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االقسم 1: النتائج 2011-2013

األهداف االستراتيجية للهف   1
نتيجة بيان:

- التأكيد على مشاركة المجتمع والالمركزية من خالل تخصيص الموارد وتفويض سلطات المحلية لتوفر موارد كافية مخصصة لتنفيذ
خطط وأنشطة الحد من مخاطر الكوارث على جميع المستويات اإلدارية وهذا يعاني من الضعف في السياسة المنهجية و التزام

المؤسسي.
- التشريع الوطني للحد من مخاطر الكوارث تحتاج الى مراجعة والمشاركة على ناطق اوسع واشمل

األهداف االستراتيجية للهف   2
نتيجة بيان:

- توافر آليات وقدرات وسياسات مؤسسية قوية إلدارة الكوارث مع وجود توجه للحد من مخاطرها و وجود أنظمة لمتابعة وأرشفة
ونشر البيانات المتعلقة باألخطار الرئيسية وقابلية التضرر يعاني من الضعف في االلتزام المؤسسي .

األهداف االستراتيجية للهف   3
نتيجة بيان:

- تطوير وتعزيز أساليب وأدوات البحث والتقييم لألخطار المتعددة وتطويرها و توفير المعلومات عن الكوارث على جميع المستويات
ولجميع األطراف المعنية ووجود إستراتيجية توعية عامة على المستوى الوطني للترويج لثقافة مجابهة الكوارث تصل إلى المجتمعات

الحضرية والريفية.

National Progress Report 2011-2013 3/30



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:

عقد العديد من االجتماعات والندوات وورش العمل بالتعاون مع العديد من الهيئات المحلية والمؤسسات الحكومية من اجل إيجاد
السبل الكفيلة لمواجهته الخاطر المحتملة.

و تنفيذ مشروع بناء القدرات الوطنية لتقليل اثر الخطر الزلزالي من خالل إجراء عمليات تقييم شاملة من أخطار الزالزل والعمل على إيجاد
سبل كفيله لتقليل اثر الزالزل .

ويهدف هذا المشروع إلى:
- إيجاد هيكلية مؤسسية وتشريعية إلدارة خطر الكوارث الطبيعية.

-إيجاد مفاهيم مشتركة بين مختلف الجهات الوطنية حول آليات االستعداد واالستجابة للخطر الزلزال.
- نشر ثقافة الوعي حول االستعداد لمواجهة 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:

ضمن مشروع الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع التغير المناخي بالتعاون معUNDP ويهدف المشروع تحسين وتقوية اآلليات
المؤسسية األردنية لمواجهة الحد من خطر الكوارث الطبيعية التكيف المناخي والتي تتعلق بالحماية وتخفيف أثر الكارثة واالستعداد

للفيضانات وكما يسعى المشروع تطوير الترابط على المستويات المؤسسية والسياسية بين الحد من خطر الكوارث والتكيف مع
التغير المناخي.

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:

يتم ضمن خطة وطنية شاملة لمواجهة الكوارث وضمن إستراتجية وطنية للحد من أخطار لكوارث.
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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

 [DOC - 186.50 KB]الخطة الوطنية الشاملة

الخطط واستراتيجيات القطاعات

السياسات واستراتيجيات تغير المناخ

الاألوراق االستراتيجية للحد من الفقر

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

نعم

الالدفاع المدني السياسات واالستراتيجيات والتخطيط للطوارئ

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

الوصف :

- تحتاج الخطة الوطنية الشاملةلمواجهة الكوارث وسياسات الحد من أخطار الكوارث الى مراجعة وتحديث
- الخطة الوطنية موجوده ولكنها غير مطبقة كما ينبغي

- تحتاج الى مشاركة اكثر من الوكاالت والشركات خصوصاً القطاع الخاص.
- وفقاً للمادة (4) فقرة (ب)من قانون الدفاع المدني رقم (8) لعام 1999م وللقانون رقم (57) لعام 2002 تطبق هذةه الخطة

نصاً وروحاً من قبل جميع االطراف المعنية كل حسب اختصاصة والمهام المناطه اليه ابتداً من 12/9/1999م.

