
التقرير الوطني الطار عمل هيوجو 

الدفاع المدني الفلسطيني

يداً تبني  و  يداً تحمي

اإلدارة العامة للكوارث



ِمذِس

 1998لسنة  3وفقا لقانون الدفاع المدني رقم •

2015-2005وفقا لتوصيات اطار عمل هيوجو •
و انطالقا من المسؤولية الرئيسية عن اتخاذ تدابير الحد من مخاطر الكوارث   

وما يتضمنه ذلك من متابعة و مراجعة التقدم المحرز في تنفيذ اطار عمل هيوجو    

فان المجلس األعلى للدفاع المدني و المنظمات الحكومية و غير الحكومية 

المشتركة فيه تمثل الجهة الوطنية المركزة للجهد الوطني الدارة الكوارث و 
  .التخفيف من اثارها



جؽحس ػًّ ١٘ٛؾٛ

ّٓجػطّحدٖ ٚضُ جٌّطكذز جالُِ ألشضٗ جٌزٞ ٚ ١٘ٛؾٛ ػًّ جؽحس ضؼ  

. جٌىٛجسظ ِخحؽش ِٓ ٌٍكذ شحِال ٔٙؿح

 رٌه ٚ جٌىٛجسظ ػٓ جٌٕحؾّس جٌخغحتش ِٓ ور١ش ذشىً جٌكذ جٌٝ ٠ٚٙذف 

 ٌٍّؿطّؼحش جٌر١ث١س ٚ جاللطظحد٠س ٚ جالؾطّحػ١س جٌّّطٍىحش ٚ جالسٚجـ فٟ

(جٌىٛجسظ ِؿحذٙس ػٍٝ ٚجٌّؿطّؼحش جألُِ لذسز ذٕحء)جٌذٚي ٚ

 َذ١ٓ  ٌٍطؼحْٚ ج١ٌس ٠ٛفش جٌىٛجسظ ِٓ ٌٍكذ جٌذ١ٌٚس جالعطشجض١ؿ١س ٔظح 

 جالؽحس ضٕف١ز ٌذػُ جٌّذٟٔ جٌّؿطّغ ٚ جٌّٕظّحش ٚ جٌكىِٛحش





2013-2011عملية مراجعة و متابعة اطار عمل هيوجو      

ادخال

اشراك 

المعنين

التقرير 

الوطني



خطوات اعداد التقرير الوطني 
المرحلة االولى 

تحديد 

الشركاء

المعنين

تصنيف 
المعنيين الى 
مجموعات 

اجراء 
اجتماعات 

وورشات عمل 
للمعنين 

تجميع 
المعلومات و 
المدخالت من 
مجموعات 

العمل وادخال 
المعلومات 
المحققه الى 
نظام متابعة 
اطار عمل 

هيوجو على 
االنترنت 

توزيع التقرير 
المرحلي و 
التشارك في 
المعلومات 



خطوات اعداد التقرير الوطني 
المرحلة الثانية  

مواصلة تحسين 
المعلومات 

الواردة بالتقرير 

االتمام النهائي 
للتقرير مع 
الشركاء 
المعنيين 

التشارك في 
التقرير النهائي 

2011-
من  2013

خالل االداة 
االلكترونية 
لمتابعة اطار 
عمل هيوجو 



ٚٔطحتؽ جٌطمش٠شٍخض ِ



1جٌٙذف جالعطشجض١ؿٟ  
 

 ِٚخططحش ع١حعحش فٟ جٌىٛجسظ ِخحؽش الػطرحسجش فحػ١ٍس جألوػش جإلدِحؼ
 ِٕغ ػٍٝ جٌطشو١ض ِغ جٌّغط٠ٛحش، ؾ١ّغ ػٍٝ جٌّغطذجِس جٌط١ّٕس ٚذشجِؽ
جٌطؼشس لحذ١ٍس ٚخفغ جالعطؼذجد ٚص٠حدز آغحس٘ح ٚضخف١ف جٌىٛجسظ

