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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:

• توجد العديد من المؤسسات الحكومية العريقة التى تعمل فى مجاالت الحد من مخاطر الكوارث ومن اهمها المجلس القومى للدفاع
المدنى والذى يمثل راس الرمح فى ادارة هذا الملف الهام تساعده االمانة العامة للمجلس القومى للدفاع المدنى اضافة الى مفوضية

العون االنسانى التى تتبع حاليا لوزارة الداخلية ومعتمدية الالجئين وتتبع ايضا لوزارة الداخلية والمجلس االعلى للبيئة وهو من اذرع وزارة
البئية والغابات والتنمية العمرانية الهامة ويتبع لها الهئية العامة لالرصاد الجوية ووزارة الصحة واالمانة الفنية لالمن الغذائى بوزارة
االزراعة ووزارة الموارد المائية ووحدة تنفيذ السدود ووزارة الرعاية والضمان االجتماعى التى تدير كل االجهزة التى تعمل فى مجاالت

الحماية االجتماعية وشبكات االمان ووزارة المالية ووزارة العدل ووزارة االعالم وقطاع البنوك.
• كما ان هناك العديد من المؤسسات االكاديمية التى تعمل فى مجاالت الحد من المخاطر منها معهد دراسات التصحر بجامعة

الخرطوم ويهتم بالدراسات العليا فى مجاالت التصحر والجفاف وادارة الموارد الطبيعية وادارة المخاطر ذات الصلة وويستضيف كرسى
اليونسكو للتصحر وهيئة االستشعار عن بعد وتتبع لجامعة العلوم واالتصاالت وجامعة الرباط التى بها كلية ادارة االزمات وكلية

الحماية المدنية والمنظمات وجامعة افريقيا وبها معهد دراسات الكوارث والجامعة االهلية بامدرمان ومعهد الدراسات البيئية بجامعة
الخرطوم ومعهد دراسات السالم بجامعات الخرطوم وجوبا والنيلين والزعيم االزهرى وجامعة بحرى اضافة الى جامعة االحفاد التى تهتم

بالنوع.
• توجد العديد من المنظمات الوطنية وتنظيمات المجتمع المدنى التى تنشط فى مجاالت الحد من مخاطر الكوارث وياتى على راسها

الجمعية الوطنية لمكافحة التصحر والجمعية الوطنية لحماية البيئة والشبكة القومية للتغير المناخى والجمعية السودانية للحماية المدنية
وجمعية الهالل االحمر السودانى

• تمكنت الدولة من ادماج مفاهيم الحد من المخاطر ضمن الخطط القطاعية على المستوى القومى والمستوى الوالئى واستراتيجيا تعمل
الدولة على ادماج مفاهيم الحد من المخاطر فى المؤسسات االتحادية وهذا يتطلب الشروع فى تعزيز االطار التشريعى والمؤسساتى

والعمل ايضا على توحيد المفاهيم ورفع الوعى .ومن امثلة النجاح العريض الذى حققته بعض المؤسسات والوزارات فى ادماج الحد من
المخاطر ضمن خطط التنمية على المستوى القطاعى وزارة الصحة التى تعتير رائدة فى هذا المجال.

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 تشكيل اللجنة التى اوكل لها اعداد موجهات تقرير السودان بواسطة االمانة العامة للمجلس القومى للدفاع المدنى يمكن النظر
اليها كنواة يمكن تطويرها تحت رعاية المجلس االعلى للدفاع المدنى الى منتدى وطنى للحد من المخاطر بعد استكمال عضويتها

ومشاركة كافة االطراف ذات الصلة ومن ثم اعداد المهام واالختصاصات وتقسيم المسئوليات وتحديد االدوار فى اطار كلى متناغم .
• برزت فى السابق بعض المحاوالت لتطوير اطار برامجى للحد من المخاطر يستوعب االدوار المختلفة للجهات المختلفة اال ان كل تلك

المحاوالت لم تر النور السباب مختلفة.
• االن بحوزتنا المسودة االولى الطار برامجى فى طور التشاور سيتم طرحه على المجموعة فى اجتماعاتها القادمة

• تم اعداد هذا االطار بالتنسيق مع االمم المتحدة وتحديدا البرنامج االنمائى لالمم المتحدة وهو نتاج زيارة عمل قام بها خبير مختص فى
هذا الشان فى ديسمبر من العام الماضى 2012 قابل خاللها معظم االعضاء الممثلين فى هذه اللجنة الغراض اعداد هذا البرنامج .

• من المقرر ان يتم طرح هذا البرنامج فى ورشة عمل بالتنسيق مع البرنامج االنمائى لالمم المتحدة
• تهتم الدولة حاليا بعمليات االستجابة للطوارئ وتوجه لها قدرا اكبر من الموارد المالية كما ان االمم المتحدة تقوم بتوجيه حوالى8

اعشار ما يتوفر لها من تمويل الى االعمال اللوجستية واعمال االستجابة للطوارئ وال يتم تخصيص اال النذر اليسير من التمويل الغراض
المشاريع المرتبطة بزيادة مرونة المجتمعات تجاه المخاطر ومجاالت التعافى واعادة التاهيل .
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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:

• تعتمد االمم المتحدة فى توجيه نشاطها فى السودان على الخطة المشتركة لالمم المتحدة والتى يتم اعدادها سنويا بالتنسيق مع
االجهزة الحكومية ذات الصلة وتغطى حوالى 12 موضوع من اهمها االمن الغذائى وسبل كسب العيش –المياه واصحاح البيئة –

الصحة والتغذية – الحماية – التنسق وبناء القدرات – المواد الغير غذائية ... الخ
• وهناك موجهات مختلفة وسياسات يتم بناءا عليها اعداد الخطة المشتركة والتى يتم اجازتها بواسطة مؤتمر لللمانحين بعد موافقة

حكومة السودان
• يتم تنفيذ البرامج والمشروعات المضمنة فى الخطة عبر المنظمات الغير حكومية الدولية والوطنية حيث تقوم الحكومة ممثلة فى

مفوضية العون االنسانى بتوقيع اتفاقيات قطرية مع هذه المنظمات وتلزمها بتوقيع اتفاقيات فنية مع الجهة الفنية المسئولة من
جانب الحكومة ومن بعد ذلك يسمح لها بممارسة نشاطها وفقا للوائح وسياسات مضمنة فى دليل االجراءات

• للدولة العديد من االليات التى تنشط فى مراحل الكوارث المختلفة فى مختلف المجاالت تقوم هذه االليات بعرض الدروس
المستفادة فى نهاية كل دورة ومن ثم يتم االستفادة منها فى خطط التحوط للعام الذى يليه

• لدى السودان العديد من التجارب الجيدة مثل ادارة الفيضانات كل عام من خالل التنسيق وحشد كافة الموارد المتاحة
• ايضا فان تجربة شريان الحياة تعتبر من التجارب النموذجية التى قدمها السودان للمجتمع الدولى واصبحت االن تدرس فى العديد من

الجامعات والمعاهد العليا فى العالم كما تم تطبيقها فىالعديد من المناطق الساخنة فى العالم مثل العراق وافغانستان وفلسطين .
• كما ان العديد من النجاحات قد تمت واقر بها المجتمع الدولى فى ادارة الملف االنسانى ابان ذروة ازمة دارفور 2003 -2007.
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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

الخطة التنمية الوطنية

الخطط واستراتيجيات القطاعات

نعمسياسات واستراتيجيات تغير المناخ

الاألوراق االستراتيجية للحد من الفقر

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

ال

نعمالدفاع المدني السياسات واالستراتيجيات والتخطيط للطوارئ

وقد بذلت األحكام التشريعية و / أو تنظيمية إلدارة مخاطر الكوارث؟ -- غير مكتمل --

الوصف :

• توجد العديد من التشريعات والقوانين والخطط والسياسات والتجارب التى تتعلق بادارة مخاطر الكوارث على مستوى القطاعات
ونستثنى من ذلك قانون الدفاع المدنى لعام 1995 وقانون العمل االنسانى لعام 2006

• يوجد اطار مؤسساتى واطار تشريعى قومى للحد من المخاطر يعمل على احكام التنسيق وتحديد االدوار والمسئوليات وينطبق هذا
على المستويين المحلى االتحادى

• توجد العديد من التشريعات فى مجاالت الطوارئ واالستجابة للطوارئ ولم تتبلور بعد رؤية متكاملة الدارة المخاطر على المستويين
المحلى او االتحادى

• تضع الحد من المخاطر ضمن االولويات القصوى وذلك للحد من الهدر االقتصادى الناجم عن االتجاه الحالى باالستجابة للكوارث
والتكاليف الباهظة الدارة عمليات االغاثة .

• توفر االرادة السياسية لوضع الحد من المخاطر كاولوية استراتيجية للدولة.