National Progress Report 2011-2013 5/30

http://www.preventionweb.net/files/28358_2004[2].doc


السياق والعوائق:

- قلة الموارد الماليه في دعم الخطط واالستراتجيات لتطبيقها على جميع القطاعات الحكوميةوالغير الحكومية

 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 (٪)

3مليون دوالر%0ميزانية وطنية

%0%0الالمركزى / دون الوطنية الميزانية

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

0%

الوصف :

- هناك مساعدات اغاثة من اجل استخدامها في حاالت الطوارئ
- يعتبر الدفاع المدني واحداً من الشركاء الرئيسيون في مجال الحد من اخطار الكوارث ولديه ثالث مديريات متخصصة في هذا المجال

في كافة االقاليم الثالث في االردن .
- يوجد لدى الدفاع المدني اكاديمية متخصصة والتي تعمل في تطوير الموارد البشرية في مجال الحماية المدنية وادارة الكوارث وهي

اكاديمية االول من نوعها في الشرق االوسط

السياق والعوائق:

- ضعف السياسات التوعوية التي تحدد الموارد البشرية في مرحلة االستعداد
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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: 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؟ نعم

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

ال

مخصصات الميزانية العادية للحد من أخطار الكوارث إلى الحكومة
المحلية

نعم

قدرت٪ من مخصصات الميزانية المحلية المخصصة للحد من أخطار
الكوارث

0

الوصف :

-يوجد تعاون بين الحكومة والدفاع المدني من اجل تحديد الميزانية للحد من اخطار الكوارث ويوجد ايضاً تعاون مع الهيئات والمنظمات
الدولية واالقليمية والمحلية لدعم الحد من اخطار الكوارث .

السياق والعوائق:

- ضعف في الموارد المالية في الحكومات في مجال الحد من اخطار الكوارث.
- قلة الدعم من قبل الهيئات والمنظمات المحلية واالقليمية و الدولية في مجال الحد من اخطار الكوارث.

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

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

الفي مكتب رئيس الوزراء الرئيس /

الفي التخطيط المركزي و / أو وحدة تنسيق

الفي قسم الحماية المدنية

الفي وزارة التخطيط البيئي

الفي وزارة المالية

 وزارة الداخليةأخرى (يرجى التحديد)

الوصف :

معالي وزير الداخلية رئيس المجلس االعلى للدفاع المدني ونائبه المدير العام للدفاع المدني واعضائه من القطاعات الحكومية والغير
حكومية مناديب.عن هذه القطاعات

السياق والعوائق:

ال يوجد أطار قانوني يسمح بمشاركة المتطوعين من الدفاع المدني في االطار الوطني ضمن الخطة الوطنية الشاملة لمواجهة الكوارث
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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؟ ال

التقييم مخاطر لألخطار المتعددة

0 % المدارس والمستشفيات التي تم تقييمها

0 عدد المدارس الغير آمنة (حدد كعدد مطلق)

البيانات مصنفة حسب النوع في تقييم قابلية التضرر وتقييم القدرات

المعايير 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.

-- غير مكتمل --

الوصف :

- تم تأسيس نظام قاعدة بيانات بتعاون مع االستراتجية الدولية للحد من اخطار الكوارث من اجل مراقبة أهم الكوارث التي حصلت
في االردن في العقود االخيرة وتساعد هذه العلومات على تحديد المخاطر التي يمكن ان تقع في االردن.
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السياق والعوائق:

- ضعف الموارد المالية .
- ال يوجد هناك ارشفه للمعلومات حول خسائر الكوارث وكان من الصعب تحقيق ذلك.

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

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

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 :

- يتم متابعة االخطار من قبل غرف عمليات من الدفاع المدني موزعه على جميع انحاء المملكة مرتبطة بغرفة عمليات رئيسية في
المديرية العامة للدفاع المدني وذلك من اجل مراقبة وسيطره على اهم االخطار والكوارث التي تحدث.

السياق والعوائق:

- نحتاج الى الية مراقبة الكوارث بشكل فعال .
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 أولوية العمل  2: المؤشر األساسى 3
توافر أنظمة إنذار مبكر لجميع المخاطر الكبرى ووصولها لكل المجتمعات.