ُجٌكذ ٚو١ف١س ٚٔطحتؿٙح جٌىٛجسظ أٔٛجع ضر١ٓ جٌطٟ جإلعطشجض١ؿ١س جٌذسجعحش ئػذجد ض 
ِخحؽش٘ح ِٓ

َجٌخطؾ ِٓ جٌؼذ٠ذ ٚٚػغ جٌشع١ّس ٚشرٗ جٌشع١ّس جٌّإعغحش ج٘طّح 

 ِؿحي فٟ جٌىٛجسظ ٔطحتؽ ِٓ ٚجٌطخف١ف ٌٍكذ ٚج١ٌ٢حش ٚجالعطشجض١ؿ١حش
 ..... جٌّذ١ٔس جٌكّح٠س،جٌضسجػس،جٌظكس

ِؼٙح جٌطؼحًِ ٚو١ف١س جٌّخحؽش ٌّغررحش جٌّؿطّؼٟ جٌٛػٟ ٔشش ص٠حدز  

ُٚجالعطشجض١ؿ١حش جٌط١ّٕس خطؾ فٟ جٌر١ث١س جٌّخحؽش ِٓ جٌكذ ع١حعحش ئدِحؼ ض 
جٌٛؽ١ٕس





2جٌٙذف جالعطشجض١ؿٟ 

 ػٍٝ ٚخحطس - جٌّغط٠ٛحش ؾ١ّغ ػٍٝ ٚجٌمذسجش ٚج١ٌ٢حش جٌّإعغحش ٚضؼض٠ض ضط٠ٛش
 ِؿحذٙس ػٍٝ جٌمذسز ذٕحء فٟ ضشحسن أْ ذٛعؼٙح ٚجٌطٟ - جٌّؿطّؼحش ِٜغطٛ

جٌىٛجسظ

ًجٌّذٟٔ ٌٍذفحع جألػٍٝ جٌّؿٍظ دٚس ضفؼ١.

جٌخطؾ ٌٛػغ ٚجٌّؿطّؼحش جٌّإعغحش ؾ١ّغ ذ١ٓ جٌّشطشن جٌطؼحْٚ ٚؾٛد 
جٌىٛجسظ إلدجسز جٌّشطشوس

جٌر١ث١س جٌّخحؽش إلدجسز جٌطخط١ؾ ػٍٝ لحدسز  ذشش٠س ٚوٛجدس ػ١ٍّٗ لذسجش ٚؾٛد 
 ٚآغحس٘ح أعرحذٙح ِٓ ٚجٌكذ

جٌّكحفظحش وحفس ػٍٝ ِٛصػٗ  ِٕظّٗ ٚ ِٕؼرطس ذشش٠س لٛز ٚؾٛد 

جٌٝ جٌكحؾٗ ِغ جٌغ١طشز ٚ ٌٍّطحذؼس عٍى١س ال ٚ عٍى١س جضظحي أؾٙضز ٚؾٛد 
.ضط٠ٛش٘ح

جأل١ٌٚس جإلعؼحفحش ِؿحي فٟ جٌٛؽٓ ِكحفظحش فٟ  جٌؼًّ ٚٚسػ دٚسجش ػمذ ، 
جٌىٛجسظ ،جدجسزجإلخالء جٌىٛجسظ، ؽد ، جإلٔمحر







3جٌٙذف جالعطشجض١ؿٟ 

 جٌطٛجسب خطؾ ٚضٕف١ز ضظ١ُّ فٟ جٌّخحؽش ِٓ جٌكذ ٌّذجخً جٌّٕٙؿٟ جٌطؼ١ّٓ
جٌّطؼشسز جٌّؿطّؼحش ضأ١ً٘ إلػحدز ٚجٌطؼحفٟ جالعطؿحذس ذشجِؽ ٚفٟ

جٌىٛجسظ ٌّٛجؾٙس جٌٛؽ١ٕس جٌخطس ذاػذجد جٌرذء.

