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االقسم 1: النتائج 2011-2013

األهداف االستراتيجية للهف   1
نتيجة بيان:

في مجال الهدف االستراتيجي االول، حصل تطور اذ تم ادماج الحد من مخاطر الكوارث ضمن استراتيجية الفقر المعدة من وزارة الشؤون
االجتماعية وهو مشروع

2014 ) يهدف إلى المساهمة في الوصول الى مشترك
بين صندوق األمم المتّحدة للسكان ووزارة الشؤون االجتماعية. ( 2010

. تعزيز السياسات واالطار المؤسسي لتطوير وتنفيذ استراتيجيات تساهم في الحد من الفقر وتحقيق التطور االقتصادي العادل
اما بالنسبة لالستراتيجية الوطنية لشؤون المراة اللبنانية فان مشروع "تعزيز مشاركة المرأة في الحوكمة والتنمية المحلية" يستجيب

لعدد من
:األولويات التي أعربت عنها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة وابرزها

1. تعزيز وجود المرأة عددا ونوعيا في المؤسسات التمثيلية المحلية، بحيث تساهم في جعل الحكم المحلي أكثر شموالً ألولويات المرأة
اللبنانية واحتياجاتها.

2. تحسين نوعية الخدمات التي تقدم على المستوى المحلي لدعم الفئات األكثر تهميشا وضعفا وذلك من خالل دمج الجندر في خطط
واستراتجيات وسياسات وزارة الشؤون

االجتماعية.
3. تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية ( تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة) والتي تعتبر بمثابة دعامة أساسية في ضمان أن

تكون كل األهداف اإلنمائية األخرى إعماالً كاملةً.

األهداف االستراتيجية للهف   2
نتيجة بيان:

ان التطور االبرز تمثل بإقتراح قانون إلنشاء هيئة وطنية إلدارة الكوارث مهماتها:
1. وضع قاعدة مؤسسية صلبة للتنفيذ من أجل ضمان اعتبار الحد من خطر الكوارث أولوية وطنية ومحلية.

2. اقرار التوجهات والسياسات العامة حول ادارة مخاطر الكوارث والحد منها والعمل على ادماج ادارة مخاطر الكوارث والتخفيف منها
ضمن سياسات التنمية المستدامة

والتخطيط.
3. إقرار االستراتيجية الوطنية الدارة مخاطر الكوارث ومتابعة تطبيقها، وإتخاذ القرارات الالزمة تنفيذا لسياسة الحكومة في مجال

التصدي للكوارث.
4. وضع الخطة الوطنية لالستجابة ألنواع الكوارث كافة ، والعمل على التدريب عليها وتحديثها دوريا.ً

5. الطلب من الوزارات والمحافظات والهيئات المحلية وضع خطط الدارة مخاطر الكوارث في نطاق اختصاصها ورفعها للموافقة عليها
وتأمين تطبيقها.

6. ضمان االستجابة الفعالة في حال وقوع كارثة من خالل غرف العمليات واإلنقاذ المتخصصة
كما ان 270 بلدية لبنانية انضمت الى الحملة العالمية لتحصين المدن ضد الكوارث.

باالضافة الى تشكيل لجان من الوزارات حول الحد من مخاطر الكوارث لمتابعة التقدم المحرز ضمن اطار عمل هيوجو، المشاركة في
الحملة الوطنية الدارة الكوارث ووضع

االستراتيجيات القطاعية حول الحد من مخاطر الكوارث (وزارة التربية، وزارة الشؤون االجتماعية،...)
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األهداف االستراتيجية للهف   3
نتيجة بيان:

لقد انجز لبنان خطة وطنية الدارة الكوارث تتضمن اطارا عاما وسيناريوهات لمختلف انواع الكوارث، و بدأ العمل على اعتماد االطار العام
في تطوير الخطط القطاعية والخطط

المحلية كما يتم العمل على اقامة التدريبات والتمارين.
وقد اعدت خطة االستجابة للكوارث لمدينة بيروت.

استعداد المطارات للكوارث وتم العمل مع فريق عمل على وضع خطة استعداد للمطار في حال :GARD كما تم تدريب المعنيين في
مطار رفيق الحريري الدولي ضمن برنامج

الكوارث. و تم التعاون مع الجيش اللبناني لوضع خطة استجابة للكوارث في المطارات العسكرية.
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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 وضع استراتيجية وطنية لنشر التوعية حول الحد من مخاطر الكوارث ويتم العمل على تطبيقها عبر تدريب االعالميين في هذا
الموضوع، انشاء موقع الكتروني، توزيع منشور

عن انشطة الحد من مخاطر الكوارث، انجاز فيلم وثائقي، احياء اليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث، تدريب مختلف شرائح المجتمع على
الحد من مخاطر الكوارث: اعالميون،

جمعيات نسائية، طالب جامعات و بلديات.
تم وضع استراتيجبة وطنية لبناء القدرات حول الحد من مخاطر الكوارث و يتم العمل على تطبيقها من خالل انجاز منهاج تدريب للجيش

والمعهد الوطني لالدارة، باالضافة الى
تدريب 270 بلدية منتسبة الى الحملة العالمية لتحصين المدن ضد الكوارث.

تم العمل على وضع االستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث عبر تجميع قاعدة معلومات عن كلفة اضرار الكوارث الطبيعية في
خالل االعوام الثالثين المنصرمة، مكتبة

الكترونية تتضمن عددا كبيرا من الدراسات حول المخاطر في لبنان، وتقييم البنى التحتية االساسية، و اخيرا من خالل تطوير خرائط
المخاطر.

تم ادماج الحد من مخاطر الكوارث في استراتيجية الفقر التي اعدتها وزارة الشؤون االجتماعية و االستراتيجية الوطنية للمرأة اللبنانية.
يتم التأكد في عقود البنى التحتية التي ينفذها مجلس االنماء و االعمار على ادراج بنود حول مخاطر الكوارث.