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

اسئلة رئيسية ووسائل تحقق

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

نعماالستجابة بشكل فعال لإلنذار المبكر

نعماستعداد على المستوى المحلي

نعمنظم االتصاالت والبروتوكوالت المستخدمة وتطبيقها

المشاركة فعالة من وسائل اإلعالم في نشر تحذيرات اإلنذار المبكر

الوصف :

- يوجد لدينا نظام االنذار في مدينة عمان ونعمل على تطوير هذا النظام لتغطية حميع االقليم في المملكة االردنية الهاشمية.

السياق والعوائق:

- نظام االنذار الحالي المجود في االردن غير مفعل كما ينبغي ويحتاج الى تطوير.

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

اسئلة رئيسية ووسائل تحقق

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

الإنشاء والحفاظ على رصد المخاطر اإلقليمية

نعمقليمية أو شبه إقليمية لتقييم المخاطر

نعماإلنذار المبكر اإلقليمية أو دون اإلقليمية

National Progress Report 2011-2013 11/30



الوضع وتنفيذ بروتوكوالت لتبادل المعلومات عبر الحدود

إنشاء وتوفير الموارد اإلقليمية وشبه اإلقليمية واالستراتيجيات
واألطر

ال

الوصف :

- يوجد تعاون وتنسيق مع الدول خصوصاً مع الدول المجاوره لدراسة ومتابعة اهم الكوارث المتوقع حدوثها وتم عقد العديد من ورشات
العمل والمؤتمرات لمناقشة الحد من اخطار الكوارث.

- يوجد تعاون مع برنامج االمم المتحدة االنكمائي للحد من اخطار الكوارث من اجل تنفيذ العدير من المشاريع للحد من اخطار الكوارث.
- يوجد تعاون مع االستراتجية الدولية للحد من اخطار الكوارث و وزارة البيئة والوكالة االمريكية لحماية البيئة.

السياق والعوائق:

- يوجد بعض الصعوبات والمشاكل في االوضاع الداخلية في بعض الدول المجاورة مما يعيق اسمرارية التنسيق مع تلك الدول.
- ال يوجد لدنيا انذار مشترك بين الدول ضمن االقاليم من اجل مساعدتهم وتحذيرهم من االخطار والكوارث.
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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: 1
�عض التقدم البسيط مع عدد محدود من مؤشرات التقدم من حيث الخطط أو السياسات

اسئلة رئيسية ووسائل تحقق

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

اليتم نشر المعلومات على نحو استباقي

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

نعم

الترد معلومات مع توجيهات فعالة إلدارة مخاطر الكوار

الوصف :

- العلومات متاحه في بعض الوزارات و االدارت والوكاالت في االردن مثل الدفاع المدني والمركز الوطني الدارة االزمات ولكنها غير
متاحة على المستو العام الن بعض هذه المعلومات لها نوع من السريه.

السياق والعوائق:

- تحتاج قاعدة البيانات للحد من اخطار الكوارث الى تحديث بشكل مستمر.

 أولوية العمل  3: المؤشر األساسى 2
المناهج الدراسية والمواد التعليمية والدورات التدريبية تتضمن مفاهيم وممارسات الحد من مخاطر الكوارث والتعافي.

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

- تتضمن المناهج التعليمية في المدارس والجامعات الكثير من المعلومات حول الكوارث وتهدف هذه المعلومات الى رفع مستوى الوعي
عند الطالب والطاقم التعليمي واالداري.

- يوجد تعاون مشترك بين الدفاع المدني و وزارة التربية والتعليم واالمم المتحدة (اليونسف و اليونيسكو ) من اجل وضع منهاج
دراسي لطالب المدارس تتعلق باهم الكوارث .

- يوجد العديد من البرامج بتعاون مع المنظمات والهيئات لرفع مستوى الوعي لدى المجتمعات المحلية لجميع الفئات (طالب مدارس و
جمعيات نسائته وغيرها..) و ان الدفاع المدني هي الجهة المنفذه لتلك المشاريع التوعوية.

السياق والعوائق:

- نحتاج الى زيادة عدد المواضيع التي تتعلق بالحد من اخطار الكوارث في المناهج الدراسية بالتعاون مع المنضمات والهيئات المعنيه
مثل اليونسيف واليونيسكو

 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

المشاريع وبرامج أبحاث

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

ال

نعمدراسات عن التكلفة والجدوى االقتصادية للحد من مخاطر الكوارث
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الوصف :

- تم تطوير العديد من البرامج والخطط لتقييم المخاطر.

