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األطراف متابعة ومراجعة إطار عمل ھیوجو من خالل إشراك مختلف 
  المعنیة

2011 - 2013  

  قالب متابعة إطار عمل ھیوجو

  ملحوظات للمستخدمین

المعلومات عن التقدم المحرز في إطار عمل  لتسجیل الكترونیة من خالل االنترنت یوجو ھي أداةأداة متابعة إطار عمل ھ
والغرض الرئیسي من ھذه .  ھیوجو، وھذه المعلومات تنتج من خالل عملیة المراجعة التي یقوم بھا المعنیون المتعددون

الحد من  إجراءات اتخاذ يف اھتواجھ يالتدیات األداة ھو مساعدة البلدان على متابعة ومراجعة التقدم المحرز والتح
ً أل يعلى المستوى الوطن يمخاطر الكوارث والتعاف   .جوولویات إطارعمل ھیووفقا

وتختلف ھذه النسخة عن غیرھا ألنھا تدعو البلدان للمساھمة في االستشارات األولیة الخاصة باإلعداد لما بعد إطار عمل 
  1.ھیوغو وما قد یتبعھ

بتصمیم أداة متابعة إطار عمل ھیوجو وتعمل على " UNISDR"كتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث م ولقد قام
إلى ھذه األداة إلى إنتاج المدخلة المعلومات تؤدي و  www.preventionweb.netتنسیقھا من خالل الموقع اإللكتروني  

ركة من سھولة الوصول إلى معلومات مخاطر الكوارث سوف تمكن البلدان المشاوالتي  مراجعات شاملة للتقدم الوطني
  .المستقبلفي تقدم إحراز وتحلیلھا من أجل 

نقاط اتصال إطار  من خالل ةیلسلطات الوطنیة المعنل 2008أیار/منذ مایوداة متابعة إطار عمل ھیوجو متاحة آأصبحت 
ً  عمل ھیوجو نقطة /محددة خاصة بكل دولةستخدم وكلمة سر ھویة مبواسطة  ویتم تمكینھم من استخدام األداة الكترونیا

  :داة متابعة إطار عمل ھیوجو على شبكة اإلنترنت على العنوانآیمكن الدخول إلى  .اتصال

monitoring/-http://www.preventionweb.net/english/hyogo/Hyogo Framework for Action  

ذج عمل یمكن لنقاط االتصال الوطنیة استخدامھ إلجراء عملیات لیعمل بمثابة نمو االكترونيھذه الوثیقة ھي عینة للقالب 
 يوالتعاف إجراءات الحد من المخاطر تنفیذ يف یواجھونھا يالت االستشارات الوطنیة لمراجعة التقدم المحرز والتحدیات

  .جیةمنھ استشارات كافة الشركاء بطریقة بعدعلى مناقشة وتسجیل المدخالت  وھذا القالب سوف یساعد. منھا

ً ألداة المتابعة المنشورة على اإلنترنت بأكبر قدر ممكن، مما یتیح وقد تم مراعاة أن یكون ھذا القال ب محاكیا تماما
ونحن ندعوك الستخدام ھذا القالب في عملیات  .الفرصة للتعرف على متطلبات أداة المتابعة قبل الدخول على الشبكة

  .ك من نتائج إلى أداة متابعة إطار عمل ھیوجوالتشاور الوطني، ثم إدخال ما ینتج عن ذل

برجاء االتصال بالمكتب اإلقلیمي .  ھذا وسیتم توفیر القالب باللغات االنجلیزیة والفرنسیة واالسبانیة والعربیة والروسیة
  .لإلستراتیجیة الدولیة للحد من الكوارث للحصول على النسخة التي تناسبك

  !ار عمل ھیوجو في مھمتكم للحد من مخاطر الكوارث على جمیع المستویاتمتابعة إطنتمنى أن تساعدكم أداة 

                                                   
http://www.unisdr.org/files/25129_towardsapost2015frameworkfordisaste.pdf   لمزید من المعلومات یرجى مراجعة 1 
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  كیفیة االستخدام

.  وھناك نسخة لجمیع ھذه األقسام في ھذا القالب - أقسام یجب إدخال بیاناتھا  10تشمل أداة متابعة إطار عمل ھیوجو 
  .ویضم كل قسم عددا من األقسام الفرعیة كما ھو موضح أدناه

سام على مقدمة تقوم بتعریف نطاق القسم وإلقاء الضوء على أھمیتھ وإعطاء اإلرشادات حول كیفیة تحتوي كل األق
  .استیفاء األقسام الفرعیة

ً تعلیمات تفصیلیة لتسھیل استخدام أداة المتابعة ،داة متابعة إطار عمل ھیوجوآوعند الدخول على    .ستجد أیضا
  .سام واألقسام الفرعیةجاء اإللمام بالجوانب العامة لكل األقالر  .1
بمعنى أنھ یجب إكمال الحد األدنى من المعلومات في كل قسم فرعي .  إجباریة أجزاءكل قسم فرعي یحتوي على   .2

  .یكتمل التقریر حتى
مكنك استكمال األقسام واألقسام الفرعیة بأي ترتیب من شأنھ تسھیل جمع المعلومات والمشاورات مع الشركاء ی  .3

  .والتحلیل
.  األخیرةمراجعة البالنسبة لألھداف االستراتیجیة المعلنة في دورة " النتائج"، سیطلب منك تقدیم 1في القسم   .4

ً سھذا القسم (   ).في دورات سابقةفقط لتلك البلدان التي أتمت تقریر التقدم المحرز  یكون متاحا
لق بكل من األھداف االستراتیجیة الثالثة ، سیطلب منك بیان بشأن التركیز الوطني الحالي فیما یتع2في القسم   .5

   .)وھذا ھو القسم األول بالنسبة للبلدان التي سوف تبدأ عملیة المراجعة ألول مرة.  (إلطار عمل ھیوجو
فیذ األنشطة الرئیسیة على النحو المبین في تن،  تساعدك على تقییم مدى التقدم المحرز في 7 الى 3من  األقسام   .6

  .إلطار عمل ھیوجو األولویات الخمس
أو عوامل محفزة لتحقیق التقدم " المحركات"، سیساعدك على تقییم مجاالت أو قضایا معینة تكون بمثابة 8القسم   .7

  . الملموس في الحد من مخاطر الكوارث والتعافي منھا على المستوى الوطني والمحلي
نفیذ اإلجراءات الوطنیة والمحلیة للحد من مخاطر ، سیساعدك على إیجاز التحدیات الكلیة التي واجھت ت9القسم   .8

الكوارث، وعلى إعادة تقییم األولویات الحالیة لتقدیم بیان عن التوقعات المستقبلیة للبلد فیما یتعلق باألھداف 
  .الوطنیة للحد من مخاطر الكوارث

وبرجاء .  ة الكلیة للتقدم المحرزبعملیة المراجع األطراف المعنیة، سیطلب منك تقدیم تفاصیل بشأن 10في القسم   .9
  .الذین ساھموا في عملیة المراجعة األطراف المعنیةأن تشمل التفاصیل جمیع 

  نعرض األقسام وأقسامھا الفرعیة:  للمرجعیة السریعة

  أقسام فرعیة 3  . . . . . . . . . . . . . . النتائج: 1قسم 

  رعیةأقسام ف 3  . . . . . األھداف االستراتیجیة: 2قسم 

  أقسام فرعیة 4  . . . . . . . . . 1أولویة العمل : 3قسم 

  أقسام فرعیة 4  . . . . . . . .  2أولویة العمل : 4قسم 

  أقسام فرعیة 4  . . . . . . . . .  3أولویة العمل : 5قسم 

  أقسام فرعیة 6  . . . . . . . . . 4أولویة العمل : 6قسم 

  أقسام فرعیة 4  . . . . .. . . .  5أولویة العمل : 7قسم 

. . . . . . . . . . التقدم  محفزات: 8قسم 
.  

  أقسام فرعیة 6

  أقسام فرعیة 3  . . . . . . .التطلعات المستقبلیة: 9قسم 

    األطراف المعنیة: 10قسم 
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  النتائج:  1قسم 
  .السابقةھذا القسم یتاح فقط للبلدان التي أتمت تقاریر عملیة المراجعة عن الدورة   )أ 

اإلنجازات التي تحققت فیما یتعلق باألھداف االستراتیجیة المعلنة في الدورة  تسجیلالھدف من ھذا القسم ھو   )ب 
  .السابقة لمراجعة التقدم المحرز، وھو الذي یعكس اإلجراءات المتخذة في كل مجال من األولویات الخمس

  .عند الحاجة لیھاإ للرجوعطار عمل ھیوجو الھدف االستراتیجي في تقریر المراجعة إل ببیانات االحتفاظبرجاء   )ج 

  ".األھداف االستراتیجیة"البلدان المشاركة في عملیة المراجعة للمرة األولى، سوف تبدأ عملیة المراجعة من قسم   )د 

  
  1النتیجة االستراتیجیة للھدف العام 

  )كلمة كحد أقصى 300( بیان النتیجة

 واع الكوارث ونتائجھا وكیفیة الحد من مخاطرھاتم إعداد الدراسات اإلستراتیجیة التي تبین أن .1

اھتمام المؤسسات الرسمیة وشبھ الرسمیة ووضع العدید من الخطط واالستراتیجیات واآللیات للحد والتخفیف من نتائج   .2
 ..... الحمایة المدنیة ،الزراعة،في مجال الصحة–الكوارث 

 عامل معھا زیادة نشر الوعي المجتمعي لمسببات المخاطر وكیفیة الت  .3

 تم إدماج سیاسات إدارة الكوارث واألخطار البیئیة في خطط التنمیة واالستراتیجیات الوطنیة  .4

