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 245 بمسافة األردن جنوب في يقع (االثرية المدينة اسم يحمل) البترا إقليم•

   .السكان من 32,000و 2كم 800 وبمساحة العاصمة عمان عن كم

 واداريا   ماليا   مستقلة محلية سلطة :السياحي التنموي البترا إقليم سلطة•

 وسياحيا   تنمويا   وتطويره البترا إقليم إدارة على تعمل 2009 عام تأسست

 واجتماعيا   وثقافيا  



 20,000المدينة الرئيسة في إقليم البترا والتي تحتضن المدينة االثرية البترا، 
 .نسمة

 



  قبل 400 العام في االنباط بناها االردن، في األثرية المواقع أهم من•

 .الميالد

 المعايير بموجب 1985 العام في العالمي التراث قائمة على أدرجت•

 .المطلوبة

 عجائب من الثاني بالمركز البترا فازت•

 2007 عام الجديدة السبع الدنيا   



 تتعرض التربة، ونوعية المنطقة من المنحدرة التضاريس بحكم

 والفيضانات الزالزل مثل الطبيعية الكوارث من للعديد المنطقة

 .والصخرية األرضية واالنهيارات

R. Jaradat (2013)

(DEM) showing the region general topography  

R. Jaradat (2013)

Slope attribute extracted from the DEM of the region 



 الفيضانات المفاجئة

  خالل فيضانات عدة الى المنطقة تعرضت•

 في خسائر الى ادت 2014 الى 1963

  والفوقية التحتية والبنى والممتلكات االرواح

 (شخص 30 من اكثر وفاة)

 خسائر أية تحصل لم 2014 -2003•

 .المادية الخسائر على اقتصرت بل بشرية،



على مجموعة كبيرة من الفوالق  البترايقع اقليم 
(Fault Lines) االنهيارات الصخرية الزالزل 



على مجموعة كبيرة من الفوالق  البترايقع اقليم 
(Fault Lines) االنهيارات األرضية الزالزل 

 2012عمال كانوا يعملون في فندق عام  6أدت الى وفاة 



 خطوات الحد من المخاطر في البترا

قامت سلطة البترا بالعديد من الخطوات اإليجابية للحد من شدة 

 :ووتيرة هذه الكوارث

 التخطيط الحضري•

 االطار التشريعي•

 تحديد وتقييم متكامل للمخاطر•

 التوعية•

 بناء القدرات•

 ...مدينتي تستعد.. حملة المدن اآلمنة•

 االستعداد وخطط االستجابة والمعافاة•



على مجموعة كبيرة من الفوالق  البترايقع اقليم 
(Fault Lines) التخطيط الحضري الزالزل 

 2013-2033( SMP)مخطط البترا الشمولي •

للسلطة منطلقاً المخاطر في المنطقة الذي يوفر بعض   SMPأظهرتوقد •

 .واستخدام األراضيعلى تطوير نظام تخطيط لتعمل 

المناطق الخطرة ونشر وتحديد الستخدام األراضي وضعت السلطة اللوائح وقد •

من القطاعين العام والخاص في محاولة للحد من المستثمرين هذه المعرفة إلى 

 .البناءوقوانين المخاطر المحتملة وااللتزام بمعايير 

 (Buffer Zone)الحد الفاصل للمحمية االثرية •



 التخطيط الحضري

 (Catchment areas) المياه مستجمعات الشمولي المخطط حدد

 بجائزة 2012 عام وفاز

 “The Pierre L’Enfant International Planning Award” 



 وحدة إدارة الكوارث –االطار التشريعي 

 ودعمها 2011 عام في الكوارث مخاطر من الحد وحدة إنشاء

 الكوارث مع للتعامل الحكومية الجهات جهود لتنسيق الالزمة بالكوادر

 .الكوارث مخاطر من الحد مجال في أنشطة أي على واإلشراف

 



 التقييم المتكامل للمخاطر

 
 من للتخفيف المنطقة خطط تطوير في المحلية المجتمعات لمساعدة•

  .وقوعها قبل الكوارث

  .مختلفة وفترات بسيناريوهات المخاطر خرائط لعمل•

   .التعرض قيمة وتقدير الخطرة المواقع لتحديد•

 من خطر من لكل المخاطر، وتقييم والبشرية المادية الخسائر لحساب•
 .حدة على المخاطر

 

 

 

 

 

 
Floodplain Zone watershed (25, 50, 75, 100) years 

 