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:

تم تشجيع 270 بلدية لإلنضمام للحملة العالمية لتحصين المدن ضد الكوارث وتم تنظيم دورات تدريب مدربين على مرحلتين بالتعاون
مع مديرية البلديات

والسلطات المحلية. يتم العمل على إقامة دورات في المناطق حول تقييم المخاطر، إدارة الكوارث ونشر الوعي والمعرفة.
كما تم تطوير منهجين للتدريب على الحد من مخاطر الكوارث لكل من المعهد العالي لإلدارة لتدريب موظفي القطاع الخاص والجيش

اللبناني.
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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:

تم تشكيل لجنة وطنية تضم مختلف الوزارات واالدارات المعنية بادارة الكوارث وعملت بشكل حثيث لمدة سنتين ووضعت خطة
وطنية مفصلة للكوارث تتضمن

اطارا عاما للخطة واجراءات لكل وزارة وادارة في حاالت الكوارث الكبرى، ال سيما الزالزل والفيضانات والتسونامي وحرائق الغابات
وحاالت النزوح في

خالل الحروب. حددت اللجنة في اإلطار العام هيكلية تنظيمية لتشمل تأسيس أقسام متخصصة ذات خبرة إلدارة الكوارث، وتتكوّن
هذه األقسام من إدارة

التجهيزات واللوجستية، التخطيط والدراسات والتدريب، التنسيق مع المنظمات الدولية، المكتب اإلعالمي، التعافي والنهوض المبكر،
المعلوماتية

واإلتصاالت، إدارة الموارد البشرية. ركز اإلطار العام على توجهات اإلستعداد للكوارث، إذ يشكل اإلستعداد العنصر األساسي لعمليات
اإلستجابة الفعالة

للجهات المعنية، باإلضافة إلى منهجة التخطيط للطوارئ من خالل وضع نموذج موحد لخطة الطوارئ للمؤسسات والهيئات الوطنية.
كما حدد اإلطار العام نظام

اإلنذار المبكر من خالل تحديد درجات اإلنذار. ولضمان تنفيذ اإلستجابة واألدوار والمسؤوليات بشكل فعال، حدد اإلطار العام خطة
إستجابة، تضمنت تعليمات

التصرف الدائمة لوحدات اإلستجابة الميدانية في خالل إدارة الكوارث.
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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 ؟ ال

الخطة التنمية الوطنية

نعمخطط واستراتيجيات القطاعات

نعمسياسات واستراتيجيات تغير المناخ

نعماألوراق االستراتيجية للحد من الفقر

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

نعم

نعمالدفاع المدني السياسات واالستراتيجيات والتخطيط للطوارئ

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

الوصف :

في اوئل ۲۰۱۲ تم تقديم اقتراح قانون حول انشاء هيئة وطنية الدارة الكوارث تعمل في كل مراحل الكارثة: التحضر و الترقب،
االستعداد و االستجابة، النهوض المبكر و اعادة

اإلعمار.

السياق والعوائق:

التحديات :
- ان الحد من مخاطر الكوارث ليس اولوية لدى الحكومة
- لغاية تاريخه ال يوجد منظومة وطنية كمرجعية موحدة

- ال يوجد قرار سياسي بعد
- نقص في الموارد البشرية و المالية و الخبرات
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 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 (٪)

ميزانية وطنية

الالمركزى / دون الوطنية الميزانية

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

الوصف :

يرزح لبنان تحت العجز و الدين واالعباء المالية و الحد من مخاطر الكوارث ليس مدرجا في سلم اولويات الحكومة في الوقت الراهن.
لذاال توجد مبالغ مخصصة في

الموازنة العامة للحد من مخاطر الكوارث، غير ان هناك امواال معينة تدفع ضمن نفقات معظم الوزارات واإلدارات ويمكن
تصنيفها بأنشطة للحد من مخاطر الكوارث، علما ان وزارة االشغال العامة والنقل ترصد اكثر من نصف موازنتها للوقاية و

لصيانة الطرق والجسور، ووزارة الطاقة و المياه تنظف مجاري االنهر.

السياق والعوائق:

التحديات :
- ال توجد هيئة وطنية للحد من مخاطر الكوارث حتى االن رغم أنها في طور االنشاء

- ان معظم الوزارات تشكو من نقص في الموارد المادية و من عجز في موازناتها لتنفيذ مهماتها األساسية مما يجعل الحد من مخاطر
الكوارث ثانويا.
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 أولوية العمل  1: المؤشر األساسى 3
التأكيد على مشاركة المجتمع والالمركزية من خالل تخصيص الموارد وتفويض سلطات للمحليات (لهيئات الحكم المحلي).

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

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

الوصف :

رغم ان الالمركزية اإلدارية التي أقرت عام ۱۹۹۱ لم تطبق لغاية اليوم فقد حصل تقدم ملموس في هذا المجال اذ انضمت 270 بلدية
واتحاد بلديات للحملة

العالمية لتحصين المدن ضد مخاطر الكوارث فأطلقوا أنشطة متعلقة بالحد من مخاطر الكوارث،البعض من خالل جهودهم وقدراتهم
الخاصة والبعض من خالل

برامج دعم من قبل هيئات ومنظمات دولية أو محلية، وتم تدريب مدربين من بلديات لبنانية وبلدات من دول عربية حيث تم التشديد
على

دورالبلديات في الحد من مخاطر الكوارث و سبل الوقاية منها.

السياق والعوائق:

من ابرز التحديات التي تواجهها البلديات هي:
- قصور في التمويل اذ ان موازنة البلديات محدودة مما يعوق تخصيص جزء منها العمال و نشاطات الحد من مخاطر الكوارث

- عدم وجود رقابة الحقة و متابعة
,UNICEF نقص في الخبرات في مجال الحد من مخاطر الكوارث مما يستدعي مساعدة من قبل هيئات ومنظمات دولية مثل -

UNDP, UNIFIL,WHO
- نقص في التدريب بشري
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 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

0أعضاء المجتمع المدني (حدد العدد المطلق)

0الوطنية والمؤسسات المالية والتخطيط (تحديد العدد المطلق)

0المنظمات القطاعية (حدد العدد المطلق)

0القطاع الخاص (حدد العدد المطلق)

0العلم والمؤسسات األكاديمية (حدد العدد المطلق)

المنظمات النسائية المشاركة في المنظومة الوطنية (حدد العدد
المطلق)

0

 أخرى (يرجى التحديد)

أين هي المؤسسة الرائدة لتنسيق الحد من مخاطر الكوارث? 

نعمفي مكتب رئيس الوزراء الرئيس /

الفي التخطيط المركزي و / أو وحدة تنسيق

الفي قسم الحماية المدنية

الفي وزارة التخطيط البيئي

الفي وزارة المالية

 أخرى (يرجى التحديد)
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الوصف :

لغاية تاريخه ال توجد منظومة وطنية للحد من مخاطر الكوارث، هناك مشروع قانون النشاء هيئة وطنية الدارة الكوارث تعنى بمراحل
الكارثة كافة: الترقب و التحضر، االستجابة

واعادة االعمار .ان وحدة تعمل من رئاسة مجلس الوزراء من اجل الوصول النشاء وتفعيل هذه الهيئة. حاليا عند وقوع اي كارثة ال تزال
الهيئة العليا لإلغاثة هي التي تقوم

بالتعويض على المتضررين من الموازنة المخصصة لها.
باالضافة الى تشكيل لجنة وطنية لوضع تقرير التقدم المحرز ضمنها اطار عمل هيوجو، ولجنة وطنية لوضع خطة وطنية الدارة الكوارث

وكذلك فريق وطني لتقييم مخاطر
الكوارث ويمكن حاليا اعتبار هذه اللجان والفريق كمنظومة وطنية للحد من مخاطر الكوارث.

