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تمهيد

 انكىارث انطبيعيت تؤثز عهى جميع بهذان نعبنم ونكه انعبئ

األكبز مه هذه انكىارث تتحمههب انذول اننبميت

مه مخبطز انكىارث هي مىاكبت نهتنميت  حذأن انذعم نه

انمستذامت وانعذانت انبيئت انتي تتطهب تضبمه دوني

مه انكىارث انطبيعيت حذ تسعى األمم انمتحذة نجعم بزامج ان

احذ اهم األونىيبث انىطنيت نهحكىمبث 



انكىارث انطبيعيت  

طبٌعٌةظواهربسببالعادٌةالحٌاةأسلوبفًالمتوقعغٌرالمفاجاالتحّول
وفً الوقت   .الكبٌرةالمادٌةالخسابرووالوفٌاتاإلصاباتمنالعدٌدفًتتسبب

.  الحاضر ٌالحظ بؤن عدد الضحاٌا بسبب الكوارث الطبٌعٌة فً ارتفاع متزاٌد
وٌمكن القول بؤن االرتفاع المستمر فً عدد الضحاٌا فً األرواح والخسابر فً 

  .الممتلكات بسبب الكوارث أصبح أمرا مقلقا

 ،سببت الكوارث الطبٌعٌة فقدان الكثٌر من األرواح ، وتشرٌد الكثٌر من الناس
وعلى األرجح إن زٌادة . وتدمٌر البنٌة التحتٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة للبلدان

القابلٌة للتعرض لألخطار والتغٌرات المناخٌة العالمٌة قد تإدي إلى تعاظم تعرض 
.الناس  لألخطار الطبٌعٌة

وهذه . أن المنطقة العربٌة لٌست بمؤمن عن األخطار الناتجة من الكوارث الطبٌعٌة
الحقٌقة مجتمعة مع الزٌادة فً الكثافة السكانٌة والتطور االقتصادي السرٌع فً 

وفً الواقع فان جمٌع . تعزز قابلٌة تعرض المنطقة بهذه األخطار المنطقة سوف
.البلدان العربٌة معرضة لهذه األخطار



وانتنميت انمستذامت انكىارث انطبيعيت  

 أصبحت الكوارث من بٌن العوابق الكبٌرة التً تمنع من
ولهذا ، محاربة الفقرالوصول إلى تحقٌق أهم أهداف األلفٌة 

من مخاطر الكوارث اعتبرت من اهم القضاٌا حد فإن ال
االتنموٌة فً حد ذاته

 ومنذ اجتماع القمة حول البٌبة والتنمٌة فً رٌو دٌجنوري عام
الكوارث احد اهم مخاطر من  حدال ت قضٌة، أصبح1992

( 21الفصل الثالث من األجندة ) عناصر التنمٌة المستدامة 
وتعزز ذلك فً اجتماع القمة العالمً حول التنمٌة المستدامة 

2002عام 



انكىارث انطبيعيت مخبطز مه حذ ان

وانتعهيم مه اجم انتنميت انمستذامت

  مبادرة التعلٌم من اجل التنمٌة الخطة العالمٌة لتنفٌذ وكذلك رأت
من مخاطر الكوارث هً من حد بؤن قضٌة االستعداد وال المستدامة

قً التنمٌة المستدامة القضاٌا الملحة

 2005وبهذا الخصوص وضح المدٌر العام للٌونسكو فً خطابة عام 
الدور الهام الذي ٌمكن أن تقوم به العملٌة التعلٌمٌة فً بناء قدرات 

من مخاطر الكوارث من خالل التوقعات حد األفراد والمجتمعات فً ال
والتعلٌم واإلدراك

 بٌنت هذا الهدف حٌث ( 2015-2005)وقد تبنت خطة عمل هٌوجو
“  الكوارث قادرة على مجابهةبناء مجتمعات وأوطان  على ضرورة 

وألقت الضوء على اهمٌة التعلٌم والتربٌة كجزء من أولوٌاتها 
فً مجابهة باستعمال المعرفة واالبتكار والتعلٌم فً بناء ثقافة األمن وال

جمٌع المستوٌات



التعلٌم من اجل الحد من 

مخاطر الكوارث الطبٌعٌة

ٌجب دمج التعلٌم للحد من مخاطر الكوارث ضمن التعلٌم من اجل     
التنمٌة المستدامة وبذلك ٌمكن ان تساهم فً تعزٌز اطارات التعلٌم من 

:           اجل التنمٌة المستدامة فً ثالثة طرق مهمة

عملٌة التعلٌم من أجل الحد من مخاطر الكوارث هً عملٌة متعددة االختصاصات  -1
وبالتالً تؤخذ باالعتبار التؤثٌر على والعالقة بٌن البٌبة واالقتصاد والثقافة 

التعلٌم من اجل الحد من مخاطر الكوارث ٌساعد على تعزٌز التفكٌر العمٌق و  -2 
حل المشاكل و مهارات الحٌاة االجتماعٌة والعاطفٌة الضرورٌة لتقوٌة مجموعة 

المنتفعٌن المهددٌن او المتؤثرٌن بالكارثة  

ٌساهم التعلٌم من اجل الحد من مخاطر الكوارث فً تحقٌق اهداف االلفٌة للتنمٌة  -3 
الن وضع  الخطط التنموٌة دون االخذ باالعتبار الحد من مخاطر الكوارث 

سٌإدي الى انهٌار كل الجهود المبذولة فً ذلك بما فٌها جمٌع مبادرات التنمٌة فً 
ثوان معدودة



االستراتٌجٌات

دعوة ألصحاب القرارات. 1

 ان ادخال عملٌة  الحد من مخاطر الكوارث ضمن عملٌة التعلٌم من

اجل التنمٌة المستدامة قضٌة شرعٌة ومنطقٌة للسٌاسات العامة للبالد 

:على مستوى عالى، وذلك لألسباب الثالثة التالٌة

السالمة العامة وحماٌة األرواح1.

