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ثالث مراحل لتنفيذ االستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث



:حيثمنالراهنالوضعتحديد

الكوارث،خسائر•

الكوارث،مخاطرمنللحدالمؤسساتيةوالقوانينالتشريعات•

حالياالقائمةالمخاطرمنالحدممارسات•

الكوارث،مخاطربإدارةالمتعلقةوالسياساتالعلومبينالتفاعل•

وعليه،

ي الحد لقياس التقدم المحرز فتقييم أولي للمخاطر ووضع مؤشراتإجراء •

.  من محركات المخاطر والمخاطر وخسائر الكوارث الناجمة عنها

اعداد استراتيجيات وطنية ومحلية للحد من مخارط الكوارث•

. إلدارة مخاطر الكوارث كما إلدارة الكوارثتطوير منتديات وطنية •

(2020-2019)تحديد الوضع الراهن : المرحلة األولى



مناألولىالمرحلةتنفيذفيالعربيةالدولالمرحلةهذهتساعدأنالمتوقعمن•

.الكوارثخسائربياناتوتحليلبتجميعالمتعلقةسندايإطار

االولوياتضمنالمهماتلتنفيذالتحضيرفيالعربيةالدولتساعدأنالمتوقعمن•

ندايسوإلطارالكوارثمخاطرمنللحدالعربيةلالستراتيجيةوالثانيةاالولى

.المخاطرحوكمةإجراءاتوتعزيزالكوارثمخاطربفهمالمتعلقة

(2020-2019)تحديد الوضع الراهن : المرحلة األولى



(2020-2019)تحديد الوضع الراهن : المرحلة األولى
٢٠١٩٢٠٢٠

بطها إرساء سياسة للتقييم المنتظم للمخاطر الحالية مع ر: ١مجال التنفيذ 

.بعمليات التفاعل ما بين العلم والسياسات

تطوير منهجيات لتجميع وتحليل خسائر الكوارث المختلفة : ٣مجال التنفيذ 

وكيفية ربطها مع تغيرات المناخ والتنمية المستدامة، مع التركيز على 

المخاطر الحادة والمخاطر الممتدة

تطوير آليات مؤسساتية عابرة للقطاعات لتجميع وتحليل : ٤مجال التنفيذ 

خسائر الكوارث

تحديد الخسائر الحالية للكوارث من حيث الوفيات، االشخاص المتأثرين، الخسائر االقتصادية : ٥مجال التنفيذ 

المباشرة على الصعيد الوطني والقطاعي كما تأثير الخسائر على إنجازات التنمية

تحديد أهداف لتقليص خسائر الكوارث ومؤشرات لقياس التقدم المحرز: ٦مجال التنفيذ 

تطوير منتدى وطني إلدارة مخاطر الكوارث مع صالحيات: ٨مجال التنفيذ 

ر، ومهام واضحة لتقييم المخاطر، وتقليص المخاطر، والوقاية من المخاط

من مهام ض. واالستعداد لالستجابة للكوارث واالستعداد للتعافي من أثارها

.ويلهاالمنتدى تطوير اجراءات لتعزيز المساءلة حول تكّون المخاطر وتح



عملياتبربطهامعالحاليةللمخاطرالمنتظمللتقييمسياسةإرساء:1التنفيذمجال

.والسياساتالعلمبينماالتفاعل

االشخاصالوفيات،حيثمنللكوارثالحاليةالخسائرتحديد:5التنفيذمجال

تأثيرماكوالقطاعيالوطنيالصعيدعلىالمباشرةاالقتصاديةالخسائرالمتأثرين،

التنميةإنجازاتعلىالخسائر

ومهامصالحياتمعالكوارثمخاطرإلدارةوطنيمنتدىتطوير:8التنفيذمجال

واالستعدادالمخاطر،منوالوقايةالمخاطر،وتقليصالمخاطر،لتقييمواضحة

اجراءاتيرتطوالمنتدىمهامضمن.أثارهامنللتعافيواالستعدادللكوارثلالستجابة

.وتحويلهاالمخاطرتكّونحولالمساءلةلتعزيز

(2020-2019)مجاالت تنفيذ برنامج العمل للمرحلة األولى 



المحددة يتم التطرق في وثيقة برنامج العمل إلى كل مجال من مجاالت التنفيذ

طات الوطنية للمرحلة األولى ويتم تفصيل النشاطات التنفيذية التي على السل

.  والمحلية القيام بها

:ولكل مجال تنفيذي، تم وضع هذه النشاطات تحت ثالثة محاور رئيسة هي

نشاطات تقنية1.