السياق والعوائق:

التحديات:
لم يصدر بعد قانون انشاء الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث. كما ان هناك نقصا قي الموارد المادية والبشرية.
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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: 3
�م تحقيق االلتزام المؤسسي ولكن اإلنجازات ليست شاملة أو كبيرة

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

0% المدارس والمستشفيات التي تم تقييمها

0عدد المدارس الغير آمنة (حدد كعدد مطلق)

البيانات 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

الشكل مشترك لتقييم المخاطر

التخصيص شكل تقييم المخاطر من قبل المستخدم

نعمهل هناك تقييم للمخاطر المستقبلية؟

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

المخطط التوجيهي العام الصادرعن مجاس
الوزراء،القطاع الصحي،القطاع التربوي، البنية

التحتية (الجسور و السدود
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الوصف :

تقوم كل وزارة او قطاع بتقييم ذاتي لذا فان العمل يبقى مجتزأا و غير منهجي و ال توجد خطة متكاملة تشمل كل القطاعات وتحث
على التعاون في ما بينها. علما ان بعض المعلومات حول االخطار متوافرة وان البعض االخرهو قيد االعداد. كما ان العمل جار لتطوير

خرائط المخاطر مما يعطي صناع القرار صورة اوضح عن المناطق االكثر عرضة للتضرر.

السياق والعوائق:

من التحديات الرئيسية التي تواجهها السلطات الوطنية والوكاالت الشريكة:
-تطبيق اإلستراتيجيات والخطط الوطنية التي وضعت مؤخراً

اما التوصيات فتقتصر على معالجة المذكور اعاله وبخاصة تفعيل دور اللجنة الوطنية الدارة الكوارث والعمل باالستراتيجية الوطنية.

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

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

اسئلة رئيسية ووسائل تحقق

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

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)

نعم

نعميتم رصد المخاطر باستمرار عبر المحليات والحدود اإلقليمية

الوصف :

لقد احرز تقدم كبير في جمع وادخال بيانات اضرار الكوارث في ‘DesInventar‘ (قاعدة بيانات وطنية للكوارث) بحيث يكون
هنالك معلومات عن االضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية منذ عام ۱۹۸۰ وحتى اليوم. كما ان اكثر الكوارث الطبيعية التي تؤثر على

لبنان هي العواصف الثلجية وحرائق الغابات و الفياضانات والشيول وانزالق التربة. عند االنتهاء من ادخال البيانات يمكننا الحصول على
تقارير باالضرار كما يمكن تحديد االماكن االكثر عرضة للتضرر مما يعطي صناع القرار صورة واضحة عن الخسائر واهمية االستثمار في

الوقاية بدال من التعويض بعد حصول الكارثة.
لقد تم ادخال ۱۱٥دراسة متعلقة بالكوارث الطبيعية في لبنان على الموقع االلكتروني لرئاسة مجلس الوزراء.

لقد تم اعداد تقارير من قبل الجيش اللبناني حول اضرار الكوارث الطبيعية بعد االنتهاء من المسح الميداني الذي يقوم به.
ان بعض الوزارات تقوم باعداد تقارير متعلقة بنطاق عملها كما فعلت وزارة البيئة حول التلوث البيئي.
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السياق والعوائق:

التحديات:
-عدم وجود مرجعية موحدة الدارة الكوارث بعد

-عدم وجود منهجية موحدة الدارة الكوارث وإلحصاء األضرار
التوصيات:

-العمل باالستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث
- تفعيل دور اللجنة التي اقرت الدارة الكوارث

- انشاء منهجية موحدة الدارة الكوارث
- إقرار منهجية موحدة إلحصاء أضرار الكوارث وتدريب القطاعات والبلديات على هذا اإلحصاء

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

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

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 :

تم تحديد ابرز المخاطر الطبيعية التي يمكن ان يواجهها لبنان ال سيما الزالزل و التسونامي و الفيضانات و انزالق التربة و حرائق الغابات
و كذلك العواصف. و كما هو معمول به عالميا فأن انذار الزالزل و التسونامي هو فترة وجيزة جدا قبل حصول الكارثة. اما في ما

يتعلق بالعواصف فان مصلحة االرصاد الجوية ترصدها قبل ايام عدة و تبلغ الجهات المعنية التي بدورها تصدر النشرات التحذيرية
للمواطنين عبر وسائل االعالم (مديرية التوجيه التابعة للجيش اللبناني، شعبة العالقات العامة في قوى االمن الداخلي و مديرية الدفاع

المدني).

السياق والعوائق:

التحديات:
- ال يوجد تدريب ميداني على صعيد البلد ككل

- ال يوجد تعميم او نشر للخطط في االدارات
- ان المبادرات تبقى على المستوى الفردي سواء في المجتمعات المحلية او القطاعات
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 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: 3
�م تحقيق االلتزام المؤسسي ولكن اإلنجازات ليست شاملة أو كبيرة

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

نعماإلنذار المبكر اإلقليمية أو دون اإلقليمية

نعموضع وتنفيذ بروتوكوالت لتبادل المعلومات عبر الحدود

إنشاء وتوفير الموارد اإلقليمية وشبه اإلقليمية واالستراتيجيات
واألطر

نعم

الوصف :

صدّق مجلس النواب على مشروع قانون "مرفق البيئة العربي" (AEF)، الذي تقدم به وزير البيئة،بعد إقراره في مجلس الوزراء في
10/2011/5، وتكمن أهمية المشروع الحكومي الموقع في مقر الجامعة العربية في القاهرة عام 2009، أنه يهدف إلى مساعدة الدول

العربية على تأمين حماية البيئة،تخفيض كلفة التدهور البيئي في المنطقة العربية، تنمية الكفاءات وتعزيز فرص العمل كما زيادة
االستثمارات في العالم العربي وزيادة حجم السوق البيئي العربي.

وكان لبنان قد وقّع على النظام األساسي للمشروع مع ثمانية دول عربية أخرى: المغرب، سوريا، سلطنة عمان، اليمن، األردن، العراق،
فلسطين وتونس. وصادقت عليه حتى اليوم ثالثة منها، هي: سوريا، فلسطين ولبنان.

