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األهداف االستراتيجية
 

قسم األهداف اإلستراتيجية 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.

 بيان بالهدف االستراتيجي 2013-2015

إدراج الحد من المخاطر في الخطط االستراتيجية على المستويين االتحادي والمحلي وذلك من خالل التنسيق المستمر بين
الجهات االتحادية والمحلية في الدولة والهيئة الوطنية الدارة الطوارئ واالزمات والعمل على وضع سجل للمخاطر على

المستوى الوطني كما تم وضع سجل مخاطر محلي على مستوى كل إمارة.

قسم األهداف اإلستراتيجية 2
تطوير وتعزيز المؤسسات واآلليات والقدرات على جميع المستويات - وخاصة على مستوي المجتمعات - والتي بوسعها أن

تشارك في بناء القدرة على مجابهة الكوارث.

 بيان بالهدف االستراتيجي 2013-2015

يتم العمل على تطوير وتعزيز قدرات المؤسسات من خالل حصر االجتياجات والعمل على وضع برامج تريبية وتماريين
مشتركة على الخطط في المستوى الوطني والمستوى المحلي

قسم األهداف اإلستراتيجية 3
التضمين المنهجي لمداخل الحد من المخاطر في تصميم وتنفيذ خطط الطوارئ وفي برامج االستجابة والتعافي إلعادة تأهيل

المجتمعات المتضررة.

 بيان بالهدف االستراتيجي 2013-2015

برامج توعوية وتثقيفية لجميع المراحل العمرية
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أولوية العمل 1
ضمان أن الحد من مخاطر الكوارث أولوية وطينة ومحلية ذات أسس مؤسسية قوية لتنفيذها

 

المؤشر األساسي 1
وجود إطار سياسي وتشريعي وطني للحد من مخاطر الكوارث مع المركزية في المسؤوليات والقدرات على جميع المستويات.

مستوى التقدم المحرز? 5

إنجازات شاملة والتزام وقدرات مستدامة على جميع المستويات.

اسئلة رئيسية ووسائل تحقق

هل الحد من مخاطر الكوارث مدرج في قرارات التخطيط واإلستثمار الحكومية ؟ نعم

نعمخطة التنمية الوطنية

نعمخطط واستراتيجيات القطاعات

نعمسياسات واستراتيجيات تغير المناخ

نعماألوراق االستراتيجية للحد من الفقر

التقييم الوطني المشترك المعد من قبل الدولة مع األمم المتحدة / إطار
المساعدة اإلنمائية لألمم المتحدة

نعم

نعمسياسات الدفاع المدني واالستراتيجيات والتخطيط للطوارئ

هل تم تطوير أو إعداد تشريعات وأحكام (قوانين) تنظيمية إلدارة مخاطر الكوارث؟ نعم

برجاء وصف بعض األسباب الرئيسية للسياق العام لمرتبة/ تقييم البلد على المستوى المشار إليه.

 يرجى وصف بعض األسباب الرئيسية السياقية لترتيب البلد / تقييم لمستوى التقدم المحدد

إنشاء هيئة مختصه الدارة الطوارئ واالزمات والكوارث وهي الجهة المختصة في التنسيق بين جميع المؤسسات للحد من
المخاطر أو االستجابة لها وذلك ضمن المرسوم االتحادي رقم 2 لعام 2011 بإنشاء الهيئة الوطنية الدارة الطوارئ واالزمات

تقديم تفسيراً لبعض األسباب الرئيسية في السياق لتقييم ترتيب في البالد على المستوى المشار إليه.
على وجه الخصوص، إبراز التحديات الرئيسية التي واجهتها البلد / السلطات الوطنية والوكاالت الشريكة

 ، والتوصيات حول كيفية التغلب عليها في المستقبل
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ال يوجد

   

المؤشر األساسي 2
توفر موارد كافية مخصصة لتنفيذ خطط وأنشطة الحد من مخاطر الكوارث على جميع المستويات اإلدارية.

مستوى التقدم المحرز? 4

تم تحقيق إنجازات كبيرة ولكن يوجد قصور في الجوانب الرئيسية، كالموارد المالية، و / أو القدرات التنفيذية

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
(٪)

وجود هيئة مستقلةالميزانية الوطنية
لالدارة المخاطر بمزانية

مستقلة

يتم وضع جزء من ميزانياتالالمركزية / ميزانية شبه وطنية
المؤسسات للتعامل مع

االخطار والحد منها ضمن
نطاق المؤسسة

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

يتم تحديد المزانية عن طريق
مجلس الوزراء وبما تقتضيه

الحاجة حسب الدراسات
المرفوعة

برجاء وصف بعض األسباب الرئيسية للسياق العام لمرتبة/ تقييم البلد على المستوى المشار إليه.

 يرجى وصف بعض األسباب الرئيسية السياقية لترتيب البلد / تقييم لمستوى التقدم المحدد

ال يوجد سقف أعلى لمزانية الحد من المخاطر في دولة االمارات ويتم تسخير جميع الموارد الوطنية للتعامل مع الطارئ وذلك
حسب نوع الخطر ومدى تأثيرة.

تقديم تفسيراً لبعض األسباب الرئيسية في السياق لتقييم ترتيب في البالد على المستوى المشار إليه.
على وجه الخصوص، إبراز التحديات الرئيسية التي واجهتها البلد / السلطات الوطنية والوكاالت الشريكة

 ، والتوصيات حول كيفية التغلب عليها في المستقبل

تم التقلب على معظم المعوقات وذلك من خالل الربط المباشر بين المستوى الوطني والمستوى المحلي وعلى صعيد القطاع
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العام والخاص في حد سواء
وجوب تجديد ميزانية مخصصة للتعامل مع المخاطر على المستوى المؤسسي

   

المؤشر األساسي 3
التأكيد على مشاركة المجتمع والالمركزية من خالل تخصيص الموارد وتفويض السلطات المحلية (لهيئات الحكم المحلي).