  

  

  2النتیجة االستراتیجیة للھدف العام 
  )كلمة كحد أقصى 300( بیان النتیجة

 .تفعیل دور المجلس األعلى للدفاع المدني .1

 لوضع الخطط المشتركة إلدارة الكوارث وجود التعاون المشترك بین جمیع المؤسسات والمجتمعات .2

 وجود قدرات علمیھ وكوادر بشریة  قادرة على التخطیط إلدارة المخاطر البیئیة والحد من أسبابھا وآثارھا  .3

 وجود قوة بشریة منضبطة و منظمھ  موزعھ على كافة المحافظات  .4

 طة وتقلیدیةوجود أجھزة اتصال سلكیة و ال سلكیة للمتابعة و السیطرة وان كانت بسی .5

 عقد دورات وورش العمل  في المحافظات في مجال اإلسعافات األولیة ، اإلنقاذ ، طب الكوارث، اإلخالء  .6

     

  

  3النتیجة االستراتیجیة للھدف العام 
  )كلمة كحد أقصى 300( بیان النتیجة

 .البدء بإعداد الخطة الوطنیة لمواجھة الكوارث.1
             ة بین المؤسسات ووضع آلیات وبرامج عمل وأسس قویة لتطویر المؤسسات إعداد الخطط اإلستراتیجیة المشترك.2

 في مجال التعامل مع الكوارث 

 .وضع استراتیجیات و خطط للتدریب المیداني وسیناریوھات لبناء القدرة على مجابھة الكوارث  .3

الترتیبات المؤسسیة لجمیع جوانب الحد من  إعداد وتقدیم مشاریع قوانین لتنظیم العمل في مجال إدارة الكارثة ووضع.4
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 )قانون الدفاع المدني ھوا لقانون الوحید الذي یحدد الجھة المعنیة بمجابھة الكوارث واألخطار(مخاطر الكوارث 

    

 

 األھداف االستراتیجیة:  2قسم 
  تعریفھا وأھمیتھا : األھداف االستراتیجیة

دولة، تم تحدید األھداف االستراتیجیة الثالث التالیة لتكون بمثابة  168بل من ق 2005عند اعتماد إطار عمل ھیوجو عام 
  :دلیل ألنشطة الحد من مخاطر الكوارث والتعافي منھا على كافة المستویات

اإلدماج األكثر فاعلیة العتبارات مخاطر الكوارث في سیاسات ومخططات وبرامج التنمیة المستدامة على جمیع   )أ 
 .یز على منع الكوارث وتخفیف آثارھا وزیادة االستعداد وخفض قابلیة التضررالمستویات، مع الترك

والتي  -وخاصة على مستوي المجتمعات  - تطویر وتعزیز المؤسسات واآللیات والقدرات على جمیع المستویات   )ب 
 .بوسعھا أن تشارك في بناء القدرة على مجابھة الكوارث

ي تصمیم وتنفیذ خطط الطوارئ وفي برامج االستجابة والتعافي التضمین المنھجي لمداخل الحد من المخاطر ف  )ج 
 .المجتمعات المتضررة تأھیلإلعادة 

  التوجیھات لھذا القسم
یھدف ھذا القسم إلى تقدیم بیان حول تركیز الجھود الوطنیھ على كل من األھداف االستراتیجیة الثالث التي   )أ 

 .حددھا إطار عمل ھیوجو

األھداف  كل منعكس الجھود المبذولة على المستوى الوطني الرامیة إلى تحقیق ی" كھدف"قم بصیاغة كل بیان   )ب 
 .االستراتیجیة الثالث

یجب أن تشیر البیانات إلى مجاالت التركیز التي تم تبنیھا للحد من مخاطر الكوارث واألخطار البیئیة على   )ج 
 .المستویین الوطني والمحلي

 .ولویات العمل الخمس إلطار عمل ھیوجوأتم تنفیذه في  یجب أن یعكس بیان األھداف االستراتیجیة ما  )د 

 .یحتوي ھذا القسم على ثالثة أقسام فرعیة یتعین استیفائھا، قسم لكل من األھداف االستراتیجیة الثالث  )ه 

 

  األقسام الفرعیة
  1مجال الھدف االستراتیجي 

مج التنمیة المستدامة على جمیع اإلدماج األكثر فاعلیة العتبارات مخاطر الكوارث في سیاسات ومخططات وبرا
  .المستویات، مع التركیز على منع الكوارث وتخفیف آثارھا وزیادة االستعداد وخفض قابلیة التضرر

  .برجاء تحدید كیف تم إدماج اعتبارات الحد من مخاطر الكوارث في سیاسات ومخططات وبرامج التنمیة المستدامة

 الضعفنقاط  للحد من على برامج وطنیة واسعة النطاق قدرة على التنفیذوال السیاسة العامة إطار تعزیز: 1مثال 
  الخطة االستراتیجیة أھداف من أجل تحقیق واالجتماعیة واالقتصادیة المادیة) قابلیة التضرر(

ت الوطنیة وشبھ البیئیة في خطط التنمیة على المستویا والمخاطرالكوارث مخاطر إدماج سیاسات إدارة : 2مثال 
من خالل السیاسات العامة القائمة وآلیات تنسیق إجرائات الحد من مخاطر الكوارث  یة والمحلیةالوطن

  .غیر ذلكوتخصیص میزانیات و

ً : 3مثال  بما في ذلك مخططات التحویالت  تم استحداث آلیات للحد من مسببات المخاطر واستخدامھا مؤسسیا
  .تكنولوجیات صدیقة للبیئةواستخدام ) ومنھا القروض الصغیرة(المالیة للمخاطر 
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  )كلمة كحد أقصى 300(بیان الھدف االستراتیجیي 

  

  المجلس األعلى للدفاع المدني( إعادة تفعیل المنظومة الوطنیة للحد من مخاطر الكوارث أو المنصة الوطنیة تم (
  .باعتبار الجھة الوطنیة المركزة للجھد الفلسطیني إلدارة الكوارث

 2013- 2011فقد نصت خطة التنمیة الوطنیة  ،اھتماما في مواجھة مخاطر الكوارث  یةنالفلسطیالسلطة  أولت 
تطویر جھاز الدفاع المدني وتحدیثھ  يفي عمل السلطة الفلسطینیة ھ األولویةالسیاسات التي تحتل  أھم أنعلى 

 .للكوارث والتعامل معھا االستجابةفي مجال  وإمكانیاتھوتعزیز قدراتھ 

 العمل على  و للقطاع الزراعي حول نظام مجابھة الكوارث واآلفات الزراعیة اإلستراتیجیةطة حجز بنود في الخ
 .مسودة قانون تأمین زراعي لمواجھة الكوارث التي تضرب القطاع بشكل مفاجئ

 نقابة(الجھات ذات العالقة  وباشرت ردنیة،األ الزالزل كودة تبني وتم للمنشاَت، الزلزالي التصمیم اعتماد 
 تأھیلیة، دورات إلجراء التحضیر في )النجاح جامعة في الزالزل ھندسة وحدة مع وبالتنسیق ندسینالمھ

، وسیتم العمل بمتطلبات الكود الزلزالي وتنفیذھا المباني تصمیم مجال في العاملین المھندسین قدرات لتطویر
  .ة للتنفیذ والمتابعة، وبوشر في وضع االلیات الالزم 2013بشكل اجباري ابتداء من بدایة العام 

   اعتماد مفاھیم الحد من مخاطر الكوارث في الدلیل العام للتخطیط الفیزیائي الستخدامات االراضي والبناء في
ً في الدلیل التفصیلي لكل فرع او تخصص  .البلدیات وھیئات الحكم المحلي، وسیتم اعتماد ھذه المفاھیم الحقا
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  :2مجال الھدف االستراتیجي 
والتي بوسعھا  - وخاصة على مستوي المجتمعات  -وتعزیز المؤسسات واآللیات والقدرات على جمیع المستویات تطویر 

  .أن تشارك في بناء القدرة على مجابھة الكوارث

برجاء تحدید كیف تم تطویر وتعزیز المؤسسات واآللیات والقدرات لبناء قدرات مجابھة الكوارث على المستویین 
  .نيالوطني وشبھ الوط

بناء لتنسیق الحد من المخاطر و ودون الوطني على المستوى الوطني القدرات الكافیة المؤسسات ذات تعزیز: 1مثال 
  .القطاعات المعنیةالقدرة على المجابھة حسب 

متكاملة لعملیة تنمویة قادرة شاملة والالمشاركة الفي التخطیط و على مستوى المجتمع المحلي تعزیز القدرات :2 مثال
 .إدارة المخاطر البیئیةو بعد الكوارث والتعافيعلى المجابھة  

  
  )كلمة كحد أقصى 300( بیان الھدف االستراتیجي

 

   العمل على تعزیز قدرات المجتمع الفلسطیني للحد من مخاطر الكوارث و القدرة على مجابھة الكوارث من
یات، ادارة المعلومات و تكنولوجیا المعلومات، اللوجست(خالل العمل مع برنامج الغذاء العالمي للدعم في مجال 

تعزیز االستعداد للكوارث من : و النتائج المتوقعة من التعاون المشترك أوال و االتصاالت في حاالت الطوارئ
وتطویر منظومة ادارة معلوماتیة و نظام اتصاالت في حاالت الطوارئ و الكوارث خالل التنسیق الفعال 