وتستضيف الدولة اللبنانية األمانة التأسيسية لـ"مرفق البيئة العربي" كونها هي من أطلقت فكرة المشروع لمعالجة الوضع البيئي في
المنطقة العربية، عبر استحداث مرفق حكومي يقيّم مواردها ويساهم في مشاريع تستخدمها للتنمية المستدامة على غرار مرفق البيئة

العالمي (GEF)، باإلضافة الى مشاريع اقليمية وشبه اقليمية انضم اليها لبنان كاتفاقية التعاون المبرمة بين لبنان و ايطاليا في تموز
2011 حول إنشاء الرصد والتنمية المستدامة في البحر المتوسط و اتفاقية اخرى مشتركة مع ايطاليا و فرنسا حول تحسين التقييم

الوطني والرصد للنظم اإليكولوجية للقدرات البيئية والساحلية واتفاق مع دولة اليونان حول إنشاء شبكة أبحاث تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت بين االتحاد األوروبي وبلدان البحر األبيض المتوسط. كما ان المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان، وزارة المياه والري

في األردن، والهيئة القومية لالستشعار عن بعد وعلوم الفضاء في مصر، و المركز الملكي لالستشعار عن بعد في المغرب، و المركز
اإلقليمي لالستشعار عن بعد لدول شمال أفريقيا ممثال تونس والمجلس العربي للمياه باالتفاق مع البنك الدولي وقعوا مشروع التنسيق

اإلقليمي على تحسين إدارة الموارد المائية وبرنامج بناء القدرات.

السياق والعوائق:

التحديات:

نقص في المعلومات حول جميع المخاطر التي يتعرض لها لبنان اذ يجب تحديث جميع خرائط المخاطر

التوصيات:
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-المشاركة بفعالية في البرنامج والمشاريع للحد من مخاطر الكوارث على المستويين االقليمي وشبه االقليمي.
-تطوير أجهزة االنذار المبكر وقاعدة البيانات الوطنية لكل كارثة

National Progress Report 2011-2013 16/38



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 :

ن وسائل االعالم تقوم بدور فعال في هذا المجال باالضافة الى وضع االستراتيجية الوطنية لنشر التوعية. من ابرز ما انجز على صعيد
االعالم، الصفحة االلكترونية حول

مخاطر الكوارث، الدليل المنزلي، نشرة اخبارية تصدر فصليا ، تكريم ناشطين سلطوا الضوء على أهمية الحد من مخاطر الكوارث، قاعدة
بيانات حول اضرار الكوارث في

السنوات الثالثين االخيرة، حمالت اعالمية واعالنية للحد من مخاطر الكوارث، مسرحية ترفيهية لالطفال تسلط الضوء على طريقة
التصرف في حال حدوث زلزال، حمالت

توعية وتدريب لطالب الجامعات والمدارس، االعالميون و الجمعيات النسائية، فيلم وثائقي عرض في دور السينما، و االحتفال سنويا
باليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث بوجود ممثل االمين العام للحد من مخاطر الكوارث السيدة مارغريتا وولستروم.

السياق والعوائق:

التحديات:
-عدم وجود خرائط محدثة لجميع المخاطر

-غياب منهجية ومرجعية موحدة لنشر المعلومات
التوصيات:

-تطوير كل خرائط المخاطر
-اعتماد مرجعية موحدة لنشر المعلومات
-توعية الناس حول الحد مخاطر الكوارث

- يجاد مرجعية موحدة لإلبالغ عن الكوارث وإيصال المعلومات والتعليمات للمواطنين
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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

نعمالمناهج الدراسية الثانوية

نعمالمنهج الدراسي الجامعي

نعممهنية برامج الحد من مخاطر الكوارث التعليم

الوصف :

عدة خطوات انجزت في هذا المجال منها البدء بتعديل المنهاج الدراسي الذي هو االن في طور الدراسة من قبل وزارة التربية ويصار
الى ادخال المفاهيم المطلوبة عن الحد من مخاطر الكوارث ضمن منهاج الجغرافيا. باالضافة الى ذلك قامت وزارة التربية والتعليم العالي

بدورات تدريبية الفراد الهيئة التعليمية واالدارية حول مخاطر الكوارث وسبل مواجهتها، كما تم تنفيذ تدريبات حول االسعافات
االولية و االخالء في بعض المدارس في جنوب لبنان. كما انه، وبمبادرة من االمم المتحدة، تم تدريب المعلمي في ثماني مدارس

في جنوب لبنان على خطة اخالء و اسعافات اولية و سبل التصرف في حال حصول كارثة، و يعمل حاليا على التنسيق مع اربع مدارس
اخرى الجراء التدريب ذاته. كما انه جرى

تدريب الطالب واالساتذة في الجامعات على خطة اخالء واسعاف اولي في حال حصول كارثة، ويجري التنسيق مع عدد اخر من الجامعات
لتدريب الطالب واالساتذة على خطة لنشر التوعية ‘Program Safety’ و وزارة التربية العداد خطة للسالمة في ۲٤ مدرسة.

قامت وزارة التربية بمشروع UNICEF اخالء. وهناك مشروع مشترك بين ال
على مستوى االدارة كما بدأت بمشروع اخر لنشر التوعية في كل المدارس عن مخاطر الزالزل و سبل الوقاية منها عبر منشورات و

مطبوعات.
كما تم إدماج مواد توعوية حول حرائق الغابات في المناهج المدرسية

السياق والعوائق:

التحديات:
-التدريب يشمل بعض المناطق فقط

-االمكانات المادية و البشرية غير كافية
-عدم التعامل مع مفهوم الكوارث على انه اولوية

التوصيات:
- توسيع نطاق التدريب ليشمل مختلف المناطق

- نشر التوعية و مفهوم الحد من الكوارث على انه اولوية
- ادماج الحد من مخاطر الكوارث ضمن مناهج التعليم لمختلف الشرائح العمرية

- تقييم األبنية المدرسية وتدعيمها
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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: 4
�م تحقيق إنجازات كبيرة ولكن يوجد قصور في الموارد والقدرات

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

نعمدراسات عن التكلفة والجدوى االقتصادية للحد من مخاطر الكوارث

الوصف :

هناك مؤسسات رسمية معنية بموضوع الحد من مخاطر الكوارث مباشرة مثل مجلس البحوث العلمية ومجلس البحوث
الزراعية،مؤسسة المواصفات والمقاييس ومركز البحوث الصناعية. كما ان بعض الجامعات والنقابات وبعض الباحثين لهم دراسات حول

هذا الموضوع. يالحظ ان الدراسات والبحوث حول الزالزل والتسونامي والفيضانات وحرائق الغابات متقدمة.

