  •
بػذاد ورشغُم يشاكض يشالجخ يالزخ يف ادلغـحبد ادلبئُخ •
حشائك انغبثبد وؤَظًخ اإلَزاس ادلجكش •
االعزجبثخ نهكىاسس ادلُضبق اإلَغبين وادلؼبًَن انذَُب يف رلبل•

Sphere 
اإلخالء يف ادلذاسط•

ادلشبسكخ يف جىالد بؿالػُخ ودوساد خبسجُخ يف ثؼغ 2.
(عىَغشا، رشكُب، انُبثبٌ، اَكهزشا، يظش، كُُُب)انذول 

رُفُز ثُبَبد ػًهُخ حىل 3.
  ؿشؿىطرغشة َفـٍ ػهً َبلهخ َفؾ يف •
حشَك يف بحذي خضاَبد انُفؾ •
عُُبسَىْبد نكىاسس سلزهفخ يف كبفخ احملبفظبد•

تعريف •

األهذاف •

النشـاطات •

بناء القذرات الوطنية

النتائج  •
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ثُبء َظبيٍ يؼهىيبد جغشايف خبطٌن ثذػى انمشاس 1.
خبسؿخ  )يف حبالد انكىاسس ػهً ادلغزىي انىؿين 

(1/50000و  1/100000لُبط 
ثُبء َظبو يؼهىيبد جغشايف خبص ثذػى انمشاس يف 2.

حبالد انكىاسس ػهً ادلغزىي احملهٍ دلذَُخ ديشك 
(1/5000خبسؿخ لُبط )

ثُبء َظبيٍ يؼهىيبد جغشافٌُن خبطٌن ثةداسح 3.
ادلغزىدػبد انزًىَُُخ وانجزشونُخ

ثُبء خشائؾ سلًُخ خبطخ ثبدلخبؿش ادلزؼذدح 4.
...(انضالصل، األيشاع ادلشزشكخ)

ثُبء يُظىيخ ارظبالد العهكُخ إلداسح انكىاسس 5.
UHFو HFيانفخ يٍ َظبيٍ 

 videoجتهُض غشف انؼًهُبد يف احملبفظبد ثُظبو 6.
conference  وسثـهب وصاسح اإلداسح احملهُخ

العزخذايهب يف بداسح  GPSجهبص  24جتهُض 7.
انكىاسس يف يشاكض دػى انمشاس احملهٍ

تعريف •

األهذاف •

النشـاطات •

الذعم التقين 

النتائج  •
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:سفغ يغزىي انىػٍ نذي فئبد اجملزًغ يٍ خالل•
بطذاس كزُجبد يف رلبل اإلسشبد وانزؼبيم يغ انكىاسس 1.

انذنُم ادلُضيل، انضالصل، احلشائك، انفُؼبَبد، : يُهب
انؼىاطف ويىجبد انربد، اإلعؼبفبد األونُخ

انـُىس  اَفهىَضابطذاس نىحبد حىل ؤػشاع يشع 2.
وعجم انىلبَخ

 )رلهخ انجُئٍ انظغًن(بطذاس يىاد رىػُخ يىجهخ نألؿفبل 3.
كشرىَُخ وسلًُخ( كٍ يغزؼذًا)ونؼجخ 

رُفُز اعزجُبٌ حىل يغزىي انىػٍ نذي ؿالة ادلشحهخ  4.
االثزذائُخ يف ػذد يٍ ادلذاسط

ادلفبُْى ادلزؼهمخ ثبنكىاسس انـجُؼُخ )رُفُز دساعخ حىل 5.
نُزى بدساجهب يف ادلُبْج انذساعُخ( وعجم انىلبَخ يُهب

رشمجخ ثؼغ ادلشاجغ انؼهًُخ اخلبطخ ثبنزخفُف يٍ 6.
انكىاسس بىل انهغخ انؼشثُخ ورىصَؼهب ػهً احملبفظبد

بؿالق يىلؼٌن ػهً شجكخ االَزشَذ     7.
/ sy.org-www.cdrp

www.wiqaya.org

تعريف •

األهذاف •

النشـاطات •

التوعيـة

النتائج  •

التخفيف من املخاطر يف املـذن
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رؼضَض انمذسح ػهً يىاجهخ انكىاسس •
رإُْم ادلشكض انىؿين نهزخفُف يٍ سلبؿش  •

عبسوجبادلذٌ يف حٍ 
يششوع ادلشكض انىؿين نهزذسَت ػهً  •

ؤػًبل انجحش واإلَمبر وبداسح انكىاسس 
انظُبػُخ ػذساانزٌ عُزى رإعُغّ يف يذَُخ 

ادلُبؿك )يششوع انزخفُف يٍ ادلخبؿش يف  •
.ادلذٌ( احلؼشَخ

تعريف •

األهذاف •

النشـاطات •

النتائج  •

التخفيف من املخاطر يف املـذن



التخفيف من املخاطـر يف املـذن
رذػُى األَظًخ ادلاعغبرُخ وانزششَؼُخ نزخفُف  •

:يٍ خالل: ادلخبؿش
رذػُى بعزشارُجُخ رمهُم ادلخبؿش1.
رذػُى اِنُبد انزششَؼُخ ػهً ادلغزىي  2.

ادلشكضٌ
رذػُى اِنُبد انزششَؼُخ ػهً ادلغزىي احمله3ٍ.
دػى خـؾ ختفُف ادلخبؿش انضنضانُخ دلشافك 4.

