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الحد من مخاطر الكوارث أولوية وطنية للحكومة األردنية
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اإلطار التشريعي
المجلس األعلى للدفاع المدني
الخطط واالستراتيجيات
الجهود الوطنية والدعم الدولي
الشراكة مع المجتمع المدني وتشجيع ثقافة التطوع
مؤشرات إحصائية

واجبـــات المجلس األعلــــى للدفاع المــدني


ةضةةةةس الةياةةةةة العامةةةة للةةةةد اع
المدظي لمةاإه حاالت الطةارئ.



إقةةةةةرار اللطةةةةةط العامةةةةة التلةةةةةا
اإلإةةةةةراءات الالزمةةةةة لمةاإهةةةةة
الحةةةةةةةاالت الطاروةةةةةةة ةال ةةةةةةةةار
ةتحديد ةاإوات ج إه .



إقةةةرار اللطةةةط الالزمةةة لمةاإهةةة
التلةةةةةة ال يمةةةةةاة ةاإلشةةةةةعاعي
ةالإرثةمي ةالغازات الةام .
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إصدار التعليمات الالزمة لتظيةي
عمةةةةةج المإلةةةةةر ةإدار ر ةةةةة
عملياته ة رف عمليات الإهات
الممثلةةةة يةةةةه ة ةةةةرف عمليةةةةات
لإان الد اع المدظي



إظشاء المالإئ العام ةتإهيزها
.



تحديةةةةد ةاإوةةةةات ةمهةةةةا لإةةةةان
الد اع المدظي

واجبات المجلس األعلى للدفاع المدني
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تحديد ةاإوات ال ةات المةلح
ةاألمةةةةةن العةةةةةا ةالملةةةةةاورات
العام ةقةات الدرك ي حةاالت
الطةةةةةةارئ ةحةةةةةاالت ال ةةةةةةار
لدع اعماج الد اع المدظي.
تشةةةةة يج ةةةةةرق تطةعيةةةةة مةةةةةن
المدظيين .
ويةةةةان يايةةةة اإلظةةةة ار لتحةةةة ير
المةاطظين







إعةةةداد مةازظةةة ت ديريةةة ماليةةة
لمةاإه الحاالت الطارو .
التةصةةةةةةي لمإلةةةةةةر الةةةةةةةزراء
وةةةةة لزا الةةةةةدةاور ةالم ةةةةةةةات
ةالةةلطات المحلية ات العالقة
ورصةةةةةد الملصصةةةةةات الماليةةةةة
الالزم .
أ أمةةةةةةةةر ألةةةةةةةر يعرضةةةةةةةها
الروير ةيةا ق عليها المإلر

الخطة الوطنية الشاملة لمواجهة الحاالت الطارئة
والكوارث لعام 2004

استناداًًللمادةًرقمً(ً)4فقرةً(ب)ًمن ًقنان اًالنعفالًالمنعنمًرقنمً"ً"18
لعننا ًً 1999وتععيالتننتًتق ننهًح ن ً ن ًال اج نناوًوالممننا ًالم ننعدةً
للجماوًالمختصة.
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مشروع تكامل ادارة خطر الكوارث والتغير المناخي على
المستوى الوطني
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تعتبررررر الوكالررررة السويسرررررية للتنميررررة والتعرررراون مررررن الررررداعمين
االساسيين لنشاطات تقليل أثر المخاطــــر الطبيعيــــة فري االردن
وذلرررن مرررن خرررال تمويلهرررا واشرافهـــرررـا علرررى تنفيرررذ العديرررد مرررن
المشاريـــــــــع واالنشطــــــــة .
بنررا ا علررى النجاحررات الترري حققهررا االردن فرري مجررال تقليررل اثررر
المخاطر الطبيعية ( وبالتعاون مرع العديرد مرن المنتمرات الدوليرة
مثل الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون  ،برنامج االمم المتحدة
االنمائي  ،االستراتيجية الدولية لتقليل اثر الكوارث وغيرها )

مشروع تكامل ادارة خطر الكوارث والتغير المناخي على
المستوى الوطني .

يمننعاًالموننرولًالنندًم ننانعةًا رداًنلنندًتقل ن ً
أثرًالك ارثًالق ع ةًمث ًالــــز زلًوالكـــنـ ارثً
المرت قنننننةًينننننالتي رًالمنننننناتمًمثننننن ًال ننننناناوً
الم اجئـــــــةًوا نز قـــــــاوًا رض ـــــــــــــــةً.
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مشروع تكامل ادارة خطر الكوارث والتغير المناخي على
المستوى الوطني
مخرجاوًالمورولًالرئ

ةًًً:

ً-1ت ع ن ًدورًالمجلننعًا نلنندًللننعفالًالمننعنمًم ن ًتنناللًانوننا ًو ننعةً
تك اًقادرةًنلدًتن هًالجم دًال طن نةً ًرسنمًا سنترات ج اوًالعامنةً
ووضعًتقطًًنم ًلتن ًح ًا سترات ج اوًًً.
ً-2ت ع ًدورًالم افظاوًوال لنعياوًًًفنمًتقل ن ًاثنرًالمخناطرًوادارتمناً
وانوننننا ًو ننننعاوًمتخصصننننةًضننننم ًال لننننعياوًوالم افظنننناوًوالمننننعاً
الم ننتمعفةًوينننا ًقننعراوًالعننامل ًيمنناًلم ننانعتماًفننمًرسننمًالخقننطً
ا سترات ج ةًووضعًتقطًالعم ًلتق هًح ًا سترات ج اوًً.
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مشروع تكامل ادارة خطر الكوارث والتغير المناخي على
المستوى الوطني
مخرجــاوًالموــرولًالرئ

ــة:

 -3ان ما ًال لعياوًالرئ ةًالم نتمعفةًالندًال ملنةًالتنمًتق دحناًا منمً
المت عةًم ًتاللًا سترات ج ةًالعول ةًلل عًم ًاثارًالكن ارثً ً:ملنةً
معينتمًت تعع ًيععًالعم ًنلدًت ق هًمتقل اوًا ن ما ًلتلكًال ملةً.
-4العم ًنلدًزيادةًال نمًوالمعرفةًلعىًشرائحًالمجتمــعًالمختل ـــــةً.
ً-5انوا ًمت فًدائمًًلعرضًادووًتقل ًاثنرًالكن ارثًالق ع نةًوالتي نرً
المنننناتمًمننن ًمننن ادًتعل م نننةًوتثق نننةًمثننن ًالمج نننماوً ًالل ننناوً ً
الكت نناوًا رشنناديةً ًم نناحراوًم س ن ةً ًافننال ًوثائق ننةًوتعل م ننةً
وغ رحاً).
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الك ارثًفمًا ردا
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الكارثة

السنة

عدد الوفيات

فيضانات

11-Mar-1966

259

زالزل

11-Jul-1927

242

فيضانات

Apr-1963

25

درجات حرارة

8-Feb-1992

15

فيضانات

16-Oct-1987

9

عواصف

24-Jan-2000

9

فيضانات

13-Jan-1965

8

فيضانات

21-Mar-1991

8

عواصف

20-Dec-2002

5

أوبئة

Jul-1981

4

فيضانات

2007

7

فيضانات

2012

2

شكرا لحسن االستماع
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