مستوى التقدم المحرز? 5

إنجازات شاملة والتزام وقدرات مستدامة على جميع المستويات.

اسئلة رئيسية ووسائل تحقق

هل هيئات الحكم المحلي تتحمل مسؤوليات قانونية ولها مخصصات دورية ومنهجية من الميزانية للحد من مخاطر الكوارث
نعم

التشريع (هل هناك تشريعات محددة للحكومات المحلية مع تفويض
للحد من أخطار الكوارث؟

نعم

مخصصات الميزانية العادية للحد من مخاطر الكوارث إلى الحكومة
المحلية

نعم

ميزانية مستقلة وحسبتقدير ٪ الميزانية المتوفرة لهيئات الحكم المحلي للحد من مخاطر الكوارث
الدراسة المرفوعة

برجاء وصف بعض األسباب الرئيسية للسياق العام لمرتبة/ تقييم البلد على المستوى المشار إليه.

 يرجى وصف بعض األسباب الرئيسية السياقية لترتيب البلد / تقييم لمستوى التقدم المحدد

يوجد ميزانية مستقلة للتعامل مع االحداث والطوارئ في المستوى المحلي مثال على ذلك ميزانية خاصة بالبلديات للتعامل
مع الطوارئ

تقديم تفسيراً لبعض األسباب الرئيسية في السياق لتقييم ترتيب في البالد على المستوى المشار إليه.
على وجه الخصوص، إبراز التحديات الرئيسية التي واجهتها البلد / السلطات الوطنية والوكاالت الشريكة

 ، والتوصيات حول كيفية التغلب عليها في المستقبل

ال يوجد

   

المؤشر األساسي 4
وجود منظومة وطنية متعددة القطاعات وفاعلة للحد من مخاطر الكوارث.
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مستوى التقدم المحرز? 4

تم تحقيق إنجازات كبيرة ولكن يوجد قصور في الجوانب الرئيسية، كالموارد المالية، و / أو القدرات التنفيذية

اسئلة رئيسية ووسائل تحقق

هل منظمات المجتمع المدني، ومؤسسات التمويل والتخطيط الوطنية، والمؤسسات الرئيسية في القطاع االقتصادي
والتنمية ممثلة في برنامج وطني؟ نعم

الجميعأعضاء المجتمع المدني (حدد العدد المطلق)

الجميعالمؤسسات المالية والتخطيط الوطني (حدد العدد المطلق)

الجميعالمنظمات القطاعية (حدد العدد المطلق)

الجميعالقطاع الخاص (حدد العدد المطلق)

الجميعالعلم والمؤسسات األكاديمية (حدد العدد المطلق)

المنظمات النسائية المشاركة في المنظومة الوطنية (حدد العدد
المطلق)

الجميع

الجميعأخرى (يرجى التحديد)

أين هي المؤسسة الرائدة لتنسيق الحد من مخاطر الكوارث?

الفي مكتب رئيس الدولة أو رئاسة الوزراء

الفي وحدة تخطيط مركزية أو وحدة تنسيق

الفي إدارة الحماية المدنية

الفي وزارة البيئة

الفي وزارة المالية

هيئة مستقلةأخرى (يرجى التحديد)

برجاء وصف بعض األسباب الرئيسية للسياق العام لمرتبة/ تقييم البلد على المستوى المشار إليه.

 يرجى وصف بعض األسباب الرئيسية السياقية لترتيب البلد / تقييم لمستوى التقدم المحدد

انشاء هيئة مستقلة مختصة في ادارة الطوارئ واالزمات والكوارث
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تقديم تفسيراً لبعض األسباب الرئيسية في السياق لتقييم ترتيب في البالد على المستوى المشار إليه.
على وجه الخصوص، إبراز التحديات الرئيسية التي واجهتها البلد / السلطات الوطنية والوكاالت الشريكة

 ، والتوصيات حول كيفية التغلب عليها في المستقبل

ال يوجد
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أولوية العمل 2
تحديد وتقييم ومتابعة مخاطر الكوارث وتعزيز اإلنذار المبكر

 

المؤشر األساسي 1
توافر تقديرات المخاطر الوطنية والمحلية بناء على بيانات ومعلومات األخطار وقابلية التضرر، وتتضمن تقديرات المخاطر على

القطاعات الرئيسية.

مستوى التقدم المحرز? 4

تم تحقيق إنجازات كبيرة ولكن يوجد قصور في الجوانب الرئيسية، كالموارد المالية، و / أو القدرات التنفيذية

اسئلة رئيسية ووسائل تحقق

هل هناك تقييم مخاطر وطني لألخطار المتعددة ومتاح لتوفير المعلومات الضرورية في اتخاذ قرارات التخطيط والتنمية؟ نعم

نعمتقييم مخاطر لألخطار المتعددة

معظمها% المدارس والمستشفيات التي تم تقييمها

ال يوجدعدد المدارس الغير آمنة (حدد كعدد مطلق)

نعمبيانات مصنفة حسب النوع في تقييم قابلية التضرر وتقييم القدرات

نعممعايير وطنية موحدة (متفق عليها) في تقييم مخاطر األخطار المتعددة

نعمتقييم المخاطر التي عقدت من قبل مستودع مركزي (المؤسسة القيادية)

نعمشكل مشترك لتقييم المخاطر

نعمتخصيص شكل تقييم المخاطر من قبل المستخدم

نعمهل هناك تقييم للمخاطر المستقبلية؟

يرجى ذكر القطاعات التي سبقت واستخدمت تقييم مخاطر الكوارث
كشرط مسبق لتخطيط التنمية القطاعية والبرمجة.

