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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

يتم العمل على تشريع قانون الحد من مخاطر الكوارث في العراق ( حيث تم انجاز مسودة القانون ) والذي يهدف الى ترجمة
التزام الحكومة بالسعي للحفاظ على ارواح وممتلكات المواطنين وسبل معيشتهم بكافة الوسائل واالمكانات المتاحة اثناء
الكوارث بانواعها الطبيعية وتلك التي من صنع االنسان وذلك من خالل اتتخاذ التدابير الالزمة ووضع اطار موحد للحد من

المخاطر المحتملة للكوارث بانواعها ويتضمن مشروع القانون تأسيس هيأة وطنية عليا للحد من مخاطر الكوارث ومركز
وطني للحد من مخاطر الكوارث .

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

ان تأسيس هيئة وطنية عليا للحد من مخاطر الكوارث ( من خالل مشروع قانون الحد من مخاطر الكوارث في العراق )
سيعمل على :

- وضع استراتيجية وطنية للحد من مخاطر الكوارث و العمل على تخصيص الموارد الالزمة لها وتشمل الستراتيجية الوطنية
للحد من مخاطر الكوارث آنفة الذكر ( تحديد مهام و واجبات الجهات الحكومية و منظمات المجتمع المدني , تقييم مخاطر
الكوارث المحتملة , ادارة مخاطر الكوارث واثرها على التنمية المستدامة ,االمور المتعلقة بخطط االستعداد و االستجابة ,

ادارة قواعد المعلومات و المعرفة والتعليم والتوعية واعالم
المواطنين).

-ادخال مفهوم الحد من مخاطر الكوارث في خطط التنمية وغيرها من الخطط و الستراتيجيات الوطنية المعتمدة.
-اقرار اآلليات لتنسيق الجهود بين كافة الجهات ذات العالقة لتحصين المجتمع امام مخاطر الكوارث المحتملة و زيادة الوعي

المجتمعي بها.
-ضمان  التداول السريع و االنسيابي للمعلومات بين مختلف الجهات ذات العالقة فيما يتعلق بالكوارث.

-التخطيط لتنمية القدرات الوطنية لالنذار المبكر للكوارث و تشجيع و دعم االنشطة و البحوث و الدراسات التي تساهم
في تطوير هذه القدرات.

-اقرار السياسة الوطنية في تعويض المتضررين من الكوارث و خاصة الفئات الهشة من المجتمع.
-اقرار الخطط لتنمية القدرات الوطنية للتصدي للكوارث بانواعها.

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
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بالنظر لما تعرض له العراق من سقوط كميات كبيرة من مياه االمطار خالل عام 2013 فاقت المعدالت السنوية والذي ادى
الى سيول وفيضانات والتي ادت احداها الى قطع الطريق الرابط بين محافظتي ميسان وواسط من اجل تصريف هذه المياه
الى النهر جعل موضوع الحد من مخاطر الكوارث في العراق اصبح يحظى باهتمام وهنالك توجه نحو تنفيذ برامج وطنية للحد

من مخاطر الكوارث بعد تأمين الموارد المالية وبناء القدرات.

National Progress Report - 2013-2015 3/33



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? 2

بعض التقدم ولكن بدون سياسة منهجية أو التزام مؤسسي

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

بصورة عامة اليزال الحد من مخاطر الكوارث كنهج في بداياته على الصعيدين الوطني والمحلي والموضوع بحاجة الى برامج
ومشاريع والتي من شأنها تساهم في الوصول الى الهدف المنشود وفيما يخص سياسات واستراتيجيات تغير المناخ فإنه

يتم اآلن العمل بصدد إعداد استراتيجية وطنية للتكيف خالل العام 2015 ويعد تحديد الكوارث التي من المحتمل أن تحدث
في العراق نتيجة لكل من التصحر والتغير المناخي أهم وسيلة للتمكن من تحديد وسائل مواجهتها

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
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 ، والتوصيات حول كيفية التغلب عليها في المستقبل