السياق والعوائق:

التحديات:

التحدي األساسي هو جمع المعلومات وحفظها واستخدامها من قبل المواطنين لفترة زمنية طويلة

التوصيات:

- تحديد وتقييم المخاطر
- وضع خارطة مخاطر وجعلها متاحة للمواطنين

- وضع استراتيجية للحد من مخاطر الكوارث لكل خطر.
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 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

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 :

لقد تم وضع استراتيجية وطنية للتوعية على الحد من مخاطر الكوارث و بدأ العمل على تطبيقها من خالل تنظيم دورة تدريب
لالعالميين حول الحد من مخاطر الكوارث كما تم استحداث موقع الكتروني ونشرة دورية وطبع دليل منزلي و انتاج وفيلم ثائقي

باالضافة الى حمالت اعالمية واعالنية بمناسبة اليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث. ان بعض وسائل االعالم المرئية سلطت الضوء
على اهمية الحد من مخاطر الكوارث عبر مقابالت مع مختصين في هذا المجال. كان للبلديات االهتمام االوفر في التوعية اذ ان 270

بلدية
او اتحاد بلديات من مختلف المناطق اللبنانية انضمت للحملة العالمية لتحصين المدن ضد مخاطر الكوارث والتزمت بالعمل او ببدأ العمل

بالنقاط العشر. ويعتبر هذا الرقم انجازا مقارنة بارقام البلدان المجاورة. كما جرى تدريب مدربين من عدد من البلديات اللبنانية و بلديات
من بلدان اخرى حول الحد من مخاطر الكوارث. لقد حصل تعاون ما بين بلديات من لبنان واخرى عالمية على اسس التقارب البيئي

بينهما من اجل تبادل الخبرات وحل بعض المشاكل المشتركة التي تواجههما والتوأمة حصلت بين بلدية جبيل والبندقية بما ان هاتين
البلدتين مدرجتان على قائمة اليونسكو للتراث العالمي و هما تعانيان من مشكلة التأكل البيئي.

السياق والعوائق:

تحديات:
انجاز تطبيق اإلستراتيجية سوف يستغرق اقله خمسة سنوات.
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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: 4
�م تحقيق إنجازات كبيرة ولكن يوجد قصور في الموارد والقدرات

اسئلة رئيسية ووسائل تحقق

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

نعمتشريعات المناطق المحمية

نعممدفوعات مقابل خدمات النظم البيئية

نعمالتخطيط المتكامل (على سبيل المثال إدارة المناطق الساحلية)

نعمتقييم التأثيرات البيئية

نعممشروعات وبرامج التكيف مع تغير المناخ

الوصف :

هناك خطط وضعت للحد من حرائق الغابات ولمشروع زيادة الثروة الحرجية والحفاظ على مواردها. كما ان استخدام الطاقة الشمسية
بدأ في عدد من المباني الحكومية ولكن المشروع ما زال مشروعا تجريبيا. لقد اصدرت وزارة البيئة مرسوما في اذار

2012 يهدف الى تحديد اصول االلتزام البيئي من قبل المنشات ويمنح شهادة االلتزام الحترام المعايير البيئية للمنشات التي تلتزم به.
لقد تم إنجاز مراصد عدة مجهزة لمكافحة الحرائق في عدد من المناطق اللبنانية وتهدف الى المراقبة واالستجابة السريعة في حال

حصول اي حريق.

السياق والعوائق:

التحديات:
-نقص في الموارد المادية والبشرية واللوجستية

-عدم وجود مراسيم تطبيقية: مثاال على ذلك فقد انشأ صندوق لوزارة البيئة يتم تمويله من ايرادات المخالفات ولكنه لم يفعل بسبب
نقص في المراسيم التطبيقية و المراقبة

-خلل في تطبيق االستراتيجيات

التوصيات :
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-الحاجة للتنسيق ما بين التخطيط وقوانين البناء
-رصد موازنة للحد من مخاطر الكوارث

-تطوير استراتيجية وطنية للحد من مخاطر الكوارث

 أولوية العمل  4: المؤشر األساسى 2
يتم تنفيذ خطط للتنمية االجتماعية لتقليل قابلية التضرر للمجتمعات األكثر تعرضا للخطر.

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

اسئلة رئيسية ووسائل تحقق

هل توجد شبكات أمان اجتماعي لزيادة القدرة على مجابهة الكوارث بالنسبة لألسر والمجتمعات المعرضة للخطر
نعم

نعمتأمين على المحاصيل والممتلكات

البرامج العمالة المؤقتة الضمان

نعمالتحويالت النقدية المشروطة وغير المشروطة

نعمتمويل المشاريع الصغيرة (االدخار والقروض، الخ)

نعمالتأمين متناهي الصغر

الوصف :

تم استصدار قرارات من وزارة الزراعة و يتم العمل على مراسيم لتعديلها في خصوص االمن الغذائي و الحيواني. كما ان جمعيات غير
حكومية تقوم بمشاريع لمساعدة و تاهيل ۳۰۰ مزارع من اصحاب القطعان الصغيرة في عكار و البقاع الذين يعانون من قلة الموارد

وعدم القدرة على مواجهة الكلفة العالية والمنافسة الحادة في قطاع انتاج الحليب، و مشروع اخر من الدولة االلمانية بالتنسيق مع وزارة
الزراعة يهدف الى تحسين نهوض المجتمع الريفي في جنوب لبنان عبر تحسين قدرة مشاتل وزارة الزراعة لزيادة انتاج االشجار المثمرة،

وذلك لتأمين متطلبات المجتمع الريفي. كما تم تفعيل التعاونيات الزراعية. اما بالنسبة لباقي القطاعات فان الدولة تعمل على التعويض
من خالل الهيئة العليا لالغاثة.

السياق والعوائق:

التوصيات:
- إستثمار اكبر في الحد من مخاطر الكوارث و تمويل مشاريع تراعي مفهوم الحد من مخاطر الكوارث .

- العمل على اقرار قانون السالمة الغذائية و استصدار المراسيم التطبيقية.
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 أولوية العمل  4: المؤشر األساسى 3
يتم تنفيذ خطط وسياسات اقتصادية قطاعية لتقليل قابلية التضرر لألنشطة االقتصادية.