National Progress Report 2011-2013 5/39



السياق والعوائق:

هناك حاجة الى تقوية اليات التنسيق ومراجعة التشريعات لمواكبة التطور فى مجال الحد من المخاطر

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

مستوى التقدم: -
غير مكتمل --

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 (٪)

2080ميزانية وطنية

الالمركزى / دون الوطنية الميزانية

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

الوصف :

• ظل السودان خالل العقود الثالث الماضية يتعرض للعديد من الكوارث الطبيعية والكوارث التى فاقمها االنسان او تلك التى
تسبب فيها مما ادى الى نزوح ماليين من السكان فى واليات دارفور وجنوب السودان وشرق السودان ولجوء البعض الى دول الجوار
مما القى باعباء كبيرة على الدولة فى ادارة تلك االزمات وتداعياتها نجحت الجهود الحكومية تسندها جهود االمم المتحدة فى مسالة
التعامل مع االستجابة للطوارئ وتوفير الغذاء للنازحين والالجئين وتوفير الماوى لهؤالء النازحين والخدمات الصحية والتعليمية فى حدها

االدنى.
• وعليه فان تخصيص الموارد والميزانيات للحد من المخاطر غالبا ما ياتىعلى حساب االستجابة للطوارئ وال يتم تخصيص موارد

منفصلة للحد من المخاطر وقد يرجع هذا الى حد ما الى ضعف ثقافة الحد من المخاطر واتجاه الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى اليجاد
الحلول للنازحين والعمل على اعادتهم طوعا لقراهم فى دارفور .

السياق والعوائق:

وال تتجاوز الميزانيات المخصصة لالتشطة الخاصة بالحد من المخاطر حوالى %20 من الميزانيات المخصصة لللطوارئ واالستجابة

• رغبة المانحين لتخصيص موارد وميزانيات للطوارئ
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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: -
غير مكتمل --

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؟

نعم

مخصصات الميزانية العادية للحد من أخطار الكوارث إلى الحكومة
المحلية

ال

قدرت٪ من مخصصات الميزانية المحلية المخصصة للحد من أخطار
الكوارث

0

الوصف :

• هناك تفويض كامل للواليات بحكم الدستور والصالحيات الدارة المخاطر فى الوالية والمحليات التى تتبع لها فى اطار الموارد المتاحة
لها وبالتنسيق مع االجهزة والوزارات ذات الصلة

• تحتاج هذه الصالحيات الى مزيد من االحكام وتحديد االختصاصات والمسئوليات وتوفير الموارد الالزمة
• تحتاج المجتمعات المحلية الى مزيد من التدريب والتنظيم الغراض المشاركة الفاعلة فى ادارة المخاطر مع اشراك منظمات المجتمع

المدنى والمنظمات الطوعية الوطنية واالجنبية
•

السياق والعوائق:

رفع الوعى وتطوير استراتيجيات وسياسات وخطط للحد من المخاطر يعتبر من االولويات التى يجب ان يتم التركيز عليها فى المرحلة
القادمة •

تحتاج المجتمعات المحلية الى الكثير من التدريب والتنظيم ورفع الوعى لتمكينها من التفاعل االيجابى مع المخاطر .
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 أولوية العمل  1: المؤشر األساسى 4
وجود منظومة وطنية متعددة القطاعات وفاعلة للحد من مخاطر الكوارث.

مستوى التقدم: -
غير مكتمل --

اسئلة رئيسية ووسائل تحقق

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

2أعضاء المجتمع المدني (حدد العدد المطلق)

2الوطنية والمؤسسات المالية والتخطيط (تحديد العدد المطلق)

3المنظمات القطاعية (حدد العدد المطلق)

1القطاع الخاص (حدد العدد المطلق)

2العلم 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

نعمفي قسم الحماية المدنية

الفي وزارة التخطيط البيئي

الفي وزارة المالية

 أخرى (يرجى التحديد)
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الوصف :

• توجد العديد من االجهزة والوزارات والمؤسسات تعمل فى مجاالت ادارة الكوارث ولكل منها اطارها القانونى ومهامها واختصاصاتها
• تعمل هذه االجهزة بتناغم على فى وجود اليات تنسيقية فاعلة.

• الفرصة االن متاحة لتطوير هذه منظومة متكاملة الدارة المخاطر بعد االهتمام الذى اخذ يوليه المجلس االعلى للدفاع المدنى لهذا
االمر .

• تبذل الجهود من اجل استكمال منظومة قومية موحدة متعدد القطاعات وفاعلة تهتم بالحد من المخاطرفى مراحلها المختلفة تحت
مظلة المجلس القومى للدفاع المدنى باعتباره المستوى السيادى الذى يمثل فيه الوزراء ويختص باتخاذ القرار ووضع واجازة الخطط

والسياسات العامة واالستراتيجيات.
• تتجه الجهود الى تطوير المنتدى الوطنى للحد من المخاطر باعتباره يمثل الذراع الفنى بمهام واختصاصات تمكنه من دعم المجلس

القومى للدفاع المدنى فى مجاالت اتخاذ القرار وتحليل الوضع وتقديم التوصيات
• ومن ثم تطوير المستوى القطاعى ممثال فىه القطاعات المختلفة .

السياق والعوائق:

ال تزال الجهود فى بدايتها ونتامل ان يكتمل عقد المنظومة واشراك بقية الشركاء فى الفترة القادمة
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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

0عدد 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 :

• تهتم العديد من المؤسسات واالليات الحكومية وحسب المهام واالختصاصات التى كفلها لها الدستور بجوانب من البرامج
والسياسات المرتبطة بالحد من المخاطر وياتى على راسها المجلس القومى للدفاع المدنى باعتباره االلية االعلى المناط بها طرح الخطط

ورسم السياسات واتخاذ القرارات يسندها من الناحية الفنية واالدارية االمانة العامة للدفاع المدنى .
• تقوم االمانة العامة للومى للدفاع المدنى بانشاء وتنسيق العديد من االليات واللجان التى تنشط فى مجاالت الطوارئ المختلفة خاصة
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فى فترات الفيضانات النهرية.
• وهناك ايضا مفوضية العون االنسانى باختصاصاتها التى كفلها لها القانون والمراسيم الجمهورية ذات الصلة وايضا لديها العديد

من االليات الوطنية واالليات المشتركة مع االمم المتحدة وتنثل الجهاز التنسيقى الذى يعمل كواجهة حكومية للتعامل مع االمم
المتحدة فنيا فى مجاالت العمل االنسانى اضافة الى تنسيق انشطة المنظمات الغير حكومية االجنبية ويتم ذلك من خالل توقيع

اتفاقيات قطرية وفنية كما تقوم بتسهيل اجراءات المنظمات واالشراف على المشروعات والبرامج التى تقوم بتنفيذها .
• العمل فى كال الجهتين يقوم على التنسيق الذى يعتمد على تنوع وتعدد الخبرات واالختصاصات والتى تشمل على سبيل المثال ال

الحصر االرصاد الجوية والتى تعتبر العبا اساسيا فى كل االنشطة ذات الصلة ووزارة الرى ووزارة الزراعة ووزارة الثروة الحيوانية والمالية
والرعاية االجتماعية والبيئة والغابات والصحة ومعتمدية الالجئين وهيئة االستشعار عن بعد اضافة الى االتحادات المهنية واالمم

المتحدة والمنظمات الغير حكومية الوطنية واالجنبية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاعا الخاص .
• المجلس االعلى للبيئة بمهامه واختصاصاته .

• االمانة الفنية لالمن الغذائى قامت بتطوير وثيقة السياسة القومية الشاملة لالمن الغذائى والتى تعتبر الوثيقة الرئيسية فيما يختص
بحاالت تدهور االمن الغذائى فى بلد كاسودان كل المخاطر فيه تؤدى الى تدهور حالة االمن الغذائى .

• األمن الغذائي: الحاجة لسياسات متكاملة متعددة األبعاد تشتمل على أربع مكونات أساسية متكاملة هي:
- وفرة الغذاء عن طريق اإلنتاج المحلي، الواردات والمساعدات الغذائية

- الحصول على الغذاء من خالل توفر الموارد األساسية التي تمكن الناس من ذلك
- استدامة الغذاء وإمكانية الحصول عليه في كل األوقات

- االستفادة من الغذاء من خالل غذاء كافٍ، ماء صحي نظيف ورعاية صحية وطبية

السياق والعوائق:

هاك حاجة لتدعيم اطار وطنى للحد من المخاطر وكذا على المستوى المحلى

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

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

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

ال

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

National Progress Report 2011-2013 11/39



الوصف :

• بالرغم من توفر غالب المعلومات والبيانات والتى يتم جمعها بواسطة مختلف االجهزة والمنظمات ومنظمات االمم المتحدة الغراض
مختلفة منها رصد االخطار فى الدولة حال حدوثها بواسطة االجهزة المختصة والمتابعة والتقييم اال ان تطوير اليات تبادل المعلومات
وقواعد البيانات الموحدة واستخدام ادوات مختلفة للتحليل اتباع ادوات متفق عليه فى جمع البيانات والمعلومات يحتاج الى مزيد من

التعزيز .
• وجود قواعد بيانات جيدة لدى منظمات االمم المتحدة اال ان الشراكة فى هذه المعلومات يعتبر احدى التحديات التى تجابه

المؤسسات الوطنية حيال االمم المتحدة فالمعلوم ان المبادى العامة والمواثيق تعطى حق الملكية والقيادة للمؤسسات الوطنية بعد
بناء قدراتها.