عدم وجود برامج وطنية للحد من مخاطر الكوارث والسبب يعود الى عدم وصول موضوع الحد من مخاطر الكوارث الى صانع
او صاحب القرار على الصعيدين الوطني والمحلي كما ان اولويات العمل الوطنية والمحلية فيما يخص تمويل وتنفيذ البرامج

تجعله في نهاية القائمة اذا ما اخذنا بنظر االعتبار الحاجة الى البنى التحتية والخدمات والمرافق االخرى كما ان االهتمام
بالموضوع ينطلق من ما تتعرض له البلدان من كوارث وتحديات

   

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

مستوى التقدم المحرز? 1

بعض التقدم البسيط مع عدد محدود من مؤشرات التقدم من حيث الخطط أو السياسات

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
(٪)

الميزانية الوطنية

الالمركزية / ميزانية شبه وطنية

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

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 العادة يتم رصد مبالغ مالية للطوارئ من الموازنة العامة سنوياً واليوجد تمويل تحت عنوان الحد من مخاطر الكوارث
وعند حصول اية كارثة او طارئ يتم تخصيص مبلغ مالي لالستجابة لهذا الحدث بضمنها اغاثة الضحايا او المتضررين جراء

ذلك.

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

ان ضعف التنسيق بين الجهات المعنية واولويات العمل والحاجة اليها بالمقارنة مع الموارد المتاحة لتنفيذ البرامج وعدم منح
الموضوع االهتمام الكافي هي من ابرز التحديات ومن اجل التغلب على ذلك يجب ان يتم في البدء العمل على جعل االولوية
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للحد من مخاطر الكوارث من خالل العمل على التأثير بصانع القرار الوطني والمحلي من اجل رصد موارد مالية سنوية مستقلة
مخصصة من أجل وضع وتنفيذ برامج لهذا الغرض

   

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

مستوى التقدم المحرز? 2

بعض التقدم ولكن بدون سياسة منهجية أو التزام مؤسسي

اسئلة رئيسية ووسائل تحقق

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

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

نعم

مخصصات الميزانية العادية للحد من مخاطر الكوارث إلى الحكومة
المحلية

ال

تقدير ٪ الميزانية المتوفرة لهيئات الحكم المحلي 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

ان الموازنات المالية السنوية للمحافظات يتم تخصيصها من خالل التنسيق المشترك بين المحافظات من جهة ( مجالس
المحافظات والمحافظين ) وبين وزارة التخطيط والمالية ويتم اقرار المشاريع والبرامج للمحافظات من خالل مجالس المحافظات

نفسها اال انه ال يوجد في القانون نص او مادة قانونية يلزم المحافظات كافة من تخصيص نسبة مئوية من الموازنة
السنوية للحد من مخاطر الكوارث.

ان مجالس المحافظات هي السلطة التشريعية والرقابية في المحافظة ولها حق إصدار التشريعات المحلية بما يمكنه من
إدارة شؤونها وفق مبدأ الالمركزية اإلدارية بما ال يتعارض مع الدستور والقوانين األتحادية التي تندرج ضمن األختصاصات

الحصرية للسلطات األتحادية وتتمتع مجالس المحافظات بالشخصية المعنوية واألستقالل المالي

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

ان ابرز التحديات التي تواجهها السلطات الوطنية هي اولويات العمل وما متوفر من امكانيات وقدرات على الصعيد الوطني
بالمقارنة مع المتطلبات واالحتياجات للمجتمع من بنى تحتية وخدمات ومرافق العامة كل هذا يجعل الحد من مخاطر الكوارث
وتخصيص مبالغ مالية لها سواء اكانت نسبة مئوية من الميزانية المالية السنوية او مبالغ محددة في نهاية قائمة االولويات
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اال انه مع ذلك كله وللتغلب عليها مستقبالً فان تخصيص مبلغ مالي محدد من قبل مجالس المحافظات على الصعيد
المحلي في الحد االدنى ممكن ان يلعب دور مهم في الحد من مخاطر الكوارث على الصعيد المحلي.

   

المؤشر األساسي 4
وجود منظومة وطنية متعددة القطاعات وفاعلة للحد من مخاطر الكوارث.