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

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

 

نعماستثمارات تحصينات البنية التحتية تتضمن المدارس والمستشفيات

الوصف :

لقد اعد مشروع موازنة ۲۰۱۲ ولكنها غير مكتملة اذ خفضت كل المشاريع بنسبة 20 في المئة االمر الذي ينعكس سلبا على الحد من
مخاطر الكوارث. بسبب القصور المادي

فان مختلف الوزارات ال تجد مفرا من جعل الحد من مخاطر الكوارث في اسفل سلم اولوياتها.

السياق والعوائق:

التحديات: ان نظم االستثمار ال ياخذ بعين االعتبار ادارة مخاطر الكوارث

التوصيات: السعي الى ادماج الحد من مخاطر الكوارث ضمن نظم االستثمار المعمول بها

 أولوية العمل  4: المؤشر األساسى 4
التخطيط واإلدارة لإلسكان يتضمنان عوامل الحد من مخاطر الكوارث بما ذلك اإللزام باتباع كود البناء.

مستوى التقدم: 3
�م تحقيق االلتزام المؤسسي ولكن اإلنجازات ليست شاملة أو كبيرة
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اسئلة رئيسية ووسائل تحقق

هل هناك استثمارات للحد من المخاطر في المستوطنات الحضرية القابلة للتضرر؟ نعم

االستثمار في البنية التحتية لصرف المياه في المناطق المعرضة
للفيضانات

نعم

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

التنظيم تقديم سندات ملكية األراضي

الوصف :

يخضع لبنان لكود بناء موحد اذ يعتبر ان لبنان باكمله معرض لمخاطر الزالزل من شماله الى جنوبه. ان المشاريع التي تنفذ عبر مجلس
االنماء و االعمار تلحظ االلتزام بكود البناء ويوجد مكتب لمتابعة ومراقبة تنفيذ بعض المشاريع ولكن المراقبة تقتصر فقط على

المشاريع الجديدة. كما ان المستشفيات والمدارس الحكومية الجديدة ملتزمة بكود البناء، اما االبنية
قام بمسح ابنية 1282 مدرسة حكومية ورفع تقريره لوزارة التربية USAID القديمة منها فيجري العمل على تأمين التمويل لتدعيمها

.كما ان مشروع ‘دراستي‘ الممول من
والتعليم العالي. قامت مؤسسة ‘دراستي‘بتقييم ۳۲ بناء مدرسيا تهدد السالمة العامة، تم اخالء بعضها واعدت دراسات فنية للبعض

االخر ليصار الى تلزيمها عبر وزارة االشغال.
. يذكر ان مرسوم السالمة العامة في ما يتعلق بحماية االبنية من مخاطر الزالزل والحرائق والمصاعد اقر عام 2005 و بدأ تطبيقه عام

2012.
وقد أقر مجلس الوزراء تأهيل 37 مدرسة معرّضة لإلنهيار.

السياق والعوائق:

التوصيات:
- التشدد في الرقابة على تطبيق مرسوم السالمة العامة

- معاقبة المخالفين
- تدريب عمال البناء على تقنيات البناء االمن

- نشر التوعية بين مختلف شرائح المجتمع
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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: 3
�م تحقيق االلتزام المؤسسي ولكن اإلنجازات ليست شاملة أو كبيرة

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

نعم

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

ال

نعماتخاذ اجراءات لمعالجة قضايا النوع في التعافي

الوصف :

تم اعداد مشروع قانون العادة االعمار في جميع حاالت الكورث ولكنه لم يتم اقراره حتى تاريخه كما انه اثر حرب تموز تم وضع اليات
للتعويض عن االضرار الناتجة عن الحرب.

السياق والعوائق:

التحديات:
رغم الظروف التي يمر بها لبنان، يجب اعطاء الحد من مخاطر الكوارث االهتمام المنشود وعدم انتظار حلول الكارثة لتحرك الحكومة

ولتوجيه قدراتها في هذا المجال.

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

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

نعمآثار مخاطر الكوارث تؤخذ في الحسبان في تقييم األثر البيئي

نعممن قبل السلطات الوطنية ودون الوطنية والمؤسسات

نعممن قبل الجهات الفاعلة في التنمية الدولية

الوصف :

تم ادراج جدوى الحد من مخاطر الكوارث في بعض المشاريع التنموية بشكل واضح علما ان تكلفة الحد من مخاطر الكوارث مدرجة ضمن
موازنة المشروع ككل وال توجد موازنة مخصصة لها.

السياق والعوائق:

التحديات:
- نقص في التخطيط
- نقص في التمويل

التوصيات:
- وضع قوانين للتعافي واعادة االعمار تأخذ بعين االعتبار مواجهة الكوارث

- تخصيص ميزانية مستقلة العادة االعمار
- وضع سياسات لتعزيز الحد من مخاطر الكوارث في كافة القطاعات
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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: 4
�م تحقيق إنجازات كبيرة ولكن يوجد قصور في الموارد والقدرات

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 :

pilot) هناك جهود تبذل لنشر الوعي حول اضرار الكوارث و اهمية التحضر لها كما يجري العمل حاليا على تنفيذ مشاريع تجريبية
project) وزارة مع وبالتنسيق المنظمات من عدد هناك .المحافظات و المناطق كافة على تعميمها امل على الرسمية المدارس في

التربية والتعليم العالي قامت بخطة اخالء لعدد من المدارس الرسمية في جنوب لبنان والعمل جار الجراء مزيد من التدريبات على اخالء
المدارس في العام الدراسي القادم.
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السياق والعوائق:

التحديات:
- نقص في تدريب الكوادر التعليمية

- ادخال مفهوم الحد من مخاطر الكوارث ضمن المناهج التعليمية
- نقص في التمويل

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

اسئلة رئيسية ووسائل تحقق

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

نعموضعت الخطط والبرامج ذات حساسيات بين الجنسين

نعمإدارة المخاطر / خطط طارئة الستمرار تقديم الخدمات األساسية

نعممركز للعمليات واالتصاالت

نعمفرق البحث واإلنقاذ

نعممخزونات من إمدادات اإلغاثة

نعممالجئ

نعمتأمين وجود المرافق الطبية

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

نعم

نعمالشركات هي شريك نشط في تخطيط وتقديم استجابة

الوصف :

لقد تم تشكيل لجنة تضم مختلف اإلدارات المعنية و انتهت من وضع خطة وطنية وخطط للمحافظات إلدارة الكوارث وقد تم
التدريب عليها وقد أخذ بعين اإلعتبار في الخطة مفهوم مراعاة الجنسين. كما ان جميع االستمارات الجديدة في المرافق العامة اصبحت