السياق والعوائق:

• عدم وجود قواعد بيانات متكاملة
• تعزيز القيادة والملكية الجهزة الدولة والشراكة مع االمم المتحدة

 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

الاستعداد على المستوى المحلي

النظم االتصاالت والبروتوكوالت المستخدمة وتطبيقها

المشاركة فعالة من وسائل اإلعالم في نشر تحذيرات اإلنذار المبكر

الوصف :

• بالرغم من توفر اجهزة االنذار المبكر لمخاطر الفيضان والجفاف واالفات خاصة الجراد الصحراوى والحرائق اال ان عمل هذه االجهزة
كنظام متكامل لتحقيق غايات مشتركة يعتبر من التحديات االساسية الماثلة

• عليه فان فعالية هذه االجهزة محدودة فى ايصال التحذيرات الصحيحة بشكل ممنهج من خالل بروتوكوالت ونظم اتصاالت محكمة
فى الزمن المناسب للمستفيدين خاصة فى المجتمعات المحلية

• كما ان االستجابة للتحذيرات التى تطلقها هذه االجهزة تكون دائما متاخرة او قد ال تاتى.
• وال نقلل من االدوار المقدرة التى تلعبها االجهزة المختصة فى الدفاع المدنى واالرصاد الجوية ومفوضية العون االنسانى فى بث

الرسائل التحذيرية خالل فترات الفيضان والخريف .
• تشارك وسائل االعالم بشكل فعال فى ايصال الرسائل التحذيرية خاصة فى موسم الفيضان التى تبثها اجهزة االنذار المبكر فى

الدفاع المدنى ووزارة الرى واالصاد الجوية
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السياق والعوائق:

ضعف المشاركة على مستوى المجتمعات المحلية
غياب االعالم الموجه ياللغات المحلية للمستهدفين على مستوى المجتمعات المحلية

 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

الإنشاء والحفاظ على رصد المخاطر اإلقليمية

القليمية أو شبه إقليمية لتقييم المخاطر

نعماإلنذار المبكر اإلقليمية أو دون اإلقليمية

الوضع وتنفيذ بروتوكوالت لتبادل المعلومات عبر الحدود

إنشاء وتوفير الموارد اإلقليمية وشبه اإلقليمية واالستراتيجيات
واألطر

ال

الوصف :

• ظل السودان يشارك بفعالية فى كافة االنشطة المتعلقة بادارة المخاطر على مستوى اقليم االيقاد منذ العام 2006 وساهم كثيرا
اسهامات بارزة فى اعداد الدراسات الخاصة بكافة اوجه الحد من المخاطر خاصة فى مجاالت الجفاف حيث تم اعداد وثيقة السودان

والتقدم بمشروعات لمكافحة الجفاف فى االقليم باالضافة الى التنبؤات الموسمية لالمطار والتى تتم فى مركز الجفاف بنيروبى ويشارك
فيه السودان بفعالية

• كما ان للسودان حضورا واسعا فى االلية االقليمية لدرء النزاعات عبر حدود االيقاد من خالل االلية الوطنية لدرء النزاعات عبر الحدود
• كما شارك السودان بجهد كبير فى اعداد خارطة المخاطر لدول االيقاد

• وعلى النطاق العربى فقد شارك السودان فى المنتديات على المستوى العربى تحت رعاية االمم االستراتيجية الدولية للحد من المخاطر
والبرنامج االنمائى لالمم المتحدة وشارك فى المنتدى العربى االول للحد من المخاطر بالعقبة فى االردن فى 2013.

السياق والعوائق:

• اتاحة المزيد من فرض المشاركة فى هذه المنتديات االقليمية
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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: 4
�م تحقيق إنجازات كبيرة ولكن يوجد قصور في الموارد والقدرات

اسئلة رئيسية ووسائل تحقق

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

اليتم نشر المعلومات على نحو استباقي

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

ال

الترد معلومات مع توجيهات فعالة إلدارة مخاطر الكوار

الوصف :

• يوجد نظام معلومات متكامل يقوم بتوفير المعلومات بشكل استباقى كما ان المعلومات احيانا ال يمكن الحصول عليها حتى عند
الطلب بسبب عدم وجود قواعد متكاملة للبيانات .

• هناك شبكة معلومات خاصة بنظم المعلومات الجغرافية تعمل بكفاءة عالية تضم المؤسسات الحكومية ذات الصلة وبعض
وكاالت االمم المتحدة المهتمة وتقوم بتحديث المعلومات والبيانات كل فترة حوالى 3 شهور كما تقوم بعمل المسوحات ان دعى

االمر .
• يتم فى كثير من االحيان نشر المعلومات الضرورية عبر االجهزة خاصة االرصاد الجوية حيث هناك نشرة ثابتة بالتلفزيون القومى

اضافة الى اصدارات خمسية وعشرية وسنوية
• كما يقوم الدفاع المدنى فى فترات الفيضان بتوفير المعلومات الضرورية مع ارشادات استباقيىة للحد من المخاطر .

• هناك مبادرات النشاء شبكات تضم االجهزة الحكومية والمنظمات ذات الصلة لتبادل المعلومات وتحديثها

السياق والعوائق:

• ضعف وسائل االتصال
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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 :

• يحتوى المنهج الدراسى العام على بعض القضايا المتعلقة بالحد من المخاطر تعمل المناهج الدراسية على غرس مفاهيم الحد من
المخاطر وتحويلها الى ثقافة وقيم عامة فى المجتمع .

• كما ان مناهج التعليم العالى فى كافة جامعات السودان تتضمن مثل هذه القضايا وهناك كليات ومعاهد اكاديمية متخصصة
لقضايا الحد من المخاطر .خاطر ومع تزايد الوعى بمفاهيم الحد من المخاطر فتنتظم البالد حاليا العديد من الدورات التدريبية وورش العمل

تتناول جوانب مختلفة من هذا الموضوع .

السياق والعوائق:

• ضعف البرامج التدريبية على مستوى المجتمعات المحلية لرفع الوعى ونشر ثقافة الحد من المخاطر .

 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
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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

ال

الدراسات عن التكلفة والجدوى االقتصادية للحد من مخاطر الكوارث

الوصف :

• تقوم وزارة المالية بتوفير الميزانيات الخاصة بالبحث العلمى ضمن ميزانيات الجامعات للمعاهد المتخصصة وذلك بغرض تطوير
وتطبيق المناهج والدراسات وتقييم تقييم الضرر .

• اال ان شح الموارد المخصصة للتعليم العالى والبحث العلمى ال تتناسب مع االهمية المتعاظمة للبحوث التطبيقية فى هذا المجال
• وبالرغم من ضعف هذه الموارد اال ان بعض هذه المعاهد ظلت ترفد المجتمع بكوادر على درجة عالية من التاهيل وقد انعكس ذلك

على االداء نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر معهد دراسات التصحر ومعهد الدراسات البيئية بجامعة الخرطوم وجامعة الرباط
وجامعة االزهرى وجامعة افريقيا العالمية .

• تلعب هيئة االستشعار عن بعد دورا مقدرا فى تنفيذ العديد من البرامج المرتبطة بتطبيقات تكنولوجيا الفضاء والمعلومات الجغرافية
وتقوم الهيئة بتنفيذ االنشطة التالية

RSA Main Objectives
 Propose policies of the space sciences and technology for the government

 Conduct scientific research in the field of geoinformatics
 Coordinate the efforts and activities related to space technology making use of local and

foreign expertise.
 Provide training in the field of space sciences and technologies.

 Provide of consultations.
Environmental monitoring as one of RSA's program

Monitoring of environmental changes and management of disasters are major challenges to
sustainable development. The diversified range of environmental problems ranging from

drought and desertification to bushfires and floods, necessitate the need to share information
and work as community with a common purpose of improving environmental management.
Space Technology offers the opportunity to generate, manage and analyze the information

about the resources to improve their development.

RSA role with regard to Disaster and Risk management
RSA is involved actively in the awareness activities related to space technologies and their

applications, such as:

 In 2004 UNOOSA organized a workshop jointly with RSA in Sudan under the theme: The
use of space technology for natural resources management, environmental monitoring and

disaster management, April 2004.

 In 2011 Sudan received a UN – SPIDER Technical Support (TAS) through its Technical
Advisory Mission from 22 – 26 May 2011. RSA hosted the event which was organized jointly

by RSA and UN- SPIDER.