كل القطاعات

برجاء وصف بعض األسباب الرئيسية للسياق العام لمرتبة/ تقييم البلد على المستوى المشار إليه.

 يرجى وصف بعض األسباب الرئيسية السياقية لترتيب البلد / تقييم لمستوى التقدم المحدد

يوجد في دولة االمارات سجل مخاطر على المستوى الوطني وسجل مخاطر على المستوى المحلي لكل إمارة
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تقديم تفسيراً لبعض األسباب الرئيسية في السياق لتقييم ترتيب في البالد على المستوى المشار إليه.
على وجه الخصوص، إبراز التحديات الرئيسية التي واجهتها البلد / السلطات الوطنية والوكاالت الشريكة

 ، والتوصيات حول كيفية التغلب عليها في المستقبل

ال يوجد تحديات وذلك لوجود التنسيق الدائم على جميع المستويات

   

المؤشر األساسي 2
وجود أنظمة لمتابعة وأرشفة ونشر البيانات المتعلقة باألخطار الرئيسية وقابلية التضرر.

مستوى التقدم المحرز? 4

تم تحقيق إنجازات كبيرة ولكن يوجد قصور في الجوانب الرئيسية، كالموارد المالية، و / أو القدرات التنفيذية

اسئلة رئيسية ووسائل تحقق

هل تم ابالغ الخسائر الناجمة عن الكوارث واألخطار بصورة منهجية وتم رصدها وتحليلها؟ نعم

نعمقواعد بيانات خسائر الكوارث متاحة ويتم تحديثها دورياً

التقارير المولدة والمستخدمة في التخطيط من قبل المالية والتخطيط
والوزارات القطاعية (من قواعد البيانات في حاالت الكوارث / نظم

المعلومات)

نعم

نعميتم رصد المخاطر بشكل دائم في مختلف المناطق داخل حدود الدولة 

برجاء وصف بعض األسباب الرئيسية للسياق العام لمرتبة/ تقييم البلد على المستوى المشار إليه.

 يرجى وصف بعض األسباب الرئيسية السياقية لترتيب البلد / تقييم لمستوى التقدم المحدد

يوجد إجراءات معتمدة ومتبعة من قبل وزارة الداخلية وعدد من الوزارات القيادية في الدولة باالضافة للمتابعة المستمرة من
قبل الهيئة الوطنية الدارة الطوارئ واالزمات والكوارث

تقديم تفسيراً لبعض األسباب الرئيسية في السياق لتقييم ترتيب في البالد على المستوى المشار إليه.
على وجه الخصوص، إبراز التحديات الرئيسية التي واجهتها البلد / السلطات الوطنية والوكاالت الشريكة

 ، والتوصيات حول كيفية التغلب عليها في المستقبل

ال يوجد

   

المؤشر األساسي 3
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توافر أنظمة إنذار مبكر لجميع المخاطر الكبرى ووصولها لكل المجتمعات.

مستوى التقدم المحرز? 3

تم 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

الاالستجابة بشكل فعال لإلنذار المبكر

نعماستعداد على المستوى المحلي

نعمنظم االتصاالت والبروتوكوالت المستخدمة وتطبيقها

نعممشاركة فعالة من وسائل اإلعالم في نشر تحذيرات اإلنذار المبكر

برجاء وصف بعض األسباب الرئيسية للسياق العام لمرتبة/ تقييم البلد على المستوى المشار إليه.

 يرجى وصف بعض األسباب الرئيسية السياقية لترتيب البلد / تقييم لمستوى التقدم المحدد

وجود انذار مبكر موحد على المستوى المحلي والمستوى الوطني

تقديم تفسيراً لبعض األسباب الرئيسية في السياق لتقييم ترتيب في البالد على المستوى المشار إليه.
على وجه الخصوص، إبراز التحديات الرئيسية التي واجهتها البلد / السلطات الوطنية والوكاالت الشريكة

 ، والتوصيات حول كيفية التغلب عليها في المستقبل

ال يوجد معرفة تامه من قبل الجمهور بنظام االنذار المبكر حتى االن وذلك الستحداث النظام ولم يتم االعالن عنه.

   

المؤشر األساسي 4
 تقييمات المخاطر المحلية والوطنية تضع في االعتبار المخاطر اإلقليمية وعبر الحدود، مع التطلع للتعاون اإلقليمي للحد من

المخاطر

مستوى التقدم المحرز? 3

تم 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
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نعمتطوير ومتابعة رصد األخطار إقليمياً

التقييم المخاطر اإلقليمية أو شبه اإلقليمية

الاإلنذار المبكر اإلقليمي أو شبه اإلقليمي

نعمإعداد وتطبيق بروتوكوالت لتبادل المعلومات عبر الحدود

الإنشار وتمويل استراتيجيات وأطر عمل إقليمية أو شبه إقليمية

برجاء وصف بعض األسباب الرئيسية للسياق العام لمرتبة/ تقييم البلد على المستوى المشار إليه.

 يرجى وصف بعض األسباب الرئيسية السياقية لترتيب البلد / تقييم لمستوى التقدم المحدد

في صدد إنشاء مركز الدارة الطوارئ على مستوى مجلس التعاون الخليجي
باالضافة الى عدد من االتفاقات الدولية .