انزحزُخ انكجًنح انجىن
دػى خـؾ انزخفُف يٍ آصبس انكىاسس 5.
دػى بداسح وختفُف ادلخبؿش ػهً يغزىي 6.

احملبفظبد
:  حتغٌن انىطىل بىل يؼهىيبد ادلخبؿش وبداسهتب •

:يٍ خالل
بَشبء لبػذح ثُبَبد رزؼًٍ األخـبس، 1.

وَمبؽ احلغبعُخ، وادلخبؿش وادلىاسد 
رؼضَض لبػذح ثُبَبد َظبو بداسح انكىاسس2.
دػى ورـىَش بَشبء لىاػذ ثُبَبد زلهُخ3.

أهذاف املشروع•



التخفيف من املخاطـر يف املـذن
وػغ خـخ سئُغُخ إلداسح انكىاسس انضنضانُخ يف يذَُخ •

:يٍ خالل: ديشك
يشاجؼخ اِنُبد ادلاعغبرُخ وانزششَؼُخ نزخفُف  1.

آصبس انضالصل 
يشاجؼخ ادلؼبسف وادلًبسعبد احلبنُخ2.
ادلخبؿش( يمبَُظ)رـىَش ياششاد 3.
رذػُى ياعغبد رمهُم سلبؿش انكىاسس ػهً 4.

يغزىي يذَُخ ديشك
وػغ بؿبس خلـخ سئُغُخ حىل سلبؿش انضالصل5.

رًُُخ ثُبء انمذساد نزخفُف آصبس يىاعى اجلفبف •
:يٍ خالل: ادلغزمجهُخ

يشاجؼخ اِنُبد ادلاعغبرُخ وانزششَؼُخ نزمهُم 1.
سلبؿش اجلفبف 

دػى ورمىَخ بؿبس نهخـخ انشئُغُخ حىل آصبس 2.
اجلفبف

رمىَخ لذساد ختفُف آصبس يىاعى اجلفبف 3.
ادلغزمجهُخ

أهذاف املشروع•



التخفيف من املخاطـر يف املـذن

رؼضَض ديج شاوٌ انُىع االجزًبػٍ يف خـؾ ختفُف •أهذاف املشروع•
:يٍ خالل: آصبس انكىاسس

ديج شاوٌ انُىع االجزًبػٍ يف اإلؿبس 1.
ادلاعغبيت نزخفُف ادلخبؿش 

ديج شاوٌ انُىع االجزًبػٍ يف اِنُخ 2.
انزششَؼُخ ادلمزشحخ

ديج شاوٌ انُىع االجزًبػٍ ػًٍ خـؾ 3.
ختفُف سلبؿش انكىاسس

ثُبء انمذساد انىؿُُخ نهًجًىػبد انُغبئُخ 4.
ادلؼّشػخ نهًخبؿش ػهً ادلغزىي ادلشكضٌ 

واإللهًٍُ
وػغ ورُفُز بعزشارُجُخ بػاليُخ رؼىن ثشاوٌ  5.

انُىع االجزًبػٍ
وػغ َظبو يشالجخ ورمُُى نشاوٌ انُىع 6.

االجزًبػٍ



التخفيف من املخاطـر يف املـذن

ؤدد ْجشح عكبٌ األسَبف بىل ادلذٌ  •التحذيات•
ثغجت رىفش اخلذيبد وفشص انؼًم فُهب 

بػبفخ بىل احنغبس يغبحخ األساػٍ  
انضساػُخ َزُجخ انزظحش وانزغًُناد  

ادلُبخُخ، بىل صَبدح ْبئهخ يف ػذد عكبٌ 
ادلذٌ رفىق انـبلخ االعزُؼبثُخ ورجذد 
انُزبئج ادلشجىح نكبفخ خـؾ انزًُُخ 

ادلىػىػخ ورفبلى يٍ حجى ادلخبؿش انيت 
هتذد ادلذٌ

الزيادة السكانية 

السكن العشوائي 
ؤدي انزخـُؾ انؼًشاين غًن ادلُظى •

واحلبجخ ادلزضاَذح نهًغبكٍ بىل صَبدح 
ْبئهخ يف يغبحخ انغكٍ انؼشىائٍ انزٌ  

َؼذ ؤكضش لبثهُخ نهزؼشع نهًخبؿش 
ادلخزهفخ، انـجُؼُخ وانظُبػُخ



التخفيف من املخاطـر يف املـذن

َادٌ انـهت ادلزضاَذ ػهً ادلُبِ يف •التحذيات•
ادلذٌ َزُجخ رشكض انُشبؿبد 

انجششَخ وانزٌ َزشافك يغ ظبْشح 
اجلفبف انُبجتخ ػٍ انزغًُناد 

ادلُبخُخ بىل رُبلض حظخ انفشد يٍ 
ادلُبِ ثشكم حبد

نقص موارد املياه

التلوث
ؤدد انُشبؿبد انجششَخ ادلشكضح يف •

ثمغ زلذودح بىل صَبدح رفىق ادلؼبًَن 
ادلمجىنخ يف رهىس اذلىاء وادلبء شلب 

َشكم سلبؿش يزضاَذح ػهً طحخ 
انغكبٌ رؼبف بىل ادلخبؿش انـجُؼُخ 

انيت ميكٍ ؤٌ رزؼشع ذلب ادلذٌ



التخفيف من خماطر الكوارث يف املـذن