 The Technical Advisory mission team had in-depth discussions with all agencies involved in
disaster management and identified the need to upgrade the capacity on using space
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technology for improving the disaster management capacity.

 The capacity building program on space-based information for disaster risk management
will be provided to the related institutes during May 2013.

السياق والعوائق:

• معظم نواتج ومخرجات االبحاث والدراسات ال تجد طريقها للتطبيق
• ضعف الميزانيات المخصصة للبحوث التطبيقية وتطبيقات تكنولوجيا الفضاء

• اهمال المعارف االهلية فى المناهج الجامعية

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

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

اسئلة رئيسية ووسائل تحقق

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

الحمالت التوعية العامة لزيادة الوعي من مخاطر

التدريب هيئات الحكم المحلي

الإدارة الكوارث (التأهب واالستجابة للطوارئ(

الوقائي إلدارة المخاطر (المخاطر والضعف)

التوجيهات للحد من مخاطر

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

ال

الوصف :

• بدا الوعى االن يتنامى باهمية تطوير استراتيجية وطنية اعالمية وتطوير فعاليات للتوعية العامة الدماج الحد من المخاطر فى االنشطة
العامة فى الحياة اليومية وذلك بالتنسيق مع االمم المتحدة.

• يتم التركيز حاليا على االستجابة للطوارئ وايالء اهمية اقل لالستراتيجيات الخاصة بالتوعية بمخاطر الكوارث
• موجهات االداء االعالمى : االهتمام بتحقيق نقلة نوعية فى االنفتاح على الواليات وتنشيط الفرق الميدانية

• انتاج اعمال درامية وترفيهية وتثقيفية وتعليمية تتناول مختلف المواضيع ذات الصلة بادارة المخاطر وانتاج شعارات ورسائل
تثقيفية وارشادية خاصة بالقطاعين الزراعى والرعوى

• انشاء غرفة عمليات تعنى بالتعامل مع االزمات والطوارئ بدرجة عالية من االحترافية
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السياق والعوائق:

• الحاجة الى تطوير استراتيجية وطنية للتوعية بمخاطر الكوارث على المستوى القومى والوالئى
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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

المدفوعات مقابل خدمات النظم البيئية

نعمالتخطيط المتكامل (على سبيل المثال إدارة المناطق الساحلية)

التقييم التأثيرات البيئية

نعممشروعات وبرامج التكيف مع تغير المناخ

الوصف :

• بعد انفصال جنوب السودان اصبح معظم السودان يقع فى النطاق البيئى الجاف وشبه الجاف وتحت الرطب وبالتالى ال بد ان يكون
النظام البيئى فى السودان فى حالة اتزان دقيق مما يتطلب العناية التامة بالسياسات والخطط البيئية وادماج عناصر الحد من المخاطر
البيئية فى المشروعات التنموية المرتبطة باستخدامات االراضى والتكيف المناخى واعمار القطاع الغابى والمحافظة عليه وقد انعكس

ذلك فى اهتمام الدولة بانشاء وزارة متخصصة للبيئة التى من ضمن اختصاصاتها وضع السياسات التى تحد من االخطار البيئية
المشاريع التنموية .

• توجد استراتيجية قومية للتكيف مع التغير المناخى
• كما توجد خطط تهتم بالنمو العمرانى ووضع مواصفات البناء وتخطيط المدن وتدمج فى كل ذلك عناصر الحد من المخاطر .

• اهم االنشطة التى تديرها وزارة البيئة:

السياق والعوائق:

تحتاج الوزارة التخصيص المزيد من الموارد لتغطية االنشطة المتعلقة بالبيئة
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 أولوية العمل  4: المؤشر األساسى 2
يتم تنفيذ خطط للتنمية االجتماعية لتقليل قابلية التضرر للمجتمعات األكثر تعرضا للخطر.

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

اسئلة رئيسية ووسائل تحقق

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

التأمين على المحاصيل والممتلكات

نعمبرامج العمالة المؤقتة الضمان

الالتحويالت النقدية المشروطة وغير المشروطة

نعمتمويل المشاريع الصغيرة (االدخار والقروض، الخ)

نعمالتأمين متناهي الصغر

الوصف :

• تلعب وزارة الرعاية والضمان االجتماعى فى المركز والواليات دورا كبيرا فى اعداد وتنفيذ سياسات الرعاية االجتماعية وتقديم الخدمات
الخاصة بشبكات الحماية االجتماعية واعداد االستراتيجية المرحلية للحد من الفقر والتى من اهم اعمدتها فى السودان ديوان الزكاة

والذى يعمل وفق مطلوبات الشريعة االسالمية للفئات المحددة شرعا اضافة الى ولوجه عالم االستثمار لصالح الفئات المستهدفة .
• كما ان هناك العديد من صناديق الضمان االجتماعى التى ترعى حقوق العاملين بعد بلوغ سن المعاش وتعمل على تمليكهم بعض

وسائل العيش وتوفر لهم بعض الخدمات االساسية لما بعد المعاش
• اضافة الى ادارة بنك االدخار والذى يهدف الى غرس ثقافة االدخار وتوفير القروض المحدودة لالعمال الصغيرة

• كما ان خدمات التامين الصحى تقع ضمن دائرة اختصاصها وتقوم بتوفير جزء من تكلفة العالج ما يعادل ربع التكلفة
• اضافة الى البرامج الخاصة بحماية االسرة والمجلس القومى للسكان الذى قام باعداد السياسة القومية للسكان واعداد تقرير السودان

الخاص باالهداف التنموية لاللفية للعام 2010

السياق والعوائق:

• تخصيص المزيد من الموارد المالية لتحقيق اهداف برامج وسياسات الرعاية االجتماعية تكامل السياسات االقتصادية واالجتماعية
لمناصرة الفقراء والمراة والطفل
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 أولوية العمل  4: المؤشر األساسى 3
يتم تنفيذ خطط وسياسات اقتصادية قطاعية لتقليل قابلية التضرر لألنشطة االقتصادية.

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

اسئلة رئيسية ووسائل تحقق

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

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.

نعم

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

 

نعماستثمارات تحصينات البنية التحتية تتضمن المدارس والمستشفيات

الوصف :

1. اصبح االهتمام بادماج ادارة المخاطر كبيرا فى المشروعات الكبيرة بغرض حماية االنشطة االقتصادية واالجتماعية وافرازات تلك
المشروعات االقتصادية الضخمة وذلك بغرض الحد من مخاطر الكوارث واحتوائها فى اضيق نطاق ممكن ونجد ذلك واضحا فى مشروع

سد مروى ومشروع تعلية خزان الرصيرص ومشروع سكر النيل االبيض حيث اهتمت دراسات الجدوى االقتصادية لهذه المشروعات
بالجانب االجتماعى والبيئى وعمدت الى استجالب بيوت خبرة اجنبية لوضع االستراتيجيات والمعالجات المتعلقة بالحد من المخاطر ضمن

دراسات الجدوى الخاصة بهذه المشروعات العمالقة .
2. كما اهتمت بمعالجة االفرازات االقتصادية واالجتماعية لالسر والمجتمعات التى تتضرر وسائل كسب العيش لها بقيام هذه

المشروعات وتوفير البدائل المناسبة واشاء المدن الجديد ومدها بالخدمات االساسية كالتعليم والصحة والمياه وغيرها.

السياق والعوائق:

• التلوث البيئى وازالة الغطاء الشجرى
• الحاجة الى تقوية المشاركة المجتمعية فى تعريف وادارة المشرروعات
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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: -
غير مكتمل --

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

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

التنظيم تقديم سندات ملكية األراضي

الوصف :

• شهد السودان خالل العقود المنصرمة هجرة غير مسبوقة من الريف للحضر كما شهدت السنوات العشر السابقة طفرة عمرانية
عمالقة فى مجال تشييد المخططات السكنية ذات الكثافة السكانية العالية ومنشات البنية التحتية مثل الجسور والكبارى والتوسع

فى توزيع االراضى والخطط السكنية .
• تحتاج مثل هذه الطفرة الى التقيد الصارم بمكونات الحد من المخاطر فى المناطق الحضرية وذلك لتفادى اى كوارث ذات صلة كما

تحتاج الى االهتمام بتوفيرالبنيات التحتية المرتبطة بصرف مياه االمطار والجسور والكهرباء والصرف الصحى كل هذه العناصر تمثل
محاور وتزيد من هشاشة السكان ومن المخاطر واجراءات عمليات مراجعة المبانى (retrofitting ) الخاصة بالمبانى لتفادى اى اثار لحدوث

هزات ارضية حتى لو خفيفة كما حدث فى العام 1990.
• تم ادخال بعض مكونات الحد من المخاطر بواسطة الدفاع المدنى فيما يتعلق بمجاالت الحريق ومخارج الطوارئ والبناء فى االماكن

المؤمنة

السياق والعوائق:

عدم اخذ المكون السكانى عند التخطيط التنموى يؤدى الى عدم مواكبة النمو السكانى للنمو االقتصادى والتنموى
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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

الاتخاذ اجراءات لمعالجة قضايا النوع في التعافي

الوصف :

• التوجه العام للدولة بالتحرك من مربع االستجابة للطوارئ الى التعافى واعادة االعمار وفق منهج واضح ومؤسس
• وهناك تقدم ملموس فى هذا المجال بتخصيص بعض الموارد للحد من المخاطر وبرامج التعافى واعادة االعمار وقد ظهر ذلك فى

الخطة المشتركة لالمم المتحدة فى االعوام من 2007 حتى العام 2013 .
• كما تم تطوير خطة االمم المتحدة للتنمية UNDAF والتى تهتم بالعمل المشترك فى مجاالت المشروعات المرتبدة بالتنمية

المستدامة وادماج مخاطر الكوارث

السياق والعوائق:

• الحاجة الى تخصيص ميزانيات محددة لمكونات الحد من المخاطر ورفع القدرات للمؤسسات الوطنية .
• عدم رغبة المانحين فى تمويل برامج الحد من المخاطر وبرامج التعافى

• ضعف الوعى العام والمشاركة الفعلية للمجتمعات المحلية
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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؟ 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 :

• فى االونة االخيرة وعند تنفيذ مشروعات البنية التحتية القومية مثال سد مروى وتعلية سد الرصيرص اهتمت الدولة بدراسة االثار
السالبة االجتماعية واالقتصادية والبيئة التى تصيب االمجتمعات المحلية جراء تنفيذ مثل هذه المشروعات الضخمة فعمدت الى ادماج

بعض عناصر الحد من المخاطر فى خطط تنفيذ هذه المشروعات تعويض المجتمعات المحلية عن االضرار التى تصيب وسائل كسب
العيش واعادة تخطيط استخدامات االراضى بما يضمن عدم تعرض هذه المجتمعات للمخاطر

• اضافة الى توفير الخدمات االساسية فى المناطق الجديدة الى يتم نقل السكان اليها.
• وبالرغم من االنتقادات الموجهة لشركات البترول فى مجاالت تلوث البيئة وازالة الغطاء الشجرى اال انها ايضا تقوم بالعديد من

االنشطة فى مجال البيات التحتية والمطارات والخدمات االساسية وتوفير فرص العمل للسكان .
• كما ان االجراءات التى تتبع فى حالة المجمعات السكنية التى تتعدد فيها االبراج فى مساحة محدودة تحتاج الى المزيد من االهتمام

فى بادماج مكونات الحد من المخاطر لتجنب اى خسائر بشرية قد تنجم عن اى نوع من المخاطر .
• وفى مجال الزراعة تم تكوين االمانة الفنية لالمن الغذائى وهو منتدى يجمع الفنيين والمتخصصين فى مختلف المجاالت المعلقة بادارة

المخاطر بهدف دماج مخاطر الكوارث ضمن خطط القطاع الزراعى وتعمل بالتنسيق التام مع البرامج القومية االخرى فى القطاع الزراعى
مثل النهضة الزراعية وقد نجحت االمانة فى تطوير خارطة الغطاء النباتى فى السودان وتمثل االساس الذى تبنى عليه خارطة

استخدامات االرضى فى السودان اضافة الى تنفيذ مشروع استخدامات حطب الحريق فى دارفور وانجاز االحصاء السكانى االخير
بالتنسيق مع الجهاز المركزى لالحصاء كما قامت االمانة باعداد العديد من الدراسات الخاصة باالمن الغذائى .

السياق والعوائق:

• ضعف الوعى بمخاطر الحد من المخاطر على المستوى المحلي
• العمل على استكمال استراتيجية قومية لالدماج فى الخطط القومية والقطاعية
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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: -
غير مكتمل --

اسئلة رئيسية ووسائل تحقق

هل هناك برامج وطنية أو سياسات للتأهب للكوارث، والتخطيط للطوارئ واالستجابة لها؟ -- غير مكتمل --

الالحد 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 ؟ -- غير
مكتمل --

البرامج وسياسات لسالمة المدارس والمستشفيات

التدريب والتمارين الوهمية في المدارس والمستشفيات لالستعداد
للطوارئ

ال

هل يتم توقع مخاطر الكوارث في المستقبل من خالل وضع السيناريوهات واالنحياز التخطيط للتأهب؟ -- غير
مكتمل --

وضع سيناريوهات المخاطر المحتملة مع األخذ في االعتبار توقعات
تغير المناخ

ال

يتم تحديثها بانتظام خطط التأهب بناء على سيناريوهات المخاطر
المستقبلية

ال
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الوصف :

• تهتم العديد من المؤسسات واالليات الحكومية وحسب المهام واالختصاصات التى كفلها لها الدستور بجوانب من البرامج
والسياسات المرتبطة بالحد من المخاطر وياتى على راسها المجلس القومى للدفاع المدنى باعتباره االلية االعلى المناط بها طرح الخطط

ورسم السياسات واتخاذ القرارات يسندها من الناحية الفنية واالدارية االمانة العامة للدفاع المدنى .
• تقوم االمانة العامة للومى للدفاع المدنى بانشاء وتنسيق العديد من االليات واللجان التى تنشط فى مجاالت الطوارئ المختلفة خاصة

فى فترات الفيضانات النهرية.
• وهناك ايضا مفوضية العون االنسانى باختصاصاتها التى كفلها لها القانون والمراسيم الجمهورية ذات الصلة وايضا لديها العديد

من االليات الوطنية واالليات المشتركة مع االمم المتحدة وتنثل الجهاز التنسيقى الذى يعمل كواجهة حكومية للتعامل مع االمم
المتحدة فنيا فى مجاالت العمل االنسانى اضافة الى تنسيق انشطة المنظمات الغير حكومية االجنبية ويتم ذلك من خالل توقيع

اتفاقيات قطرية وفنية كما تقوم بتسهيل اجراءات المنظمات واالشراف على المشروعات والبرامج التى تقوم بتنفيذها .
• العمل فى كال الجهتين يقوم على التنسيق الذى يعتمد على تنوع وتعدد الخبرات واالختصاصات والتى تشمل على سبيل المثال ال

الحصر االرصاد الجوية والتى تعتبر العبا اساسيا فى كل االنشطة ذات الصلة ووزارة الرى ووزارة الزراعة ووزارة الثروة الحيوانية والمالية
والرعاية االجتماعية والبيئة والغابات والصحة ومعتمدية الالجئين وهيئة االستشعار عن بعد اضافة الى االتحادات المهنية واالمم

المتحدة والمنظمات الغير حكومية الوطنية واالجنبية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاعا الخاص .
• المجلس االعلى للبيئة بمهامه واختصاصاته .

• االمانة الفنية لالمن الغذائى قامت بتطوير وثيقة السياسة القومية الشاملة لالمن الغذائى والتى تعتبر الوثيقة الرئيسية فيما يختص
بحاالت تدهور االمن الغذائى فى بلد كاسودان كل المخاطر فيه تؤدى الى تدهور حالة االمن الغذائى .

• بالنظر إلى الخطط واالستراتيجيات الزراعية الحديثة في السودان نجد أن موضوع األمن الغذائي يمثل المحور والهدف الرئيسي فيها،
فهو أحد األهداف االستراتيجية الرئيسية الستة لبرنامج النهضة الزراعية كما وانه يمثل جزءاً أساسيا في الخطط واالستراتيجيات

الزراعية. على الرغم من أن الكثير من المعلومات حول العديد من السياسات الزراعية الحالية يمكن مالحظتها في برنامج النهضة الزراعية
(البرنامج الحكومي المجاز) إال أن هنالك سياسات أخرى زراعية وغير زراعية تشمل مواضيع غير ذات صلة بالغذاء تحتاج إلى أن تؤخذ في

االعتبار ومعرفة الفجوات التي من شانها تعزيز األمن الغذائي.
• طورت االمم المتحدة العديد من السياسات واالستراتيجيات والمواثيق التى تحكم العمل فى مجال ادارة الكوارث .