نشاطات لتعزيز المأسسة والربط بعملية صنع القرار2.

نشاطات لتحديد حاجات التمويل ومصادره المحتملة3.

ة الجدول الزمني المقترح لتنفيذ نشاطات السلطات الوطنيثم يتم عرض 

.لذلك المجال التنفيذيوالمحلية

(2020-2019)مجاالت تنفيذ برنامج العمل للمرحلة األولى 



التفاعل إرساء سياسة للتقييم المنتظم للمخاطر الحالية وربطها بعمليات: ١مجال التنفيذ 

ما بين العلم والسياسات

ليةوالمحالوطنية،بالسياساتوربطهاالمخاطرتقييمفيالمنهجياتونشرتطوير1.

.والقطاعية

وتبادلهانهما،بيالربطوآلياتللمخاطر،والكميالنوعيالتقييمممارساتوتحسينتشجيع2.

.واستخدامها

تدة،المموالمخاطرالحادةللمخاطروالكميالنوعيالتقييمممارساتوتحسينتشجيع3.

.واستخدامهاوتبادلهابينهما،الربطوآليات

كاديمية،واألوالتكنولوجيةالعلميةاألوساطمعالشراكةإطارفيالمشتركةالجهودتعزيز4.

أجلمناالعالم،ووسائلالمدني،المجتمعومنظماتالخاص،القطاعإلىباإلضافة

الحادةللمخاطروالكميالنوعيالتقييمممارساتحولجيدةدوليةممارساتإرساء

.وتبادلهاونشرهابينهماالربطوآلياتالممتدةوالمخاطر

:  على المستوى اإلقليمي



تحديد الخسائر الحالية للكوارث : 5مجال التنفيذ 

تخدمةالمسالعلمعلىالقائمةواألدواتالمنهجياتواستخدامونشروضعطريقةتحسين1.

.الكوارثعنالناجمةبالخسائرالمتصلةواإلحصاءاتالبياناتوتبادلوتقييمتسجيلفي

سبلينوتحسبتشجيعالتكنولوجيانقلذلكفيبماالدولي،التعاونخاللمنالقيام،2.

احصاءلاجمنالمكانيةالجغرافيةوالتكنولوجياتاالتصاالتتكنولوجياتإلىالوصول

.واستخدامهاوتبادلهاالكوارثخسائرحولمعلوماتوتقييم

وسائطوالاالجتماعيالتواصلوسائلذلكفيبمااإلعالم،وسائلمناالستفادةتعزيز3.

معلوماتيموتقياحصاءاجلمنالمحمولةوالهواتفللبياناتالكبرىوالشبكاتالتقليدية

.واستخدامهاوتبادلهاالكوارثخسائرحول

كاديمية،واألوالتكنولوجيةالعلميةاألوساطمعالشراكةإطارفيالمشتركةالجهودتعزيز4.

يموتقياحصاءحولجيدةدوليةممارساتإرساءأجلمنالخاص،القطاعإلىباإلضافة

.وتبادلهاونشرهاالكوارثخسائرمعلومات

:  على المستوى اإلقليمي



إلدارة مخاطر الكوارثةوطنييات تطوير منتد: 8مجال التنفيذ 

عملولح(العربيةالدولجامعةفياالعضاءالدولبين)واالقليميةالدوليةالخبراتنقل1.

.المخاطرتقييمقبلمامرحلةخاللالمنتدى

تقنيةالالمخاطرتقييممرحلةخاللالمنتدىعملحولواالقليميةالدوليةالخبراتنقل2.

.والمجتمعية

.المخاطرتصنيفمرحلةخاللالمنتدىعملحولواالقليميةالدوليةالخبراتنقل3.

.المخاطرإدارةمرحلةخاللالمنتدىعملحولواالقليميةالدوليةالخبراتنقل4.

خاطرالمحولالتواصلمرحلةخاللالمنتدىعملحولواالقليميةالدوليةالخبراتنقل5.