ٚذشجِؽ آ١ٌحش ٚٚػغ جٌّإعغحش ذ١ٓ جٌّشطشوس جإلعطشجض١ؿ١س جٌخطؾ ئػذجد 
 جٌىٛجسظ ِغ جٌطؼحًِ ِؿحي فٟ جٌّإعغحش ٌطط٠ٛش ل٠ٛس ٚأعظ ػًّ

 ػٍٝ جٌمذسز ٌرٕحء ٚع١ٕحس٠ٛ٘حش ج١ٌّذجٟٔ ٌٍطذس٠د خطؾ ٚ جعطشجض١ؿ١حش ٚػغ 
. جٌىٛجسظ ِؿحذٙس

ٚٚػغ جٌىحسغس ئدجسز ِؿحي فٟ جٌؼًّ ٌطٕظ١ُ لٛج١ٔٓ ِشحس٠غ ٚضمذ٠ُ ئػذجد 
 جٌذفحع لحْٔٛ) جٌىٛجسظ ِخحؽش ِٓ جٌكذ ؾٛجٔد ٌؿ١ّغ جٌّإعغ١س جٌطشض١رحش

 جٌىٛجسظ ذّؿحذٙس جٌّؼ١ٕس جٌؿٙس ٠كذد جٌزٞ جٌٛق١ذ جٌمحْٔٛ ٘ٛ جٌّذٟٔ
(ٚجألخطحس





ػًّ ع١ٕحس٠ٛ٘حش



  
:ٌالؽحسأ٠ٌٛٚحش جٌؼًّ جٌخّظ 

  ػٍٝ لحتّس ِٚك١ٍس ٚؽ١ٕس أ٠ٌٛٚس جٌىٛجسظ خطش ِٓ جٌكذ جػطرحس ػّحْ -1

.ٌٍطٕف١ز طٍرس ِإعغ١س لحػذز      

.جٌّرىش جإلٔزجس ٚضؼض٠ض ٚسطذ٘ح ٚضم١١ّٙح جٌىٛجسظ ِخحؽش ضكذ٠ذ -2

 ػٍٝ ٚجٌمذسز ٌٍغالِس غمحفس ٌرٕحء ٚجٌطؼ١ٍُ ٚجالذطىحسجش جٌّؼحسف ِٓ جالعطفحدز -3

.جٌّغط٠ٛحش ؾ١ّغ ػٍٝ جٌىٛجسظ ِٛجؾٙس

.جألعحع١س جٌخطش ػٛجًِ ِٓ جٌكذ -4

.جٌّغط٠ٛحش ؾ١ّغ ػٍٝ ذفؼح١ٌس ٌٙح جٌطظذٞ ذغ١س ٌٍىٛجسظ جٌطأ٘د ضؼض٠ض -5



 

:جٌٕطحتؽ ذكغد جال٠ٌٛٚحش 

ِٓ ُ٘جلطظحد ٚذٕحء جإلعشجت١ٍٟ جالقطالي ٘ٛ ٔٛجؾٙٙح جٌطٟ جٌطكذ٠حش أ 

.(جٌمِٟٛ جٌٕحضؽ ػؼف ).ػح١ٌس ئٔطحؾ١س رج ٚؽٕٟ

ُجٌٛؽ١ٕس جٌط١ّٕس خطس فٟ جٌىٛجسظ ِخحؽش ِٓ جٌكذ ع١حعس ئدسجؼ ض، 

 ٚجعطشجض١ؿ١حش خطؾ ذؼغ فٟ ٚئدسجؾٙح ػ١ٍٙح جٌطأو١ذ ضُ وّح

).جٌر١ثسٚ جٌضسجػسٚ جألِٓٚ جٌظكس ومطحع(جٌمطحػحش

ػٍٝ ٌٍكفحظ ٚرٌه جٌّشٚس٠س ٌٍغالِس جٌطٕظ١ّ١س جٌٍٛجتف جٌمٛج١ٔٓ ٚػغ 

. جٌّّطٍىحش ٚ جالسٚجـ



:جٌٕطحتؽ ذكغد جال٠ٌٛٚحش

جٌّططٛػ١ٓ ٌٛجتف جلشجس.