مستوى التقدم المحرز? 2

بعض التقدم ولكن بدون سياسة منهجية أو التزام مؤسسي

اسئلة رئيسية ووسائل تحقق

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

أعضاء المجتمع المدني (حدد العدد المطلق)

المؤسسات المالية والتخطيط الوطني (حدد العدد المطلق)

المنظمات القطاعية (حدد العدد المطلق)

القطاع الخاص (حدد العدد المطلق)

العلم والمؤسسات األكاديمية (حدد العدد المطلق)

المنظمات النسائية المشاركة في المنظومة الوطنية (حدد العدد
المطلق)

أخرى (يرجى التحديد)

أين هي المؤسسة الرائدة لتنسيق الحد من مخاطر الكوارث?

نعمفي مكتب رئيس الدولة أو رئاسة الوزراء

الفي وحدة تخطيط مركزية أو وحدة تنسيق

الفي إدارة الحماية المدنية

نعمفي وزارة البيئة

الفي وزارة المالية

أخرى (يرجى التحديد)
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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

توجد جهات عدة تعمل في مجال الحد من مخاطر الكوارث اال انه اليوجد تنسيق للجهود بالشكل المناسب او المطلوب
والذي من شأنه ان يساهم في اعداد وتنفيذ برنامج وطني للحد من مخاطر الكوارث.

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

ان عدم وجود منتدى وطني / هيئة وطنية عليا تعمل على تنسيق الجهد الوطني ووضع الخطط واالستراتيجيات الوطنية
للحد من مخاطر وتكليف الجهات المعنية بواجبات ومهام محددة باالعتماد على طبيعة عملها وان اقرار قانون الحد من مخاطر
الكوارث في العراق والذي يتضمن هيئة وطنية عليا للحد من مخاطر الكوارث برئاسة رئيس مجلس الوزراء ستعمل على ايجاد

منظومة وطنية متعدةة القطاعات وفاعلة وملبية للحاجة والغرض وهو الحد من مخاطر الكوارث في العراق.
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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? 2

بعض التقدم ولكن بدون سياسة منهجية أو التزام مؤسسي

اسئلة رئيسية ووسائل تحقق

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

التقييم مخاطر لألخطار المتعددة

% المدارس والمستشفيات التي تم تقييمها

عدد المدارس الغير آمنة (حدد كعدد مطلق)

البيانات مصنفة حسب النوع في تقييم قابلية التضرر وتقييم القدرات

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

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

الشكل مشترك لتقييم المخاطر

التخصيص 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.

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 توجد معايير وطنية لتقييم المخاطر وال تقديرات للمخاطر الوطنية وكذلك التوجد بيانات ومعلومات االخطار وقابلية
التضرر وطنية وكذلك عدم توفر موازنات مالية بهذا الصدد وضعف التنسيق على الصعيد الوطني
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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

عدم وجود برنامج وطني لتقييم المخاطر وكذلك معايير وطنية لتقييم المخاطر يكون معتمد من قبل جميع القطاعات هو ابرز
التحديات ولكن في نفس الوقت عدم وجود معايير عالمية لتقييم المخاطر تساهم وتساعد في فهم ووضع معايير وطنية هو

احد االسباب الرئيسية ايضاً وان وضع معايير وطنية لتقييم المخاطر وتقدير المخاطر الوطنية بصيغة معتمدة ومعلومة
للجهات المعنية ووضع قواعد بيانات وطنية وان يتم وضع معايير عالمية لتتقييم المخاطر على الصعيد العالمي هو كفيل

بالتغلب على المعوقات في المستقبل ومساعدة البلدان في ذلك .

   

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

مستوى التقدم المحرز? 2

بعض التقدم ولكن بدون سياسة منهجية أو التزام مؤسسي

اسئلة رئيسية ووسائل تحقق

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

القواعد 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)

ال

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

ان متابعة وارشفة ونشر البيانات المتعلقة باالخطار الرئيسية وقابلية التضرر بحاجة الى مزيد من الجهود واالمكانات حيث
انها التلبي الحاجة الفعلية اليها والسبب يعود الى عدم توفرها ونشرها لصناع القرار بالوقت المناسب وكذلك كونها

التتناسب مع حجم االخطار وقابلية التضرر.