 وإدارةلالستعداد ) موقع(االت في الدفاع المدني الفلسطیني ، إنشاء صفحة الكترونیة تطویر نظام االتص:مثل
لتعزیز دعم جمع المعلومات و توزیعھا لالستعداد للطوارئ و  الطوارئ، تقدیم تطبیقات لألجھزة الخلویة 

بكر م إنذارنظام  إنشاءغرفة عملیات مركزیة و مركز اتصاالت للطوارئ،  إنشاءاالستجابة لھا، 
و الوعي المجتمعي لالستعداد للطوارئ و الكوارث و ادوات تعزیز ثقافة الحد من مخاطر الكوارث للطوارئ،

تعزیز التنسیق ودعم الدفاع المدني : ثانیا   االستجابة على مستوى المجتمع المحلي و متضمنا المدارس
خطط  االستجابة  إعدادعة من خالل استكمال الفلسطیني لرفع القدرة اللوجستیة لتمكین االستجابة الفعالة والسری

 . مخزن مرن للوازم الطوارئ و اللوجستیات وإنشاء  للطوارئ

  النشرات الجویة والتحذیرات لكافة الجھات ذات  إصدارالحفاظ على سالمة األرواح والممتلكات من خالل
  .اإلعالمیة لمجابھة المخاطرالنشرات الدوریة  إصدارالعالقة و 

 درات من خالل المشاركة المجتمعیة في اللجان المحلیة المعنیة بالحد من مخاطر الكوارث و تعزیز تعزیز الق
 . المفھوم التطوعي في الوطن كفرق استجابة أولیة لحین وصول الجھات المعنیة

  عقد العدید من ورشات العمل و الندوات المتعلقة بمفاھیم الحد من مخاطر الكوارث و ادارة الكوارث لرفع
 .القدرات و الكفاءات على المستوى الوطني و زیادة الوعي المجتمعي لنشر ثقافة الحد من مخاطر الكوارث

  

  

  3مجال الھدف االستراتیجي 
التضمین المنھجي لمداخل الحد من المخاطر في تصمیم وتنفیذ خطط الطوارئ وفي برامج االستجابة والتعافي إلعادة 

  .تأھیل المجتمعات المتضررة

مجابھة للتطویر وتعزیز المؤسسات واآللیات والقدرات  على المستوى الوطني والمحلي يالعمل الجاراء تحدید رجال
  .واالستجابة لھا بفعالیة ووقت مناسب وتحسین إدارة مخاطر الكوارث بعد حدوثھاالكوارث 

  

على  وإضفاء الطابع المؤسسي ع الكوارثبعد وقوبرامج التعافي اإلدارة البیئیة و لتنفیذ آلیات وأدوات اعتماد تم :1 مثال
 .مختلف المستویات
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ذات االھتمام المخاطر البیئیة المحتملة واالستجابة للكوارث لرصد و على جمیع المستویات تعزیز القدرات :2مثال 
  .واإلقلیمي والدولي الوطني

  
  )كلمة كحد أقصى 300( تیجيبیان الھدف االسترا

 

 القطاعات ذات العالقة إلنشاء أنظمة إنذار مبكرة و االستجابة شر بین كافة التنسیق المباتعزیز القدرات و
 .األرواحللحد من الخسائر والحفاظ على  للكوارث

  المجتمع المحلي اثناء الطوارئ و بناء منظومة اتصاالت وطنیة والیات تكنولوجیة من اجل التواصل الفعال مع
 .العادیةتصال وسائل اال )انھیار(جھات الطوارئ عند انقطاع 

 تحسین و تقویة  نظم ادارة المعلومات و االتصاالت لتلبیة استجابھ فعالة و سریعة في حاالت الطوارئ. 

  القدرات اللوجستیة لالستجابھ للطوارئ و الكوارث للتقلیل من خسائر االرواحبناء. 

  التقییم السریع 

 

 

  

  

  لخمس إلطار عمل ھیوجولمجاالت األولویات ا:  7 -  3توجیھات مشتركة لألقسام 

ھو مساعدتك على تقییم مدى التقدم المحرز فیما یتعلق بتنفیذ األنشطة التالیة الھدف من ھذه األقسام الخمسة   )أ 
  .الرئیسیة على النحو المبین في أولویات العمل إلطار عمل ھیوجو

ما یتعلق بتنفیذ حدد مستوى مناسب من التقدم بحیث یعكس بشكل واقعي مدى وطبیعة التقدم المحرز فی  )ب 
  .المدرجة تحت كل أولویة للعمل" المؤشرات األساسیة"

تقییم البلد على المستوى / كل قسم فرعي سوف یتیح مساحة لوصف بعض األسباب الرئیسیة للسیاق العام لمرتبة  )ج 
  .المشار إلیھ

، والتوصیات حول تسلیط الضوء على التحدیات الرئیسیة التي تواجھھا السلطات الوطنیة والوكاالت الشریكة  )د 
 .كیفیة التغلب علیھا مستقبالً 

  

  األسئلة األساسیة ووسائل التحقق
األسئلة "و.  بعض المجاالت األساسیة ضمن المؤشرات الرئیسیة یتم التأكید علیھا من خالل أسئلة أساسیة معینة  )ه 

وكل المجاالت .  ھافي كل مؤشر ھي واحد فقط من المجاالت الھامة التي تحتاج إلى التأكید علی" األساسیة
األخرى للمؤشرات األساسیة تحمل نفس القدر من األھمیة، وبالتالي یجب أن ینعكس ذلك في جزء السرد 

  .لكل قسم من األقسام الفرعیة من المؤشر األساسي" الوصفي"

ال على لمستوى التقدم المحرز، كما تقدم أیضا دلی ھي مجموعة من قوائم التحقق توفر دلیالً " وسائل التحقق"  )و 
 .التقدم في بعض من المجاالت المحددة

  

عند إدخال المعلومات ذات الصلة، یرجى التركیز على المؤشرات األساسیة الكلیة، ولیس فقط األسئلة   :ملحوظة ھامة
  .األساسیة ووسائل التحقق
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  1أولویة العمل : 3قسم 
  التعریف واألھمیة: 1أولویة العمل 

  وارث أولویة وطینة ومحلیة ذات أسس مؤسسیة قویة لتنفیذھاضمان أن الحد من مخاطر الك
إن الدول التي تقوم بتطویر أطر سیاسیة وتشریعیة ومؤسسیة للحد من مخاطر الكوارث، والتي تستطیع متابعة التقدم من 

ركة وااللتزام خالل مؤشرات محددة وقابلة للقیاس یكون لدیھا قدرة أكبر على إدارة المخاطر وتحقیق اإلجماع على المشا
  .بإجراءات الحد من مخاطر الكوارث من قبل كل قطاعات المجتمع

یمكن على " مؤشرات أساسیة"تتضمن أربعة  1وعلى ضوء ما تم تحدیده في إطار عمل ھیوجو، فإن أولویة العمل 
  :أساسھا متابعة ومراجعة التقدم والتحدیات التي تواجھ التنفیذ

للحد من مخاطر الكوارث مع المركزیة في المسؤولیات والقدرات على وجود إطار سیاسي وتشریعي وطني  .1
 .جمیع المستویات

 .توافر موارد كافیة مخصصة للقیام بأنشطة الحد من مخاطر الكوارث على جمیع المستویات اإلداریة .2

 .التأكید على مشاركة المجتمع والالمركزیة من خالل تخصیص الموارد وتفویض السلطات للمحلیات .3

 .منظومة وطنیة متعددة القطاعات وفاعلة للحد من مخاطر الكوارث وجود .4

  

 

  التوجیھات لھذا القسم
إلطار  1الھدف من ھذا القسم ھو المساعدة على تقییم التقدم في تنفیذ األنشطة الرئیسیة التي حددتھا األولویة   )أ 

  .عمل ھیوجو

" المؤشرات األساسیة"حرز بالنسبة لتنفیذ تحدید مستوى مناسب للتقدم یعكس بواقعیة مدى وطبیعة التقدم الم  )ب 
  .ألولویة العمل

تقییم البلد على المستوى / كل قسم فرعي سوف یتیح مساحة لوصف بعض األسباب الرئیسیة للسیاق العام لمرتبة  )ج 
  .المشار إلیھ

حول  تسلیط الضوء على التحدیات الرئیسیة التي تواجھھا السلطات الوطنیة والوكاالت الشریكة، والتوصیات  )د 
  .كیفیة التغلب علیھا مستقبال

 .1ھذا القسم لھ أربع أقسام فرعیة یجب استیفاء بیاناتھا وھي مقابلة للمؤشرات األساسیة األربع ألولویة العمل   )ه 

سیتم األخذ  بالمعلومات المتاحة في العملیة االستشاریة لتطویر ما بعد ھیوغو لذا یرجى توفیر أمثلة لتوضیح   )و 
 . المعلومات

  

  ام الفرعیةاألقس
وجود إطار سیاسي وتشریعي وطني للحد من مخاطر الكوارث مع المركزیة في المسؤولیات  :1المؤشر األساسي 

 .والقدرات على جمیع المستویات
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جوانب الحد من  لجمیعإن دستور الدولة والقوانین والنظام الحكومي ھم األساس لتطویر الخطط والترتیبات المؤسسیة 
وتقییم تلك العوامل یمكن أن یكشف عن ثغرات في الموارد والقدرات التي كانت غیر مستغلة في .  مخاطر الكوارث

ً إرشاد الحكومة فیما یتعلق .  الماضي كما أن وجود إطار من السیاسات الشاملة للحد من مخاطر الكوارث من شأنھ أیضا
  .بسیاسات واستراتیجیات الحد من مخاطر الكوارث

  