السياق والعوائق:

• العمل على بلورة رؤية قومية موحدة الدارة الكوارث تعمل على تحديد االدوار والمسئوليات وادماج المخاطر

 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
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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 :

• توجد اليات الدارة الكوارث على المستوى القومى والمستوى الوالئى تقوم هذه االليات باعداد خطط لالستجابة للطوارئ وتتوافر
لحوالى 4 واليات خطط احترازية يتم تحديثها سنويا وفقا للمستجدات اال ان غالبية واليات السودان ال يتوافر لديها اى خطط احترازية

للتعامل مع الكوارث حال حدوثها كما تفتقر الواليات الى خطط التعافى
• تتمتع عواصم الواليا ت بفرق االتقاذ النهرية التى تتبع للدفاع المدنى الواليات على مجرى النيل وفروعه كما يتم تكوين غرفة عمليات

لتلقى البالغات واالتصاالت بالدفاع المدنى فى فترة الخريف تزود بالكوادر والمعدات الالزمة .
• تقوم وزارة الصحة بعمل غرفة طوارئ للتعامل مع اى تفشى لالوبئة واالمراض تتعاون مع الغرف المناظرة على المستويات االدارية

المختلفة .
• تعمل المفوضية بالتنسيق مع المخزون االستراتيجى على توفير مخزون طوارئ للتدخل فى الوقت المناسب كما تقوم بالتنسيق مع

برنامج الغذاء العالمى لتغطية اى فجوات واالستعانة باالمكانات المتاحة لدى االمم المتحدة لللمنتابعة والمراقبة
• ويعمل مركز االنذار المبكر بالتنسيق مع وزارة الرى والالرصاد الجوية والدفاع المدنى على اصدار نشرات شبه يومية للمتابعة والمراقبة

.

السياق والعوائق:

• عدم وجود خطط احترازية معدة بشكل جيد على المستوى الوالئى ماعدا فى 4 واليات هى البحر االحمر وكسال وجنوب كردفان والنيل
االزرق

• ضعف خطط للتعافى لعدم توفر المخصصات المالية

 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
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اسئلة رئيسية ووسائل تحقق

هل توجد ترتيبات مالية للتعامل مع الكوارث الكبرى؟ نعم

نعموطنية للطوارئ وصناديق مصيبة

نعمعتبر الحد من المخاطر المستقبلية في استخدام األموال مصيبة

نعمالتأمين وإعادة التأمين المرافق

السندات الكوارث وغيرها من آليات سوق رأس المال

الوصف :

• هناك العديد من المجهودات التى تمت فى مجال تخريط انماط ووسبل كسب العيش والتصنيف المرحلى لمراحل االمن الغذائى
وتخريط الغطاء النباتى والتوقعات الموسمية لالمطار

• يتم انجاز العديد من المسوحات لتقدير الخسائر وتحديد االحتياجات وتحديث حالة االمن الغذائى
• ولعل مالبسات العمليات االنسانية فى دارفور وارتباطها بالتدخالت االجنبية قد مكنت من وضع عمليات الطوارئ ضمن االولويات

التى تخصص لها الموارد وكذلك االزمات االنسانية فى النيل االزرق وجنوب كردفان وما يصحبها من تداعيات دولية .
• تحتاج البنيات التحتية المرتبطة بالمياه فى واليات دارفور الكبرى والشرق الى المزيد من االهتمام فى مجاالت حصاد المياه اعادة

تعمير قطاع المراعى وفى سبيل ذلك تم تطوير اليات سياسية دستورية مثل السلطة االقليمية فى دارفور للتركيز عل تلبية احتياجات
هذه المناطق وتحقيق التوازن فى مجاالت التنمية المستدامة واستقطاب الدعم من المجتمع الدولى وتمثل ذلك عمل المسوحات

وتصميم المشروعات بالشراكة التامة مع القواعد والمكونات المختلفة للمجتمعات المحلية وقد تمخض ذلك عن مؤتمر المانحين العمار
الشرق ومؤتمر الدوحة .

• تم انشاء المجلس الالعلى للسالمة المرورية وذلك للتعامل مع التزايد الكبير فى الحوادث المرورية كما تم فرض تامين بشكل واضح
فى حاالت الحوادث المرورية وال تزال ثقافة التامين تحتاج الى المزيد من الجهد وتوسيع القطاعات التى يتم تغطيتها.

الخطة المشتركة لالمم المتحدة 2013:
Humanitarian needs in Sudan continue to be driven by a cycle of conflict, displacement and

vulnerability. To meet these needs the United Nations (UN) and its partners are appealing for
US$983 million1 to fund a total of 364 projects across thirteen sectors in 2013. This will allow

for the provision of humanitarian assistance to 4.4 million people in Sudan. The majority of
these people are in Darfur, where 3.4 million

people, including 1.4 million people receiving food aid in camps, will require some form of
humanitarian assistance in 2013. The estimated 695,000 people in South Kordofan and Blue

Nile states who have either been displaced or severely affected by the on-going conflict will
also require humanitarian assistance. Other people in need include 142,000 refugees in
Sudan, 45,000 people of South Sudanese origin who are currently at departure points in
Khartoum, 38,000 people of Sudanese origin who have returned from South Sudan, and

some 40,000 returnees to the Abyei area.
The highest priority humanitarian needs amongst these people are food assistance,

livelihoods opportunities, water, sanitation and health services and protection of internally
displaced persons (IDPs), refugees and other vulnerable groups. Given these identified

needs, the UN and its partners have endorsed the following three strategic priorities to guide
humanitarian action in 2013:

1. Contribute to timely and effective humanitarian response throughout Sudan.
2. Promote and facilitate durable solutions, empowering people and communities by reducing

aid dependence.
3. Build capacity of national actors to address humanitarian needs in Sudan.
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السياق والعوائق:

• عدم وجود خطط احترازية على المستويات االدارية المختلفة

 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؟ 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

التحديد وتدريب الموارد البشرية

الوصف :

• توجد العديد من االليات لتبادل المعلومات وتقيييم الخسائر وتحديد االحتياجات على المستويات المختلفة فقد انشا المجلس القومى
للدفاع المدنى العديد من اللجان على المستوى القومى لجمع وتبادل المعلومات وتحديد الخسائ والمعالجات المطلوبة

• هذه اللجان تتعدد فيها التخصصات والخبرات وتضم ضمن اخرين االرصاد الجوية والدفاع المدنى والرى والصحة وغيرها من االجهزة
• كما تقوم مفوضية العون االنسان بحشد الموارد المتاحة لدى منظمات االمم المتحدة والمنظمات الغير حكومية بهدف اسناد الجهد

الحكومى .
• على المستوى االوالئى توجد اليات تضم كافة قطاعات العمل ذات الصلة وتعمل تحت اشراف الوالى وتقوم بجمع البيانات وتبادل

المعلومات مع المركز والمعالجات فى حدود الموارد المتاحة .

السياق والعوائق:

• تقوية اليات تبادل المعلومات واالتصال
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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.:

• يوجد وعى متزايد باهمية الحد من المخاطر لدى كافة الجهات واالطراف المعنية فى كافة القطاعات الحكوميةومنظمات ا لمجتمع
المدنى ومراكز البحوث والمعاهد والقطاع الخاص وقد تم مؤخرا المشاركة فى كافة الفعاليات المتعلقة بادارة المخاطر اقليميا ودوليا

ونشطت العديد من ورش العمل على المستوى المحلى .
• تم مؤخرا تكوين لجنة متعددة التخصصات والخبرات والقطاعات تحت مظلة المجلس القومى للدفاع المدنى وهوالجسم المركزى

المسئول عن السياسات والخطط والبرامج فى هذا المجال اللجنة مكونة من اكثر من 20 جهة قابلة للزيادة تهدف حاليا الى وضع
نموذج لتقرير السودان وفقا لمطلوبات اطار عمل هيغو .

• توجد العديد من الدراسات والتقارير فى مختلف المجاالت الخاصة بالحد من المخاطر تحتاج هذه الدراسات الى تصنيفها ووضعها فى
االطار العملى حتى يمكن االستفادة منها وتوجيهها فى اتجاه تحديد المخاطر والهشاشة والمرونة للمجتمعا ت .

تم تطوير البرنامج الخاص بالحدمن المخاطر (مسودة ) فى العام 2013 نتيجة لجهد مشترك مع المكتب االقليمى فى المنطقة العربية
للحد من مخاطر الكوارث فى القاهرة .حضر السودان ممثال فى مفوضية العون االنسانى ورشتى عمل فى العام 2012 تم فيها تسمية

محور االرتكاز التنسيقى كما تم فيها التنسيق الستقدام خبير اجنبى بتمويل كامل من البرنامج االنمائى لالمم المتحدة حيث تم انجاز
المسودة االساسية وهى االن فى مراحل اجازتها االخيرة وصف المشروع ادناه

Brief Description
The Government of Sudan is keen to address disaster risks where they are likely to occur in

order to protect often fragile development. Sudan suffers serious losses from disasters
triggered by droughts and floods, particularly. In addition it also experiences severe

desertification, soil erosion, sand-storms, pest-infestation and epidemics. The projections by
scientific research institutions of Sudan indicate that climate change is worsening the

frequency, severity and spread of different hazards; e.g. desertification, droughts and soil
erosion, which is enhancing losses and social vulnerability. Therefore addressing disaster

risks in the context of climate change adaptation is an important cause of concern in Sudan.
The purpose of the programme is to improve disaster preparedness capacities of Sudanese

institutions and enhance resilience of high risk states, and men and women in local
communities against most common natural hazards of flooding and droughts. The

Programme will assist the government of Sudan to improve their systems based upon global
best practices in the areas of coordination, planning, risk analysis and early warning, as well

as innovative approaches to disaster risk reduction; e.g. integrated water resources
management, and community based disaster preparedness.

