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االقسم 1: النتائج 2011-2013

األهداف االستراتيجية للهف   1
نتيجة بيان:

تم إعداد الدراسات اإلستراتيجية التي تبين أنواع الكوارث ونتائجها وكيفية الحد من مخاطرها
 اهتمام المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية ووضع العديد من الخطط واالستراتيجيات واآلليات للحد والتخفيف من نتائج الكوارث

–في مجال الصحة,الزراعة,الحماية المدنية .....
 زيادة نشر الوعي المجتمعي لمسببات المخاطر وكيفية التعامل معها

 تم إدماج سياسات إدارة الكوارث واألخطار البيئية في خطط التنمية واالستراتيجيات الوطنية

األهداف االستراتيجية للهف   2
نتيجة بيان:

تفعيل دور المجلس األعلى للدفاع المدني.
وجود التعاون المشترك بين جميع المؤسسات والمجتمعات لوضع الخطط المشتركة إلدارة الكوارث

وجود قدرات علميه وكوادر بشرية قادرة على التخطيط إلدارة المخاطر البيئية والحد من أسبابها وآثارها
وجود قوة بشرية منضبطة و منظمه موزعه على كافة المحافظات

وجود أجهزة اتصال سلكية و ال سلكية للمتابعة و السيطرة وان كانت بسيطة وتقليدية
عقد دورات وورش العمل في المحافظات في مجال اإلسعافات األولية ، اإلنقاذ ، طب الكوارث، اإلخالء

األهداف االستراتيجية للهف   3
نتيجة بيان:

البدء بإعداد الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث.
إعداد الخطط اإلستراتيجية المشتركة بين المؤسسات ووضع آليات وبرامج عمل وأسس قوية لتطوير المؤسسات في مجال التعامل

مع الكوارث
 وضع استراتيجيات و خطط للتدريب الميداني وسيناريوهات لبناء القدرة على مجابهة الكوارث .

إعداد وتقديم مشاريع قوانين لتنظيم العمل في مجال إدارة الكارثة ووضع الترتيبات المؤسسية لجميع جوانب الحد من مخاطر الكوارث
(قانون الدفاع المدني هوا لقانون الوحيد الذي يحدد الجهة المعنية بمجابهة الكوارث واألخطار)
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االقسم 2: األهداف االستراتيجية

مجال التطلع المستقبلي المنطقة 1
اإلدماج األكثر فاعلية العتبارات مخاطر الكوارث في سياسات ومخططات وبرامج التنمية المستدامة على جميع المستويات، مع

التركيز على منع الكوارث وتخفيف آثارها وزيادة االستعداد وخفض قابلية التضرر.

األهداف االستراتيجية:

تم إعادة تفعيل المنظومة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث أو المنصة الوطنية ( المجلس األعلى للدفاع المدني) باعتبار الجهة الوطنية
المركزة للجهد الفلسطيني إلدارة الكوارث.

أولت السلطة الفلسطينية اهتماما في مواجهة مخاطر الكوارث ، فقد نصت خطة التنمية الوطنية 2013-2011 على أن أهم
السياسات التي تحتل األولوية في عمل السلطة الفلسطينية هو تطوير جهاز الدفاع المدني وتحديثه وتعزيز قدراته وإمكانياته في

مجال االستجابة للكوارث والتعامل معها.
حجز بنود في الخطة اإلستراتيجية للقطاع الزراعي حول نظام مجابهة الكوارث واآلفات الزراعية و العمل على مسودة قانون تأمين زراعي

لمواجهة الكوارث التي تضرب القطاع بشكل مفاجئ.

مجال التطلع المستقبلي المنطقة 2
تطوير وتعزيز المؤسسات واآلليات والقدرات على جميع المستويات - وخاصة على مستوي المجتمعات - والتي بوسعها أن تشارك

في بناء القدرة على مجابهة الكوارث.

األهداف االستراتيجية:

العمل على تعزيز قدرات المجتمع الفلسطيني للحد من مخاطر الكوارث و القدرة على مجابهة الكوارث من خالل العمل مع برنامج الغذاء
العالمي للدعم في مجال (اللوجستيات، ادارة المعلومات و تكنولوجيا المعلومات، و االتصاالت في حاالت الطوارئ و النتائج المتوقعة من

التعاون المشترك أوال: تعزيز االستعداد للكوارث من خالل التنسيق الفعال وتطوير منظومة ادارة معلوماتية و نظام اتصاالت في
حاالت الطوارئ و الكوارث مثل:تطوير نظام االتصاالت في الدفاع المدني الفلسطيني ، إنشاء صفحة الكترونية (موقع) لالستعداد

وإدارة الطوارئ، تقديم تطبيقات لألجهزة الخلوية لتعزيز دعم جمع المعلومات و توزيعها لالستعداد للطوارئ و االستجابة لها، إنشاء
غرفة عمليات مركزية و مركز اتصاالت للطوارئ، إنشاء نظام إنذار مبكر للطوارئ،تعزيز ثقافة الحد من مخاطر الكوارث و الوعي المجتمعي
لالستعداد للطوارئ و الكوارث و ادوات االستجابة على مستوى المجتمع المحلي و متضمنا المدارس ثانيا : تعزيز التنسيق ودعم الدفاع
المدني الفلسطيني لرفع القدرة اللوجستية لتمكين االستجابة الفعالة والسريعة من خالل استكمال إعداد خطط االستجابة للطوارئ

وإنشاء مخزن مرن للوازم الطوارئ و اللوجستيات .
الحفاظ على سالمة األرواح والممتلكات من خالل إصدار النشرات الجوية والتحذيرات لكافة الجهات ذات العالقة و إصدار النشرات

الدورية اإلعالمية لمجابهة المخاطر.
تعزيز القدرات من خالل المشاركة المجتمعية في اللجان المحلية المعنية بالحد من مخاطر الكوارث و تعزيز المفهوم التطوعي في الوطن

كفرق استجابة أولية لحين وصول الجهات المعنية.
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مجال التطلع المستقبلي المنطقة 3
التضمين المنهجي لمداخل الحد من المخاطر في تصميم وتنفيذ خطط الطوارئ وفي برامج االستجابة والتعافي إلعادة تأهيل المجتمعات

المتضررة.

األهداف االستراتيجية:

تعزيز القدرات والتنسيق المباشر بين كافة القطاعات ذات العالقة إلنشاء أنظمة إنذار مبكرة و االستجابة للكوارث للحد من
الخسائر والحفاظ على األرواح.

بناء منظومة اتصاالت وطنية واليات تكنولوجية من اجل التواصل الفعال مع المجتمع المحلي اثناء الطوارئ و جهات الطوارئ عند
انقطاع انهيار وسائل االتصال العادية.

تحسين و تقوية نظم ادارة المعلومات و االتصاالت لتلبية استجابه فعالة و سريعة في حاالت الطوارئ.
بناء القدرات اللوجستية لالستجابه للطوارئ و الكوارث للتقليل من خسائر االرواح
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االقسم 3:  أولوية العمل  1
ضمان أن الحد من مخاطر الكوارث أولوية وطنية ومحلية ذات أسس مؤسسية قوية لتنفيذها.

 أولوية العمل  1: المؤشر األساسى 1
وجود إطار سياسي وتشريعي وطني للحد من مخاطر الكوارث مع المركزية في المسؤوليات والقدرات على جميع المستويات.

مستوى التقدم: 3
�م تحقيق االلتزام المؤسسي ولكن اإلنجازات ليست شاملة أو كبيرة

اسئلة رئيسية ووسائل تحقق

هل تؤذ مخاطر الكوارث في الحسبان تجاه االستثمارات والقرارات المتعلقة بالتخطيط ؟ نعم

نعمخطة التنمية الوطنية

 [PDF - 3.40 MB]خطة التنمية الوطنية 2011-2013
 [PDF - 1.89 MB]خطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية 2010 – 2008

نعمخطط واستراتيجيات القطاعات

 [DOC - 433.50 KB]استراتيجية قطاع األمن 2011-2013
 [PDF - 5.85 MB]التغير المناخي

نعمسياسات واستراتيجيات تغير المناخ

 [PDF - 5.85 MB]تبني التغير المناخي

نعماألوراق االستراتيجية للحد من الفقر

التقييم القطري المشترك (الدول المشتركة في المساعدة /إطار عمل
األمم المتحدة)

ال

الالدفاع المدني السياسات واالستراتيجيات والتخطيط للطوارئ

وقد بذلت األحكام التشريعية و / أو تنظيمية إلدارة مخاطر الكوارث؟ نعم
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الوصف :

 تم إدراج سياسة الحد من مخاطر الكوارث في خطة التنمية الوطنية، كما تم التأكيد عليها وإدراجها في بعض خطط واستراتيجيات
القطاعات( كقطاع الصحة واألمن والزراعة).

 نصت خطة التنمية الوطنية 2013-2011 على انه سيتم العمل حاليا على اعداد الخطط التي ترمي الى تخصيص مبلغ غير مسبوق
للتطوير في الدفاع المدني والشؤون المدنية حيث رصدت الحكومة 25.5مليون دوالر لهذا القطاع على مدى السنوات الثالث المقبلة
وبالتالي الرقي بكفاءة جهاز الدفاع المدني الذي يسهر على السالمة العامة الفراد شعبنا وتطوير قدراته على االستجابة لحاالت الطوارئ

لتصبح في مستوى التحدي الذي يتوجب علينا الوفاء به.
 وضع القوانين اللوائح التنظيمية للسالمة المرورية وذلك للحفاظ على االرواح و الممتلكات

السياق والعوائق:

 االحتالل االسرائيلي هو اهم العوائق و التحديات امام عمل المؤسسات الوطنية.
 ضعف اإلمكانيات المادية و األزمة االقتصادية التي تؤثر على أولويات أجندة الحكومة الوطنية.

 الحاجة لوجود إستراتيجية وطنية للحد من مخاطر الكوارث.
التوصيات

 ان يمارس المجتمع الدولي الظغوط على االحتالل االسرائيلي ليمكن المؤسسات الفلسطينية بالقيام بدورها بالشكل المطلوب.
 توفير المصادر المادية الالزمة لتنفيذ و تطبيق االستراتيجيات والخطط الوطنية و القطاعية للحد من مخاطر الكوارث.