  مستوى التقدم
ستویات التقدم الفرصة لتقییم الذات بشأن السیاسات والبرامج والمبادرات المستدامة الھادفة إلى تحقیق أھداف الحد تتیح م

  .من المخاطر

 بعض التقدم البسیط مع عدد محدود من مؤشرات التقدم من حیث الخطط أو السیاسات .1

 بعض التقدم ولكن بدون سیاسة منھجیة أو التزام مؤسسي .2

 زام المؤسسي ولكن اإلنجازات لیست شاملة أو كبیرةتم تحقیق االلت .3

 تم تحقیق إنجازات كبیرة ولكن یوجد قصور في الموارد والقدرات .4

 إنجازات شاملة والتزام وقدرات مستدامة على جمیع المستویات .5

  

/ ا كانت اإلدارةما إذ -على سبیل المثال  -، قد یحدد بتقییم 1،  في أولویة العمل 1مستوى التقدم في المؤشر األساسي 
السیاسة الوطنیة للحد من مخاطر الكوارث موجودة ویجري تنفیذھا بشكل مناسب، ومدمجة یشكل فعال في السیاسات 

ً على التخطیط للطوارئ وجھود الستجاة الفعالة للكوارث( القطاعیة و خطط التنمیة الوطنیة   ).وھذا لیس محصورا

  .ساعد على تحدید مستوى التقدم المحرز في كل من أولویات للعملوفیما یلي عرض لوضع االنجازات والذي قد ی
  :للمساعدة في تحدید مستوى التقدم المحرز في تنفیذ أولویات العمل إلطار عمل ھیوجو مثال

م یتوجد استراتیجیة لتقی"أمثلة على تقییم المؤشر  وصف عام لمستوى التقدم المستوى
 "طر الكوارثاخمالبیانات حول الحد من 

على مستدامة إنجازات شاملة والتزام وقدرات  5
 .جمیع المستویات

عملیات منھجیة تملك الموارد الالزمة لجمع توجد "
ونشر البیانات، مع القیام دوریا بالتقییم والتحلیل 

ویتم اإلعالن عن الخطط وااللتزامات  . والتطویر
 ."ویتم دمج العمل في برامج أخرى

ولكن یوجد قصور في تم تحقیق إنجازات كبیرة  4
 .الموارد والقدرات

توجد عملیات لجمع البیانات حول كافة األخطار "
وجد قصور في ی، ولكن قابلیة التضرربیانات معظم و

 ."توزیع البیانات وتحلیلھا 

تم تحقیق االلتزام المؤسسي ولكن اإلنجازات  3
 .و كبیرةألیست شاملة 

ھناك كن یوجد التزام منھجي نحو جمع البیانات ول"
لتحدید معلوماتیة الحتیاجات الھمیة اوعي محدود بأ

قصور في مھارات مع ، قابلیة التضررعوامل 
 ."داءالتخطیط ومھارات األ

بعض التقدم ولكن بدون سیاسة منھجیة أو التزام  2
 .مؤسسي

تم جمع بعض البیانات في الماضي ولكن بطریقة "
وماتیة معلھناك خطط لتحسین األنشطة الوارتجالیة، 

 ."ةدولكن الموارد والقدرات محدو

عض التقدم البسیط مع عدد محدود من مؤشرات ب 1
 .التقدم من حیث الخطط أو السیاسات

وعي محدود بأھمیة الجمع والتحلیل المنھجي "
 ."بالكوارث واألخطار المناخیةالمتعلقة للبیانات 
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  ال/ نعم؟  الستثمار الحكومیة قرارات التخطیط و اھل الحد من مخاطر الكوارث مدرج في 
  )ضع عالمة في المربع المناسب( وسائل التحقق

  خطة التنمیة الوطنیة  

  خطط واستراتیجیات القطاعات 

  سیاسات واستراتیجیات تغیر المناخ 

  قراألوراق االستراتیجیة للحد من الف 

  إطار المساعدة اإلنمائیة لألمم المتحدة/ المعد من قبل الدولة مع األمم المتحدة التقییم الوطني المشترك  

  سیاسات واستراتیجیات وخطط الطوارئ للدفاع المدني 

  

  ال /نعم؟  الكوارثتنظیمیة إلدارة مخاطر ) قوانین(تم تطویر أو إعداد تشریعات وأحكام ھل 
  

  )كلمة كحد أقصى 300( اذكر

  .تقییم البلد على المستوى المشار إلیھ/ برجاء وصف بعض األسباب الرئیسیة للسیاق العام لمرتبة

  تم إدراج سیاسة الحد من مخاطر الكوارث في خطة التنمیة الوطنیة، كما تم التأكید علیھا وإدراجھا  في بعض
  .)والزراعة كقطاع الصحة واألمن( تخطط واستراتیجیات القطاعا

  على انھ سیتم العمل حالیا على اعداد الخطط التي ترمي الى تخصیص  2013- 2011نصت خطة التنمیة الوطنیة
ھذا لملیون دوالر 25.5مبلغ غیر مسبوق للتطویر في الدفاع المدني والشؤون المدنیة حیث رصدت الحكومة 

بلة وبالتالي الرقي بكفاءة جھاز الدفاع المدني الذي یسھر على السالمة القطاع على مدى السنوات الثالث المق
العامة الفراد شعبنا وتطویر قدراتھ على االستجابة لحاالت الطوارئ لتصبح في مستوى التحدي الذي یتوجب 

  .علینا الوفاء بھ

  لممتلكاتللوائح التنظیمیة للسالمة المروریة وذلك للحفاظ على االرواح و ااووضع القوانین. 

  اعتماد التصمیم الزلزالي للمنشاَت، وتم تبني كودة الزالزل األردنیة، وباشرت الجھات ذات العالقة  في التحضیر
إلجراء دورات تأھیلیة، لتطویر قدرات المھندسین العاملین في مجال تصمیم المباني وتنفیذھا، وسیتم العمل 

، وبوشر في وضع االلیات الالزمة للتنفیذ  2013ن بدایة العام بمتطلبات الكود الزلزالي بشكل اجباري ابتداء م
 .والمتابعة

  اعتماد مفاھیم الحد من مخاطر الكوارث في الدلیل العام للتخطیط الفیزیائي الستخدامات االراضي والبناء في
ً في الدلیل التفصیلي لكل ف  .رع او تخصصالبلدیات وھیئات الحكم المحلي، وسیتم اعتماد ھذه المفاھیم الحقا

  )كلمة كحد أقصى 300( السیاق والعوائق

الشریكة، والتوصیات حول كیفیة التغلب  والھیئاتتسلیط الضوء على التحدیات الرئیسیة التي تواجھھا السلطات الوطنیة 
  .علیھا مستقبالً 

 االحتالل االسرائیلي ھو اھم العوائق و التحدیات امام عمل المؤسسات الوطنیة.  

 یات المادیة و األزمة االقتصادیة التي تؤثر على أولویات أجندة الحكومة الوطنیةضعف اإلمكان .  

 الحاجة لوجود إستراتیجیة وطنیة للحد من مخاطر الكوارث. 

  شكل فعال ب ةغیر مدمج ، ولبعض القطاعاتموجودة غیر واضحة او السیاسة الوطنیة للحد من مخاطر الكوارث
، وبالتالي الربط یعتبر ضعیف بین الحد من مخاطر الكوارث نمیة الوطنیةفي السیاسات القطاعیة و خطط الت

 .والتنمیة المستدامة
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  للقانون عن وضع سیاسات الحد من مخاطر والمسؤ" على المستوى الوطني او المحلي"الھیئات العلیا ً لة وفقا
  .ھم بحكم القانونالكوارث غیر فعالة، وال یوجد بین اعضائھا لغة ومفھوم مشترك للمھام الموكلة ل

  

  :التوصیات

 القیام بدورھا ئیلي لیمكن المؤسسات الفلسطینیة من غوط على االحتالل االسراضان یمارس المجتمع الدولي ال
  .بالشكل المطلوب

  توفیر المصادر المادیة الالزمة لتنفیذ  و تطبیق االستراتیجیات والخطط الوطنیة و القطاعیة  للحد من مخاطر
 . الكوارث

 عمل على إعداد خطة إستراتیجیة فلسطینیة للحد من مخاطر الكوارث تنسجم مع الخطة االستراتیجیة ال
 العربیة للحد من مخاطر الكوارث

  الخطة الوطنیة لالستجابة للكوارث و الخطط القطاعیة إعداداستكمال العمل على. 

