
االستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث 

المؤتمر العربي التحضيري الثالث للحد من مخاطر الكوارث 

2017ماي  01أفريل إلى 30من 
الدوحة، دولة قطر

اإلدارة العامة للبيئة وجودة الحياة
نقطة اإلتصال إلطار  سينداي 

الجمهورية التونسية

يئة وجودة اإلدارة العامة للب)رئيس مصلحة بوزارة الشؤون المحلية والبيئة : الهادي السهيلي
سيندايالوطنية إلطار اإلتصالوممثل نقطة ( الحياة
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الفهرس

1الممكنةالكوارثومخاطرلتونسعامتقديم•

2االستراتيجية الوطنية للحد مخاطر الكوارث بتونس  •

يذها على وتنفاإلستراتيجيةالخطوات المستقبلية لتحسين هذه •
المستوى الوطني والمحلي 
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لتونسعامتقديم
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يحدهاأفريقياشمالفيتونستوجد

األبيضالبحروالشرقالشمالمن

الجنوبومنالمتوسط

ومن(كم459)ليبياالشرقي

وتبلغ.(كم965)الجزائرالغرب

.2كم163,610مساحتها

ماليين10يقاربماسكانهاويبلغ

,نسمةألف982,8و

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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مناخها تقع تونس جنوب المنطقة المعتدلة ويخضع

، يفولطمناخ معتدلللتأثيرات المتوسطية فهو 

درجة 44،11ويبلغ متوسط ارتفاع الحرارة 

.  ديسمبردرجة في شهر3،29و جويليةفي

أقل من )ويتروح هذا المناخ من صحراوي جاف 

بالجنوب إلى مناخ ممطر ( في السنةمم100

800أكثر من )وشديد الرطوبة بالشمال الغربي 

(في السنةمم

المنظوماتمنالعديدعلىتونستحتوي

وطنيةمحمية27وطنية،حديقة17):الطبيعية

عالميةأهميةذاترطبةمنطقة41

RAMSAR...)
ةالمهددالمناطقأكثرمنتونستعتبر-

.خيةالمناللتغيراتالسلبيةبالتأثيرات

تقديم عام لتونس

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE_%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1


األخطاربالمرتبطةالكوارثعنالناجمةالمخاطرمنالعديدتواجهالتيالبلدانبينمنتونستعتبر

منطبيعية،الالكوارثإلدارةوطنيةمنظومةببعثبادرتوقد.والتكنولوجيةالبشريةوالعواملالطبيعية

الكوارثبتفاديوالمتعلق1991جوان8فيالمؤرخ1991لسنة39عددالقانونيالنصوضعخالل
:ضرورةإلىيشيرالنجدةوتنظيمومجابهتها

ابهةلمجالالزمةواإلمكانياتالتدابيراتخاذيتضمنالطبيعيةالكوارثلمجابهةوطنيمخططإعداد-
.جهويةومخططاتالكوارث،

.الجهويالمستوىعلىولجانالوطني،المخططوتنفيذلمتابعةالداخليةوزارةلدىوطنيةلجنةإحداث-

شهدتهايالتالطبيعيةوالظواهراألزماتتواترفإنالكوارثإدارةمنظومةفيالمسجلالتقدممنوبالرغم

كانت(2016و2014و2012و2009لسنواتوالثلوجالفيضانات)األخيرةالسنواتفيبالدنا

فيالمرجوةةالنجاعيضمنبماتالفيهايتعينوالتيالنقائصوحجمطبيعةكشفالذياالختباربمثابة

.محتملةأزمةأوكارثةأيةمجابهةمراحلمختلف
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الكوارث والمخاطر الممكنة



الذيالنموسرعةنذكرحدتهاوتزايدالكوارثتواترأسبابأهمومن•
علىانالسكثلثيعنيزيدماتستقطبالتيالحضريةالمناطقشهدته

لإلصالحاتوفقابالمائة80إلىالنسبةوسترتفعالوطنيالمستوى
لتوقيامزيديستدعيبماالبلديالنظامبتعميمالعالقةذاتالدستورية
صاديةاالقتوبالتاليوالصناعيةالطبيعيةالمخاطرلمجابهةواالستعداد