 العمل على إعداد خطة إستراتيجية فلسطينية للحد من مخاطر الكوارث تنسجم مع الخطة االستراتيجية العربية للحد من مخاطر
الكوارث

 استكمال العمل على إعداد الخطة الوطنية لالستجابة للكوارث و الخطط القطاعية.
 تشكيل لجنه قانونية استشارية لمراجعة التشريعات و القوانين التنظيمية الدارة الكوارث في فلسطين لتطويرها.

 أولوية العمل  1: المؤشر األساسى 2
توفر موارد كافية مخصصة لتنفيذ خطط وأنشطة الحد من مخاطر الكوارث على جميع المستويات اإلدارية.

مستوى التقدم: 2
�عض التقدم ولكن بدون سياسة منهجية أو التزام مؤسسي

اسئلة رئيسية ووسائل تحقق

ما هي نسبة االعتمادات المخصصة في الميزانية لخفض المخاطر مقابل االغاثة من الكوارث وإعادة اإلعمار؟ 

الحد من المخاطر / الوقاية
(٪)

اإلغاثة وإعادة اإلعمار (٪)

.106.085ميزانية وطنية

00الالمركزى / دون الوطنية الميزانية

الدوالرات المخصصة الستثمارات الخطر التدقيق التنمية
القطاعية (مثل النقل والزراعة والبنية التحتية)

0
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الوصف :

حاليا ال يوجد ميزانية متخصصة للحد من مخاطر الكوارث و إنما هنالك مخصصات مالية على شكل مشاريع مستقلة لها موازناتها
المستقلة و لمدة محددة من الزمن و يمكن اعتبار موازنات بعض األجهزة األمنية كالدفاع المدني الفلسطيني موازنات للحد من مخاطر

نظرا أن عمله متمثل بإدارة الكوارث و الحفاظ على األرواح والممتلكات.
كما تم إقرار صناديق للطوارئ على سبيل المثال صندوق تعويض المزارعين المتضررين نتيجة موجات الصقيع لعام 2012 بقيمة 5

مليون دوالر
الحد من المخاطر ,الوقاية / (%) اإلغاثة وإعادة

البناء (%)
106.0 0,085 الميزانية العامة

016,0 0,016 الميزانية المحلية
13,0 0,07 الرعاية الصحية األولية

032,0 0,021 التعليم األساسي والثانوي
021,0 0,021 الصناعات المنتجة

319,0 0,16 الطرق والبنية التحتية

السياق والعوائق:

 األزمة االقتصادية الفلسطينية و تفاوت أولويات الحكومة و الضغوطات السياسية من االحتالل االسرائيلي
 عدم وجود موازنات مستقلة لمشاريع الحد من مخاطر الكوارث و أغلبها مرتبطة بالمانحين و ما يترتب على ذلك من تبعات بالبدء

بهذه المشاريع و انتهائها بما يتوافق مع برامجهم و اختالف القطاعات المستفيده من هذه البرامج حسب طبيعة عمل هذه المنظمات
المانحة و علية تارجح مستوى القدرات في القطاعات الحكومية

التوصيات:
 بناء قدرات المؤسسات الحكومية بحيث تكون مستقلة مادية قادرة على تنفيذ خططها لتحقيق التنمية المستدامة و الديمومة

 تنمية الكفاءات و الكوادر الوطنية العاملة في مجاالت التخطيط لتكون قادرة على إدراج الحد من مخاطر الكوارث في عمليات
التخطيط.

 تخصيص موازنات تشغيلية للحد من مخاطر الكوارث لالستثمار في االستعداد و الوقاية و التخفيف من الكوارث .

 أولوية العمل  1: المؤشر األساسى 3
التأكيد على مشاركة المجتمع والالمركزية من خالل تخصيص الموارد وتفويض سلطات للمحليات (لهيئات الحكم المحلي).

مستوى التقدم: 2
�عض التقدم ولكن بدون سياسة منهجية أو التزام مؤسسي

اسئلة رئيسية ووسائل تحقق

هل تقوم الحكومات المحلية بتحمل المسؤولية القانونية ومخصصات الميزانية العادية / منهجية للحد من أخطار
الكوارث؟ ال

التشريع (هل هناك تشريعات محددة للحكومات المحلية مع والية
للحد من أخطار الكوارث؟

ال

مخصصات الميزانية العادية للحد من أخطار الكوارث إلى الحكومة
المحلية

ال

قدرت٪ من مخصصات الميزانية المحلية المخصصة للحد من أخطار
الكوارث

0
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الوصف :

عدم وجود تشريعات تلزم هيئات الحكم المحلي بتوفير متطلبات الحد من المخاطر
عدم وجود وعي لضرورة رصد ميزانية دائمة وليست طارئة، يحول دون وجود ميزانيات لهيئات الحكم المحلي على صعيد آخر اكثر جهة

تعمل على مجال التوعية للمخاطر الكوارث هي الدفاع المدني باعتباره الجهة القانونية الملزمة بالقانون بالشراكة مع المؤسسات ذات
العالقة كالمراكز األكاديمية و العلمية و المعاهد التطبيقية و الجامعات

السياق والعوائق:

 عدم وجود اطار من السياسات الشاملة للحد من مخاطر الكوارث
 عدم وجود مخصص مالي كافي للحد من مخاطر الكوارث

 عدم استكمال إعداد الخطة الوطنية لالستجابة الكوارث و الحد منها والتي تظهر دور المجتمع في هذا المجال
 وجود اعتقاد خاطئ أن عبئ مجابهة الكوارث يقع على عاتق الدفاع المدني فقط و الحاجة الى اعتبارها مسؤولية جماعية ومشتركة

التوصيات:
تخصيص ميزانيات تشغيلية و صناديق طوارئ
تدريب الكوادر المحلية وزيادة عدد المتطوعين

إشراك المجتمع المحلي في عمليات التخطيط للحد من مخاطر الكوارث

 أولوية العمل  1: المؤشر األساسى 4
وجود منظومة وطنية متعددة القطاعات وفاعلة للحد من مخاطر الكوارث.

مستوى التقدم: 3
�م تحقيق االلتزام المؤسسي ولكن اإلنجازات ليست شاملة أو كبيرة

اسئلة رئيسية ووسائل تحقق

هل منظمات المجتمع المدني، والتمويل والمؤسسات الوطنية التخطيط، والمؤسسات الرئيسية في القطاع
االقتصادي والتنمية ممثلة في برنامج وطني؟ نعم

5أعضاء المجتمع المدني (حدد العدد المطلق)

2الوطنية والمؤسسات المالية والتخطيط (تحديد العدد المطلق)

15المنظمات القطاعية (حدد العدد المطلق)

2القطاع الخاص (حدد العدد المطلق)

1العلم والمؤسسات األكاديمية (حدد العدد المطلق)

المنظمات النسائية المشاركة في المنظومة الوطنية (حدد العدد
المطلق)

1

 أخرى (يرجى التحديد)
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أين هي المؤسسة الرائدة لتنسيق الحد من مخاطر الكوارث? 

الفي مكتب رئيس الوزراء الرئيس /

الفي التخطيط المركزي و / أو وحدة تنسيق

نعمفي قسم الحماية المدنية

الفي وزارة التخطيط البيئي

الفي وزارة المالية

 أخرى (يرجى التحديد)

الوصف :

يوجد منظومة وطنية متعددة القطاعات متمثله بالمجلس األعلى للدفاع المدني المشكلة(من وزير الداخلية رئيسا و مدير عام الدفاع
المدني عضوا و مدير عام وزارة الشؤون االجتماعية عضوا و مدير عام وزارة األشغال العامة عضوا و مدير عام وزارة الصحة عضوا ومدير

عام وزارة الحكم المحلي عضوا و مدير عام وزارة التربية و التعليم عضوا و مدير عام وزارة المالية عضوا ومدير عام وزارة االتصاالت عضوا
و مدير عام وزارة التخطيط عضوا و قائد قوات األمن الوطني و مدير عام الشرطة ومدير عام وزارة الصناعة عضوا و ومدير عام وزارة العمل

عضوا و مدير عام وزارة النقل و المواصالت عضوا و مدير عام الشرطة عضوا و مدير عام الهيئة العامة للبترول ومدير عام الهالل األحمر
الفلسطيني و نقيب المهندسين و رئيس اتحاد المقاولين و اللجنة العلمية االستشارية من األكاديميين و الخبراء إضافة من يرونه

مناسبا من شركاء ) حيث يوجد التزام منهجي نحو تسهيل تفاعل الممثلين الرئيسيين بشأن أجندة عمل الحد من مخاطر الكوارث، لكن
هنالك قصور بتبني إجراءات الحد من مخاطر الكوارث على جميع المستويات ، تم االجتماع حديثا لمناقشة هيكلية هذا المجلس و

ضرورة تمثيل كافة القطاعات في هذا المجلس واستحداث أمانه عامة تقوم بإدارة أعمال المجلس األعلى ومتابعتها وضرورة وجود لجان
عمل تقوم بمتابعة القرارات الصادرة عن المجلس.

السياق والعوائق:

• أن يكون هناك إلزام لجميع المؤسسات بحيث تشارك بكل ما يتعلق بسياسات الحد من الكوارث ومخاطرها الن المشاركة والتعاون
تعطي نتائج ايجابية أفضل وهذا يحد من المخاطر المتوقعة في المستقبل.

• تخصيص تمويل ألنشطة الحد من مخاطر الكوارث و إيجاد ميزانيات كافية و صناديق طوارئ مفعله خاصة بها
• الزام المؤسسات القطاعية الحكومية واالهلية الكبيرة والخاصة الكبيرة على ان يكون لديها خطة إلدارة مخاطر الكوارث يتم

تقديمها لجهة اختصاص ( المجلس األعلى الدفاع المدني)
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االقسم 4:  أولوية العمل  2
تحديد وتقييم ومتابعة مخاطر الكوارث وتعزيز اإلنذار المبكر

 أولوية العمل  2: المؤشر األساسى 1
توافر آليات وقدرات وسياسات مؤسسية قوية إلدارة الكوارث مع وجود توجه بالحد من مخاطرها..