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

ان عدم وجود رؤية وطنية موحدة او نظام وطني موحد لمتابعة وارشفة ونشر البيانات المتعلقة باالخطار الرئيسية وقابلية
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التضرر وان التنسيق على الصعيد الوطني بين جميع الجهات والقطاعات المعنية ووضع نظام موحد الرشفة ونشر البيانات
المتعلقة باالخطار الرئيسية وقابلية التضرر مع التزام مؤسسي ومنهجي هو الحل االمثل للتغلب عليها مستقبالً.

   

المؤشر األساسي 3
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

نعماالستجابة بشكل فعال لإلنذار المبكر

نعماستعداد على المستوى المحلي

النظم 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

ان العناصر األربعة لإلنذار المبكر (معرفة المخاطر، الرصد وخدمات اإلنذار، النشر واالتصاالت، وقدرات االستجابة) بحاجة الى
مزيد من الدعم والتطوير على الصعيد الوطني حيث ان كل عنصر من العناصر االربعة لالنذار المبكر بحاجة الى المزيد من العمل

والتنسيق والى برامج وطنية .

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

عدم مراعاة العناصر االربعة لالنذار المبكر ( معرفة المخاطر عبر جمع البيانات والتقدير المنهجي للمخاطر , تطوير خدمة الرصد
واالنذار باالعتماد على اساس علمي سليم وفي الوقت المناسب , النشر واالتصال بالمعرضين للمخاطر , بناء القدرة على

االستجابة ) باالضافة الى الموارد المالية المطلوبة وان ما متوفر من امكانيات في الوقت الحاضر مع اصدار قانون الحد من
مخاطر الكوارث في العراق وتوفير الموارد الالزمة فان انظمة االنذار المبكر للمخاطر ستكون في المستقبل القريب من ابرز

نجاحات الحد من مخاطر الكوارث على الصعيد الوطني .
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المؤشر األساسي 4
 تقييمات المخاطر المحلية والوطنية تضع في االعتبار المخاطر اإلقليمية وعبر الحدود، مع التطلع للتعاون اإلقليمي للحد من

المخاطر

مستوى التقدم المحرز? 2

بعض التقدم ولكن بدون سياسة منهجية أو التزام مؤسسي

اسئلة رئيسية ووسائل تحقق

هل يشارك بلدكم في إجراءات إقليمية أو شبه إقليمية للحد من مخاطر الكوارث؟ نعم

التطوير ومتابعة رصد األخطار إقليمياً

التقييم المخاطر اإلقليمية أو شبه اإلقليمية

الاإلنذار المبكر اإلقليمي أو شبه اإلقليمي

الإعداد 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

ان تقييمات المخاطر المحلية والوطنية والتي تضع في االعتبار المخاطر اإلقليمية وعبر الحدود هي نفسها بحاجة الى مزيد من
االهتمام والدعم.

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

عدم وجود تقييمات مخاطر محلية او وطنية معتمدة مع ضعف آلية التنسيق هو ابرز التحديات والحل يكمن في وضع
معايير عالمية لتقييمات المخاطر المحلية والوطنية والتي تضع في االعتبار المخاطر اإلقليمية وعبر الحدود، والحث على التعاون

اإلقليمي والدولي للحد من المخاطر.
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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? 2

بعض التقدم ولكن بدون سياسة منهجية أو التزام مؤسسي

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

اليتم 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

اليوجد نظام معلومات وطني عن الكوارث.

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

عدم وجود آليات وطنية لهذا الغرض ونؤكد علی أن تنفيذ مشروع وطني للحد من مخاطر الكوارث يراعي كل المتطلبات
واالحتياجات هو الحل األمثل.