IV. PROJECT STRATEGY
The project strategy consists of a number of interrelated activities at different levels with the

overall aim of strengthening overall capacity in the Governmentand selected states to
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prepare for future disaster impacts triggered by largely natural events and to reduce the risk
of potential future events occurring, thereby attempting to protect development goals and

building resilience in at-risk communities. The components of the project will be:
I. Facilitate the development of a National Disaster Management Plan through

comprehensive consultation and awareness-raising of key national stakeholders;
II. Prepare a National Disaster Risk Profile with analyses of hazards, exposure and

vulnerabilities, andto develop a disaster risk assessment database;
III. Strengthen national early warning systems by improving the monitoring infrastructure,
analytical capacities of the meteorological and hydrological departments and enhancing

warning dissemination capacities of different stakeholders;
IV. Implement innovative flood and drought risk management approaches at the state and

community levels in 3 states;

The total duration of the project will be three years, starting July, 2013 till June2016.

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

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

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.:

• تدل البيانات المصنفة تبعا للنوع على المشاركة الواسعة لقطاع المراة فى كافة مناحى الحياة كمثال مشاركتها فىالبرلمان حيث
تحتل المراة نائب رئيس البرلمان ويوجد اكثر من 30 عضو فى البرلمان من المراة تحتل مواقع هامة اضافة الى تواجدها فى مجلس

الوزراء باكثر من 5 وزيرات وهكذا الحال فى الواليات المختلفة
• كما ان حضورها فاعل فى كل المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وقطاع المجتمع المدنى وكذلك فى القطاعات االكاديمية

والبحثية وبالتالى فان تواجدها يفرض نفسه كاحد المدخالت لصياغة المفاهيم ولتنفيذ البرامج بطريقة هادفة ومناسبة ويمكن
تطبيقها بسهولة فى عمليات صنع القرار النشطة الحد من المخاطر والتعاقى. كما ان مساهمة جامعة االحفاد وهى جامعة مخصصة

للنساء وتهتم بكل الدراسات والمسائل ذات الصلة بالنوع اضافة الى اهتمامها بالعلوم االخرى ولها ادوار كبيرة فى هذا المجال.
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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: ال

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

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.:

• السودن من الدول العريقة وذات التاريخ الباهر فى مجاالت ادارة المخاطر والطوارئ وظل يرفد مراكز البحوث على مستوى العالم
باالدبيات فى هذا المجال وله تجارب واسعة اصبحت االن تدرس فى المراكز البحثية على مستوى العالم كتجربة شريان الحياة حيث

تم تطبيقها فى العديد من دول العالم كتجربة متفردة .
• تشارك وكاالت االمم المتحدة والمنظمات االجنبية والوطنية فى هذا النشاط مشركة فعالة فى كافة االنشطة المتعلقة بادارة

المخاطر ولديها من اللوائح والقدرات ما يجعلها قادرة على انفاذ مطلوبات الحد من المخاطر وفقا للمواثيق العالمية ونتيجة لهذا التاريخ
الطويل من العمل المشترك فقد اصبح للسودان موارد بشرية عالية المستوى فى كافة مجاالت الحد من المخاطر وكذلك هناك

العديد من البرامج التدريبية والتنفيذية يجرى تنفيذها لرفع القدرات واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى كافة مناحى العمل فى مجال الحد
من المخاطر

• كما توجد العديد من االجهزة الحكومية معدة بكوادر عالية التدريب مثل المجلس لقومى للدفاع المدنى ومفوضية العون االنسانى
ومعتمدية الالجئين والمجلس االعلى للبيئة واالرصاد الجوية واالمانة الفنية لالمن الغذائى والوزارات المختلفة ومنظمات المجتمع المدنى

تعمل فى شراكات على مستوى عال مع االمم المتحدة والمنظمات االجنبية والوطنية وتنفذ العديد من البرامج فى مجاالت الحد من
المخاطر .

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
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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.:

• توجد العديد من البرامج والسياسات واالسترتيجيات التى تضع فى اعتبارها المخاطر البيئية واالجتماعية خاصة للفئات االكثر
هشاشة مثل النازحين والالجئين اضافة الى المجتمعات المستضيفة لهم .

• حيث تقوم مفوضية العون االنسانى بادارة معسكرات النازحين بالتنسيق مع االمم المتحدة وتقوم المنظمات الغير حكومية بتنفيذ
العديد من البرامج والمشروعات فى مجاالت حقوق االنسان والحماية عبر اليوناميد واليونسفا بالتنسيق ايضا مع الوزارات واالجهزة ذات

الصلة كذلك هناك العديد من البرامج االنسانية التى تغطى جوانب الغذاء والماوى والمياه واصحاح البيئة واالمن الغذائى وسبل كسب
العيش وغيرها من البرامج .

• معتمدية الالجئين هى الجهة الحكومية المسؤولة عن تنفيذ سياسة السودان تجاه الالجئين منذ لحظة دخولهم السودان وذلك
بتقديم الحماية والخدمات الالزمة لحين انتفاء اسباب لجوؤهم وتمكنهم من العودة الطوعية لبالدهم .

• حيث يستقبل السودان اعدادا من الالجئين بلغت ذروتها فى ثمانينات القرن الماضى اذ بلغ عددهم مليون وستمائة وخمسين الجئ
وتناقص العدد فى السنين االخيرة بسبب الحلول المقدمة لهم مثل العودة الطوعية واعادة التوطين وبذلك صار عددهم مائة وثنان

وستون الفا ومائة وتسعة وستون الجئ (162169 )
• يستضيف السودان الالجئين من مختلف دول الجوار مثل ارتريا واثيوبيا وتشاد والصومال. اما الالجئون السودانيون بدول الجوار

فيبلغ عددهم 546241 الجئ وفيما يخص الالجئن السودانيون فى دول استراليا وامريكا وكندا فال توجد احصائيات موثقة .
• تؤدى المعتمدية مهامها وفقا للقوانين الدولية الخاصة بوضع اللجؤ لعام 1951 بجنيف وكذا البروتوكول الملحق بها فى العام1967

واالقليمية كاتفاقية منظمة الوحدة االفريقية 1969 وقانون تنظيم اللجؤ السودانى لعام 1974 مع استصحاب كافة االتفاقيات
والقوانين المحلية فى شان حقوق االنسان وخاصة المراة والطفل .

• التزم السودان بالقوانين والمواثيق الدولية واالقليمية ازاء مشكلة اللجؤ عبر الخيارات التالية :
• العودة الطوعية – اعادة التوطين فى دولة ثالثة –االستيعاب المحلى وتقوم معتمدية الالجئن بتقديم الحماية والخدمات الالزمة

لالجيئن داخل معسكرات الالجئين. تنقسم معسكرات اقامة الالجئين الى معسكرات استقبال فى المرحلة االولى وبعد اجراء الفحص
القانونى يتم نقلهم الى المعسكرات الدائمة ويقوم مكتب المندوب السامى بتوفير الدعم المالى الخاص بالبرامج والمشاريع .

• برنامج الحلول االنتقالية من اهم البرامج التى تضطلع بها معتمدية الالجئين بالتعاون مع الشركاء ويعنى بتنمية االجئين ومناطق
تواجدهم

• لمعتمدية الالجئين شركاء من المجتمع الدولى مثل المفوضية السامية لشئون الالجئين وبعض المنظمات الطوعية وبعض الوزارات
والمؤسسات ذات الصلة.

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؟: ال
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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.:

• هناك شبكة من العالقات التشاركية بين المؤسسات الحكومية العاملة فى مجاالت الحد من المخاطر ومنظمات االمم المتحدة عبر
اتفاقيات قطرية توقع مع مفوضية العون االنسانى واتفاقيات فنية توقعها المنظمات الغير حكومية الوطنية واالجنبية مع االجهزة

والوزارات النظيرة ومنظمات المجتمع المدنى تتباين هذه العالقات من حيث القوة والضعف .
• تحتاج هذه العالقات التشاركية خاصة مع المجتمع المحلى الى ايجاد اليات ووسائل يتم بها تهيئة المجتمعات المحلية وتقوية وسائل

االتصال والتدريب ونقل المعارف الحديثة وادماج المعارف االهلية وبناء قدرات هذه المجتمعات ورفع الوعى لها.
• تحتاج الدولة الى مجموعة من السياسات واالستراتيجيات والخطط لتنظيم وتقوية العالقات التشاركية والسعى الى ادماج الحد من

المخاطر فى هذه االستراتيجيات والسياسات

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.:

توجد ارادة سياسية وتوجه عام لتقوية وتعضيد وتحديث االطار التشريعى ليواكب المتغيرات المرتبطة بالحد من المخاطر
تحديث االطار المفاهيمى واحداث النقلة النوعية المطلوبة من عمليات االستجابة الى الدارة المخاطر

تحديث وتطوير وتدعيم االطار المؤسساتى ليلبى مطلوبات هيغو
تطوير االستراتيجية القومية الدارة المخاطر بالتعاون مع الشركاء فى االمم المتحدة وغيرها من الالعبين
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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 :

• من اجل االدماج االكثر فاعلية يفتقد السودان الى تطوير برنامج قومى استراتيجى يعمل على تهيئة االطار المؤسساتى واالطار
التشريعى واالطار المفاهيمى للحد من المخاطر

• ومن ثم يمكن تطوير اطار تنسيقى متكامل للعمل على ادماج مفاهيم الحد من الخاطر ضمن الخطط االستراتيجية والقومية والقطاعية
والوالئية مع التركيز على منع الكوارث وتخفيف آثارها وزيادة االستعداد وخفض قابلية التضرر.