مستوى التقدم: 4
�م تحقيق إنجازات كبيرة ولكن يوجد قصور في الموارد والقدرات

اسئلة رئيسية ووسائل تحقق

هل هناك خطة وطنية لتقييم المخاطر باألخطار المتعددة مع منهجية مشتركة المتاحة إلبالغ قرارات التخطيط
والتنمية؟ نعم

نعمتقييم مخاطر لألخطار المتعددة

50% المدارس والمستشفيات التي تم تقييمها

0عدد المدارس الغير آمنة (حدد كعدد مطلق)

نعمبيانات مصنفة حسب النوع في تقييم قابلية التضرر وتقييم القدرات

نعممعايير وطنية موحدة (متفق عليها) في تقييم مخاطر األخطار المتعددة

تقييم المخاطر التي عقدت من قبل مستودع مركزي (مؤسسة
الرصاص)

ال

نعمشكل مشترك لتقييم المخاطر

التخصيص شكل تقييم المخاطر من قبل المستخدم

الهل هناك تقييم للمخاطر المستقبلية؟

يرجى ذكر القطاعات التي سبق استخدامها تقييم مخاطر الكوارث
كشرط مسبق لتخطيط التنمية القطاعية والبرمجة.

كافة الوزارات استخدمت تقييم مخاطر
الكوارث في عملية إعداد الخطط

اإلستراتيجية مع اإلشارة هنا إلى ضرورة
تحديث دراسات تقييم المخاطر حيث ا ن اخر
دراسة تم إعدادها في فلسطين عام 2008
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الوصف :

و ذلك الن دراسات تقييمات المخاطر في فلسطين تقام بناء ألهداف محددة و لم يتم تحديثها و هي عامة حيث اليوجد دراسات
تحليل مخاطر متخصصة لكل خطر و معظم ما وجد هو للزالزل و منهجيتها المتبعة هي التقييمات السريعة نظرا لقلة االمكانيات الجراء

مسوحات شاملة على مستوى فلسطين.
فقط المدارس تصمم وفقاً للكود الزلزالي، اما المستشفيات فقد صمم بعضها وفقاً للكود الزلزالي، وال يوجد لغاية نهاية العام 2011
الية لدى وزارة الصحة لمتابعة التصميم الزلزالي، علماً ان معظم المستشفيات في فلسطين لها قابلية تعرض (قابلية اصابة) عالية في

العناصر االنشائية وغير االنشائية.

السياق والعوائق:

 عدم وجود الية تنسيق و متابعة مشتركه بين المؤسسات الوطنية لتوحيد جهودها في اعداد الدراسات الوطنية المشتركة للحد من
المخاطر.

عدم توفير اإلمكانيات المطلوبة
التوصيات:

-تخصيص جزء محدد من الموازنة العامة للحد من مخاطر الكوارث
-رفع مستوى التنسيق بين المؤسسات الوطنية واستحداث التشريعات والقوانين الملزمة

 أولوية العمل  2: المؤشر األساسى 2
وجود أنظمة لمتابعة وأرشفة ونشر البيانات المتعلقة باألخطار الرئيسية وقابلية التضرر.

مستوى التقدم: 2
�عض التقدم ولكن بدون سياسة منهجية أو التزام مؤسسي

اسئلة رئيسية ووسائل تحقق

هل ذكرت الخسائر الناجمة عن الكوارث واألخطار وذكرت بصورة منهجية ورصدها وتحليلها؟ ال

قواعد بيانات الخسائر الناجمة عن الكوارث موجودة ويتم تحديثها
بانتظام

نعم

التقارير المولدة والمستخدمة في التخطيط من قبل المالية والتخطيط
والوزارات القطاعية (من قواعد البيانات في حاالت الكوارث / نظم

المعلومات)

ال

نعميتم رصد المخاطر باستمرار عبر المحليات والحدود اإلقليمية

الوصف :

ما تم االشاره اليه من و سائل التحقق مطبق فقط على بعض االخطار وليس جميعها

حاليا يتم العمل على إقامة ورشة عمل وطنية " خسائر الكوارث " مع اإلستراتيجية الدولية للحد من مخاطر الكوارث لكي تكون
انطالقة لمشروع قواعد بيانات خسائر الكوارث وسيتم العمل على تعميمها وتكون متاحة للمجتمع المحلي من خالل موقع الكتروني و

كافة الجهات المعنية الستخدامها في التخطيط .
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السياق والعوائق:

معظم البيانات موزعة و غير موحدة و بحاجة لتوحيدها ضمن نطاق منهجي وعلمي موحد و متاح للجميع
التوصيات:

التنسيق والتعاون بين كافة المؤسسات الوطنية
توفير الدعم المادي المطلوب الغراض البحث العلمي

 أولوية العمل  2: المؤشر األساسى 3
توافر أنظمة إنذار مبكر لجميع المخاطر الكبرى ووصولها لكل المجتمعات.

مستوى التقدم: 1
�عض التقدم البسيط مع عدد محدود من مؤشرات التقدم من حيث الخطط أو السياسات

اسئلة رئيسية ووسائل تحقق

هل المجتمعات المحلية المعرضة للخطر يصلها في الوقت المناسب إنذارات مفهومة باألخطار المتوقع حدوثها؟
نعم

الاالستجابة بشكل فعال لإلنذار المبكر

نعماستعداد على المستوى المحلي

النظم االتصاالت والبروتوكوالت المستخدمة وتطبيقها

نعممشاركة فعالة من وسائل اإلعالم في نشر تحذيرات اإلنذار المبكر

الوصف :

تقوم بعض الجهات المختصة كالدفاع المدني و االرصاد الجوية وزارة الزراعة بارسال التحذيرات (االنذار المبكر) عبر وسائل االعالم
المقروءة والمسموعة والمرئية الرسمية والمحلية باالضافة الى ارسال رسائل عاجلة الى المؤسسات الشريكة تخبرهم عن االحوال

الجوية العنيفة و المتوقعة وكل حسب اختصاصه يقوم باخذ احتياطاته في كل المواقع المعرضة للخطر و ذلك لبعض أنواع االخطار
وليس جميعها

السياق والعوائق:

قص في االجهزة و المعدات الضرورية و الالزمة لالنذار المبكر
- عدم توفر االمكانيات المادية الالزمة

- عدم توفر شبكة رصد زلزالي في فلسطين
- التوصيات:

- توفير الالجهزة والمعدات الضرورية
- توفير شبكة لمحطات الرصد الزلزالي

National Progress Report 2011-2013 13/35



 أولوية العمل  2: المؤشر األساسى 4
تقييمات المخاطر المحلية والوطنية تضع في االعتبار المخاطر اإلقليمية وعبر الحدود مع التطلع للتعاون اإلقليمي للحد من المخاطر.

مستوى التقدم: 4
�م تحقيق إنجازات كبيرة ولكن يوجد قصور في الموارد والقدرات

اسئلة رئيسية ووسائل تحقق

هل يشارك بلدكم في إجراءات إقليمية أو شبه إقليمية للحد من مخاطر الكوارث؟ نعم

نعمإنشاء والحفاظ على رصد المخاطر اإلقليمية

نعمقليمية أو شبه إقليمية لتقييم المخاطر

الاإلنذار المبكر اإلقليمية أو دون اإلقليمية

الوضع وتنفيذ بروتوكوالت لتبادل المعلومات عبر الحدود

إنشاء وتوفير الموارد اإلقليمية وشبه اإلقليمية واالستراتيجيات
واألطر

ال

الوصف :

المشاركة الفلسطينية فاعلة في برامج الحد من مخاطر الكوارث على المستوى االقليمي مثل االستراتيجية الدولية للحد من مخاطر
الكوارث و منظمة الحماية المدنية و برنامج الحوض االورومسطي و يجدر االشارة هنا ان وسائل التحقق السابقة تنطبق على بعض انواع

المخاطر وليس جميعها.

السياق والعوائق:

ن سيطرة الالحتالل االسرائيلي على المعابر و الحدود.
 تحديات اقامة دولة فلسطينية مستقلة قادرة على توقيع وتطبيق البروتوكوالت لتبادل المعلومات عبر الحدود او استقبال فرق

البحث و االنقاذ الدولية و المساعدات االنسانية .
 عدم القدرة على استقبال المعدات المتطورة الالزمة الغراض نظم االنذار المبكر نظرا للسيطرة االحتالل

 عدم توفر الدعم الكافي للمشاركة على المستوي االقليمي والدولي في متابعة ورصد االخطار المتوقعة
التوصيات:

 فتح المعابر وسيطرة السلطة الوطنية على المعابر و انشاء مطار دولي.
 تعزيز التعاون الدولي في مجال البحوث العلمية و المؤتمرات وتبادل المعلومات و تكثيف ورش العمل بين الخبراء الفلسطينيين ودول

االقليم.
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االقسم 5:  أولوية العمل  3
استخدام المعرفة واالبتكار والتوعية لبناء ثقافة األمان والقدرة على مجابهة الكوارث على جميع المستويات.

 أولوية العمل  3: المؤشر األساسى 1
توافر المعلومات عن الكوارث على جميع المستويات ولجميع األطراف المعنية (من خالل الشبكات وتطوير نظم نشر المعلومات . . .

الخ).