   

المؤشر األساسي 2
المناهج الدراسية والمواد التعليمية والدورات التدريبية تتضمن مفاهيم وممارسات الحد من مخاطر الكوارث والتعافي.
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مستوى التقدم المحرز? 1

بعض التقدم البسيط مع عدد محدود من مؤشرات التقدم من حيث الخطط أو السياسات

اسئلة رئيسية ووسائل تحقق

هل الحد من مخاطر الكوارث ضمن المناهج التعليمية الوطنية؟ نعم

نعمالمناهج الدراسية في المدارس االبتدائية

نعمالمناهج الدراسية الثانوية

الالمنهج الدراسي الجامعي

البرامج 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

المناهج والمواد الدراسية ضعيفة أو التلبي 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

عدم وجود سياسة وطنية معتمدة للحد من مخاطر الكوارث وينبغي مراجعة المناهج الدراسية.

   

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

مستوى التقدم المحرز? 2

بعض التقدم ولكن بدون سياسة منهجية أو التزام مؤسسي

اسئلة رئيسية ووسائل تحقق

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

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

ال

الدراسات 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

الحاجة الی تقديم دعم اكبر لتعزيز القدرات التقنية والعلمية .

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

عدم وجود سياسة أو توجه عام للحد من مخاطر الكوارث هو أبرز التحديات وان دعم البحوث التطبيقية والدراسات العليا
في الحد من مخاطر الكوارث لهو من أحد أركان نجاح مبدأ الحد من مخاطر الكوارث.

   

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

والريفية.

مستوى التقدم المحرز? 1

بعض التقدم البسيط مع عدد محدود من مؤشرات التقدم من حيث الخطط أو السياسات

اسئلة رئيسية ووسائل تحقق

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

الحمالت التوعية العامة لزيادة الوعي من المخاطر

التدريب هيئات الحكم المحلي

نعمإدارة الكوارث (اإلستعداد واالستجابة للطوارئ(

الإدارة المخاطر الوقائية (المخاطر والقابلية للتضرر)

التوجيهات للحد من المخاطر

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

ال
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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

الموضوع بحاجة الی مزيد من االهتمام والدعم.

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

ان السبب هو عدم وجود استراتيجية عامة بهذا الخصوص والتغلب عليها يكمن في تعبئة كافة الموارد واإلمكانات لهذا
الغرض.
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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? 1

بعض التقدم البسيط مع عدد محدود من مؤشرات التقدم من حيث الخطط أو السياسات

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

المدفوعات مقابل خدمات النظم البيئية

الالتخطيط 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

ان موضوع الحد من مخاطر الكوارث بحاجة الى مزيد من الدعم وتخصيص الموارد على الصعيد 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

عدم االهتمام بموضوع الحد من مخاطر الكوارث واقتصار الموضوع على مفهوم ادارة الكوارث , والحل يكمن في العمل على
اعداد وتنفيذ برنامج وطني للحد من مخاطر الكوارث.
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المؤشر األساسي 2
يتم تنفيذ خطط للتنمية االجتماعية لتقليل قابلية التضرر للمجتمعات األكثر تعرضا للخطر.

مستوى التقدم المحرز? 1

بعض التقدم البسيط مع عدد محدود من مؤشرات التقدم من حيث الخطط أو السياسات

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)

الالتأمين 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

ان خطط التنمية االجتماعية لتقليل قابلية التضرر للمجتمعات األكثر تعرضا للخطر التزال ضعيفة او شبه معدومة .

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

ان تامين الموارد الالزمة لخطط التنمية االجتماعية هو ابرز التحديات باالضافة الى عوامل اخرى اال انه من خالل وضع برامج مع
تخصيص موارد يمكن من خاللها العمل على تقليل قابلية التضرر للمجتمعات.

   

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

مستوى التقدم المحرز? 2

بعض التقدم ولكن بدون سياسة منهجية أو التزام مؤسسي
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اسئلة رئيسية ووسائل تحقق

هل التكلفة والجدوى االقتصادية للحد من مخاطر الكوارث مدمجة في التخطيط للتنمية االقتصادية؟ ال

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

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

ان الحد من مخاطر الكوارث هو مبدأ عام / توجه عام لجميع القطاعات وليس سياسة قطاعية يراعى فيها قطاع دون آخر.