بيان التطلعات المستقبلية :

• تعمل الدولة حاليا على تطوير البرنامج القومى للحد من المخاطر بالتنسيق مع االمم المتحدة
• تعمل البرنامج على وضع االطر الصحيحة لتطوير اليات العمل المؤسساتية وتمهيد الطريق لمشاركة السودان فى المنتديات العالمية

المختلفة الخاصة بادارة المخاطر

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 :

• يعتبر استكمال البناء المؤسساتى المكون من ثالث مستويات هى المستوى االول وهو المستوى السيادى ويمثله فى السودان
المجلس القومى للدفاع المدنى وهو مستوى موجود ويعمل بكفاءة عالية وهو مستوى مؤهل لالضطالع بالمهام الموكولة له بحكم

تشكيلته التى تضم اكثر من 17 وزيرا
• اما المستوى الثانى فهو المستوى الفنى ويمثله حسب مطلوبات هيوغو المنتدى الوطنى للحد من المخاطر ويقوم هذا الميتوى بمهام

التنسيق الفنى ودعم اتخاذ القرار ويضم الخبراء والفنيين والمختصين يمثلون القطاعات المختلفة ويضم ايضا ممثل لالمم المتحدة
ومنظمات المجتمع المدنى والمؤسسات االكاديمية والبحثية والمنظمات الغير حكومية .

• المستوى الثالث هو المستوى القطاعى وهو عبارة عن منتدى فنى مصغر يضم الجهات ذات الصلة والخبراء الحكوميين والمنظمات
الغير حكومية ذات الصلة والجهات البحثية واالكاديمية ذات الصلة فى القطاع المعنى وتمثل فيه وكاالت االمم ال فى القطاع

المعنى كما يضم ويقوم بتشخيص حالة القطاع ورفع التوصيات للمنتدى الوطنى (المستوى الثانى )
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بيان التطلعات المستقبلية :

• استكمال البنيان المؤسساتى واالطار التشريعى لمنع التداخل فى االختصاصات وتحديد االدوار والمسئوليات فى اطار من التكامل
والتعاون والتنسيق واحترام المهنية .اضافة الى تطوير اطار مفاهيمى وتنزيل هذه االطر الى المستويات الوالئية والمحلية والتضمين
المنهجى لهذ المفاهيم فى خطط الدولة القومية واالستراتيجية والقطاعية والوالئية ضمان مشاركة المجتمعات المحلية على كافة

المراحل وجعلها ثقافة عامة .....

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 :

• تعرض السودان خالل العقود الثالث الماضية الى سلسلة من الكوارث الطبيعية من جفاف وتصحر وفيضانات وكوارث بفعل
االنسان اوساهم فيها النشاط البشرى الغير مرشد كالنزاعات والحروب االهلية التى انتهت بانفصال جنوب السودان مما دفع الدولة

الى التركيز على التعامل مع هذه الكوارث التى افرزت تغييرات ديمغرافية واقتصادية –اجتماعية كبيرة اغرقت الدولة فى محاوالت
متواصلة لتجاوزها

• وبالتالى رصدت الدولة والمجتمع الدولى مواردا ضخمة للتعامل مع هذه الكوارث بهدف انقاذ الحياة وتوفير الغذاء والماوى والخدمات
االساسية فى المعسكرات. دون االلتفات الى محاوالت لتضمين مفاهيم الحد من المخاطر فى برامج وخطط الطوارئ او التعافى .

• كما ان اولويات المانحين ليس باى حال توفير الموارد لدعم ادماج عناصر الحد من المخاطر بل انصب جهد المجتمع الدولى لتوفير الموارد
الضخمة التى تجاوزت باليين الدوالرات لمجاالت االستجابة واالغاثة المباشرة .

بيان التطلعات المستقبلية :

• ان تتركز جهود الدولة فى ادماج مفاهيم الحد من المخاطر فى الخطط االستراتيجية والقومية والوالئية والقطاعية اضافة الى تنزيل
هذه المفاهيم الى المجتمعات المحلية عن طريق المناهج المدرسية والتدريب المستمر للمجتمعات المحلية وتقوية منظمات المجتمع

المدنى للقيام بادوارها فى ذات الوقت االهتمام والتحوط لعمليات الطوارئ والتوقعات المصاحبة للتغيرات المناخية والوضع
الجيبوليتيكى الذى وجد السودان فيه نفسه فيما يتعلق بالتطورات الخاصة بازمة المياه فى المنطقة وشح الموارد الطبيعية وتحديدا

الغابات والمراعى .
• وان يتجه المانحين الى تمويل عمليات الحد من المخاطر بذات الحماس الذى تناولوا به العمليات االنسانية المرتبطة باالغاثة والماوى

الطارئ والعمل على دعم خطط الدولة فى مجاالت اعادة االمور الى طبيعتها فى دارفور والنيل االزرق وجنوب كردفان.

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.
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التحديات الكلية :

• التاكيد على التزام الدول بتنفيذ مقررات هيغو خاصة الدول النامية والعمل على توفير الموارد التى تمكن من ذلك
• التاكيد على تنزيل هذه المفاهيم للمجتمعات المحلية عن طريق تضمينها فى الخطط التنموية والمناج التعليمية

• االهتمام بالحد من المخاطر على المستويات االقليمية وتوحيد مناج اجمع البيانات وتحليليها
• االعتماد على التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها واتاحتها للدول خاصة النامية منها بعيدا عن تعقيدات السياسة المجاالت ذات الصلة

بالحد من المخاطر
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االقسم 10: األطراف المعنية
اإلدارات / المنظمات التي ساهمت في هذا التقرير

نقطة االتصالالنوعالمنظمة

نجوى الصافى على - +Gov730 121 249االمانة العامة للمجلس القومى للدفاع المدنى
673

اللواء هاشم حسين عبد المجيد – االمينGovالمجلس القومى للدفاع المدنى
العام تلفون +249 912 302 784

د. عبداهللا خيار عبد اهللا المدير العامGovالهيئة العامة لالرصاد الجوية
للهيئة تلفون +249 911 370 093

منال شيخ الدين حسنGovمركز الفقر وزارة الرعاية والضمان االجتماعى

بدر الدين عبد اهللا محمد خير +Gov918 249مركز النزوح والعودة الطوعية
840 905

سهير المليك - +Gov877 948 912 249معتمدية الالجئين

حفصة عبد الباقى احمد نقطة االتصالGovمفوضية العون االنسانى- مركز االنذار المبكر
التنسيقية الطار عمل هيوغو تلفون

+249 912 895 077

ياسر محمد هاشم مدير مركز االنذارGovمفوضية العون االنساني – مركز االنذار المبكر
المبكر تلفون +249 914 188 819

سامية عبد المجيد محمد دهب - تلفونGovوزارة االعالم والثقافة
+249 115 010 172

امانى عبد المحمود –تلفون + Gov915 249وزارة البيئة والغابات والتنمية الحضرية
329 663

هاجر مهدى حمدان –تلفونGovوزارة التربية والتعليم العام

ابوعبيدة محمد االمام تلفونGovوزارة الثروة الحيوانية

محمد عبد اهللا ادم +Gov680 909 249وزارة الرعاية والضمان االجتماعى
064

بابكر حاج حسن – تلفون +Gov918 249وزارة الزراعة – االمانة الفنية لالمن الغذائى
966 985
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سمية اكد تلفون + Gov390 123 249وزارة الصحة
024

حنان مصطفى احمد همت تلفون +Gov249وزارة العدل ادارة االتفاقيات الدولية
912 693 210

احمد الطيب احمدGovوزارة الموارد المائية

& Acadمعهد دراسات الكوارث والالجئين
Research

محمد عبد الحميد محمد

& Acadهيئة االستشعار عن بعد –وزارة العلوم واالتصاالت
Research

هيئة االستشعار عن بعد –وزارة العلوم
واالتصاالت

الشبكة السودانية للتغير المناخىNGOالشبكة السودانية للتغير المناخى
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