مستوى التقدم: 3
�م تحقيق االلتزام المؤسسي ولكن اإلنجازات ليست شاملة أو كبيرة

اسئلة رئيسية ووسائل تحقق

هل هناك نظام معلومات وطني عن الكوارث متاح للجمهور العام؟ نعم

نعميتم نشر المعلومات على نحو استباقي

وضع آليات للوصول / نشر (اإلنترنت، والبث اإلعالمي - اإلذاعة
والتلفزيون )

نعم

نعمترد معلومات مع توجيهات فعالة إلدارة مخاطر الكوار

الوصف :

وسائل التحقق المشار اليها سابقا هي فقط لبعض أنواع األخطار
تم جمع معلومات حول مخاطر الكوارث بشكل مؤسسي متفرق لكن ال يوجد حتى اآلن نظام معلومات وطني عن الكوارث بسبب عدم

توحيد نظام إدارة معلومات الكوارث على المستوى الوطني و لكن كما ذكر سابقا يتم حاليا العمل على ذلك

السياق والعوائق:

الحاجة النشاء مركز معلوماتي جغرافي موحد باتت طلب ملح و ذو اولوية من كافة االطراف لكن كافة المشاريع الوطنية السابقة تمت
بشكل مؤسسي فردي و نحن االن بصدد االنطالق بمشروع رفع قدرات المجتمع الفلسطيني من ناحية تنسيقية وادارة منظومة

معلوماتية جغرافية موحدة ان تنفيذ هذا المشروع بحاجة الى التزام مؤسسي لجمع و تحديث البيانات و كما انه بحاجة لقوانين ولوائح
منظمة وملزمة الستمراريتة.

نقص الموارد و االمكانات
التوصيات:

توفير الالمكانات المطلوبة
تكثيف اللقاءات و توحيد الجهود بين المؤسسلت الوطنية
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 أولوية العمل  3: المؤشر األساسى 2
المناهج الدراسية والمواد التعليمية والدورات التدريبية تتضمن مفاهيم وممارسات الحد من مخاطر الكوارث والتعافي.

مستوى التقدم: 3
�م تحقيق االلتزام المؤسسي ولكن اإلنجازات ليست شاملة أو كبيرة

اسئلة رئيسية ووسائل تحقق

هل الحد من مخاطر الكوارث ضمن المناهج التعليمية الوطنية؟ نعم

نعمالمناهج الدراسية في المدارس االبتدائية

الالمناهج الدراسية الثانوية

نعمالمنهج الدراسي الجامعي

المهنية برامج الحد من مخاطر الكوارث التعليم

الوصف :

من الممكن القول انه تم تحقيق انجازات كبيرة على مستوى المنهاج الجامعي حيث هنالك العديد من المساقات المتعلقة بالحد من
مخاطر الكوارث لكن البد االشارة ان هذا الينطبق على كافة جامعات الوطن وكذلك على كافة انواع المخاطر و افتقار فلسطين

لتخصصات الدراسات العليا في الحد من مخاطر الكوارث او ادارتها لرفع قدرات العاملين في هذا المجال و معظم ما هو متواجد على
شكل دورات تدريبية او ورش عمل.

و ان ما تم تحقيقه في المناهج الدراسيه اغلبه مرتبط بالصحة المدرسيه لكن ال يوجد استراتيجية فلسطينية واضحة الدراج مفلهيم
الحد من مخاطر الكوارث في المناهج التعليمية

السياق والعوائق:

 ضعف الميزانية المخصصة لمثل هذه البرامج
 عدم وجود استراتيجية اكادمية الدخال مفاهيم الحد من مخاطر الكوارث في المناهج التعليمية

التوصيات:
 تشكيل لجنه وطنية اكاديمية علمية للعمل على اعداد استراتيجية و خطة تنفيذية الدخال مفاهيم الحد من مخاطر الكوارث في

المناهج التعليمية تراعي المعايير الدولية و االستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال.
 توفير مخصصات مالية و كوادر مؤهلة العداد هذه المناهج

 دمج الحد من مخاطر الكوارث ضمن المناهج المدرسية و التعليم و قطاع الصحة
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 أولوية العمل  3: المؤشر األساسى 3
يتم تطوير وتعزيز أساليب وأدوات البحث والتقييم لألخطار المتعددة وتطوير وتحسين تحليالت التكلفة والمنفعة.

مستوى التقدم: 2
�عض التقدم ولكن بدون سياسة منهجية أو التزام مؤسسي

اسئلة رئيسية ووسائل تحقق

هل الحد من مخاطر الكوارث مدرج ضمن برامج وميزانيات البحوث التطبيقية العلمية الوطنية ؟ نعم

نعممشاريع وبرامج أبحاث

يتم تطبيق نتائج البحوث، والمنتجات أو دراسات / المستخدمة من
قبل المؤسسات العامة والخاصة

نعم

الدراسات عن التكلفة والجدوى االقتصادية للحد من مخاطر الكوارث

الوصف :

 عدم وجود موازنة وطنيه واضحة للبحوث العلمية التطبيقية و انما نعوز عدم التقدم الملحوظ في هذا المجال لعدم وجود استراتيجية
فلسطينية للحد من مخاطر الكوارث و خطة تنفيذية و موازنة محددة تراعي كافة الجوانب و التي احدها ومنها البحوث التطبيقية

العلمية و الوطنية .
 ارتباط الموازنات بالدول المانحة و اجنداتها التنفيذية ما يؤدي الى اختالف مجاالت البحث العلمي و اولوياتها

السياق والعوائق:

عدم تخصيص موازنات الغراض البحث العلمي التطبيقي للحد من المخاطر
التوصيات:

تخصيص موازنات خاصة الغراض االبحات التطبيقية

 أولوية العمل  3: المؤشر األساسى 4
وجود استراتيجية توعية عامة على المستوى الوطني للترويج لثقافة مجابهة الكوارث، وتصل إلى المجتمعات الحضرية والريفية.

مستوى التقدم: 4
�م تحقيق إنجازات كبيرة ولكن يوجد قصور في الموارد والقدرات
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اسئلة رئيسية ووسائل تحقق

 هل حمالت التوعية العامة معرضة للخطر من مجتمعات والسلطات المحلية وتشمل مخاطر الكوارث نعم

نعمحمالت التوعية العامة لزيادة الوعي من مخاطر

نعمتدريب هيئات الحكم المحلي

نعمإدارة الكوارث (التأهب واالستجابة للطوارئ(

نعموقائي إلدارة المخاطر (المخاطر والضعف)

نعمتوجيهات للحد من مخاطر

توافر معلومات حول ممارسات الحد من مخاطر الكوارث على مستوى
المجتمع المحلي

نعم

الوصف :

على الرغم من قلة الموارد واالمكانات فان االستثمار في المجتمع الفلسطيني كبير و روح العمل التطوعي يساعدان على تحقيق التنمية
المستدامه لرفع قدرات المجتمعات االكثر عرضه للخطر على مجابهة الكوارث فمن وجهة نظر العديد من المؤسسات االستثمار االمثل

يكون من الوعي المجتمعي.

السياق والعوائق:

 قلة الموارد االزمة العداد المطبوعات او االفالم الوثائقية او الدعايات او وسائل االعالم
 الحاجة الى زيادة توحيد و تنسيق الحمالت التوعوية الوطنية و اهدافها المشتركة

التوصيات:
 توحيد الجهود الوطنية كل في موقعه لنشر حمالت توعوية شاملة للحد من مخاطر الكوارث
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االقسم 6:  أولوية العمل  4
الحد من عوامل الخطر األساسية

 أولوية العمل  4: المؤشر األساسى 1
الحد من مخاطر الكوارث يعتبر هدفاً أساسياً للسياسات والخطط البيئية ذات الصلة بما في ذلك استخدام األراضي وإدارة الموارد

الطبيعية والتكيف مع التغير المناخي.

مستوى التقدم: 3
�م تحقيق االلتزام المؤسسي ولكن اإلنجازات ليست شاملة أو كبيرة

اسئلة رئيسية ووسائل تحقق

هل هناك آلية موجودة لحماية واستعادة خدمات النظم البيئية التنظيمية؟ (المرتبطة باألراضي الرطبة، وأشجار
المانغروف، الغابات . . . الخ) نعم

التشريعات المناطق المحمية

المدفوعات مقابل خدمات النظم البيئية

الالتخطيط المتكامل (على سبيل المثال إدارة المناطق الساحلية)

نعمتقييم التأثيرات البيئية

نعممشروعات وبرامج التكيف مع تغير المناخ

الوصف :

هنالك عدد من المؤسسات الوطنية المعينة كوزارة البيئة ،ووزارة الزراعة تقوم باليات لحماية واستعادة خدمات النظم البيئية تقوم
تقييمات االتأثيرات البيئية للمشاريع المختلفة و الجدير بالذكر ان وزارة البيئة قامت باعداد استراتيجية فلسطينية للتكيف مع التغيرات

المناخية و اولت الحد من مخاطر الكوارث اهمية عالية.

السياق والعوائق:

التحديات الرئيسية وجود االحتالل االسرائيلي وسيطرته على اغلب مناطق الضفة الغربية يحول دون تمكن السلطة الوطنية من وضع
سياسة بيئية لحماية الالراضي الفلسطينية و تطويرها
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 أولوية العمل  4: المؤشر األساسى 2
يتم تنفيذ خطط للتنمية االجتماعية لتقليل قابلية التضرر للمجتمعات األكثر تعرضا للخطر.

مستوى التقدم: 2
�عض التقدم ولكن بدون سياسة منهجية أو التزام مؤسسي

اسئلة رئيسية ووسائل تحقق

هل توجد شبكات أمان اجتماعي لزيادة القدرة على مجابهة الكوارث بالنسبة لألسر والمجتمعات المعرضة للخطر --
غير مكتمل --

نعمتأمين على المحاصيل والممتلكات

البرامج العمالة المؤقتة الضمان

الالتحويالت النقدية المشروطة وغير المشروطة

نعمتمويل المشاريع الصغيرة (االدخار والقروض، الخ)

الالتأمين متناهي الصغر

الوصف :

اليوجد شبكات امان اجتماعي ولكن يقوم مجلس الوزراء بتعويض المتضررين في حال تعرض المواطنين لممارسة االحتالل من هدم
البيوت مثال او في حال تعرض المزارعين الضرار جسيمة نتيجة االحوال الجوية العنيفة او في حاالت اخرى تستدعي تدخل الحكومة

من هذه البرامج في وزارة الزراعة هو برنامج االمن الغذائي الذي تنتهجه الوزارة الذي يضم في نشاطاته عملية التدريب وتقديم الدعم
لعمل بئر واستصالح اراضي وتقديم اشتال ويشمل هذا البرنامج ايضا العملية التدريبية

السياق والعوائق:

تواجه الحكومة تحديات في نقص الموارد و عدم تخصيص الموازنات الكافية لمثل هذه االخطار
التوصيات:

يجب على الحكومة و مؤسسات المجتمع المدني البحث عن افاق جديدة من اجل توفير المخصصات الكافية لمواجه االخطار و الكوارث
نحن بحاجة الى تفهم المجتمع الدولي الى ضرورة تقديم دعم حقيقي لنا على الصعيد المادي لبناء صناديق تضامن اجتماعي.