 یة الدارة الكوارث في فلسطین تشكیل لجنھ قانونیة استشاریة لمراجعة التشریعات و القوانین التنظیم
  .لتطویرھا

  بشكل رئیسي المجلس االعلى للدفاع المدني ومجلس التنظیم (تطویر قدرات اعضاء الھیئات العلیا
، وتطویر النظام الخاص بالمجلس بما یتناسب مع متطلبات المؤسسات الدولیة ذات العالقة بالحد ..)االعلى،

  .من مخاطر الكوارث

 

أنشطة الحد من مخاطر الكوارث على جمیع لتنفیذ خطط وفر موارد كافیة مخصصة تو: 2سي المؤشر األسا .
  .المستویات اإلداریة

من خالل الموازنة العامة  صھ ألنشطة الحد من مخاطر الكوارثالموارد المخصصة تعني التمویل الذي تم تخصی
یر العمل الیومي لمؤسسات الحد من مخاطر ومن الضروري تخصیص الموارد التي تعزز س  .واالستثمارات الحكومیة

یقلل كثیرا من تكلفة الحد من مخاطر  ووضع المخاطر في االعتبار عند اتخاذ قرارات االستثمار التنموي،.  الكوارث
  .الكوارث

  مستوى التقدم
لرامیة إلى تحقیق مستویات التقدم سوف تتیح الفرصة للتقییم الذاتي بشأن السیاسات والبرامج والمبادرات المستدامة ا

  .أھداف الحد من المخاطر المشار إلیھا

 بعض التقدم البسیط مع عدد محدود من مؤشرات التقدم من حیث الخطط أو السیاسات .1

 بعض التقدم ولكن بدون سیاسة منھجیة أو التزام مؤسسي .2

 تم تحقیق االلتزام المؤسسي ولكن اإلنجازات لیست شاملة أو كبیرة .3

 یرة ولكن یوجد قصور في الموارد والقدراتتم تحقیق إنجازات كب .4

 إنجازات شاملة والتزام وقدرات مستدامة على جمیع المستویات .5
  

  األساسیة ووسائل التحققاألسئلة 
ما ھي النسبة المخصصة في میزانیة الدولة للحد من مخاطر الكوارث بالمقارنة مع مخصصات اإلغاثة 

  ؟ وإعادة البناء
  اإلغاثة وإعادةالحد من المخاطر/ 
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 (%)البناء   الوقایة (%)

 المیزانیة العامة   

 المیزانیة المحلیة  

 الرعایة الصحیة األولیة  

 التعلیم األساسي والثانوي  

 الصناعات المنتجة  

  الطرق والبنیة التحتیة  

 

   

  )كلمة كحد أقصى 300(اذكر 

الرجاء سرد أمثلة أو  .تقییم البلد على المستوى المشار إلیھ/ برجاء وصف بعض األسباب الرئیسیة للسیاق العام لمرتبة
  .ولتك على مجابھة الكوارثأدلة لتوضیح كیف یساھم تخصیص میزانیة للحد من مخاطر الكوارث في بناء قدرة د

مستقلة  و إنما ھنالك مخصصات مالیة على شكل مشاریع الكوارث للحد من مخاطر حالیا ال یوجد میزانیة متخصصة 
كالدفاع المدني الفلسطیني  األمنیة األجھزةبعض  موازناتلھا موازناتھا المستقلة و لمدة محددة من الزمن و یمكن اعتبار 

  .والممتلكات األرواحالكوارث و الحفاظ على  بإدارةعملھ متمثل  الن خاطر نظرامالموازنات للحد من 

صنادیق للطوارئ على سبیل المثال صندوق تعویض المزارعین المتضررین نتیجة موجات الصقیع لعام  إقراركما تم 
  ملیون دوالر 5بقیمة  2012

  

  )كلمة كحد أقصى 300( السیاق والعوائق

یات الرئیسیة التي تواجھھا السلطات الوطنیة والوكاالت الشریكة، والتوصیات حول كیفیة تسلیط الضوء على التحد
  .التغلب علیھا مستقبال

   :العوائق

 األزمة االقتصادیة الفلسطینیة و تفاوت أولویات الحكومة  و الضغوطات السیاسیة من االحتالل االسرائیلي  

  الكوارث و أغلبھا مرتبطة بالمانحین و ما یترتب على ذلك عدم وجود موازنات مستقلة لمشاریع الحد من مخاطر
من تبعات بالبدء بھذه المشاریع و انتھائھا بما یتوافق مع برامجھم و اختالف القطاعات المستفیده من ھذه 

  البرامج حسب طبیعة عمل ھذه المنظمات المانحة و علیة تارجح مستوى القدرات في القطاعات الحكومیة

  :التوصیات

 قادرة على تنفیذ خططھا لتحقیق التنمیة و الحكومیة بحیث تكون مستقلة مادیا قدرات المؤسسات بناء
 المستدامة و الدیمومة 

  تنمیة الكفاءات و الكوادر الوطنیة  العاملة في مجاالت التخطیط  لتكون قادرة على إدراج الحد من
 .مخاطر الكوارث في عملیات التخطیط

 حد من مخاطر الكوارث لالستثمار في االستعداد و الوقایة و التخفیف من تخصیص موازنات تشغیلیة لل
  .الكوارث 
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التأكید على مشاركة المجتمع والالمركزیة من خالل تخصیص الموارد وتفویض : 3المؤشر األساسي  
 .)لھیئات الحكم المحلي( سلطات للمحلیات

اطر الكوارث من خالل تبني سیاسات مالئمة للمحلیات، تدعو ھذه األنشطة إلى تطویر مشاركة المجتمع في الحد من مخ
وتقویة شبكات المعرفة، واإلدارة االستراتیجیة للموارد التطوعیة، وتوزیع األدوار والمسؤولیات وتفویض السلطة 

  .والموارد للمحلیات

  
  مستوى التقدم

لمبادرات المستدامة الرامیة إلى تحقیق مستویات التقدم سوف تتیح الفرصة للتقییم الذاتي بشأن السیاسات والبرامج وا
  .أھداف الحد من المخاطر المشار إلیھا

 بعض التقدم البسیط مع عدد محدود من مؤشرات التقدم من حیث الخطط أو السیاسات .1

 بعض التقدم ولكن بدون سیاسة منھجیة أو التزام مؤسسي .2

 تم تحقیق االلتزام المؤسسي ولكن اإلنجازات لیست شاملة أو كبیرة .3

 تم تحقیق إنجازات كبیرة ولكن یوجد قصور في الموارد والقدرات .4

 إنجازات شاملة والتزام وقدرات مستدامة على جمیع المستویات .5

 

  األسئلة األساسیة ووسائل التحقق

من المیزانیة للحد من مخاطر دوریة ومنھجیة ھل ھیئات الحكم المحلي تتحمل مسؤولیات قانونیة ولھا مخصصات 
   ال/ منع؟ الكوارث

  ) الكوارث؟ مخاطرھل ھناك تشریعات محددة لھیئات الحكم المحلي مع تفویض بالحد من (التشریعات  

  الكوارث إلى ھیئات الحكم المحلي مخاطرمیزانیة للحد من توفر  

ً (الحكم المحلي تقدیر المیزانیة المتوفرة لھیئات    )بما یعادل دوالر أمریكي سنویا

  

  )كلمة كحد أقصى 300( اذكر

  .تقییم البلد على المستوى المشار إلیھ/ برجاء وصف بعض األسباب الرئیسیة للسیاق العام لمرتبة

  یعات تلزم ھیئات الحكم المحلي بتوفیر متطلبات الحد من المخاطررعدم وجود تش

    يجود میزانیات لھیئات الحكم المحلیحول دون و ،میزانیة دائمة ولیست طارئةعدم وجود وعي لضرورة رصد 
باعتباره الجھة القانونیة الملزمة  ھي الدفاع المدني لمخاطر الكوارثاكثر جھة تعمل على مجال التوعیة على صعید آخر 

  .د التطبیقیة و الجامعاتھلمعاو العلمیة و ا األكادیمیةبالشراكة مع المؤسسات ذات العالقة كالمراكز  بالقانون

  

  

  )كلمة كحد أقصى 300( السیاق والعوائق

تسلیط الضوء على التحدیات الرئیسیة التي تواجھھا السلطات الوطنیة والوكاالت الشریكة، والتوصیات حول كیفیة 
  .التغلب علیھا مستقبال

  عدم وجود اطار من السیاسات الشاملة للحد من مخاطر الكوارث- 1
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  جود مخصص مالي كافي للحد من مخاطر الكوارثعدم و- 2

  كوارث و الحد منھا والتي تظھر دور المجتمع في ھذا المجاللل لالستجابةوطنیة الخطة ال استكمال إعدادعدم - 3

و الحاجة الى اعتبارھا مسؤولیة   عبئ مجابھة الكوارث یقع على عاتق الدفاع المدني فقط أن خاطئوجود اعتقاد  - 4
  تركةجماعیة ومش

 
 .احداث تتعلق بالمخاطر والكوارث ةقادرة على تصمیم میزانیات وقراء ال یوجد طواقم مؤھلة محلیة

  

  :التوصیات

  و صنادیق طوارئ تشغیلیة تخصیص میزانیات

  وعینطتدریب الكوادر المحلیة وزیادة عدد المت

  إشراك المجتمع المحلي في عملیات التخطیط للحد من مخاطر الكوارث 

 راسات و البحث العلمي في مجال الحد من المخاطر و الكوارثعمل الد

 دعم طواقم الدفاع المدني دعم مالي حقیقي وبالمعدات والتدریب وزیادة العناصر، لتفعیل مجابھة الكوارث

 .وضرورة تدریب متطوعین ضمن جمیع الھیئات المحلیة ألخذ زمام المبادرة في حال حدوث الكوارث   

 .في البلدیات) ماء.كھرباء(ریب طواقم الصیانة تفعیل وتقویة وتد
 

  

  

  

  .وجود منظومة وطنیة متعددة القطاعات وفاعلة للحد من مخاطر الكوارث :4المؤشر األساسي .  د
من الممكن تعریف مثل ھذه المنظومة المتعددة القطاعات بأنھا آلیة وطنیة تأخذ شكل لجنة أو منتدى، وتقوم بتسھیل 

تنمویین الرئیسیین بشأن أجندة عمل الحد من مخاطر الكوارث، كما تقوم بالدعوة لتبني إجراءات الحد تفاعل العاملین ال
یمكن لھذه اآللیة أن تتضمن أو تساھم مع آلیات أخرى قائمة إلدارة الكوارث  .من مخاطر الكوارث على جمیع المستویات