.والسياسيةواالجتماعية

لتلوثواالمناخيةالتغيراتعلىالناجمةالمخاطرتفاقمإلىباإلضافةهذا•
مثلبرىالكالصناعيةباألقطابوخاصةالنفاياتفيوالتصرفالصناعي
,وغيرهاوقرقنةجربةمثلالهشةوبالمناطقوقابسصفاقس

كوارثالعنالناجمةالخسائرأهميةديسفنترالمعلوماتمنظومةأثبتتقد•
والفيضاناتالتصحرمنهاوخاصةومصادرها
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الكوارث والمخاطر الممكنة

لتياالدوليةواألطرالمبادراتجميعفيتنخرطتونسجعلماوهو

وسيندايهيوغوإطارمنهاوحاصةالمخاطرهذهمنالحدفيتساهم

مخاطرمنللحدشاملةوطنيةإستراتيجيةوضععلىبالعملوتبادر

,الكوارث



في سيندايبعد المصادقة على إطار اإلستراتيجيةتم االنطالق في إعداد هذه 
الذي جعل من هذه اولوية مطلقة وحجر األساس للحد من مخاطر 2015مارس 

,الكوارث

بدعم من مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر اإلستراتيجيةتم إعداد هذه 
.الكوارث الذي قام بتوفير خبير في الغرض

:علىاإلستراتيجيةإنجاز هذه إعتمد

الدراسة القوانين والتشريعات الجاري بها العمل في تونس-

ي ذلك المنجزة ذات العالقة بالكوارث بما فواإلستراتيجياتنتائج الدراسات -
.التغيرات المناخية

فيذ نتائج التقارير والدراسات والمبادرات والمشاريع التي أنجزت خالل تن-
غوهيووتقارير تقدم ديسفنتروخاصة منها منظومة المعلومات هيوغوإطار 

ودراسة الجانب المؤسساتي والتشريعي للحد من 2013-2014-2015
.  مخاطر الكوارث بتونس

ل خالل بصفة تشاركية خالل ورشة عماإلستراتيجيةتمت المصادقة على هذه -
PNUDو UNISDRبحضور الجهات المعنية و2017جانفيشهر 
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ربعة إلطار أفضت هذه اإلستراتيجية إلى إقتراح السياسات التي يمكن انتهاجها حسب األولويات األ•
(  2030-2024)والبعيد ( 2024-2020)والمتوسط ( 2020قبل )سينداي على المدى القريب 
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مكن إنتهاجها أفضت هذه اإلستراتيجية إلى إقتراح النشطات الممكنة لتنفيذ هذه السياسات التي ي•

-2020)والمتوسط ( 2020قبل )حسب األولويات األربعة إلطار سينداي على المدى القريب 

اعل وضع سياسات لتحليل التفعلى سبيل المثال بخصوص ( 2030-2024)والبعيد ( 2024
.بين خسائر الكوارث، التنمية، الفقر وتغير المناخ

9

االستراتيجية الوطنية للحد مخاطر الكوارث بتونس  



:اركيةلقد تم تحديد هذه األولويات على أساس المعايير التالية التي حددت مسبقا بصفة تش•

.الرفاهلزيادةبقيادةعملفرصوخلقالنمووتيرةتسريع•

.المشتركالرفاهلتحقيقالفرصتكافؤتحسين•

أنكنيمالتيالتدخالتتلكالىالمحددة،والفرصالقيودمنالعديدبينمناألولوية،إعطاء•

التضمينيدياالقتصاالنموتجاهتونسفيالتقدموتيرةتسريعفيأوسعأثرهايكونأنيتوقع

والمستدام

التأثير على محركات الكوارث•

التأثير على خلق فرص عمل•

.تحقيق األهداف المزدوجة•

.التكامل•

.األفق الزمني لألثار•

.األدلة•

.مشاركة المواطنين•

.اإلستدامة•
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