 التقييم المتكامل للمخاطر

 المنطقة تهدد التي المخاطر لتحديد دراسة عمل

 : المخاطر تقييم عمل•

oالمفاجئة الفيضانات 

oاالرضية االنهيارات 

oالصخور االنهيارات 

oاالرضية الهزات 



 التوعية

 العالقة ذات الحكومية للجهات العمل ورش من العديد عقد تم

 ورفع المنطقة تواجه التي بالكوارث التعريف بهدف المحلي والمجتمع

 في البروشورات من العديد عمل الى باإلضافة لديهم، الوعي مستوى

 المجال هذا

 



 تدريب القطاع التعليمي

 تدريب المعلمين والطلبة على كيفية التعامل مع المخاطر الطبيعية لتقليل أثرها

 معلم ومعلمة 1000طالب و 9000استهدف البرنامج ما يزيد عن •

 كتيب ارشادي 9000دليل تدريبي للمعلمين، و 1000توزيع •

 



 بناء القدرات

تم عقد العديد من ورش العمل للجهات الحكومية ذات العالقة والمجتمع المحلي 

بهدف التعريف بالكوارث التي تواجه المنطقة ورفع مستوى الوعي لديهم، 

في هذا المجال باإلضافة انشاء فرق  البروشوراتباإلضافة الى عمل العديد من 

 تطوعية في االحياء للمساهمة في تقليل مخاطر الكوارث

 

 



 حملة المدن االمنة

 

 عقد ورشة تعريفية بالحملة–

 26/9/2012االنضمام للحملة في –

 18/3/2013واالعالن رسميا  عن االنضمام في –

 هيوغوعمل التقييم الذاتي للحكومات المحلية في إطار –

 .المحلية لألساسيات العشرةالتقرير –



 نظام اإلنذار المبكر

 البترا في (FFEWS) المفاجئة للفيضانات مبكر انذار نظام تركيب

 األرصاد دائرة مع اإلنذار هذا يرتبط المفاجئة، الفيضانات خطر لتقليل

 :من ويتكون الجوية،

 الهطول كمية لقياس محطات 8•

 الرئيسة االودية في التدفق كمية لقياس محطتين•

 الجوية واالرصاد البترا في 2 عد سيرفر جهاز•

 الصوتي لالنذار محطتين•

 المرئي لإلنذار شاشة•



 خطط الطوارئ واالستجابة

 كثب عن وقوعها اثناء الكارثة لمتابعة القرار أصحاب من عمل فريق

 المنطقة في العالقة ذات الجهات من

 أي مع للتعامل واالليات واألجهزة بالمعدات ومزود مدرب عمل فريق

 الكارثة خالل حدث

 الكوادر وصول قبل الفورية لالستجابة المتطوعين من عمل فريق

 وتقديم حالة أي مع للتعامل األساسية بالمعدات مزود المدربة

 به الخاص الحي ضمن المساعدة



 االستعداد وخطط االستجابة والمعافاة

الل فترة االنشاء مما ادي الى انهيار الشارع خانهيار فندق : مثال
 (انزالقات ارضية)المحاذي للفندق 

 

 



 اعالن العقبة

 باإلجراءات قامت وقد العقبة اعالن على وقعت التي المدن من البترا

 :اإلعالن هذا ضمن التالية

 الكوارث إدارة وحدة انشاء•

 من للحد السنوية الميزانية من ٪1 و ٪0.5 بين ما تخصيص•

   .المدينة في الكوارث مخاطر

 المدينة من متكامل المخاطر تقييم تقرير إعداد•

 العام التوعية حملة تنفيذ•

 الكوارث مخاطر من الحد على التعليم برامج تطوير•

  المحلي؛ المجتمع المتطوعين مجموعات إعداد•

 العالمي التراث للمواقع خاص اهتمام إيالء•



 التطلعات والتوصيات

 :تتطلع البترا الى

 إيجاد التمويل الالزم لتطوير برنامج المتطوعين ليشمل باقي احياء المدينة•

 تطوير خطة شمولية إلدارة الكوارث في البترا ووحدة إدارة الكوارث•

 تركيب رادار في األرصاد الجوية للحصول على المعلومة الجوية الدقيقة•

 :وتوصي

 تعميم فكرة اإلنذار المبكر في المدن التي تعاني من الفيضانات المفاجئة•

 ان يكون الحد من مخاطر الكوارث أولوية وطنية واقليمية•

 إيجاد صندوق عربي لدعم الدول المتضررة من الكوارث•

 .التنسيق مع المجتمعات المحلية والقطاع الخاص وايالءه أهمية اكبر•



 شكرا  لحسن االستماع
THANKS FOR LISTENING 

MERCI POUR VOTRE ATTENTION 