تقديم تفسيراً لبعض األسباب الرئيسية في السياق لتقييم ترتيب في البالد على المستوى المشار إليه.
على وجه الخصوص، إبراز التحديات الرئيسية التي واجهتها البلد / السلطات الوطنية والوكاالت الشريكة

 ، والتوصيات حول كيفية التغلب عليها في المستقبل

ال يوجد نظام لالنذار المبكر على مستوى مجلس التعاون
اليوجد آلية لتقيم المخاطر على المستوى االقليمي
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أولوية العمل 3
استخدام المعرفة واالبتكار والتوعية لبناء ثقافة األمان والقدرة على مجابهة الكوارث على جميع المستويات.

 

المؤشر األساسي 1
توافر المعلومات عن الكوارث على جميع المستويات ولجميع األطراف المعنية (من خالل الشبكات وتطوير نظم نشر

المعلومات . . . الخ).

مستوى التقدم المحرز? 3

تم تحقيق االلتزام المؤسسي ولكن اإلنجازات ليست شاملة أو كبيرة.

اسئلة رئيسية ووسائل تحقق

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

نعميتم نشر وتوفير المعلومات بشكل استباقي (وليس فقط عند الطلب)

آليات موجودة فعليا للوصول إلى معلومات الحد من مخاطر الكوارث
(االنترنت، التلفزيون والراديو، الخ...)

نعم

نعميتم توفير المعلومات مع إرشادات استباقية إلدارة مخاطر الكوارث

برجاء وصف بعض األسباب الرئيسية للسياق العام لمرتبة/ تقييم البلد على المستوى المشار إليه.

 يرجى وصف بعض األسباب الرئيسية السياقية لترتيب البلد / تقييم لمستوى التقدم المحدد

يوجد مركز للبحوث والدراسات االستراتيجية باالضافة الى المعلومات المتوفرة في الهيئة الوطنية الدارة الطوارئ والزمات
والكوارث وعدد من الوزارات

تقديم تفسيراً لبعض األسباب الرئيسية في السياق لتقييم ترتيب في البالد على المستوى المشار إليه.
على وجه الخصوص، إبراز التحديات الرئيسية التي واجهتها البلد / السلطات الوطنية والوكاالت الشريكة

 ، والتوصيات حول كيفية التغلب عليها في المستقبل

ال يوجد نظام التاحة المعلومات للجمهور

   

المؤشر األساسي 2
المناهج الدراسية والمواد التعليمية والدورات التدريبية تتضمن مفاهيم وممارسات الحد من مخاطر الكوارث والتعافي.
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مستوى التقدم المحرز? 4

تم تحقيق إنجازات كبيرة ولكن يوجد قصور في الجوانب الرئيسية، كالموارد المالية، و / أو القدرات التنفيذية

اسئلة رئيسية ووسائل تحقق

هل الحد من مخاطر الكوارث ضمن المناهج التعليمية الوطنية؟ نعم

الالمناهج الدراسية في المدارس االبتدائية

الالمناهج الدراسية الثانوية

نعمالمنهج الدراسي الجامعي

نعمبرامج تعليمية تخصصية للحد من مخاطر الكوارث

برجاء وصف بعض األسباب الرئيسية للسياق العام لمرتبة/ تقييم البلد على المستوى المشار إليه.

 يرجى وصف بعض األسباب الرئيسية السياقية لترتيب البلد / تقييم لمستوى التقدم المحدد

يوجد برامج وتخصصات جامعية في مجال ادارة الطوارئ

تقديم تفسيراً لبعض األسباب الرئيسية في السياق لتقييم ترتيب في البالد على المستوى المشار إليه.
على وجه الخصوص، إبراز التحديات الرئيسية التي واجهتها البلد / السلطات الوطنية والوكاالت الشريكة

 ، والتوصيات حول كيفية التغلب عليها في المستقبل

وجوب التركيز على المراحل التعليمية

   

المؤشر األساسي 3
يتم تطوير أساليب البحث وأدوات لتقييم للمخاطر المتعددة وتحليل فوائد التكلفة وتعزيزها

مستوى التقدم المحرز? 4

تم تحقيق إنجازات كبيرة ولكن يوجد قصور في الجوانب الرئيسية، كالموارد المالية، و / أو القدرات التنفيذية

اسئلة رئيسية ووسائل تحقق

هل الحد من مخاطر الكوارث مدرج ضمن برامج وميزانيات البحوث التطبيقية العلمية الوطنية ؟ نعم

نعممشاريع وبرامج بحثية
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يتم تطبيق نتائج البحوث، والمنتجات أو دراسات / المستخدمة من قبل
المؤسسات العامة والخاصة

ال

نعمدراسات عن التكلفة والجدوى االقتصادية للحد من مخاطر الكوارث

برجاء وصف بعض األسباب الرئيسية للسياق العام لمرتبة/ تقييم البلد على المستوى المشار إليه.

 يرجى وصف بعض األسباب الرئيسية السياقية لترتيب البلد / تقييم لمستوى التقدم المحدد

يوجد بحوث ودراسات من قبل عدد من الجهات على سبيل المثال عن طريق البلديات والتخطيط العمراني

تقديم تفسيراً لبعض األسباب الرئيسية في السياق لتقييم ترتيب في البالد على المستوى المشار إليه.
على وجه الخصوص، إبراز التحديات الرئيسية التي واجهتها البلد / السلطات الوطنية والوكاالت الشريكة

 ، والتوصيات حول كيفية التغلب عليها في المستقبل

ال يوجد

   

المؤشر األساسي 4
وجود استراتيجية توعية عامة على المستوى الوطني للترويج لثقافة مجابهة الكوارث، وتصل إلى المجتمعات الحضرية

والريفية.