National Progress Report 2011-2013 20/35



 أولوية العمل  4: المؤشر األساسى 3
يتم تنفيذ خطط وسياسات اقتصادية قطاعية لتقليل قابلية التضرر لألنشطة االقتصادية.

مستوى التقدم: 1
�عض التقدم البسيط مع عدد محدود من مؤشرات التقدم من حيث الخطط أو السياسات

اسئلة رئيسية ووسائل تحقق

هل التكلفة والجدوى االقتصادية للحد من مخاطر الكوارث مدمجة في التخطيط للتنمية االقتصادية؟ ال

نظم االستثمار على المستوى الوطني ومستوى القطاعات تتضمن الحد
من مخاطر الكوارث الرجاء تقديم أمثلة محددة مثالً عن البنية التحتية،

المواصالت واالتصاالت، األصول المنتجة واالقتصادية.

ال

سهولة تقديم أمثلة محددة: على سبيل المثال البنية التحتية العامة،
والنقل، واالتصاالت، واالقتصادية واإلنتاجية األصول

 

الاستثمارات تحصينات البنية التحتية تتضمن المدارس والمستشفيات

الوصف :

نظرا ألهمية حماية األنشطة االقتصادية والقطاعات اإلنتاجية األكثر قابلية للتضرر على المستوى القطاعي ، فانه يتم التركيز عليه من
قبل وزارة االقتصاد الوطني واعتبار التخطيط له من أولوياتها .إال أن خصوصية الوضع الفلسطيني "تحت االحتالل " تعيق عمل

المؤسسات المعنية في هذا المجال .
ال تقوم بعض الوزارات بالعمل في هذا البند بشكل مباشر هذا فعلى سبيل المثال تقوم وزارة الزراعةه ببحماية اي منظومة مشاريع
زراعية بشكل مباشر وذلك لعدم ملكيتها الخاصة بالوزارة وانما تعمل الوزارة على على عمل شبكة حماية غير مباشرة للمزارعين عن

طريق تقديم المشاريع المباشرة لحماية التربة وبناء الجدران االستنادية وتقديم التعويضات في حال حدوث خسائر زراعية.

السياق والعوائق:

عدم استكمال الخطة وطنية شاملة
األزمة االقتصادية

التوصيات:
ادماج الحد من مخاطر الكوارث ضمن الخطط التنموية و المستدامة للوطن حيث امكن ذلك

االقرار بأهمية واولوية القطاعات المعنية بمجابهة المخاطر التي تحدث فيه وذلك عن تخصيص مبالغ حقيقية معتمدة في الموازنة
العامة للدولة .
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 أولوية العمل  4: المؤشر األساسى 4
التخطيط واإلدارة لإلسكان يتضمنان عوامل الحد من مخاطر الكوارث بما ذلك اإللزام باتباع كود البناء.

مستوى التقدم: 2
�عض التقدم ولكن بدون سياسة منهجية أو التزام مؤسسي

اسئلة رئيسية ووسائل تحقق

هل هناك استثمارات للحد من المخاطر في المستوطنات الحضرية القابلة للتضرر؟ -- غير مكتمل --

االستثمار في البنية التحتية لصرف المياه في المناطق المعرضة
للفيضانات

ال

نعمتثبيت المنحدر في المناطق المعرضة لالنهيارات األرضية

نعمتدريب عمال البناء على تقنيات البناء اآلمن

توفير األراضي والمساكن اآلمنة لألسر ذات الدخل المنخفض
والمجتمعات المحلية

ال

تنظيم الحساسية للخطر في تقسيم المناطق البرية وخاصة للتطوير
العقاري

ال

نعمتنظيم تقديم سندات ملكية األراضي

الوصف :

تطبيق الكود الزلزالي على المباني الحساسة كالمدارس واألبراج والمؤسسات الحرجة كالدفاع المدني و المنشات الخطرة ولكن ال
يمكن القول ان االلتزام بذلك كلي و ال يوجد برامج تأهيل ما تم بناؤه مسبقا ليكون اكثر قدرة على تحمل المخاطر

تطبيق سياسة استخدام األراضي فيما يتعلق بفحص التربة و مدى مالئمة الموقع
في عملية التخطيط الزراعي هناك اجراءات لمنع انجراف التربة مثل مشاريع الحصاد المائي وبناء الجدران االستنادية وكذلك نظام

التشجير الذي يعمل على الحماية من التصحر وزحف الرمال في قطاع غزة تحديدا

السياق والعوائق:

التحديات :
قصور في التخطيط للحد من مخاطر الكوارث نظرا لقيود و تشريعات االحتالل االسرائيلي

التوصيات :
رفع الكفاءة في التخطيط واإلدارة لإلسكان ووضعها في أوليات الخطط.

ادماج مشاريع للحد من المخاطر في العملية االنشائية للمدن التي تقام حديثا من حيث البنى التحتية من نظام مجاري وتصريف, وتوزيع
جيد ومنظم للرقعة الزراعية بما يراعي ان تكون في المناطق المجابهة إلنجراف التربة او حركة الرمال, وانشاء المراعي الطبيعية خارج

المناطق السكنية.
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 أولوية العمل  4: المؤشر األساسى 5
إجراءات الحد من مخاطر الكوارث مدمجة في عمليات التعافي وإعادة التأهيل بعد الكوارث.

مستوى التقدم: 2
�عض التقدم ولكن بدون سياسة منهجية أو التزام مؤسسي

اسئلة رئيسية ووسائل تحقق

هل بعد وقوع الكوارث البرامج يتضمن صراحة والميزانية للحد من أخطار الكوارث الستعادة مرونة? ال

0٪ من تمويل التعافي وإعادة اإلعمار مخصص للحد من مخاطر الكوارث

تعزيز قدرات الحد من مخاطر الكوارث من السلطات المحلية من أجل
االستجابة واإلنعاش

ال

إجراء تقييم للمخاطر في مرحلة ما قبل واالنتعاش بعد الكوارث
والتخطيط إلعادة اإلعمار

ال

الاتخاذ اجراءات لمعالجة قضايا النوع في التعافي

الوصف :

ال يوجد برامج حكومية للتعافي بعد الكوارث تتضمن بشكل واضح ميزانية للحد من مخاطر الكوارث.
هناك دراسات وبرامج محدودة لدى عدد من المؤسسات

السياق والعوائق:

قلة الموارد وتدهور الوضع االقتصادي
التوصيات:

جهود مشتركة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني لتخصيص ميزانيات واضحة للتعافي بعد الكارثة

 أولوية العمل  4: المؤشر األساسى 6
وجود إجراءات لتقييم أثر مخاطر الكوارث للمشروعات التنموية الكبرى - وخاصة مشاريع البنية التحتية.

مستوى التقدم: 2
�عض التقدم ولكن بدون سياسة منهجية أو التزام مؤسسي
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اسئلة رئيسية ووسائل تحقق

آثار مخاطر الكوارث التي تم إنشاؤها بواسطة المشاريع التنموية الكبرى المقررة؟ نعم

هل التكلفة / الفوائد من مخاطر الكوارث تؤخذ في االعتبار عند تصميم وتشغيل المشاريع التنموية الكبرى؟ ال

الآثار مخاطر الكوارث تؤخذ في الحسبان في تقييم األثر البيئي

المن قبل السلطات الوطنية ودون الوطنية والمؤسسات

المن قبل الجهات الفاعلة في التنمية الدولية

الوصف :

تقوم وزارة البيئة بالموافقة او بالرفض لتقييم االثر البيئي للمشروعات المختلفة وهي الجهه الرسمية المعتمدة في اعتماد تقييم االثر
البيئي حيث تقوم المؤسسات المتقدمة بالمشاريع الى االستعانة بالخبراء المحليين او خبراء اجانب في تقييم االثار البيئية المتعلقة

بمشاريعهم ويتم ادراج التكلفة من جدوى مخاطر الكوارث

السياق والعوائق:

ان إجراءات تقييم أثر مخاطر الكوارث للمشروعات التنموية الكبرى - وخاصة مشاريع البنية التحتية ما زالت في فلسطين تعاني من ايالء
االهتمام او التدعيم القنوني في هذا المجال .
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االقسم 7:  أولوية العمل  5
تعزيز التأهب للكوارث تحقيقا لالستجابة الفعالة على جميع المستويات

 أولوية العمل  5: المؤشر األساسى 1
قدرات سياسة قوية والتقنية والمؤسسية واآلليات الالزمة إلدارة مخاطر الكوارث، مع انخفاض منظور من أخطار الكوارث في مكان

ما

مستوى التقدم: 3
�م تحقيق االلتزام المؤسسي ولكن اإلنجازات ليست شاملة أو كبيرة

اسئلة رئيسية ووسائل تحقق

هل هناك برامج وطنية أو سياسات للتأهب للكوارث، والتخطيط للطوارئ واالستجابة لها؟ نعم

نعمالحد من أخطار الكوارث تدمج في هذه البرامج والسياسات

اآلليات المؤسسية القائمة لتعبئة الموارد على وجه السرعة وقوع
كارثة، وذلك باستخدام المجتمع المدني والقطاع الخاص، باإلضافة إلى

دعم القطاع العام.