جٌضٌضجٌٟ جٌىٛد جلشجس.

جؽحس قطٝ جٚ جٌىٛجسظ ِخحؽش ِٓ ٌٍكذ ٚؽ١ٕس ئعطشجض١ؿ١س ٌٛؾٛد جٌكحؾس 

.جٌىٛجسظ ِخحؽش ِٓ ٌٍكذ جٌشحٍِس جٌغ١حعحش ِٓ

ٌٍٗىٛجسظ ٌالعطؿحذس جٌٛؽ١ٕس جٌخطس ئػذجد ػٍٝ جٌؼًّ جعطىّحي جٌٝ جٌكحؾ 

.جٌمطحػ١س جٌخطؾ ٚ

ٗجٌطشش٠ؼحش ٌّشجؾؼس جعطشحس٠س لح١ٔٛٔس ٌؿٕٗ ضشى١ً  جٌٝ جٌكحؾ ٚ 

.ٌطط٠ٛش٘ح فٍغط١ٓ فٟ جٌىٛجسظ الدجسز جٌطٕظ١ّ١س جٌمٛج١ٔٓ

َجٌىٛجسظ ِخحؽش ِٓ ٌٍكذ وحفٟ ِحٌٟ ِخظض ٚؾٛد ػذ  .



:جٌٕطحتؽ ذكغد جال٠ٌٛٚحش

َجٌكذ ِططٍرحش ذطٛف١ش جٌّكٍٟ جٌكىُ ١٘ثحش ضٍضَ ضشش٠ؼحش ٚؾٛد ػذ 

.جٌّخحؽش ِٓ

جٌذفحع ػحضك ػٍٝ ٠مغ جٌىٛجسظ ِؿحذٙس ػرة أْ خحؽة جػطمحد ٚؾٛد 

.ِٚشطشوس ؾّحػ١س ِغإ١ٌٚس جػطرحس٘ح جٌٝ جٌكحؾس ٚ فمؾ جٌّذٟٔ

ِْكذدز أل٘ذجف ذٕحء ضمحَ فٍغط١ٓ فٟ جٌّخحؽش ضم١١ّحش دسجعحش ج  

 ِخحؽش ضك١ًٍ دسجعحش ال٠ٛؾذ ق١ع ػحِس ٟ٘ ٚ ضكذ٠ػٙح ٠طُ ٌُ ٚ

 جٌّطرؼس ِٕٙؿ١طٙح ٚ ٌٍضالصي ٘ٛ ٚؾذ ِح ِؼظُ ٚ خطش ٌىً ِطخظظس

 شحٍِس ِغٛقحش الؾشجء جالِىح١ٔحش ٌمٍس ٔظشج جٌغش٠ؼس جٌطم١١ّحش ٟ٘

  .فٍغط١ٓ ِغطٜٛ ػٍٝ



:جٌٕطحتؽ ذكغد جال٠ٌٛٚحش

(جٌّرىش جالٔزجس) جٌالصِس ٚ جٌؼشٚس٠س جٌّؼذجش ٚ جالؾٙضز فٟ ٔمض 

 ضٛفش ػذَ ٚ جٌالصِس جٌّحد٠س جالِىح١ٔحش ضٛفش ػذَ جٌّرىشٚ ٌالٔزجس

. فٍغط١ٓ فٟ صٌضجٌٟ سطذ شرىس

رٚ ٚ ٍِف ؽٍد ذحضص ِٛقذ ؾغشجفٟ ِؼٍِٛحضٟ ِشوض الٔشحء جٌكحؾس 

.ج٠ٌٛٚس

جألػٍٝ ذحٌّؿٍظ ِطّػٍٗ جٌمطحػحش ِطؼذدز ٚؽ١ٕس ِٕظِٛس ٠ٛؾذ 

 غحٌر١س ٚػؼ٠ٛس ست١غح جٌذجخ١ٍس ٚص٠ش ِٓ جٌّشىٍس جٌّذٟٔ ٌٍذفحع

 ٚجٌٕمحذحش جٌخحص ٚجٌمطحع جٌشع١ّس ٚجٌّإعغحش جٌٛصجسجش

.ٚجٌؿحِؼحش



:جٌٕطحتؽ ذكغد جال٠ٌٛٚحش