مستوى التقدم المحرز? 5

إنجازات شاملة والتزام وقدرات مستدامة على جميع المستويات.

اسئلة رئيسية ووسائل تحقق

هل حمالت التوعية العامة الموجهة للمجتمعات األكثر عرضة للخطر والسلطات المحلية تتضمن مخاطر الكوارث نعم

نعمحمالت التوعية العامة لزيادة الوعي من المخاطر

نعمتدريب هيئات الحكم المحلي

نعمإدارة الكوارث (اإلستعداد واالستجابة للطوارئ(

نعمإدارة المخاطر الوقائية (المخاطر والقابلية للتضرر)

نعمتوجيهات للحد من المخاطر

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

نعم
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برجاء وصف بعض األسباب الرئيسية للسياق العام لمرتبة/ تقييم البلد على المستوى المشار إليه.

 يرجى وصف بعض األسباب الرئيسية السياقية لترتيب البلد / تقييم لمستوى التقدم المحدد

يوجد برنامج توعوي شامل على جميع المستويات في الدولة تقوم به الهيئة الوطنية الدارة الطوارئ واالزمات والكوارث

تقديم تفسيراً لبعض األسباب الرئيسية في السياق لتقييم ترتيب في البالد على المستوى المشار إليه.
على وجه الخصوص، إبراز التحديات الرئيسية التي واجهتها البلد / السلطات الوطنية والوكاالت الشريكة

 ، والتوصيات حول كيفية التغلب عليها في المستقبل

ال يوجد
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أولوية العمل 4
الحد من عوامل الخطر األساسية

 

المؤشر األساسي 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 المحرز? 5

إنجازات شاملة والتزام وقدرات مستدامة على جميع المستويات.

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

نعممدفوعات مقابل خدمات النظم البيئية

نعمالتخطيط المتكامل (على سبيل المثال إدارة المناطق الساحلية)

نعمتقييم اآلثار البيئية

نعممشاريع وبرامج التكيف مع تغير المناخ

برجاء وصف بعض األسباب الرئيسية للسياق العام لمرتبة/ تقييم البلد على المستوى المشار إليه.

 يرجى وصف بعض األسباب الرئيسية السياقية لترتيب البلد / تقييم لمستوى التقدم المحدد

يوجد برامج للحد من المخاطر الطبيعية مثال على ذلك مشروع شمس 1 للطاقة الذي يقلل من االنبعاثات الكربونية بما يعاد
سحب مايقارب 15000 سيارة من الطرقات

تقديم تفسيراً لبعض األسباب الرئيسية في السياق لتقييم ترتيب في البالد على المستوى المشار إليه.
على وجه الخصوص، إبراز التحديات الرئيسية التي واجهتها البلد / السلطات الوطنية والوكاالت الشريكة

 ، والتوصيات حول كيفية التغلب عليها في المستقبل

التصحر وقلة المياه باالضافة الى االحتباس الحراري
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المؤشر األساسي 2
يتم تنفيذ خطط للتنمية االجتماعية لتقليل قابلية التضرر للمجتمعات األكثر تعرضا للخطر.

مستوى التقدم المحرز? 5

إنجازات شاملة والتزام وقدرات مستدامة على جميع المستويات.

اسئلة رئيسية ووسائل تحقق

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

نعمتأمين على المحاصيل والممتلكات

نعمبرامج ضمان العمالة المؤقتة

نعمالتحويالت النقدية المشروطة وغير المشروطة

نعمتمويل المشاريع الصغيرة (االدخار والقروض، الخ)

نعمالتأمين متناهي الصغر

برجاء وصف بعض األسباب الرئيسية للسياق العام لمرتبة/ تقييم البلد على المستوى المشار إليه.

 يرجى وصف بعض األسباب الرئيسية السياقية لترتيب البلد / تقييم لمستوى التقدم المحدد

وجود وزارة مختصة في الشؤون االجتماعية

تقديم تفسيراً لبعض األسباب الرئيسية في السياق لتقييم ترتيب في البالد على المستوى المشار إليه.
على وجه الخصوص، إبراز التحديات الرئيسية التي واجهتها البلد / السلطات الوطنية والوكاالت الشريكة

 ، والتوصيات حول كيفية التغلب عليها في المستقبل

ال يوجد

   

المؤشر األساسي 3
يتم تنفيذ خطط وسياسات اقتصادية قطاعية لتقليل قابلية التضرر لألنشطة االقتصادية.

مستوى التقدم المحرز? 5

إنجازات شاملة والتزام وقدرات مستدامة على جميع المستويات.

اسئلة رئيسية ووسائل تحقق
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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، واألصول االقتصادية واإلنتاجية

وجود دليل الستمرارية االعمال
الذي تم تعميمة على جميع

المؤسسات العاملة في
الدولة

نعماستثمارات تحصينات البنية التحتية تتضمن المدارس والمستشفيات

برجاء وصف بعض األسباب الرئيسية للسياق العام لمرتبة/ تقييم البلد على المستوى المشار إليه.

 يرجى وصف بعض األسباب الرئيسية السياقية لترتيب البلد / تقييم لمستوى التقدم المحدد

اعتماد دليل الستمرارية االعمال وتوزيعه على الجهات الحكومية وشبة الحكومية في الدولة مع تقديم دورات وورش عمل
تعريفية عن الدليل والذي يساعد بدورة على ضمان تقديم الخدمات بمختلف انواعها وتحت ظروف مختلفة.