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

ان الحد من مخاطر الكوارث ينبغي ان يكون نهج عام وفعال على جميع المستويات وان التحدي الرئيسي هو عدم العمل على
اعتبار الحد من مخاطر الكوارث هو خط الشروع لجميع االنشطة والمشاريع وفي جميع القطاعات وان اعتماده هو السبيل

االمثل لذلك.

   

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

مستوى التقدم المحرز? 1

بعض التقدم البسيط مع عدد محدود من مؤشرات التقدم من حيث الخطط أو السياسات

اسئلة رئيسية ووسائل تحقق

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

االستثمار في البنية التحتية لصرف المياه في المناطق المعرضة
للفيضانات

ال

التثبيت المنحدر في المناطق المعرضة لالنهيارات األرضية
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التدريب 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

ال

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

على الرغم من وجود كودات للبناء اال انه التوجد استثمارات للحد من المخاطر في المستوطنات الحضرية القابلة للتضر وإن
إدماج عوامل الحد من مخاطر الكوارث في خطط استخدام األراضي كاستراتيجية هامة لتقليل قابلية التضرر للمجتمعات

اليزال ضعيف او شبه منعدم.

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

التوجد برامج وطنية فعالة والسبب هو بالدرجة االساس هو عدم االخذ بنظر االعتبار مبدأ الحد من مخاطر الكوارث كاساس
عمل وما يرتبط به من تخصيص موارد وان استثمار اليوم هو الضامن لغد زاهر.

   

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

مستوى التقدم المحرز? 1

بعض التقدم البسيط مع عدد محدود من مؤشرات التقدم من حيث الخطط أو السياسات

اسئلة رئيسية ووسائل تحقق

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

٪ 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

ال
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الاتخاذ اجراءات لمعالجة قضايا النوع االجتماعي في التعافي

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

اليزال مبدأ الحد من مخاطر الكوارث ضعيف وبحاجة الى دعم وتفاعل أكبر.

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

عدم وجود معايير او دالئل استرشادية لألخذ بنظر االعتبار مبادئ الحد من مخاطر الكوارث عند تصميم عمليات التعافي وإعادة
التأهيل لما بعد الكوارث

باالضافة الى الموارد ويمكن التغلب عليها من خالل بناء القدرات وتخصيص الموارد واالستفادة من التجارب والخبرات.

   

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

مستوى التقدم المحرز? 1

بعض التقدم البسيط مع عدد محدود من مؤشرات التقدم من حيث الخطط أو السياسات

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؟ ال

الآثار 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

اليزال الموضوع غير فعال بصورة مرضية او اليلبي الحد االدني من الطموح
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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

ضعف اإلجراءات الخاصة باإلدماج المؤسسي لتدابير الحد من مخاطر الكوارث في خطط التنمية الوطنية المستدامة في
المجاالت الرئيسية والموضوع بحاجة الى مزيد من الدعم واالهتمام وان تنفيذ برنامج وطني يراعي ذلك هو الحل .
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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? 2

بعض التقدم ولكن بدون سياسة منهجية أو التزام مؤسسي

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

ال

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

وضع سيناريوهات المخاطر المحتملة مع األخذ في االعتبار توقعات تغير
المناخ

نعم

يتم تحديث خطط اإلستعداد بانتظام بناء على سيناريوهات المخاطر
المستقبلية

ال

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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اليزال الحاجة الى الى مزيد من الدعم واالهتمام لتنفيذ برامج وطنية / سياسات التأهب للكوارث واالليات المؤسسية القائمة
لتعبئة الموارد .

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

ان عدم وجود آلية تنسيق وطنية متكاملة مع موارد مخصصة لهذا الغرض هو ابرز التحديات وللتغلب عليها مستقبالً ينبغي
العمل على وضع السياسات والبرامج وتعبئة الموارد بهذا الصدد.