  .   والتي قد تكون قائمة لإلغاثة والتعافي

  
  مستوى التقدم

تویات التقدم سوف تتیح الفرصة للتقییم الذاتي بشأن السیاسات والبرامج والمبادرات المستدامة الرامیة إلى تحقیق مس
  .أھداف الحد من المخاطر المشار إلیھا

 بعض التقدم البسیط مع عدد محدود من مؤشرات التقدم من حیث الخطط أو السیاسات .1
 ام مؤسسيبعض التقدم ولكن بدون سیاسة منھجیة أو التز .2

 تم تحقیق االلتزام المؤسسي ولكن اإلنجازات لیست شاملة أو كبیرة .3

 تم تحقیق إنجازات كبیرة ولكن یوجد قصور في الموارد والقدرات .4

 إنجازات شاملة والتزام وقدرات مستدامة على جمیع المستویات .5
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  األسئلة األساسیة ووسائل التحقق
، والمنظمات االقتصادیة وقطاع المنظمات والتمویل یة للتخطیطھل منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطن

  ال/ نعم الوطنیة؟اإلنمائیة ممثلة في المنظومة 

 
  ) حدد العدد المطلق(أعضاء المجتمع المدني 

 
  )طلقحدد العدد الم( مؤسسات التخطیط والتمویل الوطنیة

 
  )حدد العدد المطلق(المنظمات القطاعیة 

 
  )حدد العدد المطلق(المنظمات النسائیة المشاركة في المنظومة الوطنیة 

  

  ال  /نعم؟ أین تتواجد ھیئة تنسیق الحد من مخاطر الكوارث 
   تب رئیس الدولة أو رئاسة الوزراءفي مك 

  في وحدة تخطیط مركزیة أو وحدة تنسیق 

   في إدارة الحمایة المدنیة 

   في وزارة البیئة 

   في وزارة المالیة 

 
  تلف عما سبقحدد المكان إذا اخ

  

  )كلمة كحد أقصى 300( اذكر

  .تقییم البلد على المستوى المشار إلیھ/ برجاء وصف بعض األسباب الرئیسیة للسیاق العام لمرتبة

من وزیر الداخلیة رئیسا و مدیر (یوجد منظومة وطنیة متعددة  القطاعات متمثلھ بالمجلس األعلى للدفاع المدني المشكلة
ضوا و مدیر عام وزارة الشؤون االجتماعیة عضوا و مدیر عام وزارة األشغال العامة عضوا و عام الدفاع المدني ع

مدیر عام وزارة الصحة عضوا ومدیر عام وزارة الحكم المحلي عضوا و مدیر عام وزارة التربیة و التعلیم عضوا و 
زارة التخطیط عضوا و قائد قوات مدیر عام وزارة المالیة عضوا ومدیر عام وزارة االتصاالت عضوا و مدیر عام و

م ومدیر عام وزارة الصناعة عضوا و ومدیر عام وزارة العمل عضوا و مدیر عا األمن الوطني و مدیر عام الشرطة
و مدیر عام الھیئة العامة للبترول ومدیر عام الھالل األحمر الفلسطیني و نقیب وزارة النقل و المواصالت عضوا 

من یرونھ مناسبا من لو اللجنة العلمیة االستشاریة من األكادیمیین و الخبراء إضافة  المقاولینالمھندسین و رئیس اتحاد 
حیث یوجد التزام منھجي نحو  تسھیل تفاعل  الممثلین الرئیسیین بشأن أجندة عمل الحد من مخاطر الكوارث، ) شركاء 

، تم االجتماع حدیثا لمناقشة ھیكلیة  مستویاتلكن ھنالك قصور بتبني إجراءات الحد من مخاطر الكوارث على جمیع ال
ھذا المجلس و ضرورة تمثیل كافة القطاعات في ھذا المجلس واستحداث أمانھ عامة تقوم بإدارة أعمال المجلس األعلى 

  .   ومتابعتھا وضرورة وجود لجان عمل تقوم بمتابعة القرارات الصادرة عن المجلس

  

  

  

  )أقصى كلمة كحد 300( السیاق والعوائق

تسلیط الضوء على التحدیات الرئیسیة التي تواجھھا السلطات الوطنیة والوكاالت الشریكة، والتوصیات حول كیفیة 
  .التغلب علیھا مستقبال
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ھناك عقبات تواجھ عمل المجلس االعلي للدفاع المدني و اھمھا نقص الموارد المالیة وعدم وجود مخصصات مالیة 
  كافیة لتغطیة نشاطاتھ

  

  :لتوصیات ا
  أن یكون ھناك إلزام لجمیع  المؤسسات بحیث تشارك بكل ما یتعلق بسیاسات الحد من الكوارث ومخاطرھا الن

 .المشاركة  والتعاون تعطي نتائج ایجابیة أفضل وھذا یحد من المخاطر المتوقعة في المستقبل

  و صنادیق طوارئ  مفعلھ خاصة تخصیص تمویل ألنشطة الحد  من مخاطر الكوارث و إیجاد میزانیات كافیة
 بھا

  الزام المؤسسات القطاعیة الحكومیة واالھلیة الكبیرة والخاصة الكبیرة على ان یكون لدیھا خطة إلدارة مخاطر
تماما كما انھا تقدم نظام التسجیل ) الدفاع المدنيالمجلس األعلى  (الكوارث یتم تقدیمھا لجھة اختصاص 

 .لوزارات اختصاص اخرى
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  2أولویة العمل : 4قسم 
  التعریف واألھمیة: 2أولویة العمل 

  تحدید وتقییم ومتابعة مخاطر الكوارث وتعزیز اإلنذار المبكر
إن نقطة البدء للحد من مخاطر الكوارث وللترویج لثقافة القدرة على مجابھة الكوارث تكمن في معرفة األخطار وقابلیة 

ارث التي تواجھھا أغلب المجتمعات،  وكذلك كیفیة تغیر تلك األخطار وقابلیة التضرر المادیة واالجتماعیة والبیئیة للكو
  .التضرر على المدى القریب والبعید نتیجة التخاذ اإلجراءات المناسبة على أساس ھذه المعرفة

یمكن على " مؤشرات أساسیة"تتضمن أربعة  2وعلى ضوء ما تم تحدیده في إطار عمل ھیوجو، فإن أولویة العمل 
  :اسھا متابعة ومراجعة التقدم والتحدیات التي تواجھ التنفیذأس
توافر تقدیرات المخاطر الوطنیة والمحلیة بناء على بیانات ومعلومات األخطار وقابلیة التضرر، وتتضمن  .1

 .تقدیرات المخاطر على القطاعات الرئیسیة

 .وقابلیة التضرر ونشر البیانات المتعلقة باألخطار الرئیسیة حفظ وجود أنظمة لمتابعة و .2

 .توافر أنظمة إنذار مبكر لجمیع المخاطر الكبرى ووصولھا لكل المجتمعات .3
تقییمات المخاطر المحلیة والوطنیة تضع في االعتبار المخاطر اإلقلیمیة وعبر الحدود، مع التطلع للتعاون  .4

  .اإلقلیمي للحد من المخاطر

  التوجیھات لھذا القسم

إلطار  2عدة على تقییم التقدم في تنفیذ األنشطة الرئیسیة التي حددتھا األولویة الھدف من ھذا القسم ھو المسا  )أ 
  .عمل ھیوجو

" المؤشرات األساسیة"تحدید مستوى مناسب للتقدم یعكس بواقعیة مدى وطبیعة التقدم المحرز بالنسبة لتنفیذ   )ب 
  .ألولویة العمل

تقییم البلد على المستوى / یاق العام لمرتبةكل قسم فرعي سوف یتیح مساحة لوصف بعض األسباب الرئیسیة للس  )ج 
  .المشار إلیھ

تسلیط الضوء على التحدیات الرئیسیة التي تواجھھا السلطات الوطنیة والوكاالت الشریكة، والتوصیات حول   )د 
  .كیفیة التغلب علیھا مستقبال

 .2یة األربع ألولویة العمل ھذا القسم لھ أربع أقسام فرعیة یجب استیفاء بیاناتھا وھي مقابلة للمؤشرات األساس  )ه 

سیتم األخذ بالمعلومات المتاحة في العملیة االستشاریة لتطویر ما بعد ھیوغو لذا یرجى توفیر أمثلة لتوضیح   )و 
  . المعلومات

  
  األقسام الفرعیة

التضرر، لمخاطر الوطنیة والمحلیة بناء على بیانات ومعلومات األخطار وقابلیة تقییمات لتوفر : 1المؤشر األساسي  .أ
  .القطاعات الرئیسیة فيمخاطر للوتتضمن تقدیرات 

تتیح تقدیرات المخاطر لصناع القرار وللمجتمعات فھم تعرض البالد لألخطار المختلفة وقابلیة التضرر المادیة 
للحد من كما تتیح تقدیرات المخاطر الوطنیة للمجتمعات اتخاذ اإلجراءات الفعالة .  واالجتماعیة واالقتصادیة والبیئیة
  .مخاطر الكوارث واألخطار البیئیة
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  مستوى التقدم
مستویات التقدم سوف تتیح الفرصة للتقییم الذاتي بشأن السیاسات والبرامج والمبادرات المستدامة الرامیة إلى تحقیق 

  .أھداف الحد من المخاطر المشار إلیھا

 لخطط أو السیاساتبعض التقدم البسیط مع عدد محدود من مؤشرات التقدم من حیث ا .1

 بعض التقدم ولكن بدون سیاسة منھجیة أو التزام مؤسسي .2

 تم تحقیق االلتزام المؤسسي ولكن اإلنجازات لیست شاملة أو كبیرة .3
 تم تحقیق إنجازات كبیرة ولكن یوجد قصور في الموارد والقدرات .4