تقديم تفسيراً لبعض األسباب الرئيسية في السياق لتقييم ترتيب في البالد على المستوى المشار إليه.
على وجه الخصوص، إبراز التحديات الرئيسية التي واجهتها البلد / السلطات الوطنية والوكاالت الشريكة

 ، والتوصيات حول كيفية التغلب عليها في المستقبل

ال يوجد

   

المؤشر األساسي 4
التخطيط واإلدارة لإلسكان يتضمنان عوامل الحد من مخاطر الكوارث بما في ذلك اإللزام باتباع كود البناء.

مستوى التقدم المحرز? 5

إنجازات شاملة والتزام وقدرات مستدامة على جميع المستويات.

اسئلة رئيسية ووسائل تحقق

هل هناك استثمارات للحد من المخاطر في المستوطنات الحضرية القابلة للتضرر؟ نعم

االستثمار في البنية التحتية لصرف المياه في المناطق المعرضة
للفيضانات

نعم

نعمتثبيت المنحدر في المناطق المعرضة لالنهيارات األرضية
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نعمتدريب عمال البناء على تقنيات البناء اآلمن

توفير األراضي والمساكن اآلمنة لألسر ذات الدخل المنخفض والمجتمعات
المحلية

نعم

تنظيم الحساسية للخطر في تقسيم المناطق البرية وخاصة للتطوير
العقاري

نعم

نعمتنظيم تقديم سندات ملكية األراضي

برجاء وصف بعض األسباب الرئيسية للسياق العام لمرتبة/ تقييم البلد على المستوى المشار إليه.

 يرجى وصف بعض األسباب الرئيسية السياقية لترتيب البلد / تقييم لمستوى التقدم المحدد

وجود قوانين وتشريعات ملزمة للمطورين من خالل البلديات والتخطيط العمراني

تقديم تفسيراً لبعض األسباب الرئيسية في السياق لتقييم ترتيب في البالد على المستوى المشار إليه.
على وجه الخصوص، إبراز التحديات الرئيسية التي واجهتها البلد / السلطات الوطنية والوكاالت الشريكة

 ، والتوصيات حول كيفية التغلب عليها في المستقبل

ال يوجد

   

المؤشر األساسي 5
إجراءات الحد من مخاطر الكوارث مدمجة في عمليات التعافي وإعادة التأهيل بعد الكوارث.

مستوى التقدم المحرز? 5

إنجازات شاملة والتزام وقدرات مستدامة على جميع المستويات.

اسئلة رئيسية ووسائل تحقق

هل برامج التعافي بعد الكوارث تتضمن بشكل واضح ميزانية للحد من مخاطر الكوارث لضمان تعافي محصن ومستدام؟ نعم

على حسب الحاجة٪ من تمويل التعافي وإعادة اإلعمار مخصص للحد من مخاطر الكوارث

تعزيز قدرات السلطات المحلية للحد من مخاطر الكوارث في االستجابة
والتعافي

نعم

إجراء تقييم للمخاطر في مرحلة ما قبل وبعد التعافي من الكوارث
والتخطيط إلعادة اإلعمار

نعم

نعماتخاذ اجراءات لمعالجة قضايا النوع االجتماعي في التعافي
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برجاء وصف بعض األسباب الرئيسية للسياق العام لمرتبة/ تقييم البلد على المستوى المشار إليه.

 يرجى وصف بعض األسباب الرئيسية السياقية لترتيب البلد / تقييم لمستوى التقدم المحدد

وجود برامج للتعافي ويتم تقديم دورات تدريبية للجهات للتدريب على مفهوم التعافي القصر االمد وبعيد االمد

تقديم تفسيراً لبعض األسباب الرئيسية في السياق لتقييم ترتيب في البالد على المستوى المشار إليه.
على وجه الخصوص، إبراز التحديات الرئيسية التي واجهتها البلد / السلطات الوطنية والوكاالت الشريكة

 ، والتوصيات حول كيفية التغلب عليها في المستقبل

ال يوجد

   

المؤشر األساسي 6
وجود إجراءات لتقييم أثر مخاطر الكوارث للمشروعات التنموية الكبرى - وخاصة مشاريع البنية التحتية.

مستوى التقدم المحرز? 5

إنجازات شاملة والتزام وقدرات مستدامة على جميع المستويات.

اسئلة رئيسية ووسائل تحقق

هل يتم تقييم آثار مخاطر الكوارث التي تم إنشاؤها بواسطة المشاريع التنموية الكبرى؟ 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 والمؤسسات والسلطات شبه الوطنية

المن قبل جهات التنمية الدولية الفعالة

برجاء وصف بعض األسباب الرئيسية للسياق العام لمرتبة/ تقييم البلد على المستوى المشار إليه.

 يرجى وصف بعض األسباب الرئيسية السياقية لترتيب البلد / تقييم لمستوى التقدم المحدد

يتم تقييم جميع انواع المخاطر على المستوى الوطني والمستوى المحلي باالضافة الى تقيم المخاطر على المستوى المؤسسي

تقديم تفسيراً لبعض األسباب الرئيسية في السياق لتقييم ترتيب في البالد على المستوى المشار إليه.
على وجه الخصوص، إبراز التحديات الرئيسية التي واجهتها البلد / السلطات الوطنية والوكاالت الشريكة

 ، والتوصيات حول كيفية التغلب عليها في المستقبل
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ال يوجد
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أولوية العمل 5
تعزيز التأهب للكوارث تحقيقا لالستجابة الفعالة على جميع المستويات

 

المؤشر األساسي 1
قدرات سياسة قوية والتقنية والمؤسسية واآلليات الالزمة إلدارة مخاطر الكوارث، مع انخفاض منظور من أخطار الكوارث

في مكان ما

مستوى التقدم المحرز? 4

تم تحقيق إنجازات كبيرة ولكن يوجد قصور في الجوانب الرئيسية، كالموارد المالية، و / أو القدرات التنفيذية

اسئلة رئيسية ووسائل تحقق

هل هناك برامج وطنية أو سياسات للتأهب للكوارث، والتخطيط للطوارئ واالستجابة لها؟ نعم

نعمإدراج الحد من مخاطر الكوارث في هذه البرامج والسياسات

اآلليات المؤسسية القائمة لتعبئة الموارد على وجه السرعة عند وقوع
كارثة، وذلك باستخدام المجتمع المدني والقطاع الخاص، باإلضافة إلى

دعم القطاع العام.