السياق والعوائق:

- قلة الموارد الماليه من اجل عمل البحوث العلمية التي تحتاج الى ميزانية خاصة .

 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

ال

الوصف :

- يوجد خطط وطنية رئيسيه تهدف الى تفعيل الثقافه العامه في مجال الحد من اخطار الكوارث للمجتمعات المحلية في كل محافظات
المملكة.

السياق والعوائق:

- الخطط موجوده ولكنها غير مطبقه كما ينبغي.
- تحتاج هذه الخطه الى مشاركة اكثر من الشركاء وخصوصاً القطاع الخاص.
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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

نعمتشريعات المناطق المحمية

المدفوعات مقابل خدمات النظم البيئية

الالتخطيط المتكامل (على سبيل المثال إدارة المناطق الساحلية)

نعمتقييم التأثيرات البيئية

المشروعات وبرامج التكيف مع تغير المناخ

الوصف :

- توجد تشريعات في وزارة البيئة حول أهم المشاريع خصوصاً المواد الخطره
- يوجد العديد من الخطط والتعليمات ألمانة عمان الكبرى من اجل تقليل من آثار البيئة في المشاريع الصناعيه.

السياق والعوائق:

- ضعف السيطره على التلوث في بعض المشاريع الصناعيه.
- تحتاج خطط البيئة الى تحديث.
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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
نعم

نعمتأمين على المحاصيل والممتلكات

البرامج العمالة المؤقتة الضمان

الالتحويالت النقدية المشروطة وغير المشروطة

التمويل المشاريع الصغيرة (االدخار والقروض، الخ)

نعمالتأمين متناهي الصغر

الوصف :

- خطط التنموية االجتماعية لرفع مستوى الوعي غير مفعله ويوجد دراسه للحكومه لتحسين تلك الخطط وتفعيلها.

السياق والعوائق:

- ضعف الموارد الماليه إلنجاز األهداف المرجوه.

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

 

الاستثمارات تحصينات البنية التحتية تتضمن المدارس والمستشفيات

الوصف :

- يوجد بعض الخطط االقتصاديه والمصادر البديله لحماية القطاع االقتصادي خصوصاً في وزارة الطاقة.
- يوجد خطط اقتصاديه خاصه لمنطة العقبه للحد من آثار المخاطر و الكوارث وقد تم انجاز العديد من مشاريع التقييم من قبل الدفاع

المدني بتعاون مع برنامج االمم المتحدة االنمائي.

السياق والعوائق:

- ضعف بالموارد الماليه باالضافه ان هذه الخطط غير موزعه على كافة االقاليم في االردن.

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

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

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

التثبيت المنحدر في المناطق المعرضة لالنهيارات األرضية

التدريب 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
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الوصف :

- يوجد كودات خاصه لدعم االبنيه ضد الزالزل والمخاطر االخرى.
- يوجد كودات خاصه للمباني المرتفعه.

- يوجد تعليمات من أجل تنظيم المشاريع لتكون أكثر أماناً.

السياق والعوائق:

- يوجد صعوبه تطبيق في هذه الكودات النها تزيد في تكلفة البناء وتحتاج هذه الكودات الى مهندسين متخصيصين.

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

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

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

نعم

الاتخاذ اجراءات لمعالجة قضايا النوع في التعافي

الوصف :

- توجد خطط وبرامج محدوده النعاش الكوارث.

السياق والعوائق:

ضعف في الموارد الماليه وتحتاج انعاش الكوارث الى مزيد من التحديث والتطوير.
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 أولوية العمل  4: المؤشر األساسى 6
وجود إجراءات لتقييم أثر مخاطر الكوارث للمشروعات التنموية الكبرى - وخاصة مشاريع البنية التحتية.

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

اسئلة رئيسية ووسائل تحقق

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

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 :

- توجد مشاريع تقييم للنية التحتية وقد تم اجراء مشاريع تقييميه لمديرية الدفاع المدني ومراكزها والمستشفيات النها تعتبر الجهة
االولى في مواجهة الكوارث.