ِٓ ٓجٌّٕٙحؼ ِغطٜٛ ػٍٝ ور١شز جٔؿحصجش ضكم١ك ضُ جٔٗ جٌمٛي جٌّّى 

 ِخحؽش ِٓ ذحٌكذ جٌّطؼٍمس جٌّغحلحش ِٓ جٌؼذ٠ذ ٕ٘حٌه ق١ع جٌؿحِؼٟ

 جٌٛؽٓ ؾحِؼحش وحفس ػٍٝ ال٠ٕطرك ٘زج جْ جالشحسز الذذ ٌىٓ جٌىٛجسظ

.جٌّخحؽش جٔٛجع وحفس ػٍٝ ٚوزٌه

َِؿحي فٟ جٌططر١م١س جٌؼ١ٍّس ٌٍركٛظ ٚجػكس ٚؽ١ٕٗ ِٛجصٔس ٚؾٛد ػذ 

.جٌىٛجسظ ِخحؽش ِٓ جٌكذ

جٚ جٌذػح٠حش جٚ جٌٛغحتم١س جالفالَ جٚ جٌّطرٛػحش الػذجد جٌالصِس جٌّٛجسد لٍس 

. جٌّؿطّؼٟ جٌٛػٟ ٌشفغ جالػالَ ٚعحتً



:جٌٕطحتؽ ذكغد جال٠ٌٛٚحش

ضمَٛ جٌضسجػس ،ٚٚصجسز جٌر١ثس وٛصجسز جٌّؼ١ٕس جٌٛؽ١ٕس جٌّإعغحش ِٓ ػذد ٕ٘حٌه 

 ذحػذجد جٌر١ثس ٚصجسز لحِص ق١ع  جٌر١ث١س جٌٕظُ خذِحش ٚجعطؼحدز ٌكّح٠س ذح١ٌحش

.جٌّٕحخ١س جٌطغ١شجش ِغ ٌٍطى١ف فٍغط١ٕ١س جعطشجض١ؿ١س

 جٌّطؼشس٠ٓ ذطؼ٠ٛغ جٌٛصسجء ِؿٍظ ٠مَٛ ٌٚىٓ جؾطّحػٟ جِحْ شرىحش ال٠ٛؾذ 

  قحي فٟ جٚ ِػال جٌر١ٛش ٘ذَ ِٓ جالقطالي ٌّّحسعس جٌّٛجؽ١ٕٓ ضؼشع قحي فٟ

 ٘زٖ ِٓ جٌؼ١ٕفس جٌؿ٠ٛس جالقٛجي ٔط١ؿس ؾغ١ّس الػشجس جٌّضجسػ١ٓ ضؼشع

. جٌغزجتٟ جالِٓ ذشٔحِؽ ٘ٛ جٌضسجػس ٚصجسز فٟ جٌرشجِؽ



:جٌٕطحتؽ ذكغد جال٠ٌٛٚحش

ٚجٌّإعغحش ٚجألذشجؼ وحٌّذجسط جٌكغحعس جٌّرحٟٔ ػٍٝ جٌضٌضجٌٟ جٌىٛد ضطر١ك 

 ذزٌه جالٌطضجَ جْ جٌمٛي ٠ّىٓ ال ٌٚىٓ جٌخطشز جٌّٕشحش ٚ جٌّذٟٔ وحٌذفحع جٌكشؾس

 ضكًّ ػٍٝ لذسز جوػش ١ٌىْٛ ِغرمح ذٕحؤٖ ضُ ٌّح ضأ١ً٘ ذشجِؽ ٠ٛؾذ ال ٚ وٍٟ

.جٌّخحؽش

oِذٜ ٚ جٌطشذس ذفكض ٠طؼٍك ف١ّح جألسجػٟ جعطخذجَ ع١حعس ضطر١ك فٟ ػؼف 

.جٌّىحٟٔ ٚجٌطخط١ؾ جٌّٛلغ ِالتّس

ِٟشحس٠غ ِػً جٌطشذس جٔؿشجف ٌّٕغ جؾشجءجش ٕ٘حن جٌضسجػٟ جٌطخط١ؾ ػ١ٍّس ف 