تلحظ مفهوم الجندر. كما انه عقدت دورة تدريبية (Disaster for Ready Airport Get) والتي نظمها برنامج االمم المتحدة
اإلنمائي مع شركة DHL للبريد السريع وبالتعاون مع جهاز امن المطار في تموز عام ۲٠۱٢ اذ درب خبراء دوليون المعنيين باالمر على

فهم، تحديد معايير وتقييم قدرات المطار حول مدى استعداده من الناحية اللوجستية الستقبال التبرعات العينية كما تم وضع خطة
عمل في حال حصول كارثة وقد عقدت دورة تدريبية
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اخرى في كانون االول ۲۰۱۲ حيث شكلت لجنة مصغرة النهاء وضع الخطة وشارك مندوبون من الجيش اللبناني في هذه الدورة
لتطبيقها ايضا في المطارات العسكرية. كما بدأ العمل على خطط للمحافظات اذ باشرت وحدة الحد من مخاطر الكوارث التعاون مع

محافظة مدينة بيروت وقضاء جبيل. ان الوكالة السويسرية للتنمية تعمل مع اتحاد بلديات صور على وضع خطة لقضاء صور
مستندة الى االطار العام للخطة الوطنية للكوارث.

السياق والعوائق:

التحديات : تطبيق وتنفيذ الخطط

التوصيات:
-تعميم الخطة

-تطوير التنسيق بين مختلف القطاعات
-تحديث الخطة دورياً

-تأمين الموارد المادية والبشرية.

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

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

اسئلة رئيسية ووسائل تحقق

هل توجد ترتيبات مالية للتعامل مع الكوارث الكبرى؟ ال

نعموطنية 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 :

لقد تم استحداث آلية لتعويض المتضررين من حاالت معينة (حرب تموز) وكذلك تم اقتراح مشروع قانون العادة االعمار بعد كل
كارثة وهو االن في مجلس النواب بانتظار اقراره. اليوجد صندوق مخصص ومال مرصود للحاالت الطارئة،انما حين تحصل الكارثة

تكلف الهيئة العليا لإلغاثة بالتعويض ويرصد لها من احتياطات الموازنة المبلغ المطلوب.

السياق والعوائق:

التحديات : عدم وجود موارد مخصصة العادة االعمار والنهوض من الكارثة.
التوصيات: اشراك القطاع الخاص في عملية اعادة االعمار من خالل برامج تأمين في ظل عجز الموازنة.
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 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: 4
�م تحقيق إنجازات كبيرة ولكن يوجد قصور في الموارد والقدرات

اسئلة رئيسية ووسائل تحقق

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

نعموجود منهجيات وقدرات تقييم األضرار والخسائر

نعمبعد وقوع الكوارث منهجيات تقييم الحاجة

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

نعم

نعمتحديد وتدريب الموارد البشرية

الوصف :

بعد انتهاء حرب تموز تم وضع تقرير بالدروس المستفادة من تجربة الحرب وتحديد نقاط الضعف ونقاط القوة. كما وبمساعدة برنامج
األمم المتحدة االنمائي تم وضع تقرير حول تقييم احتياجات الحكومة اللبنانية في موضوع التحضر للكوارث وادارتها.

السياق والعوائق:

التحديات: ان النقص في الموارد المادية والبشرية والعجز في الموازنة أديا الى عدم االستفادة من التجارب السابقة رغم التوصيات
الصادرة عن الجهات المعنية .

التوصيات: يجب تقييم الخسائر اإلقتصادية واإلجتماعية كما يجب تقييم الخسائر غير المباشرة ايضا.
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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.:

لقد انجز عام 2012 التقرير الوطني للمخاطر و االخطار باالضافة الى تقريرين االول هو عبارة عن دراسة للمرافق الحيوية في لبنان
والبنية التحتية واالبنية

الحكومية وجهوزيتها في مواجهة الكوارث. وتطرق التقرير الى مشكلة التحضر السريع وغير المخطط له الذي يؤثر سلبا على البيئة. اما
التقرير الثاني فهو

تحليل لالضرار التي تسببها العوامل الطبيعية من سيول وعواصف وحرائق الغابات لالعوام الثالثين االخيرة محلال مدى االضرار والمواقع
الجغرافية االكثر تضررا. هذان التقريران يسلطان الضوء على اهمية الوقاية والتحضر للكارثة كما ان التقرير الثاني يبين باالرقام التكلفة

التي يتكبدها لبنان في التعويض على المتضررين.
على مختلف الوزارات التنسيق فيما بينها في مجال الحد من مخاطر الكوارث والتعاون وتبادل المعلومات ما من شأنه تفادي االزدواجية

في العمل.

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

هل اإلهتمامات النوع االجتماعي تشير عن فكر وتنفيذ السياسة والبرامج بطريقة هادفة و مناسبة؟: 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.:

تم انجاز تقييم حول النوع االجتماعي والحد من مخاطر تم انجاز تقييم حول النوع االجتماعي والحد من مخاطر الكوارث و تم وضع
استراتيجية وطنية مع توصيات حول ادماج النوع االجتماعي في االستراتيجيات

والخطط حول الحد من مخاطر الكوارث.

ان النوع االجتماعي استحوذ على اهتمام كبير، ففي عام ۲۰۱۲ سلط الضوء على دور المرأة في الحد من مخاطر الكوارث واجريت دورة
تدريب مدربين في

ايار ۲۰۱۲ لجمعيات نسائية وبعدها اختارت اللجنة المنفذة للتدريب مشروعين من اصل تسعة مشاريع ليتم تمويلهما من قبل برنامج
االمم المتحدة االنمائي.

كما ان مشروعا اخر للهيئة الوطنية لشؤون المراة اللبنانية سيمول ايضا من قبل برنامج االمم المتحدة االنمائي.

ج.تحديد وتعزيز قدرات الحد من المخاطر 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 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.:

تحديد وتعزيز قدرات الحد من المخاطر والتعافي منها.
بسبب األزمات المتالحقة التي ألمت بلبنان أصبح لديه خبرة في االستجابة للكوارث واعادة االعمار والتأهيل أكثر من التحضر والترقب

للكوارث.
وقد تم اعداد خطط وطنية وخطط للمحافظات إلدارة الكوارث حيث تم األخذ بعين اإلعتبار التنوع الجنسي.

كما تم اعداد قوانين اعادة اعمار ويتم العمل على اعداد استراتيجيات للحد من مخاطر 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؟: 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.:

بسبب نقص في الموارد المالية، ال يتم تخصيص موازنة خاصة بالكوارث في ميزانية الدولة، انما يتم مساعدة المتضررين بعد حصول
الكارثة عبر الهيئة العليا لالغاثة. كانت الدولة عبر العقود المنصرمة تعوض على المتضررين وخصوصا المزارعين و صيادي االسماك بعد

حصول كارثة طبيعية.