:  على المستوى اإلقليمي



التفاعل إرساء سياسة للتقييم المنتظم للمخاطر الحالية وربطها بعمليات: ١مجال التنفيذ 

ما بين العلم والسياسات
تقنيةنشاطات

.المخاطربتقييمللبدءأولويةذاتقطاعات٣تحديد.األولويةذاتالقطاعاتلتحديدمخططوضع:١

.المخاطربتقييمللبدءأولويةذاتمدينتينتحديد.األولويةذاتالمدنلتحديدمخططوضع:٢

empirical)التجريبيالقراراتخاذعمليةفيهابماالحاليةوالسياساتالعلمبينماالتفاعلعملياتفهم:٣ decision

making).

site)الموقعبالخاصةالمخاطرتقييمفيهبماللمخاطروالكميالنوعيالتقييمإلجراءالالزمةوالمعلوماتالبياناتتحديد:٤

specific risk assessment).

qualitative)للمخاطرالنوعيللتقييممنهجياتتطوير:٥ risk assessment)،للمخاطرالكميللتقييمومنهجيات

(quantitative risk assessment)،صوصياتخاالعتباربعيناألخذعلىالتأكيدمع.االثنينبينالعالقةلتحديدوآليات

.تقليصهاثمومنلتقييمهاالسبلوأنجعالمخاطرتراكمحيثمنوالقطاعوالمدينةالدولة

intensive)الحادةللمخاطروالكميالنوعيللتقييممنهجياتتطوير:٦ risk)الممتدةوللمخاطر(extensive risk)،وآليات

تراكميثحمنوالقطاعوالمدينةالدولةخصوصياتاالعتباربعيناالخذعلىالتأكيدمع.االثنينبينالعالقةلتحديد

.تقليصهاثمومنلتقييمهاالسبلوأنجعوالممتدةالحادةالمخاطر

: على المستوى الوطني والمحلي



ائر تحديد الخسائر الحالية للكوارث من حيث الوفيات، االشخاص المتأثرين، الخس: ٥مجال التنفيذ 

يةاالقتصادية المباشرة على الصعيد الوطني والقطاعي كما تأثير الخسائر على إنجازات التنم

تقنيةنشاطات

.المتوفييناالشخاصحولالمطلوبةالمعلوماتوتحليلتجميع1.

اشرمببشكلالمتضرريناالشخاصحولالمطلوبةالمعلوماتوتحليلتجميع2.

مباشررغيبشكلالمتضرريناالشخاصحولالمطلوبةالمعلوماتوتحليلتجميع3.

.المباشرةاالقتصاديةالخسائرحولالمطلوبةالمعلوماتوتحليلتجميع4.

.رةالمباشغيراالقتصاديةالخسائرحولالمطلوبةالمعلوماتوتحليلتجميع5.

: على المستوى الوطني والمحلي



تقنيةنشاطات

اقاتسلتعزيزواضحةمهاممعالكوارث،مخاطرإلدارةللقطاعاتالعابرالوطنيالمنتدىتشكيل:١

.التنسيقآلياتتطويروزيادة

علىهاقدرتعلىللوقوفالكوارثمخاطرإدارةعلىواإلداريةوالماليةالفنيةللقدراتتقييمإجراء:٢

.والقطاعيوالمحليالوطنيالصعيد

.المخاطرتقييمقبلمامرحلةخاللالقراراتخاذلعمليةتصرفإجراءاتوضع:٣

.والمجتمعيةالتقنيةالمخاطرتقييممرحلةخاللالقراراتخاذلعمليةتصرفإجراءاتوضع:٤

.المخاطرتصنيفمرحلةخاللالقراراتخاذلعمليةتصرفإجراءاتوضع:٥

.المخاطرإدارةمرحلةخاللالقراراتخاذلعمليةتصرفإجراءاتوضع:٦

ارالمشالمراحلجميعفيالمعنيةالهيئاتمنأوسعمجموعةمعللتواصلتصرفإجراءاتوضع:٧

.٦إلى٣الخطواتفيإليها

تطوير منتدى وطني إلدارة مخاطر الكوارث: ٨مجال التنفيذ 

: على المستوى الوطني والمحلي



ملحقات تفصل النشاطات التي يمكنويحتوي برنامج العمل أخيراً على 

لدعم المعنيين بالحد من مخاطر الكوارث القيام بهاجموعات أصحاب المصلحةمل

.  تنفيذ برنامج عمل االستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث

:الملحقات هي

نشاطات الجهات اإلقليمية:  1الملحق 

الجهات األكاديمية والشبكات العلمية والبحثية :  2الملحق 

نشاطات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية :  3الملحق 

نشاطات القطاع الخاص:  4الملحق 

نشاطات وسائل اإلعالم :  5الملحق 

(2020-2019)مجاالت تنفيذ برنامج العمل للمرحلة األولى 



شكراً لحسن االستماع

مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث 

المكتب اإلقليمي للدول العربية–


