قدرة النظام الحضري على مجابهة الكوارث
Urban Resilience
• العقبة -:مدينة اقتصادية ذات
نظام حضري متكامل ومحرك
تنموي يهدف الى الرفاة
االجتماعي واالزدهار االقتصادي
ضمن أطار تنمية مستدامة.
•  10300نسمة ومتوقع ان يصل
الى  250ألف عام 2020
•  375كم2
• سكان العقبة يشكلون  ,02من
سكان المملكة

اإلنجزات
مأسسة ممارسة الحد من أثر الكوارث ودمجها في إجراءت سلطة العقبة
الخاصة ضمن إطار مؤسسي وإداري تشاركي تمثـّـل في ما يلي-:
• انشاء وحدة مستقلة ذات ميزانية ضمن الهيكل التنظمي للسلطة المحلية ُتعنى
بالتخطيط المسبق والتنسيق ،وقيادة الجهود المحلية للحد من اثر المخاطر
الطبيعة ومراقبة التغيير المناخي
• دمج ترتيبات واعتبارات الحد من أثر الكوارث ضمن خطة تطوير المدينة و
استعماالت االراضي والمخطط االسترتيجي الشمولي للمنطقة العقبة الخاصة
كودات البناء المقاوم للزالزل
رفع مستوى االستجابة للطوارئ في المدينة من خالل انشاء وتدريب فريق احياء
سكنية تطوعي كأول المستجيبين ،باالضافة الى المباشرة في انشاء مركز عمليات
استرشادي لحاالت الطوارئ في المدينة

االنجازات
حماية النظم البيئية الطبيعية من خالل انشاء محميات بحرية ضمن متنزة العقبة
البحري .
التطوير المستمر وحماية وتقوية البنى التحتية في المدينة
تم إجراء تقييم متعدد للمخاطر في المدينة والتعرف على هذة المخاطر وقبولها
من طرف الشركاء والحكومة المحلية
 االستثمار في برامج توعية العامة والتعليم وحماية المدارس

شركاؤنا في اإلنجاز

التحديات التي تواجهها منطقة العقبة الخاصة في الحد من
مخاطر الكوارث
•

•
•
•
•
•

الضغوطات االقتصادية واالستثمارات الصناعية والساحلية وزيادة الطلب على
االراضي في ظل منظومة االقتصاد الحر في منطقة اقتصادية حرة وقلة
االراضي اآلمنة من حيث خطر الزالزل والفيضانات المفاجئة.
االخطار واالزمات المتعددة والمتجددة يوم بعد يوم.
توفر التمويل الكافي إلتمام البرامج والمبادرات والمشاريع في مجال الحد من اثر
الكوارث.
االبقاء على مؤشرات تنمية اقتصادية وبشرية إيجابية بهدف الحد من البطالة
والفقر وخلق التوازنات فيما بين تطوير المنطقة اقتصاديأ واجتماعيأ.
بناء القدرات وتبادل الخبرات ونشر الوعي بصورة اكثر فعالية ما بين شرائح
المجتمع القطاعات المختلفة
نقل تجربة الالمركزية محليا ً مع مراعاة الترتيبات المؤسسية في باقي بلديات
المملكة

التوصيات والدروس المستفادة من تجربة العقبة
 بذل الجهود والدفع باتجاة تطبيق الالمركزية في اتخاد القرار وإشراك المجتمع
المحلي إن أمكن ذلك
 خلق أرضيات ومنتديات تواصل وتحاور بشكل مستمرعلى المستوى المحلي مع
مختلف القطاعات بهدف التعرف على االخطار والكوارث المحلية التي تواجها
مدينتك وقبولها واالستعداد لمجابهتها
 خلق قنوات وآليات اتصال واضحة مع الحكومة المركزية
 رصد الميزانيات الالزمة للحد من اثر الكوارث مع التركيز على تنفيذ اجراءات
وقائية وتخفيفية تعتمد اساليب ال إنشائية
 بناء القدرات المؤسسية والمحلية ورفع مستوى الوعي بالمخاطر الكامنة
 العمل بصورة جماعية مع الجهات المعنية بالحد من اثر الكوارث وادارتها
 تقييم المخاطر وتحليلها وتحديد قابلية االصابة على المستوى المحلي ودمج النتائج
في منهجيات وادوات التخطيط المكاني والعمارني والنمو السكاني والحضري في
المدينة

الخطوات القادمة ........
•
•
•
•
•

إعداد وتطوير خطة الحد من اثر الكوارث في المدينة ضمن أولوليات إطار هيجو
للحكومات المحلية وذلك ضمن الخطة الشمولية للحد من الكوارث )(DRRMP
بناء قاعدة معلومات وبيانات تعتمد على نظام المعلومات الجغرافي واستخدام
افضل الممارسات والتكنولوجية ونمذجة المخاطر
تحسين برامج التخفيف والوقاية للحد من اثر الكوارث وخصوصا في مجال إدامة
وصيانة البنى التحتية بحيث تكون ذكية وذات كلف اقل
االستمرار في بناء القدرات
رفع مستوى التنسيق والتعاون على المستوى الوطني في مجال الحد من مخاطر
الكوارث