   

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? 1

بعض التقدم البسيط مع عدد محدود من مؤشرات التقدم من حيث الخطط أو السياسات

اسئلة رئيسية ووسائل تحقق

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

اليتم 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

نعممالجئ

نعمتأمين وجود المرافق الطبية

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

نعم

الالتجارة 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
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على الرغم من وجود خطط وإجراءات وموارد احترازية للتعامل مع الكوارث الكبرى اال انها بحاجة الى مزيد من الدعم واالهتمام
كما ان البرامج والخطط المعنية بالنوع االجتماعي ضعيفىة / معدومة

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

ان ابرز التحديات هو عدم وجود برنامج وطني بهذا الصدد وان توفير الموارد العداد وتنفيذ برامج وطنية هي الحل االمثل
لذلك.

   

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

مستوى التقدم المحرز? 2

بعض التقدم ولكن بدون سياسة منهجية أو التزام مؤسسي

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

الموارد المخصصة لبرامج التعافي المبكر بما في ذلك تقدير الخسائر واالحتياجات وإعادة البنية التحتية األساسية ومصادر
التكسب في أعقاب الكوارث لدعم قدرة المجتمعات على المجابهة إلى أن تتم عمليات إعادة البناء على المدى البعيد تعد

غير كافية وبحاجة الى مزيد من الدعم.

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

عدم وجود موارد مخصصة للحد من مخاطر الكوارث يتم اعتمادها سنوياً ويتم صرفها في برامج ومشاريع الحد من مخاطر
الكوارث وان الحل يكمن في اعتماد سياسة وطنية تقدم موارد تلبي الحد االدنى من مستوى الطموح.
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المؤشر األساسي 4
اإلجراءات المعمول بها لتبادل المعلومات ذات الصلة خالل أحداث األخطار والكوارث، وإجراء مراجعة ما بعد الحدث

مستوى التقدم المحرز? 1

بعض التقدم البسيط مع عدد محدود من مؤشرات التقدم من حيث الخطط أو السياسات

اسئلة رئيسية ووسائل تحقق

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

الوجود منهجيات وقدرات تقييم األضرار والخسائر

المنهجيات تقييم الحاجة بعد الكوارث

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

ال

التحديد 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

عدم اعتماد او ضعف في أسلوب وإجراءات متفق عليها لتقييم األضرار والخسائر واالحتياجات عند وقوع الكوارث , عدم
وجود منهجيات وقدرات تقييم األضرار والخسائر وكذلك عدم وجود منهجيات تقييم الحاجة بعد الكوارث, عدم وجود
منهجيات تقييم االحتياجات بعد الكوارث تشمل توجيهات بشأن الجوانب المتعلقة بالنوع االجتماعي وكذلك بالنسبة

للموارد البشرية

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

عدم وجود آليات تنسيق وطنية متكاملة مع دالئل استرشادية لهذا الغرض وان وضع معايير عالمية / وطنية لهذا الغرض
حو الحل االمثل .
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محفزات التقدم
 

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

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 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.

-تطوير المعايير الوطنية الخاصة بتقييم المخاطر والتوجه نحو العمل من إدارة الكوارث إلى إدارة المخاطر.

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.

-مراجعة السياسات الوطنية واتخاذ إجراءات لتعميم النوع االجتماعي في سياسات التنمية والتخطيط .
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-إنشاء بيانات واحصاءات خاصة بآثار الكوارث مصنفة تبعاً لنوع الجنس.
-زيادة الوعي لدى الرأي العام ووسائل اإلعالم حول قابلية التضرر المراعية للنوع االجتماعي.

ج.تحديد وتعزيز قدرات الحد من المخاطر 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 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.

-وضع استراتيجية وطنية للحد من مخاطر الكوارث.
-اعداد برامج تدريبية للجهات المسؤولة على المستوى المحلي لبناء القدرات على إنفاذ لوائح الحد من المخاطر

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

  

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 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.
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ضرورة العمل على اعداد وتنفيذ برامج تضع في الحسبان المخاطر البيئية واالجتماعية للفئات االكثر قابلية للتضر والعمل
على تقديم دعم اكبر لبرامج الحماية االجتماعية وان تكون برامج االستجابة والتعافي اكثر فاعلية.