 إنجازات شاملة والتزام وقدرات مستدامة على جمیع المستویات .5
  

ألولویة ھیوغو الثانیة من خالل تقییم مدى یمكن تقییم مستوى التقدم في المؤشر األساسي األول ثال، وعلى سبیل الم
ً على الصعید الوطني والمحلي ومدى ادراجھا كجزء حیوي في  استخدام وتطبیق منھجیة تقییم مخاطر معتمدة عالمیا

خالل رصد توفر قواعد بیانات للكوارث من عدمھا وكمكثال آخر یمكن تقییم مستوى التقدم من . عملیة التخطیط للتنمیة
  !وھل یتم تحدیثھا بشكل دوري من قبل السلطات الوطنیة والمحلیة؟

  

  األسئلة األساسیة ووسائل التحقق
اتخاذ قرارات التخطیط الضروریة في توفیر المعلومات لمتاح و وطني لألخطار المتعددةمخاطر ھل ھناك تقییم 

   ال /نعموالتنمیة؟ 
 ”multi-hazard risk assessment“ لألخطار المتعددةمخاطر تقییم   

  المدارس والمستشفیات التي تم تقییمھا %  50

  )حدد كعدد مطلق(عدد المدارس الغیر آمنة  500

 بیانات مصنفة حسب النوع في تقییم قابلیة التضرر وتقییم القدرات   
 في تقییم مخاطر األخطار المتعددة) متفق علیھا(معاییر وطنیة موحدة   
  ھیئة مركزیة تتولى التقییم ؟ مستودع معلومات مركزي 
  أدوات موحدة لتقییم المخاطر/ منھجیة  
  التطبیق  أدوات تقییم المخاطر حسب المستخدم او/ منھجیة   
  المستقبلیة ؟/ ھل یتم تقییم المخاطر المحتملة  

  

واعداد البرامج في القطاعات تخطیط التنمیة كشرط مسبق ل تقییم مخاطر الكوارث التي استخدمت القطاعات یرجى ذكر
  .المختلفة

تراتیجیة  مع اإلشارة ھنا إلى ضرورة اإلسالخطط  إعدادكافة الوزارات استخدمت تقییم مخاطر الكوارث في عملیة 
   2008تحدیث دراسات تقییم المخاطر حیث ا ناخر دراسة تم إعدادھا في فلسطین عام 

  

  

  )كلمة كحد أقصى 300( اذكر

  .تقییم البلد على المستوى المشار إلیھ/ برجاء وصف بعض األسباب الرئیسیة للسیاق العام لمرتبة

و ھي عامة حیث الیوجد  طر في فلسطین تقام بناء ألھداف محددة و لم یتم تحدیثھاو ذلك الن دراسات تقییمات المخا
دراسات تحلیل مخاطر متخصصة لكل خطر و معظم ما وجد ھو للزالزل و منھجیتھا  المتبعة ھي التقییمات السریعة 

   .نظرا لقلة االمكانیات الجراء مسوحات شاملة على مستوى فلسطین
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 ً ً للكود الزلزالي، وال یوجد لغایة نھایة  فقط المدارس تصمم وفقا للكود الزلزالي، اما المستشفیات فقد صمم بعضھا وفقا
ً ان معظم المستشفیات في فلسطین لھا قابلیة تعرض  2011العام  الیة لدى وزارة الصحة لمتابعة التصمیم الزلزالي، علما

  .عالیة في العناصر االنشائیة وغیر االنشائیة)  قابلیة اصابة(

  

  )كلمة كحد أقصى 300( السیاق والعوائق

تسلیط الضوء على التحدیات الرئیسیة التي تواجھھا السلطات الوطنیة والوكاالت الشریكة، والتوصیات حول كیفیة 
  .التغلب علیھا مستقبال

 طنیة الو بین المؤسسات الوطنیة لتوحید جھودھا في اعداد الدراسات  ھمشتركو متابعة تنسیق  الیة  عدم وجود
  .المشتركة للحد من المخاطر

  المطلوبة اإلمكانیاتعدم توفیر.  

  :التوصیات 

  تخصیص جزء محدد من الموازنة العامة للحد من مخاطر الكوارث -

  انین الملزمةوالمؤسسات الوطنیة وعمل التشریعات والق بین التنسیق رفع مستوى -

  

  

  

شر البیانات المتعلقة باألخطار الرئیسیة وقابلیة وجود أنظمة لمتابعة وأرشفة ون: 2المؤشر األساسي .ب
  .التضرر

یتیح جمع المعلومات ونشرھا لصناع القرار فھم تعرض البالد لألخطار المختلفة وقابلیة التضرر المادیة واالجتماعیة 
اتخاذ للمجتمعات  یتیحبالشكل المناسب وفي الوقت الصحیح  مثل ھذه المعلوماتإن نشر . واالقتصادیة والبیئیة

  .اإلجراءات الفعالة للحد من المخاطر
  

  مستوى التقدم
مستویات التقدم سوف تتیح الفرصة للتقییم الذاتي بشأن السیاسات والبرامج والمبادرات المستدامة الرامیة إلى تحقیق 

  .أھداف الحد من المخاطر المشار إلیھا

 خطط أو السیاساتبعض التقدم البسیط مع عدد محدود من مؤشرات التقدم من حیث ال .1

 بعض التقدم ولكن بدون سیاسة منھجیة أو التزام مؤسسي .2

 تم تحقیق االلتزام المؤسسي ولكن اإلنجازات لیست شاملة أو كبیرة .3

 تم تحقیق إنجازات كبیرة ولكن یوجد قصور في الموارد والقدرات .4

 إنجازات شاملة والتزام وقدرات مستدامة على جمیع المستویات .5
  

  یة ووسائل التحققاألسئلة األساس
   ال /نعم؟ منظم منھجيوتحلیلھا بشكل ورصدھا عن الكوارث الخسائر الناجمة األخطار وھل یتم اإلبالغ عن 

ً  لكوارثخسائر اقواعد بیانات     متاحة ویتم تحدیثھا دوریا

الیة والتخطیط والوزارات القطاعیة األخرى من قِبل وزارات المتقاریر واستخدامھا في التخطیط إعداد  
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  )تقاریر مبنیة على قواعد بیانات الكوارث ونظم المعلومات(

  یتم رصد األخطار بشكل دائم في مختلف المناطق داخل حدود الدولة 

  

  )كلمة كحد أقصى 300( اذكر

  .یم البلد على المستوى المشار إلیھتقی/ برجاء وصف بعض األسباب الرئیسیة للسیاق العام لمرتبة

  .اھسائل التحقق مطبق فقط على بعض االخطار ولیس جمیعوما تم االشاره الیھ من 

مع اإلستراتیجیة الدولیة للحد من مخاطر الكوارث " خسائر الكوارث " ورشة عمل وطنیة  إقامةحالیا یتم العمل على 
من  لكوارث وسیتم العمل على تعمیمھا وتكون متاحة للمجتمع المحليلكي تكون انطالقة لمشروع قواعد بیانات خسائر ا

  . و كافة الجھات المعنیة الستخدامھا في التخطیط خالل موقع الكتروني 
  

  )كلمة كحد أقصى 300( السیاق والعوائق

حول كیفیة تسلیط الضوء على التحدیات الرئیسیة التي تواجھھا السلطات الوطنیة والوكاالت الشریكة، والتوصیات 
  .التغلب علیھا مستقبال

موزعة و غیر موحدة و بحاجة لتوحیدھا ضمن نطاق منھجي وعلمي موحد و متاح للجمیع  معظم البیانات   

 التوصیات

 التنسیق والتعاون بین كافة المؤسسات الوطنیة

  توفیر الدعم المادي المطلوب الغراض البحث العلمي

  

 .إنذار مبكر لجمیع المخاطر الكبرى ووصولھا لكل المجتمعاتتوافر أنظمة : 3المؤشر األساسي . ج
نشر المعلومات  -خدمات المتابعة واإلنذار  - معرفة المخاطر(إن تقییم القدرات المتعلقة بالعوامل األربعة لإلنذار المبكر 

من اتخاذ  ھو العنصر األساسي لتمكین األفراد والمجتمعات المعرضة للمخاطر) قدرات االستجابة - واالتصال 
  .اإلجراءات المناسبة في الوقت المناسب لتقلیل الخسائر المحتملة في األرواح واألضرار للممتلكات والبیئة

  

  مستوى التقدم
مستویات التقدم سوف تتیح الفرصة للتقییم الذاتي بشأن السیاسات والبرامج والمبادرات المستدامة الرامیة إلى تحقیق 

  .شار إلیھاأھداف الحد من المخاطر الم

 بعض التقدم البسیط مع عدد محدود من مؤشرات التقدم من حیث الخطط أو السیاسات .1

 بعض التقدم ولكن بدون سیاسة منھجیة أو التزام مؤسسي .2

 تم تحقیق االلتزام المؤسسي ولكن اإلنجازات لیست شاملة أو كبیرة .3

 تم تحقیق إنجازات كبیرة ولكن یوجد قصور في الموارد والقدرات .4

 ازات شاملة والتزام وقدرات مستدامة على جمیع المستویاتإنج .5

 

  األسئلة األساسیة ووسائل التحقق

  ال  /نعم؟ باألخطار المتوقع حدوثھاھل المجتمعات المحلیة المعرضة للخطر یصلھا في الوقت المناسب إنذارات مفھومة 
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  مبكر النذار االستجابة بشكل فعال لإل 