نعم

هل توجد برامج أو سياسات وطنية لضمان سالمة المدارس والمنشآت الصحية في حاالت الطوارئ ؟ نعم

نعمبرامج وسياسات لسالمة المدارس والمستشفيات

التدريب والتمارين الوهمية في المدارس والمستشفيات لالستعداد
للطوارئ

نعم

هل يتم توقع مخاطر الكوارث في المستقبل من خالل وضع السيناريوهات واالنحياز التخطيط للتأهب؟ نعم

وضع سيناريوهات المخاطر المحتملة مع األخذ في االعتبار توقعات تغير
المناخ

نعم

يتم تحديث خطط اإلستعداد بانتظام بناء على سيناريوهات المخاطر
المستقبلية

نعم

برجاء وصف بعض األسباب الرئيسية للسياق العام لمرتبة/ تقييم البلد على المستوى المشار إليه.

 يرجى وصف بعض األسباب الرئيسية السياقية لترتيب البلد / تقييم لمستوى التقدم المحدد
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يوجد برامج وطنية للحد من مخاطر الكوارث على جميع المستويات باالضافة الى وجود تمارين وهومية مشتركة بين
المؤسسات للتدريب على الخطط الموضوعه من قبل الجهات

تقديم تفسيراً لبعض األسباب الرئيسية في السياق لتقييم ترتيب في البالد على المستوى المشار إليه.
على وجه الخصوص، إبراز التحديات الرئيسية التي واجهتها البلد / السلطات الوطنية والوكاالت الشريكة

 ، والتوصيات حول كيفية التغلب عليها في المستقبل

ال يوجد

   

المؤشر األساسي 2
وجود خطط استعداد للطوارئ على جميع المستويات اإلدارية والقيام بتدريبات منتظمة على إنذارات وهمية الختبار وتطوير

خطط التعامل مع الكوارث.

مستوى التقدم المحرز? 4

تم تحقيق إنجازات كبيرة ولكن يوجد قصور في الجوانب الرئيسية، كالموارد المالية، و / أو القدرات التنفيذية

اسئلة رئيسية ووسائل تحقق

هل توجد خطط وإجراءات وموارد احترازية للتعامل مع الكوارث الكبرى؟ نعم

نعميتم تطوير الخطط والبرامج ذات حساسيات بين النوع االجتماعي

نعمإدارة المخاطر / خطط طارئة الستمرار تقديم الخدمات األساسية

نعممركز للعمليات واالتصاالت

نعمفرق البحث واإلنقاذ

نعممخزونات من إمدادات اإلغاثة

المالجئ

نعمتأمين وجود المرافق الطبية

إمدادات مخصصة لكبار السن وذوي االحتياجات الخاصة في مجال
اإلغاثة والمأوى والمرافق الطبية للطوارئ

نعم

نعمالتجارة شريك استباقي في التخطيط وتوفير االستجابة

برجاء وصف بعض األسباب الرئيسية للسياق العام لمرتبة/ تقييم البلد على المستوى المشار إليه.

 يرجى وصف بعض األسباب الرئيسية السياقية لترتيب البلد / تقييم لمستوى التقدم المحدد

نعم في دولة االمارات حسب منظومة ادارة الطوارئ واالزمات والكوارث والتي تضم اربع مراحل وتأتي مرحلة االستعداد في
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المرتبه الثانية بعد الوقاية

تقديم تفسيراً لبعض األسباب الرئيسية في السياق لتقييم ترتيب في البالد على المستوى المشار إليه.
على وجه الخصوص، إبراز التحديات الرئيسية التي واجهتها البلد / السلطات الوطنية والوكاالت الشريكة

 ، والتوصيات حول كيفية التغلب عليها في المستقبل

ال يوجد

   

المؤشر األساسي 3
توافر احتياطيات مالية وآليات إحترازية للطوارئ لدعم االستجابة والتعافي من الكوارث عند الحاجة.

مستوى التقدم المحرز? 3

تم تحقيق االلتزام المؤسسي ولكن اإلنجازات ليست شاملة أو كبيرة.

اسئلة رئيسية ووسائل تحقق

هل توجد ترتيبات مالية للتعامل مع الكوارث الكبرى؟ نعم

نعمصناديق وطنية للطوارئ والكوارث

نعميعتبر الحد من المخاطر المستقبلية في استخدام أموال الكوارث

التسهيالت التأمين وإعادة التأمين

السندات الكوارث وغيرها من آليات سوق رأس المال

برجاء وصف بعض األسباب الرئيسية للسياق العام لمرتبة/ تقييم البلد على المستوى المشار إليه.