حماٌة الثروات الوطنٌة كالبنى التحتٌة والممتلكات الخاصة 2.

واالستثمارات وذلك لضمان تنمٌة ونمو اقتصادي طوٌل األجل

ٌجب على الدولة باعتبارها مسبولة اتخاذ االجراءات التشرٌعٌة 3.

واإلدارٌة لتسهٌل تنفٌذ االتفاقات الدولٌة حول حقوق الطفل



االستراتٌجٌات ٌتبع،،،

بناء القدرات -2

 بناء القدرات هً العملٌة والوسابل التً ٌتم من خاللها تطوٌر

المهارات والخبرات الضرورٌة للحكومات الوطنٌة 

والمجتمعات وذلك إلدارة مواردها لطبٌعٌة بطرٌقة مستدامة

 ٌجب تدرٌب وتعلٌم المإسسات والمجتمعات التً  تنفذ

القرارات السٌاسٌة فً كٌفٌة تعزٌز اجراءات الحد من 

الكوارث محلٌا والتعامل مع مخاطرها



االستراتٌجٌات ٌتبع،،،

التعلٌم الرسمً -3

 إلٌجاد ثقافة السالمة، ٌجب ادخال قضاٌا التخفٌف من مخاطر
الكوارث والبٌبة فً جمٌع مستوٌات التعلٌم من  التعلٌم األساسً الى 

التعلٌم الجامعً المتقدم

 ان العناصر المتمة لبعضها البعض التالٌة ضرورٌة الستدامة تعلٌم
ادخال التعلٌم من   -1الحد من مخاطر الكوارث فً التعلٌم الرسمً 

تدرٌب  -2اجل الحد من مخاطر الكوارث فً المناهج والمدارس 
تقٌٌم العملٌة التعلٌمٌة  -3المعلمٌن 

 ٌقع احد اكبر التحدٌات فً جعل الشباب واألطفال ٌدركون سلسلة
االسباب والتاثٌرات المعقدة بٌن سلوك االنسان وبٌبته والتؤكد بؤنهم 

قادرٌن كؤجٌال المستقبل اتخاذ القرارات المناسبة والعمل على صقل 
مهاراتهم ومعرفتهم خالل حٌاتهم



االستراتٌجٌات ٌتبع،،،

التعلٌم غٌر الرسمً -4

 ٌمكن للتعلٌم الغٌر رسمً ان ٌكون نقطة الدخول السرٌع للتعلٌم من

اجل الحد من مخاطر الكوارث

 ٌمكن عمل ذلك بطرق مختلفة، وذلك مثل تقدٌم المعلومة بطرٌقة

مسلٌة تساعد على تعزٌز مهارات وقدرات الطالب فً جمٌع االعمار 

 ًزاد االهتمام حدٌثا فً فهم وادراك قدرة المعرفة التقلٌدٌة والمحلٌة ف

تحسٌن سٌاسات الحد من مخاطر الكوارث وخاصة من خالل ربطها 

بالتعلٌم عن الكوارث واإلنذار المبكر



االستراتٌجٌات ٌتبع،،،

البنٌة التحتٌة التعلٌمٌة -5

 المنشآت التعلٌمٌة اآلمنة هً المنشآت التً تقع اما فً نطاقات غٌر
خطرة او بنٌت على اساسات قادرة على مجابهة الكوارث الطبٌعٌة 

العنٌفة

 ٌمكن جعل البنٌة التحتٌة التعلٌمٌة  قادرة على مجابهة الكوارث من
خالل اجراءات معٌنة مثل وضع الخطط فً استخدام األراضً، 

الترمٌم وتقوٌة المنشآت، ووضع خطة لحاالت الطوارئ

  وٌجب ان تكن المدارس القدٌمة قادرة على مجابهة الكوارث وذلك
بجعلها مالبمة لهذا الغرض



أقوال 

 One of the hopes for the next 10 years is that every child will be 
taught through school and through family about the natural 
hazards that surround them and how to prevent the casualties .
Jan Egeland, U.N. under-secretary-general for humanitarian 
affairs                                                                                                    

احد اآلمال للسنوات العاشرة القادمة هو أن كل طفل سوف يتعلم من خالل المدرسة واألسرةعن  
األمين العام المساعد : جان ايجالند  -األخطار الطبيعية التي تحيط به وكيف يمكن منع األضرار

للشئون اإلنسانية

 This is the moment when we must come together to save this 
planet. Let us resolve that we will not leave our children a world 
where the oceans rise and famine spreads and terrible storms 
devastate our lands - Barack Obama                                            

دعونا نقرر بأننا لن نترك .  هذه هي اللحظة التي يجب علينا جميعا التضافر إلنقاذ هذا الكوكب
:  ألطفالنا عالما ترتفع فيها المحيطات وتنتشر فيها المجاعات وتهدم األمواج العاتية أراضينا
 براك اوباما

         



مجموعة تعلٌمٌة حول الحد من مخاطر

الكوارث الطبٌعٌة 

الكوارث الطبيعية
االستعداد لها والتعامل معها