نعم

هل توجد برامج أو سياسات وطنية لضمان سالمة المدارس والمنشآت الصحية في حاالت الطوارئ ؟ نعم

نعمبرامج وسياسات لسالمة المدارس والمستشفيات

التدريب والتمارين الوهمية في المدارس والمستشفيات لالستعداد
للطوارئ

نعم

هل يتم توقع مخاطر الكوارث في المستقبل من خالل وضع السيناريوهات واالنحياز التخطيط للتأهب؟ نعم

وضع سيناريوهات المخاطر المحتملة مع األخذ في االعتبار توقعات
تغير المناخ

نعم

يتم تحديثها بانتظام خطط التأهب بناء على سيناريوهات المخاطر
المستقبلية

نعم

الوصف :

في مجال االستعداد هنالك العديد من الجهات ذات العالقة كالدفاع المدني الفلسطيني وجممعية الهالل األحمر و الشرطو و االمن
الوطني ووزارة االشغال تحاول القيام باقصى جهودها لتعبئة الموارد و االمكانيات و لكن ما يقف عائقا في وجه هذه االجهود االمكانيات
المادية لتوفير المعدات المطلوبة و االزمة االقتصادية التي تحول الى توجه االهتمام الى اولويات مختلفه من االستثمار في هذه المعدات

ولكن يتم محاولة تعويض القصور من خالل الوعي المجتمعي و المتطوعين و الجان المجلية كمستجيب اولي و التعاون و الشراكات مع
القطاع الخاص لمحاولة التضافر و التعاون لمواجهة الكوارث لكن هذا ال يلغي ضرورة تمكين الجهات ذات العالقة لتكون على اهبة

االستعداد الي طارئ.
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السياق والعوائق:

إن عدم اإلدراك الحقيقي ألهمية توافر آليات وقدرات وسياسات مؤسسية قوية إلدارة الكوارث والحد من مخاطرها أدى الى تبعثر
الجهود الرامية الى الحد والمجابهة من خطر الكوارث على مستوى المؤسسات الرسمية والوكاالت الشريكة .

عدم توفير االمكانيات المادية المطلوبة العداد الكوادر او لتغطية المناورات الوهمية او لتوفير المتطلبات الالزمة كالخيم واالدوات
المنزلية الستيعاب السكان المتضررين

التوصيات:
- توافر سياسات قوية إلدارة الكوارث مع وجود التوجه بالحد من المخاطر

- عمل خطة وطنية لمجابهة الكوارث
- دعم المجلس األعلى للدفاع المدني

- رفع مستوى التنسيق وتبادل المعلومات ما بين المؤسسات
- التنسيق الكامل بين الموسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني وتوحيد الجهود الدارة الحد من مخاطر الكوارث

- توفير االمكانيات المطلوبة للتعاطي مع البرامج ذات العالقة

 أولوية العمل  5: المؤشر األساسى 2
خطط االستعداد لمواجهة الكوارث وخطط الطوارئ المعمول بها على جميع المستويات اإلدارية، وتقام التدريبات الختبار وتطوير برامج

االستجابة للكوارث

مستوى التقدم: 3
�م تحقيق االلتزام المؤسسي ولكن اإلنجازات ليست شاملة أو كبيرة

اسئلة رئيسية ووسائل تحقق

هل توجد خطط وإجراءات وموارد احترازية للتعامل مع الكوارث الكبرى؟ نعم

الوضعت الخطط والبرامج ذات حساسيات بين الجنسين

نعمإدارة المخاطر / خطط طارئة الستمرار تقديم الخدمات األساسية

المركز للعمليات واالتصاالت

نعمفرق البحث واإلنقاذ

المخزونات من إمدادات اإلغاثة

المالجئ

التأمين وجود المرافق الطبية

مكرسة لتوفير المعوقين والمسنين في مرافق اإلغاثة والمأوى والطبية
في حاالت الطوارئ

ال

نعمالشركات هي شريك نشط في تخطيط وتقديم استجابة
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الوصف :

يتم العمل على اعداد خطط لالستجابة خاصة بكل جهة وخطط لالستجابة للطوارئ على مستوى المحافظات وكما يتم العمل على اعداد
خطة وطنية ولكن ما يجدر االشاره الية ان هذه الخطط تتم بجهود دون حجز مخصصات مالية للعمل على تحقيق و تنفيذ هذه الخطط

فال بد من التوازن ما بين الجانب التخطيطي و الجانب العملياتي و الوضع الحالي لكافة المؤسسات هي محاولة النهوض بقدراتها
الذاتية فهي في مرحلة تطوير مستمرة و تسعى باستمرار لتحقيق االفضل في هذا المجال ولكن تصددم بواقع ان فلسطين ذات

طبيعة ظروف استثنائية تحت االحتالل االسرائيلي .

السياق والعوائق:

ان من أهم التحديات التي تواجهننا هي القدرة على التنسيق فيما بيننا للخروج بتصور مشترك فيما يتعلق بالتخطيط لمواجه الكوارث
والتدريبات المشتركة وتخصيص الموازنات الخاصة في مجابهة الكوارث ورفع الجاهزية .

العوائق :
•االحتالل والسيطرة على المناطق والحواجز العسكرية

•عدم استكمال الخطة الوطنية لمجابهة الكوارث حتى اآلن
•عدم إدراج مفهوم مجابهة الكوارث ضمن خطط التنمية

•عدم تخصيص الموارد المالية الضرورية

 أولوية العمل  5: المؤشر األساسى 3
االحتياطيات المالية وآليات الطوارئ التي وضعت لدعم فعالية االستجابة والتأهيل عند الحاجة.

مستوى التقدم: 1
�عض التقدم البسيط مع عدد محدود من مؤشرات التقدم من حيث الخطط أو السياسات

اسئلة رئيسية ووسائل تحقق

هل توجد ترتيبات مالية للتعامل مع الكوارث الكبرى؟ نعم

الوطنية للطوارئ وصناديق مصيبة

العتبر الحد من المخاطر المستقبلية في استخدام األموال مصيبة

الالتأمين وإعادة التأمين المرافق

السندات الكوارث وغيرها من آليات سوق رأس المال

الوصف :

يوجد صندوق وطني للطوارئ مخصص له من ميزانية الدولة ما مقداره %2.26 وهناك قرار رئاسي إلنشاء صندوق طوارئ لمجابهة
الكوارث اال انه غير مفعل وال تتوافر احتياطات مالية وآليات احترازية للطوارئ لدعم االستجابة والتعافي من الكوارث عند الحاجة وذلك

بسبب أننا دولة تعتمد على المساعدات المالية الخارجية وان خطط مجابهة الكوارث غير مدرجة ضمن خطط التنمية لدينا
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السياق والعوائق:

من أهم التحديات التي نواجهها هو االحتالل اإلسرائيلي وبناء اقتصاد وطني ذا إنتاجية عالية ونمو مقبول يوفر احتياطي معقول وهذا
بدورة انعكس على الميزانيات التي قد تخصص لمجابهة الكوارث

ال يوجد حتى االن مخصصات مالية كافية لصندوق التأمين الزراعيي, ولكن يعمل حتى االن على اقراره وتفعيله.
المعوقات:
-االحتالل

- ضعف الناتج القومي

 أولوية العمل  5: المؤشر األساسى 4
اإلجراءات المعمول بها لتبادل المعلومات ذات الصلة خالل أحداث األخطار والكوارث، والقيام في مرحلة ما بعد الحدث استعراض

مستوى التقدم: 2
�عض التقدم ولكن بدون سياسة منهجية أو التزام مؤسسي

اسئلة رئيسية ووسائل تحقق

هل تم اعتماد أسلوب وإجراءات متفق عليها لتقييم األضرار والخسائر واالحتياجات عند وقوع الكوارث؟ ال

الوجود منهجيات وقدرات تقييم األضرار والخسائر

البعد وقوع الكوارث منهجيات تقييم الحاجة

بعد وقوع الكوارث منهجيات تقييم االحتياجات وتشمل توجيهات
بشأن الجوانب المتعلقة بنوع الجنس

ال

التحديد وتدريب الموارد البشرية

الوصف :

ال تزال فلسطين تشق طريقها في مجال تبادل المعلومات ولكن تسعى من خالل البرامج القادمة استحداث منظومة اتصاالت لتبادل
المعلومات بين المؤسسات ذات العاللقة و ادارتها في حاالت الطوارئ بفعالية و جودة لتقليل الخسائر

السياق والعوائق:

عملية تبادل المعلومات أثناء الحدث بحاجة الى توفر تقنية اتصاالت حديثة لتبادل المعلومات باإلضافة الى توفر غرفة عمليات مجهزه
حديثة يتم تفعيلها عن طريق عمل السيناريوهات التي تحاكي الواقع والحدث

المعوقات :
عدم وجود غرفة عمليات مركزية مجهزة

عدم استكمال خطة وطنية لمجابهة الكوارث
عدم تكثيف إجراء السيناريوهات للعمليات المشتركة ولتوحيد المصطلحات

عدم وجود شبكات اتصاالت جدية وخاصة بالعمل المشترك
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االقسم 8: محفزات التقدم

أ.توجه شمولي لألخطار المتعددة في الحد من مخاطر الكوارث والتنمية.
مستوى االرتباط:

2.	ارتباط جزئي:  اعتراف كامل بالقضايا مع استراتيجية/ إطار العمل للتعامل مع القضايا، إال أن التطبيق لم يتم تنفيذه بالكامل في
السياسات والممارسات، كما لم يتحقق االقتناع التام من قبل األطراف المعنية الرئيسيين.

هل توجد دراسات/ أو تقارير/ أو مراجع جغرافية حول األخطار المتعددة للبلد؟: نعم

إذا وجدت فهل يتم تطبيقها في تخطيط/ وتوفير المعلومات للسياسات؟: نعم

برجاء تحديد المجاالت التي تتطلب المزيد من الجهود أو التركيز خالل األعوام المقبلة، وكذلك تقدير أنواع
االستثمارات أو االستراتيجيات المطلوبة بحيث تركز جهود الحد من مخاطر الكوارث والتعافي على

الدوافع ذات الصلة.  كما أن هذه فرصة لتوضيح أسباب قيام - أو عدم قيام - نتيجة معينة بالتركيز
على أحد دوافع التقدم.:

الحاجة الى التركيز على بناء القدرات ( البشرية والمادية )وتوعية المجتمع
•رفع مستوى الجاهزية وتفعيل سياسات استخدام األراضي والكود الزلزالي ضمن التشريعات العامة في البالد وهذا بدورة يتطلب

وجود اإلمكانيات المادية الضرورية لتنفيذ هذه البرامج
•بحاجة الى االستثمار في القطاعات الزراعية والصناعية واإلسكانية وإعادة بناء البنى التحتية المدروسة و الخدمات العامة وفق دراسة

االحتياجات وهذا كله سوف يتأثر باالحتالل المعيق األكبر ألي تقدم نرجوه
•انشاء جسم حكومي رسمي خاص بمحطات الرصد الزلزالي وتوفير محطات الرصد الزلزالي ونشرها على االراضي الفلسطينية والتعاون مع

الجهات االقليمية والدولية في هذا المجال.
•بناء القدرات والكفاءات الوطنية وتوعية المجتمع المحلي

•هناك ضرورة لوجودبرنامج بناء قدرات على جميع االصعدة لخلق فهم شمولي لموضوع المخاطروالتعافي.
•الحاجة الى التخطيط بمراعات الحد من الكوارث في جميع المشاريع الزراعية.