 ػٍٝ ٠ؼًّ جٌزٞ جٌطشؿ١ش ٔظحَ ٚوزٌه جالعطٕحد٠س جٌؿذسجْ ٚذٕحء جٌّحتٟ جٌكظحد

.ضكذ٠ذج غضز لطحع فٟ جٌشِحي ٚصقف جٌطظكش ِٓ جٌكّح٠س

oٌٍكذ ١ِضج١ٔس ٚجػف ذشىً ضطؼّٓ جٌىٛجسظ ذؼذ ٌٍطؼحفٟ قى١ِٛس ذشجِؽ ٠ٛؾذ ال 

 ِٓ ػذد ٌذٜ ِكذٚدز ٚذشجِؽ دسجعحش ٕ٘حن جٌىٛجسغٛجّٔح ِخحؽش ِٓ

.جٌّإعغحش



:جٌٕطحتؽ ذكغد جال٠ٌٛٚحش

ْٚخحطس - جٌىرشٜ جٌط٠ّٕٛس ٌٍّششٚػحش جٌىٛجسظ ِخحؽش أغش ضم١١ُ ئؾشجءجش ج 

 جٌطذػ١ُ جٚ جال٘طّحَ لٍس ِٓ ضؼحٟٔ فٍغط١ٓ فٟ صجٌص ِح جٌطكط١س جٌر١ٕس ِشحس٠غ

. جٌّؿحي ٘زج فٟ جٌمحٟٔٛٔ

ْل٠ٛس ِإعغ١س ٚع١حعحش ٚلذسجش آ١ٌحش ضٛجفش أل١ّ٘س جٌكم١مٟ جإلدسجن ػذَ ئ 

 جٌكذ جٌٝ جٌشج١ِس جٌؿٙٛد ضرؼػش جٌٝ أدٜ ِخحؽش٘ح ِٓ ٚجٌكذ جٌىٛجسظ إلدجسز

 ٚجٌٛوحالش جٌشع١ّس جٌّإعغحش ِغطٜٛ ػٍٝ جٌىٛجسظ خطش ِٓ ٚجٌّؿحذٙس

. جٌشش٠ىس

ٌٍْخشٚؼ ذ١ٕٕح ف١ّح جٌطٕغ١ك ػٍٝ جٌمذسز ٟ٘ ضٛجؾٕٕٙح جٌطٟ جٌطكذ٠حش أُ٘ ِٓ ج 

 جٌّشطشوس ٚجٌطذس٠رحش جٌىٛجسظ ٌّٛجؾٗ ذحٌطخط١ؾ ٠طؼٍك ف١ّح ِشطشن ذطظٛس

. جٌؿح٘ض٠س ٚسفغ جٌىٛجسظ ِؿحذٙس فٟ جٌخحطس جٌّٛجصٔحش ٚضخظ١ض



:جٌٕطحتؽ ذكغد جال٠ٌٛٚحش

ِمذجسٖ ِح جٌذٌٚس ١ِضج١ٔس ِٓ ٌٗ ِخظض ٌٍطٛجسب ٚؽٕٟ طٕذٚق ٠ٛؾذ % 

 جٔٗ جال جٌىٛجسظ ٌّؿحذٙس ؽٛجسب طٕذٚق إلٔشحء ستحعٟ لشجس ٕٚ٘حن 2.26

 ٌذػُ ٌٍطٛجسب جقطشجص٠س ٚآ١ٌحش ِح١ٌس جقط١حؽحش ضطٛجفش ٚال ِفؼً غ١ش

 ٚجالػطّحد جاللطظحدٞ ػؼف).جٌكحؾس ػٕذ جٌىٛجسظ ِٓ ٚجٌطؼحفٟ جالعطؿحذس

.(جٌخحسؾ١ٗ جٌّغحػذجش ػٍٝ

خالي ِٓ ضغؼٝ ٌٚىٓ جٌّؼٍِٛحش ضرحدي ِؿحي فٟ ؽش٠مٙح ضشك فٍغط١ٓ ضضجي ال 

 جٌّإعغحش ذ١ٓ جٌّؼٍِٛحش ٌطرحدي جضظحالش ِٕظِٛس جعطكذجظ جٌمحدِس جٌرشجِؽ