 يرجى وصف بعض األسباب الرئيسية السياقية لترتيب البلد / تقييم لمستوى التقدم المحدد

يتم تسخير جميع الموارد الوطنية للتعامل مع الطوارئ وللتعافي منها باالضافة الى تخصيص موارد مالية حسب الحاجة

تقديم تفسيراً لبعض األسباب الرئيسية في السياق لتقييم ترتيب في البالد على المستوى المشار إليه.
على وجه الخصوص، إبراز التحديات الرئيسية التي واجهتها البلد / السلطات الوطنية والوكاالت الشريكة

 ، والتوصيات حول كيفية التغلب عليها في المستقبل

ال يوجد

   

المؤشر األساسي 4
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اإلجراءات المعمول بها لتبادل المعلومات ذات الصلة خالل أحداث األخطار والكوارث، وإجراء مراجعة ما بعد الحدث

مستوى التقدم المحرز? 4

تم تحقيق إنجازات كبيرة ولكن يوجد قصور في الجوانب الرئيسية، كالموارد المالية، و / أو القدرات التنفيذية

اسئلة رئيسية ووسائل تحقق

هل تم اعتماد أسلوب وإجراءات متفق عليها لتقييم األضرار والخسائر واالحتياجات عند وقوع الكوارث؟ نعم

نعموجود منهجيات وقدرات تقييم األضرار والخسائر

نعممنهجيات تقييم الحاجة بعد الكوارث

منهجيات تقييم االحتياجات بعد الكوارث تشمل توجيهات بشأن
الجوانب المتعلقة بالنوع االجتماعي

نعم

نعمتحديد وتدريب الموارد البشرية

برجاء وصف بعض األسباب الرئيسية للسياق العام لمرتبة/ تقييم البلد على المستوى المشار إليه.

 يرجى وصف بعض األسباب الرئيسية السياقية لترتيب البلد / تقييم لمستوى التقدم المحدد

تم إنشاء مراكز عمليات لعدد من الجهات الرئيسية فالدولة باالضافة الى تفعيل مركز العمليات الوطني اثناء الطوارئ الذي
يشمل منصات عمل للجهات والذي بدورة يسهل عملية رصد وتقييم االحتياجات حسب الحاجه.

تقديم تفسيراً لبعض األسباب الرئيسية في السياق لتقييم ترتيب في البالد على المستوى المشار إليه.
على وجه الخصوص، إبراز التحديات الرئيسية التي واجهتها البلد / السلطات الوطنية والوكاالت الشريكة

 ، والتوصيات حول كيفية التغلب عليها في المستقبل

ال يوجد

   

National Progress Report - 2013-2015 25/32



محفزات التقدم
 

أ.توجه شمولي لألخطار المتعددة في الحد من مخاطر الكوارث والتنمية.
  

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

المعنية.  

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.

ال يوجد

ب.تبني وإدماج مؤسسي لمنظور النوع االجتماعي في الحد من مخاطر الكوارث 
والتعافي منها.

  

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 البيانات المصنفة تبعاً لنوع الجنس متاحة ويتم تطبيقها في عملية صنع القرار ألنشطة الحد من
المخاطر والتعافي؟: نعم

هل اإلهتمامات المتعلقة بالنوع االجتماعي تمثل إحدى مدخالت المعلومات لصياغة المفاهيم ولتنفيذ
 السياسات والبرامج بطريقة هادفة ومناسبة؟: 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.

ال يوجد
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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 والمؤسسات والمكاتب المسؤولة على المستوى المحلي لديها القدرات على إنفاذ لوائح الحد
من المخاطر: نعم

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

ال يوجد

د. إدماج مداخل العدالة االجتماعية واألمن في أنشطة الحد من مخاطر الكوارث 
والتعافي.

  

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

المعنية.  

هل البرامج تضع في إعتبارها المخاطر اإلجتماعية والبيئية للفئات األكثر قابلية للتضرر والمهمشين؟: نعم

هل معايير الحماية االجتماعية / شبكات األمان التي تحمي ضد مواطن الضعف المحددة ,الخاصة بهم
 اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا قد تم تنفيذها على نحو كاف؟: 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.

ال يوجد
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هـ. تقوية المشاركة والشراكات مع الفاعلين غير الحكوميين والمجتمع المدني 
والقطاع الخاص على جميع المستويات.

  

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

المعنية.  

هل هناك وسائل ومصادر لنقل الخبرة المحلية والمجتمعية، أو المعارف التقليدية في الحد من مخاطر
الكوارث؟: نعم

إذا كان األمر كذلك، هل هي ضمن خطط وأنشطة متكاملة للحد من مخاطر الكوارث يتم تنفيذها
 بطريقة مجدية على المستويات المحلية والوطنية؟: 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.

ال يوجد

و.دوافع التقدم المترتبة على السياق
  

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

المعنية.  

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.

ال يوجد

سياق إضافي محدد لمحفزات التقدم #1
  

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

محفزات التقدم
وجود سجل مخاطر معتمد ويتم تحديثة بستمرار  

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.

ال يوجد
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التطلعات المستقبلية
 

مجال التطلع المستقبلي 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

ال يوجد

 

 بيان التطلع المستقبلي

التنسيق والتعاون على المستوى االقليمي والمستوى الدولي

مجال التطلع المستقبلي 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

ال يوجد

 

 بيان التطلع المستقبلي

رفع مستوى التنسيق بين الجهات

مجال التطلع المستقبلي 3
التضمين المنهجي لمداخل الحد من المخاطر في تصميم وتنفيذ خطط الطوارئ وفي برامج االستجابة والتعافي إلعادة تأهيل

المجتمعات المتضررة.
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 التحديات الكلية

ال يوجد

 

 بيان التطلع المستقبلي

ال يوجد

National Progress Report - 2013-2015 31/32



الجهات المعنية
اإلدارات / المنظمات التي ساهمت في هذا التقرير

 
نقطة االتصالنوع المنظمةالمنظمة

الحكوماتالجهات الحكومية االتحادية

القطاع الخاصالقطاع شبة الحكومي
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