السياق والعوائق:

- تقييم الكوارث محصور في المشاريع الكبيره وتحتاج الى تمويل من اجل أنجازها.
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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: 2
�عض التقدم ولكن بدون سياسة منهجية أو التزام مؤسسي

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.

ال

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

ال

يتم تحديثها بانتظام خطط التأهب بناء على سيناريوهات المخاطر
المستقبلية

نعم

الوصف :

- المجلس االعلى للدفاع المدني هو الجهة المسؤوله عن ادارة مخاطر الكوارث والحد منها ولديه السلطة لتأسيس وأنشاء الخطط
والتعليماتو االجراءات الالزمه والضرورية من اجل التخطيط للكوارث.

- يساعد المركز الوطني إلدارة االزمات الحكومه على استثمار قاعدة البيانات من أجل تحقيق التقييم االساسي بتعاون مع المجلس
االعلى للدفاع المدني.
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السياق والعوائق:

- يحتاج المجلس االعلى للدفاع المدني الى تفاعل وتنسيق اكثر بين جميع اعضائه من خالل أجراء التمارين االساسيه.
- نحتاج الى مزيد من الدهم القانوني للحد من اخطار الكوارث من اجل تنفيذ واستخدام التعليمات مثل

( كودات الزالزل)

 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

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 :

- يوجد العديد من خطط الطوارئ على معظم المستويات االدارية من خالل المجلس االعلى لدفاع المدني لتنفيذ العديد من التمرين من
اجل تحسين خطط مخاطر الكوارث .
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السياق والعوائق:

- تحتاج هذه الخطط الى تنسيق اكثر بين أعضاء المجلس االعلى للدفاع المدني لزيادة مستوى التدريب للجهة المستجيبه.
-نحتاج الى مصادر مالية لتكون اكثر فاعلية .

-تحديد ادوار القطاع الخاص في خطط الكوارث لتكون اكثر فاعلية .

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

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

اسئلة رئيسية ووسائل تحقق

هل توجد ترتيبات مالية للتعامل مع الكوارث الكبرى؟ ال

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 ميزانية خاصة للطوارئ من خالل وزارة الداخلية خصوصاً (المجلس االعلى للدفاع االمدني).

السياق والعوائق:

- قلة الموارد المالية ينعكس سلباً للحد من مخاطر الكوار ث.

 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
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اسئلة رئيسية ووسائل تحقق

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

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

نعمتحديد وتدريب الموارد البشرية

الوصف :

- يتم تبادل المعلومات و قاعدة البيانات من خالل غرف عمليات على مستوى جميع االقاليم و الوزارات عن طريق استخدام االتصاالت
المتطورة و هذا يؤدي الى تحقيق تنسيق متكامل بين جميع الجهات المعنية.

- عقد اجتماعات وورش العمل على مختلف المستويات واجراء تمارين ايضاً.

السياق والعوائق:

- الحاجة الى خبراء متخصيصين في هذا المجال لداراسة احتماالت نظام االتصال البديل في حال تعطيل االتصاالت الرئيسة عند وقوع
االكارثة.

- نحتاج الى تمويل اكثر لتطوير غرف العمليات في كل االقاليم لتكون اكثر فعالية.
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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.:

1. نركز اآلن على تطبيق قوانين كودات الزلزال للمباني وخاصة بالنسبة للمباني خالل فترة االعداد .
2. رفع مستوى الوعي للمواطنين عن طرق وسائل اإلعالم.

3. تحتاج إلى تنفيذ تعليمات البيئة للمنشآت الصناعية والكيميائية.

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

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.:

1. تم ننفذ العديد من برامج التوعوية لكال الجنسين لمختلف األعمار.
2. تم تنفيذ برامج التوعية لألطفال بين سن 13-7 سنوات من أجل زيادة مستوى الوعي للمخاطر بالتعاون مع المفوضية األوروبية

واألمريكية FPR وكالة حماية البيئة.
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ج.تحديد وتعزيز قدرات الحد من المخاطر والتعافي منها.
مستوى االرتباط:

3.	ارتباط هام ومستمر:  جهود هامة وفاعلة لتحقيق االلتزامات مع وجود استراتيجة صلبة، ومعرفة ومشاركة من األطراف المعنية.