 ٌطم١ًٍ ؾٛدز ٚ ذفؼح١ٌس جٌطٛجسب قحالش فٟ جدجسضٙح ٚ جٌؼالٌمس رجش

.(.(GEOsdiجٌخغحتش



:التحديات الكلية  

 َٛٙجٌؿذ٠ذز جٌّفح١ُ٘ جقذ ٘ٛ ِخحؽش٘ح ِٓ جٌكذ ٚ جٌىٛجسظ ٚ جدجسز ِف ٚ  

 جٌّٕٙؿٟ ٌٍطؼ١ّٓ ع١حعٟ دػُ جٌٝ ِحعس ذكحؾس جٌطٟ ٚ فٍغط١ٓ فٟ جٌّغطكذغس

.ِشجقٍٙح وحفس فٟ جٌىحسغس جدجسز ذشجِؽ ضٕف١ز ٚ ضظ١ُّ فٟ ٌٙح

ٚ غ١ش صجٌص ِح جٌّغرمس جٌخطؾ ػغ ٚ خالي ِٓ جٌطؼحفٟ ٌّشقٍس جالعطؼذجد جْ وّح 

.جٌطؼحفٟ ٚ ذحالغحغس ِٕٗ جوػش ذحالعطؿحذس ِشضرؾ جالعطؼذجد ِفَٙٛ فحْ جػكس ٚ

 َػف٠ٛس فّؼظّٙح جٌغحذمس جٌخرشجش ٚ جٌطؿحسخ ِٓ جٌظك١ف ذحٌشىً جالعطفحدز ػذ 

 ٚ جٌرشجِؽ ٚضط٠ٛش ضظ١ُّ الػحدز ِٕٙؿ١س ذظٛسز ِذسٚعس جٚ ِٛغمس ١ٌغصٚ

.جٌّغطفحدز جٌذسٚط ضؼ١ُّ ٚ جٌّطىشسز جالخطحء ٌطالفٟ جٌّطشٚقس جٌخطؾ



ٚػغ جٌّؿطّغ جٌفٍغط١ٕٟ

-:جْ ٚػغ جٌّؿطّغ جٌفٍغط١ٕٟ قشؼ ٚ شذ٠ذ جٌطؼم١ذ ٔظشج الْ

ٚجٌمشٜ جٌّخ١ّحش فٟ جٌؼشٛجتٟ جٌغىٓ ِٓ جٌٕطحق ٚجعؼس قحالش ٕ٘حن 
ٚجٌّذْ

جعظ ػٍٝ ل١حِٙح ٌٚؼذَ جٌطمحدَ ٔط١ؿس ور١شز ٚذاػذجد ٌٍغمٛؽ آ٠ٍس ِٕحصي 
طك١ف ػ١ٍّس

ػٕذ جٌالصِس جٌّططٍرحش ِغ ٌٍطؼحًِ ِإٍ٘س غ١ش ٚؽشق ِٕٚشحش ِإعغحش 
ِح وحسغس قذٚظ

جٌخرشجش ٚلٍس جالِىحٔحش ِكذٚد٠س

ٗجٕٔح جٌؼٍُ ِغ جٌؿّحػ١ٗ جال١ٙٔحسجشٚ جالسػ١ٗ جالٔضاللحش ٚؾٛد جٌٝ ذحالػحف 
 ػٍٝ ػٍّٕح فٟ ٔؼطّذ ٚجّٔح ذٕح خحطٗ فٍغط١ٕ١ٗ ٚؽ١ٕٗ ذٕحء وٛدجش ٍّٔه ال

. 1964 ػحَ جٌّٛػٛػٗ جٌمذ٠ّٗ جالسد١ٔٗ جٌىٛدٖ

جٌّذٟٔ جٌّؿطّغ ِٕظّحش ٚضٛؾٙحش ػًّ فٟ ضشطص    



جٌططٍؼحش جٌّغطمر١ٍس

ستجابة التخفيف من آثار الكوارث ورفع قدرات المجتمع الفلسطيني لضمان ل
:فعالة وسريعة البد من 