•رفع مستوى كفاءات الهيئات المحلية في مواجهة الكوارث وتداعياتها سواء على الصعيد الزراعي او البني التحتية.

ب.التبني واإلدماج المؤسسي لمنظور النوع االجتماعي في الحد من مخاطر الكوارث
والتعافي منها.

مستوى االرتباط:
2.	ارتباط جزئي:  اعتراف كامل بالقضايا مع استراتيجية/ إطار العمل للتعامل مع القضايا، إال أن التطبيق لم يتم تنفيذه بالكامل في

السياسات والممارسات، كما لم يتحقق االقتناع التام من قبل األطراف المعنية الرئيسيين.

هل البيانات المصنفة حسب النوع االجتماعي، متاحة ويجري تطبيقها لصنع قرار الحد من المخاطر واعمل
االستعادة؟: نعم
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هل اإلهتمامات النوع االجتماعي تشير عن فكر وتنفيذ السياسة والبرامج بطريقة هادفة و مناسبة؟: نعم

برجاء تحديد المجاالت التي تتطلب المزيد من الجهود أو التركيز خالل األعوام المقبلة، وكذلك تقدير أنواع
االستثمارات أو االستراتيجيات المطلوبة بحيث تركز جهود الحد من مخاطر الكوارث والتعافي على

الدوافع ذات الصلة.  كما أن هذه فرصة لتوضيح أسباب قيام - أو عدم قيام - نتيجة معينة بالتركيز
على أحد دوافع التقدم.:

ان من أهم المجاالت التي يجب العمل عليها هو التوعية الجماهيرية وتوضيح األدوار لكل من الجنسين في مختلف األعمار وأهميتها
وقبل كل ذلك يجب ادراج مفهوم الكوارث ضمن خطط الطوارئ للمؤسسات الرسمية والوكاالت المتعددة ويجب متابعة العمل

النجاز الخطة الوطنية لمجابهة لكوارث تبنى على أسس علمية وواقعية وتحاكي ثقافة المجتمع وتقاليده السائدة
ال نعاني من اي مشكلة تتعلق بالتعاطي مع قضايا النوع االجتماعي لوجود حساسية في كل المشاريع التي نقوم بها للنوع االجتماعي ,

ويوجد في الوزارة دائرة متخصصة في النوع االجتماعي لتضمن التعاطي مع هذه القضايا قبل المشروع وخالله.

ج.تحديد وتعزيز قدرات الحد من المخاطر والتعافي منها.
مستوى االرتباط:

1.ارتباط منعدم/ محدود:  ال يوجد اعتراف بهذه القضايا في السياسات أو التنفيذ، أو هناك بعض االعتراف ولكن جهود منعدمة/
محدودة للتعامل معها.

هل الوكاالت المعينة والمؤسسات والمكاتب المسؤولة على المستوى المحلي لديها القدرات من أجل
انفاذ لوائح الحد من المخاطر: نعم

هل المؤسسات المحلية، ولجان القرى والمجتمعات المحلية  والمتطوعين أو جمعيات الرعية الحضرية
المقيمين قد تلقوا تدريباً بصورة صحيحة باالستجابة للمخاطر: نعم

برجاء تحديد المجاالت التي تتطلب المزيد من الجهود أو التركيز خالل األعوام المقبلة، وكذلك تقدير أنواع
االستثمارات أو االستراتيجيات المطلوبة بحيث تركز جهود الحد من مخاطر الكوارث والتعافي على

الدوافع ذات الصلة.  كما أن هذه فرصة لتوضيح أسباب قيام - أو عدم قيام - نتيجة معينة بالتركيز
على أحد دوافع التقدم.:

تنمية القدرات هي عمل أساسي للحد من مخاطر الكوارث والمحافظة على قدرة األفراد والمنظمات والمجتمعات إلدارة المخاطر بنجاح
لذلك قمنا بوضع إستراتيجية على مستوى الدفاع المدني احد أهدافها الرئيسية تتضمن بناء القدرات و التدريبات الفنية المتخصصة،

باإلضافة الى برنامج لرفع الوعي المجتمعي لتعزيز قدرات المجتمعات واألفراد على تحديد وتقليل المخاطر في مجتمعاتهم المحلية ونسعى
الى إدخال التكنولوجيا وتبادل المعلومات وتطوير الشبكات ومهارات اإلدارة والموارد األخرى اال أن هذا الجهد ينقصه التمويل الالزم كي

يطبق بشمولية .
ضرورة وجود برنامج تدريب وطني على جميع الصعد يقوي مفاهيم مواجهة االزمات والتعافي منها.

وجوب تخصيص موازنة واضحة موازنة الهيئات المحلية خاصة بالمجابهة والتعافي.
يجب ان تراعي جميع مشاريع البنى التحتية معايير للتقليل والتعافي من الكوارث.
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د.  إدماج مداخل العدالة االجتماعية واألمن البشري في أنشطة الحد من مخاطر
الكوارث والتعافي.

مستوى االرتباط:
2.	ارتباط جزئي:  اعتراف كامل بالقضايا مع استراتيجية/ إطار العمل للتعامل مع القضايا، إال أن التطبيق لم يتم تنفيذه بالكامل في

السياسات والممارسات، كما لم يتحقق االقتناع التام من قبل األطراف المعنية الرئيسيين.

هل البرامج األجتماعية والبيئية تأخذ في اإلعتبار المخاطر التي يتعرض لها أشد  الفئات ضعفاً والفئات
المهمشة؟: نعم

هل معيير الحماية االجتماعية / شبكات األمان التي تحمي ضد مواطن الضعف المحددة ,الخاصة بهم
اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا قد تم تنفيذها على نحو كاف؟: -- غير مكتمل --

برجاء تحديد المجاالت التي تتطلب المزيد من الجهود أو التركيز خالل األعوام المقبلة، وكذلك تقدير أنواع
االستثمارات أو االستراتيجيات المطلوبة بحيث تركز جهود الحد من مخاطر الكوارث والتعافي على

الدوافع ذات الصلة.  كما أن هذه فرصة لتوضيح أسباب قيام - أو عدم قيام - نتيجة معينة بالتركيز
على أحد دوافع التقدم.:

استنادا الى طبيعة النظام السياسي في فلسطين فقد تضمنت وثيقة االستقالل والنظام األساسي الفلسطيني"الدستور"بنودا
رئيسية لضمان وجود شبكة أمان اجتماعية للفئات االجتماعية األكثر قابلية للضرر .اال أن ترجمة هذه التوجهات الى برامج الزالت

محدودة بفعل العديد من األسباب أهمها :
اعتماد مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية على المساعدات الخارجية لسد احتياجاتها وضعف ومحدودية الموارد لديها .

اتساع حجم هذه الفئات في المجتمع الفلسطيني "مخيمات الالجئين"- سياسات التمييز العنصري وجدار الفصل
تراجع المستوى المعيشي لعدد واسع من العائالت الفلسطينية بسبب البطالة وسياسات االحتالل .

كل ذلك أثقل كاهل المؤسسات الوطنية والدولية المعنية بهذا الشأن.
ال يوجد تمييز وهناك عدالة اجتماعية بقوة القانون ولكن ضعف الموارد المالية تحول دون تقديم المساعدة المطلوبة

اتساع حجم هذه الفئات في المجتمع الفلسطيني "مخيمات الالجئين"- سياسات التمييز العنصري وجدار الفصل العنصري

هـ.  تقوية المشاركة والشراكات مع األطراف الغير حكومية والمجتمع المدني
والقطاع الخاص على جميع المستويات.

مستوى االرتباط:
2.	ارتباط جزئي:  اعتراف كامل بالقضايا مع استراتيجية/ إطار العمل للتعامل مع القضايا، إال أن التطبيق لم يتم تنفيذه بالكامل في

السياسات والممارسات، كما لم يتحقق االقتناع التام من قبل األطراف المعنية الرئيسيين.

هل هناك وسائل ومصادر لنقل الخبرة المحلية والمجتمعية، أو المعارف التقليدية في الحد من مخاطر
الكوارث؟: نعم

إذا كان األمر كذلك، هل يجري إدماجها ضمن الخطط واألنشطة المحلية و الوطنية للحد من مخاطر
الكوارث بطريقة هادفة؟: نعم
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برجاء تحديد المجاالت التي تتطلب المزيد من الجهود أو التركيز خالل األعوام المقبلة، وكذلك تقدير أنواع
االستثمارات أو االستراتيجيات المطلوبة بحيث تركز جهود الحد من مخاطر الكوارث والتعافي على

الدوافع ذات الصلة.  كما أن هذه فرصة لتوضيح أسباب قيام - أو عدم قيام - نتيجة معينة بالتركيز
على أحد دوافع التقدم.:

إن الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص هي أداة هامة في الحد من مخاطر الكوارث و هذه الشراكات التطوعية تضم هيئات
عامة مثل الهيئات الحكومية أو المؤسسات األكاديمية أو التعليمية أو المنظمات غير الحكومية مع االتحادات

والمؤسسات الخاصة وتتيح تلك الشراكات الفرص لدمج الموارد والخبرات للعمل المشترك للحد من المخاطر والخسائر المحتملة وهو ما
يؤدي بدوره إلى تعزيز قدرة المجتمعات على المجابهة ولكن هذه الشراكات ال زالت في بداياتها وهي بحاجة الى المزيد من الجهد

والوقت.