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.:

- نحن بحاجة الى مزيد من الخبرات،
-الخطة الوطنية تحتاج الى تفغيل ادوار بعض القطاعات الحكومية والغير حكومية كما ينبغي.

د.  إدماج مداخل العدالة االجتماعية واألمن البشري في أنشطة الحد من مخاطر
الكوارث والتعافي.

مستوى االرتباط:
3.	ارتباط هام ومستمر:  جهود هامة وفاعلة لتحقيق االلتزامات مع وجود استراتيجة صلبة، ومعرفة ومشاركة من األطراف المعنية.

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.:

- نحن نقوم باالخذ بعين االعتبار مواضيع تحقيق المساواة االجتماعية في الخطط التي يتم اعدادها وذلك بغية توفي الدعم والمساعدة
للسكان المتاثرينبالكوارث وبدون اي تمييز ( الديانة ، المنطقة ).
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هـ.  تقوية المشاركة والشراكات مع األطراف الغير حكومية والمجتمع المدني
والقطاع الخاص على جميع المستويات.

مستوى االرتباط:
3.	ارتباط هام ومستمر:  جهود هامة وفاعلة لتحقيق االلتزامات مع وجود استراتيجة صلبة، ومعرفة ومشاركة من األطراف المعنية.

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.:

- يوجد هناك تعاون ما بين القطاعات الحكومية والخاصة وذلك بغية تفعيل القطاع الخاص من خالل عقد االجتماعات وورشات العمل
من اجل تبادل الخبرات في هذا المجال

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.:

- هنال العديد من الهيئات والوكاالت العاملة في مجال الحد من المخاطر ولكنها ليست كافية كما بنبغي .
- يجب العمل وبفاعلية اكثر على الخطة الوطنية الشاملة من اجل ضمان تحقيق واجبات جميع اعضاء المجلس االعلى

- نحن نحتاج الى مزيد من التمويل والخبرة في هذا المجال .
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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 :

-- ضعف الموارد المالية
- قلة الدعم من قبل الوكاالت المحلية والدولية في مجال الحد من أخطار الكوارث.

بيان التطلعات المستقبلية :

- استكمال التقييم الشامل للوضع الزلزالي في األردن واألخطار الطبيعية والصناعية التي تهدد المملكة األردنية الهاشمية.
- تطبيق مواصفات كودات البناء ألمقاومه لزالزل والفيضانات ضمن كودات البناء الوطني.

- تضمين إدارة الكوارث بشكل تكاملي في مختلف المشاريع القائمة في المملكة األردنية الهاشمية

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 :

- ضعف الموارد المالية

بيان التطلعات المستقبلية :

-تعزيز الترابط بين عمليات الحد من أخطار الكوارث الطبيعية والصناعية وتقويتها والتقليل من خطرها في األردن.
-تحسين قدرات مركز الباء الوطني األردني والمؤسسات الوطنية بهدف تعديل كودات البناء والقيام بعملية تقييم المباني والحد من

ضعفها ورفع قدراتها على مقاومة الزالزل والفيضانات.

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 :

- قلة الموارد المالية في دعم الخطط واالستراتجيات لتطبيقها على جميع المستويات

بيان التطلعات المستقبلية :

- تعاون جميع القطاعات الحكومية وغير الحكومية والهيئات والمنظمات المحلية ضمن الخطة الوطنية واالستراتجيات لحاالت الطوارئ
و االستجابة لها وبرامج االنعاش وإيجاد فرق متطوعين من المدنيين ألعمال اإلغاثة أثناء حدوث الكارثة معترف بهم من قبل الدولة

مدربين تدريب جيد .
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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:

- استخدام المعرفة واالبتكار والتوعية لبناء ثقافة األمان والقدرة على مجابهة الكوارث على جميع المستويات>
- القيام بوضع خطط الطوارئ وبتنمية القدرات على التأهب واالنتعاش المبكر واقترانها بنهج الحد من أخطار الكوارث.
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االقسم 10: األطراف المعنية
اإلدارات / المنظمات التي ساهمت في هذا التقرير

نقطة االتصالالنوعالمنظمة

ادارة الكوارث/ العميد حسام الدين احمدGovمديرية الدفاع المدني االدردني
الصعوب / هاتف 0096265681992
E-Mail disa_dpt@cdd.gov.jo
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