الجهد لتركيز المناسبة اآلليات واعتماد الضرورية التشريعات استكمال 
 السيناريوهات وضع  يتم المخاطر تحليل دراسات إلى استنادا الوطني

.المواجهة

مراحلها بكافة الكوارث الدارة وطنية موازنة تخصيص .

المتاحة المحلية الموارد الستثمار األمثل التخطيط .

للجميع متوفرة تكون الكوارث عن المعلومات قواعد بناء .

الرئيسية باألخطار المتعلقة البيانات ونشر  وحفظ لمتابعة أنظمة وجود 
.التضرر وقابلية

المستويات جميع على والخطط للبرامج وتقييم متابعة آلية وضع.

االراضي استخدام سياسة .



جٌططٍؼحش جٌّغطمر١ٍس

بعد لما األعمار وإعادة للتعافي الدولية والمعايير المواصفات تطبيق 
.الكوارث

بالزالزل الخاصة البناء كودات تطبيق

مجال في العاملة المؤسسات جميع بين للتعاون واألنشطة البرامج وضع 
. الكارثة إدارة

مراحل من مرحلة كل في المؤسسات هذه من لكل الرئيسي الدور تحديد 
.الكارثة

الخطط جميع وتقييم والضعف القوة نقاط لتحديد السيناريوهات عمل 
. الكوارث بمواجهة المتعلقة

جانب إلى تعتمد فلسطين في الكوارث لمواجهة وطنية خطة تطوير 
 الدولية لالستراتيجة االساسيه التوجيهات على المدني الدفاع إستراتيجية

. الكوارث أخطار من للحد

والفنية المادية القدرات بناء الستكمال مانحين عن البحث.



 جٌطكذ٠حش

قلة الموارد•

االحتالل عدم توافر ااالستقرار السياسي •

تداخل الصالحيات بين المؤسسات  •

عدم استكمال انجاز خطط الطوارئ للمؤسسات ذات العالقة•

عدم وجود مأوى للنازحين •

لجة االثار المادية للكوارث و ضعف القدرة على اعدم القدرة على مع•
توفير المتطلبات اللوجستية 

عدم وجود نظام شامل لالنذار المبكر•



شكرا لحسن استماعكم