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

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.:

وتتم توعية القطاع العام حول اهمية الحد من مخاطر الكوارث كما يتم تدريب المجتمع المدني على الوقاية والتعافي. يجب تفعيل
الشراكة بين القطاع الخاص

والقطاع العام واالستفادة من الخبرات والتقنيات الموجودة في القطاع الخاص والتنسيق بين القطاعين لالستفادة من القدرات
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الموجودة في هذين القطاعين.

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.:

اان النقص في الموارد المادية واالثر السلبي لالزمة السورية على لبنان عرقال احراز تقدم كبير في اطار عمل هيوجو
باالضافة الى ان تطبيق وانجاز سياسات الحد من مخاطر الكوارث تتطلب وقتاً طويًال. على المستوى الوطني هناك حاجة لعمل دؤوب

لتحصين البنى التحتية في كل أنحاء البالد. كما ان تطبيق سياسات واستراتيجيات الحد من مخاطر
الكوارث يتطلب موازنة ضخمة يجب العمل على تأمينها.
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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 :

ابرز تحديات االدماج الفعلي للحد من مخاطر الكوارث هو زيادة مستوى نشر التوعية وادخال مفهوم الحد من مخاطر الكوارث في جميع
مشاريع التخطيط واإلنماء. كما ان التحدي الثاني يكمن في تفعيل الية لمتابعة االنجازات، التقييم الدائم لها مع الية المحاسبة

للمقصرين اذ ان العمل حاليا ينتهي عند بلوغ الهدف و ال يتم اية متابعة لالنجاز المحقق. اما التحدي الثالث يكمن في تأمين الموارد
المالية وتحديد الكفاءات البشرية التي ستُكلّف بهذه الجهود.

بيان التطلعات المستقبلية :

ان انشاء هيئة وطنية للحد من مخاطر الكوارث هو االن في مجلس النواب ينتظر الموافقة النهائية القراره و بعدها سيتم تفعيل ادارة
الكوارث التي من شأنها تفعيل عمل غرفة العمليات الدائمة. كما ان تنفيذ الخطة الوطنية الدارة الكوارث وانهاء التقييم الوطني

للمخاطر سيسمح بتطوير االستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث للمخاطر األساسية التي تهدد لبنان من زالزل، تسونامي، حرائق
الغابات، فياضانات وتغيير المناخ.

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 :

معرفة المخاطر و آثارها، تحديث خرائطها والحاجة للحد من مخاطرها. كما انه يوجد نقص في الموارد البشرية المدربة.

بيان التطلعات المستقبلية :

تفعيل ادارة الكوارث، وانشاء وحدات في مختلف الوزارات واإلدارات المعنية وكذلك المحافظات واألقضية حيث يتم تنسيق بين
جميع هذه االدارات و تبادل المعلومات.

لقد تم اعداد استراتيجية وطنية للتدريب على الحد من مخاطر الكوارث مع خطة تطبيقية لخمس سنوات تهدف لبناء القدرات حول
الحد من مخاطر الكوارث في القطاعين العام والخاص. كما ان تطبيق الالمركزية اإلدارية يمكن ان يساهم بتفعيل مفهوم الحد من

مخاطر الكوارث.
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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 :

عبر السنين اصاب لبنان عدد من الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية كالحروب. اما الكوارث الطبيعية فكان اكبرها فيضان نهر ابو علي
في عام ۱۹٥٥الذي اثر على مدينة طرابلس بكاملها و زلزال عام ۱۹٥٦ الذي دمر منطقة الشوف و مؤخرا انهيار مبنى سكني في بيروت عام
۲۰۱۲ الذي شكل دافعاً قوياً للتركيز على اهمية الموضوع وانجاز خطة وطنية الدارة الكوارث. هنالك جهود تبذل من مختلف المعنيين
ولكن يجب التنسيق فيما بينهم وإدماج مفهوم الحد من مخاطر الكوارث في اجراءات اعادة اإلعمار. كما ان النقص في الموارد المادية و

البشرية من اهم المعوقات.

بيان التطلعات المستقبلية :

يتم العمل على خطة وطنية إلدارة الكوارث والعمل على التدرب عليها ووضعها موضع التنفيذ. كما اجريت تمارين على الخطة للتحقق
من فعاليتها وتبيان مواضع الخلل فيها.

التطلعات المستقبلية المنطقة 4
The United Nations General Assembly Resolution 66/199, requested the development of a

post-2015 framework for disaster risk reduction. A first outline will be developed for the next Global
Platform in 2013, and a draft should be finalized towards the end of 2014 to be ready for

consideration and adoption at the World Conference on Disaster Reduction in 2015.

التحديات الكلية :

ان العناصر االكثر أهمية في إطار الحد من مخاطر الكوارث ما بعد ۲٠۱٥ هي:
- جعل اتفاقية ما بعد هيوغو ۲٠۱٥ ملزمة للبلدان المشاركة اذ ان لبنان يبذل مجهودا اكبرا عندما يتم التوقيع على معاهدة او اتفاق

دولي.
- ايجاد الموارد المالية لمساعدة البلدان المحتاجة للدعم المادي و منهم لبنان اذ ان عددا من مؤشرات اطار عمل هيوغو لم يحرز تقدما

بسبب قصور في الموارد المادية.
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االقسم 10: األطراف المعنية
اإلدارات / المنظمات التي ساهمت في هذا التقرير

نقطة االتصالالنوعالمنظمة

Govرئاسة مجلس الوزراء

Govمجلس اإلنماء واإلعمار

Govمجلس البحوث العلمية

Govوزارة اإلعالم :الوكالة الوطنية لإلعالم

Govوزارة اإلقتصاد والتجارة

وزارة االشغال العامة والنقل : مديرية الطيران المدني-
مديرية الطرق والمباني- مديرية النقل البري والبحري

Gov

Govوزارة البيئة

Govوزارة التربية والتعليم العالي

وزارة الداخلية والبلديات :الدفاع المدني – قوى األمن
الداخلي– فوج اطفاء بيروت

Gov

Govوزارة الدفاع الوطني : قيادة الجيش

Govوزارة الشؤون اإلجتماعية

Govوزارة الصحة العامة

Govوزارة الطاقة والمياه

Govوزارة العدل (هيئة التشريع واالستشارات

Govوزارة المال

NGOاللجنة الوطنية لشؤون المرأة

NGOجمعية التنمية الحرجية

UN & Intlالصليب األحمر اللبناني
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UN & Intlالوكالة السويسرية للتنمية

UN & Intlبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
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