و.دوافع التقدم المترتبة على السياق
مستوى االرتباط:

2.	ارتباط جزئي:  اعتراف كامل بالقضايا مع استراتيجية/ إطار العمل للتعامل مع القضايا، إال أن التطبيق لم يتم تنفيذه بالكامل في
السياسات والممارسات، كما لم يتحقق االقتناع التام من قبل األطراف المعنية الرئيسيين.

برجاء تحديد المجاالت التي تتطلب المزيد من الجهود أو التركيز خالل األعوام المقبلة، وكذلك تقدير أنواع
االستثمارات أو االستراتيجيات المطلوبة بحيث تركز جهود الحد من مخاطر الكوارث والتعافي على

الدوافع ذات الصلة.  كما أن هذه فرصة لتوضيح أسباب قيام - أو عدم قيام - نتيجة معينة بالتركيز
على أحد دوافع التقدم.:

إن من أهم المجاالت التي يجب العمل عليها هو
التوعية الجماهيرية وتوضيح األدوار لكل من الجنسين في مختلف األعمار وأهميتها

إدراج مفهوم الكوارث ضمن خطط الطوارئ للمؤسسات الرسمية والوكاالت المتعددة
العمل على استكمال خطة وطنية لمجابهة لكوارث تبنى على أسس علمية وواقعية وتحاكي ثقافة المجتمع وتقاليده السائدة

تنمية مفهوم الشراكة و رفع مستواها
الحاجة الى مزيد من التمويل وبذل المزيد من الجهود لتعزيز القاعدة العلمية وهذا يتطلب وجود عنصر قوي من الكوادر الفنية.

ضرورة تفعيل التضامن الدولي في قضايا الدعم والمناصرة في القطاع الزراعي.
زيادة تفعيل اطر ولجان التنسيق بين القطاع الحكومي واالهلي.

توسيع واجهة المجابهة والتعافي لتدمج القطاع الخاص في الفعاليات والنشاطات.
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االقسم 9: التطلعات المستقبلية

التطلعات المستقبلية المنطقة 1
اإلدماج األكثر فاعلية العتبارات مخاطر الكوارث في سياسات ومخططات وبرامج التنمية المستدامة على جميع المستويات، مع

التركيز على منع الكوارث وتخفيف آثارها وزيادة االستعداد وخفض قابلية التضرر.

التحديات الكلية :

- عدم توافر المناخ السياسي المستقر
- ضعف التشريعات في مجال الحد من مخاطر الكوارث

- مصدر التشريع غير فعال
- ضعف السيطرة في فلسطين

- اختالف االولويات لعدم وجود اكتفاء ذاتي وطني و ضعف االقتصاد الوطني
- معظم المشاريع التنموية موجهة من قبل المانحين و التي تسهتدف قطاعات معينه فقط

-ضعف التنسيق بين المؤسسات العاملة في هذا المجال

بيان التطلعات المستقبلية :

إذا كان من المستحيل على اإلنسان دفع الكوارث الطبيعية فإنه باإلمكان العمل على الحد من تأثيرها وتقليل الخسائر الناجمة عنها
والتخفيف من مخاطرها، ولكي يتمكن من هذا يلزمه معرفة احتماالت وقوع الكوارث وحجمها، والمواقع الجغرافية التي يمكن أن

تداهمها، وذلك بإجراء البحوث والدراسات، من أجل دمجها في السياسات و المخططات و برامج التنمية ، و وضع الخطط واتخاذ
التدابير الالزمة، والتنسيق بين مختلف الجـــهات البحثــــية والسلـــطات التنفيذية والتشريعية لمواجهة الكوارث والتخفيف مـــن آثارهــا،

على الصعـــيدين اإلقليمي والدولي.
أما بالنسبة للكوارث غير الطبيعية( الفنية أو أكثر شيوعا الصناعية)، فيجب على اإلنسان العمل واالجتهاد لمنع حدوثها وإن حدثت

فيتوجب عليه معرفة طرق التحكم بها والحد من تأثيرها وتقليل خسائرها.

نأمل العمل اعداد استراتيجية و خطة وطنية للحد من مخاطر الكوارث.
تخصيص موازنه وطنية الدارة الكوارث بكافة مراحلها .

مواكبة التقدم التكنولوجي و وجود نظم تنبؤ و انذار مبكر و انشاء قواعد بيانات وطنية لدعم اتخاذ القرار و تنفيذ السياسات و المهام.

التطلعات المستقبلية المنطقة 2
تطوير وتعزيز المؤسسات واآلليات والقدرات على جميع المستويات - وخاصة على مستوي المجتمعات - والتي بوسعها أن تشارك

في بناء القدرة على مجابهة الكوارث.

التحديات الكلية :

- عدم توافر المناخ السياسي المستقر
-- ضعف السيطرة في فلسطين

- اختالف االولويات لعدم وجود اكتفاء ذاتي وطني و ضعف االقتصاد الوطني
-ضعف التنسيق بين المؤسسات العاملة في هذا المجال

- التوجه الحالي في التطوير و التعزيز المؤسسي نحو المؤسسة األمنية و قطاع التأمين و الصحة
- اهتمام المواطن يتجه نحو االهتمام باالحتياجات االساسية نظرا لالوضاع االقتصادية السيئة
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بيان التطلعات المستقبلية :

يتطلب الحد من مخاطر الكوارث المشاركة الفعالة للمجتمعات المبنية على آليات ناجعه للتعامل، لدعم معرفة وقدرات المجتمع وبالمثل
فإن الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص مثل الشراكات التطوعية التي تضم هيئات عامة مثل الهيئات الحكومية والغير

حكومية مع منظمات تجارية وتتيح تلك الشراكات الفرص لدمج الموارد والخبرات للعمل المشترك للحد من المخاطر وبالتالي تعزيز قدرة
المجتمعات على المجابهة.

•تطوير منظومة وطنية للحد من مخاطر الكوارث تنفذ برامج لبناء القدرات تستهدف كافة شرائح المجتمع.
•رفع القدرات للكوادر في المؤسسات من خالل الدورات التدريبية المتخصصة في مجال الحد من مخاطر الكوارث و المشاركة في تبادل

الخبرات مع التجارب الدول األخرى في مواجهة الكوارث
•تعزيز ثقافة التطوع في المجتمعات

•اعداد و تفعيل لجان الطوارئ المحلية

التطلعات المستقبلية المنطقة 3
التضمين المنهجي لمداخل الحد من المخاطر في تصميم وتنفيذ خطط الطوارئ وفي برامج االستجابة والتعافي إلعادة تأهيل المجتمعات

المتضررة.

التحديات الكلية :

• مفهوم ادارة و الكوارث و الحد من مخاطرها هو احد المفاهيم الجديدة و المستحدثة في فلسطين و التي بحاجة ماسة الى دعم
سياسي للتضمين المنهجي لها في تصميم و تنفيذ برامج ادارة الكارثة في كافة مراحلها.

• و كما ان االستعداد لمرحلة التعافي من خالل و ضع الخطط المسبقة ما زالت غير و اضحة فان مفهوم االستعداد مرتبط
باالستجابة اكثر منه باالغاثة و التعافي.

• عدم االستفادة بالشكل الصحيح من التجارب و الخبرات السابقة فمعظمها عفوية وليست موثقة او مدروسة بصورة منهجية العادة
تصميم وتطوير البرامج و الخطط المطروحة لتالفي االخطاء المتكررة و تعميم الدروس المستفادة.

بيان التطلعات المستقبلية :

بناء قواعد المعلومات عن الكوارث تكون متوفرة للجميع
وجود أنظمة لمتابعة وحفظ ونشر البيانات المتعلقة باألخطار الرئيسية وقابلية التضرر.

وضع آلية متابعة وتقييم للبرامج والخطط على جميع المستويات .
ضرورة وجود تشريعات او اجراءات احترازية في كل انشاء او مشروع سيتم اقامته.

ضرورة وجود مادة نظرية او منهجية تستعمل في المؤسسات تعتبر كدليل للمواجهة والتعافي وقد تطور كمادة تدريسية في
المؤسسات التعليمية.

التطلعات المستقبلية المنطقة 4
طلبت من األمم المتحدة قرار الجمعية العامة رقم 66/199، ووضع إطار ما بعد عام 2015 للحد من مخاطر الكوارث. وسيتم وضع

الخطوط العريضة األولى للمنهاج العالمي القادم في عام 2013، وينبغي وضع الصيغة النهائية لمشروع في نهاية عام 2014 لتكون
جاهزة للنظر فيها واعتمادها في المؤتمر العالمي المعني بالحد من الكوارث في عام 2015

في رأيك ما هو العنصر األكثر أهمية إلطار ما بعد -2015 للحد من مخاطر الكوارث (2015-(2025:

مراعاة التباين في تحقيق االهداف المرجوة من اطار عمل هيوجو للدول المشاركة في االطار

االخذ بعين االعتبار لما بعد اطار عمل هيوجو ان يكون البرنامج المستحدث باكثر من قالب ليخدم التباين الموجود لهذه الدول من
الناحية االقتصادية و االجتماعية و التنموية
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االقسم 10: األطراف المعنية
اإلدارات / المنظمات التي ساهمت في هذا التقرير

نقطة االتصالالنوعالمنظمة

م. يوسف ابو اسعدGovاالرصاد الجوية

مهندس عالن صالح الدينGovوزارة االتصاالت

ثابت يوسفGovوزارة البيئة

معتصم أبو عوضGovوزارة التخطيط

د. معمر اشتويGovوزارة التربية والتعليم

د. ناصر الجاغوبGovوزارة الزراعة

عمر حسينGovوزارة الصحة

احمد الصباحGovوزارة المالية

م. علي حمودةPrivateشركة كهرباء القدس

& Acadجامعة النجاح الوطنية
Research

د . جالل الدبيك

تشارلز فان هوفUN & Intlبرنامج االغذية العالمية

& Networksنقابة المهندسين
Others

م . سامي الطويل
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