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

  

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 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.

تحفيز التعاون بين القطاع الخاص والقطاع العام في إدارة المخاطر مع ضرورة وجود معايير وطنية ومعايير عالمية في موضوع
المشاركة والشراكات مع الفاعلين غير الحكوميين والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

و.دوافع التقدم المترتبة على السياق
  

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.  

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.

-القيام بوضع ميزانية سنوية لالستثمار في الحد من مخاطر الكوارث على الصعيد الوطني وأيضا على الصعيد المحلي من
خالل مجالس المحافظات .
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- وضع نظام وطني للبناء اآلمن للمدارس والمستشفيات والبنى التحتية .
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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

ان أبرز التحديات هو عدم وجود برامج او مشاريع تعمل على إدخال مفهوم الحد من مخاطر الكوارث في سياسات ومخططات
وبرامج التنمية المستدامة , .

 

 بيان التطلع المستقبلي

-ان العمل على إصدار قانون الحد من مخاطر الكوارث مع العمل على اعداد وتنفيذ برنامج وطني للحد من مخاطر الكوارث
هوالسبيل في زيادة التركيز على الصعيد الوطني في منع أو الحد من الكوارث وتخفيف آثارها وزيادة االستعداد وتقليل

قابلية التضرر.

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

عدم وجود بناء مؤسسي قوي معني بالحد من مخاطر الكوارث معتمدة وفاعلة مع جميع القطاعات وكذلك قلة المعرفة
بالمخاطر وآثارها وعدم توفر خرائط مخاطر الكوارث وال حتى برامج تدريب وطنية وكذلك عدم وجود او تخصيص موارد مالية

سنوية لهذا المحور.

 

 بيان التطلع المستقبلي

ان العمل علی إعداد خارطة بمخاطر الكوارث وبناء القدرات على الصعيد الوطني وتأسيس هيئة وطنية عليا للحد من مخاطر
الكوارث برئاسة رئيس مجلس الوزراء ومركز وطني للحد من مخاطر الكوارث مرتبط بالهيئة الوطنية آنفة الذكر ( من خالل
تشريع قانون الحد من مخاطر الكوارث ) ومن خالل تنفيذ برنامج وطني للحد من مخاطر الكوارث وتامين الموارد المطلوبة
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سيساهم بشكل فعال ومؤثر على تطوير وتعزيز المؤسسات واآلليات والقدرات ومن خالل اإلستفادة من تجارب الدول
ومن منظمات األمم المتحدة المعنية بهذا المجال ومن خالل االستفادة من الدراسات العليا والبحوث.

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

المجتمعات المتضررة.

  

 التحديات الكلية

عدم وجود آلية تنسيق وطنية فعالة واطار قانوني ( قانون وطني للحد من مخاطر الكوارث وآثارها ) وكذلك عدم وجود
ميزانية مالية خاصة بهذا المجال على الرغم من وجود موازنات مالية سنوية للحاالت الطارئة

 

 بيان التطلع المستقبلي

ان العمل على تنسيق الجهد الوطني في هذا المجال بصورة افضل ووضع خطط للحد من مخاطر الكوارث تحدد األهداف
والغايات وتضع البرامج الالزمة لتحقيقها وتحديد الجهات المسؤولة عن تنفيذها وتشمل على سبيل المثال ال الحصر (

اإلجراءات الالزمة لدمج للتخفيف من مخاطر الكوارث وآثارها , اإلجراءات الالزمة لدمج التخفيف من آثار الكوارث ضمن خطط
التنمية االجراءات المطلوبة لضمان االستعدادات الالزمة والتهيؤ لمواجهة الكوارث وبناء القدرات ) وتخصيص موارد مالية

خاصة بهذا الموضوع على الصعيدين المحلي والوطني.
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الجهات المعنية
اإلدارات / المنظمات التي ساهمت في هذا التقرير

 
نقطة االتصالنوع المنظمةالمنظمة

فراس شهاب أحمد / مهندسالحكوماتوزارة البيئة
أقدم
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