  استعداد على المستوى المحلي 

  مستخدمة ویتم تطبیقھا بروتوكوالت ونظم االتصاالت 

  مشاركة فعالة من وسائل اإلعالم في نشر تحذیرات اإلنذار المبكر 

  

  )كلمة كحد أقصى 300( اذكر

  .تقییم البلد على المستوى المشار إلیھ/ بةبرجاء وصف بعض األسباب الرئیسیة للسیاق العام لمرت

عبر ) االنذار المبكر(بارسال التحذیرات  وزارة الزراعة االرصاد الجویة بعض الجھات المختصة كالدفاع المدني و تقوم
وسائل االعالم المقروءة والمسموعة والمرئیة الرسمیة والمحلیة باالضافة الى ارسال رسائل عاجلة الى المؤسسات 

یكة تخبرھم عن االحوال الجویة العنیفة و المتوقعة وكل حسب اختصاصھ یقوم باخذ احتیاطاتھ في كل المواقع الشر
  ذلك لبعض أنواع االخطار ولیس جمیعھا و المعرضة للخطر

  )كلمة كحد أقصى 300( السیاق والعوائق

ت الشریكة، والتوصیات حول كیفیة تسلیط الضوء على التحدیات الرئیسیة التي تواجھھا السلطات الوطنیة والوكاال
  .التغلب علیھا مستقبال

  نقص في االجھزة و المعدات الضروریة و الالزمة لالنذار المبكر -

  عدم توفر االمكانیات المادیة الالزمة -

  عدم توفر شبكة رصد زلزالي في فلسطین -

  :التوصیات -

  والمعدات الضروریة  األجھزةفیر تو -

  الرصد الزلزاليتوفیر شبكة لمحطات   - 
  

تقییمات المخاطر المحلیة والوطنیة تضع في االعتبار المخاطر اإلقلیمیة وعبر :  4المؤشر األساسي . د
  .الحدود مع التطلع للتعاون اإلقلیمي للحد من المخاطر

لحدود، وتبادل ھذا المؤشر یشیر إلى الحاجة إلى التعاون اإلقلیمي والدولي لتقییم ومتابعة المخاطر اإلقلیمیة وعبر ا
ویتطلب ذلك استخدام معلومات وبیانات موحدة حول .  المعلومات وتوفیر اإلنذار المبكر من خالل الترتیبات المناسبة

  .المخاطر اإلقلیمیة وآثارھا والخسائر الناجمة عنھا
  

  مستوى التقدم
بادرات المستدامة الرامیة إلى تحقیق مستویات التقدم سوف تتیح الفرصة للتقییم الذاتي بشأن السیاسات والبرامج والم

  .أھداف الحد من المخاطر المشار إلیھا

 بعض التقدم البسیط مع عدد محدود من مؤشرات التقدم من حیث الخطط أو السیاسات .1

 بعض التقدم ولكن بدون سیاسة منھجیة أو التزام مؤسسي .2

 تم تحقیق االلتزام المؤسسي ولكن اإلنجازات لیست شاملة أو كبیرة .3

 م تحقیق إنجازات كبیرة ولكن یوجد قصور في الموارد والقدراتت .4

 إنجازات شاملة والتزام وقدرات مستدامة على جمیع المستویات .5
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  األسئلة األساسیة ووسائل التحقق

حد من مخاطر الكوارث على المستوى اإلقلیمي أو المستوى شبھ للو مشروعات أفي برامج  دولتكھل تشارك 
  ال /نعماإلقلیمي؟ 

  ً   تطویر ومتابعة رصد األخطار إقلیمیا

  إقلیمیة وشبھ إقلیمیةتقییمات مخاطر  

  إقلیمیة أو شبھ إقلیمیة نظم إنذار مبكر/ آلیات  
  عبر الحدودإعداد وتطبیق بروتوكوالت لتبادل المعلومات  

   إقلیمیة أو شبھ إقلیمیةإعداد وتمویل استراتیجیات وأطر عمل  
  

  )كلمة كحد أقصى 300( اذكر

  .تقییم البلد على المستوى المشار إلیھ/ برجاء وصف بعض األسباب الرئیسیة للسیاق العام لمرتبة

یمي مثل االستراتیجیة الدولیة للحد الفلسطینیة فاعلة في برامج الحد من مخاطر الكوارث على المستوى االقل المشاركة 
من مخاطر الكوارث و منظمة الحمایة المدنیة و برنامج الحوض االورومسطي و یجدر االشارة ھنا ان وسائل التحقق 

  .السابقة تنطبق على بعض انواع المخاطر ولیس جمیعھا

  

  )كلمة كحد أقصى 300( السیاق والعوائق

التي تواجھھا السلطات الوطنیة والوكاالت الشریكة، والتوصیات حول كیفیة  تسلیط الضوء على التحدیات الرئیسیة
  .التغلب علیھا مستقبال

 عابر و الحدودمالحتالل االسرائیلي على السیطرة ا. 
   قادرة على توقیع وتطبیق البروتوكوالت لتبادل المعلومات عبر الحدود او تحدیات اقامة دولة فلسطینیة مستقلة

 .حث و االنقاذ الدولیة و المساعدات االنسانیة استقبال فرق الب

 سیطرة االحتاللغراض نظم اإلنذار المبكر نظرا لعدم القدرة على استقبال المعدات المتطورة الالزمة ال  

 عدم توفر الدعم الكافي للمشاركة على المستوي االقلیمي والدولي في متابعة ورصد االخطار المتوقعة  

  :التوصیات

 یطرة السلطة الوطنیة على المعابر و انشاء مطار في الضفة الغربیةفتح المعابر وس  

  تكثیف ورش العمل بین و   وتبادل المعلوماتو المؤتمرات  تعزیز التعاون الدولي في مجال البحوث العلمیة
  .الخبراء الفلسطینیین ودول االقلیم

  

  3أولویة العمل :  5قسم 
  التعریف واألھمیة: 3أولویة العمل 

  .م المعرفة واالبتكار والتوعیة لبناء ثقافة األمان والقدرة على مجابھة الكوارث على جمیع المستویاتاستخدا
من الممكن التقلیل من آثار الكوارث من خالل توافر المعرفة لألفراد وتشجیعھم على تبني ثقافة منع الكوارث والقدرة 

  .المتعلقة بالمخاطر وقابلیة التضرر والقدرات على المجابھة، ویتطلب ذلك جمع ونشر البیانات والمعلومات

في إطار عمل ھیوجو، فھناك أربعة مؤشرات أساسیة یقاس علیھا التقدم الذي تم  3وعلى ضوء ما حددتھ أولویة العمل 
  :إحرازه والتحدیات التي تواجھ التنفیذ
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خالل الشبكات وتطویر نظم  من( األطراف المعنیةتوفر المعلومات عن الكوارث على جمیع المستویات ولجمیع  .1
 ).الخ. . . نشر المعلومات 

المناھج الدراسیة والمواد التعلیمیة والدورات التدریبیة مفاھیم وممارسات الحد من مخاطر الكوارث تتضمن  .2
 .والتعافي

 .ة، وتطویر وتحسین تحلیالت التكلفة والمنفعالبحث والتقییم لألخطار المتعددةتطویر وتعزیز أسالیب وأدوات  .3

وتصل إلى المجتمعات  ي للترویج لثقافة مجابھة الكوارثوجود استراتیجیة توعیة عامة على المستوى الوطن .4
 .الحضریة والریفیة

  
  التوجیھات لھذا القسم

إلطار  1الھدف من ھذا القسم ھو المساعدة على تقییم التقدم في تنفیذ األنشطة الرئیسیة التي حددتھا األولویة   )أ 
  .عمل ھیوجو

" المؤشرات األساسیة"د مستوى مناسب للتقدم یعكس بواقعیة مدى وطبیعة التقدم المحرز بالنسبة لتنفیذ تحدی  )ب 
  .ألولویة العمل

تقییم البلد على المستوى / كل قسم فرعي سوف یتیح مساحة لوصف بعض األسباب الرئیسیة للسیاق العام لمرتبة  )ج 
  .المشار إلیھ

تي تواجھھا السلطات الوطنیة والوكاالت الشریكة، والتوصیات حول تسلیط الضوء على التحدیات الرئیسیة ال  )د 
  .كیفیة التغلب علیھا مستقبال

  .3ھذا القسم لھ أربع أقسام فرعیة یجب استیفاء بیاناتھا وھي مقابلة للمؤشرات األساسیة األربع ألولویة العمل   )ه 

د ھیوغو لذا یرجى توفیر أمثلة لتوضیح سیتم األخذ بالمعلومات المتاحة في العملیة االستشاریة لتطویر ما بع  )و 
 . المعلومات

  
  األقسام الفرعیة

من ( األطراف المعنیةتوافر المعلومات عن الكوارث على جمیع المستویات ولجمیع :  1المؤشر األساسي .  أ
  ).الخ. . . خالل الشبكات وتطویر نظم نشر المعلومات 

ارث وخیارات الحمایة، وأن تكون سھلة ومفھومة للمواطنین یجب توفیر الحصول على المعلومات حول مخاطر الكو
وللسلطات المحلیة في المناطق الخطرة، وذلك لتمكینھم من اتخاذ اإلجراءات المناسبة لتقلیل المخاطر وبناء القدرة على 

  .المجابھة
  

  مستوى التقدم
والمبادرات المستدامة الرامیة إلى تحقیق مستویات التقدم سوف تتیح الفرصة للتقییم الذاتي بشأن السیاسات والبرامج 

  .أھداف الحد من المخاطر المشار إلیھا
 بعض التقدم البسیط مع عدد محدود من مؤشرات التقدم من حیث الخطط أو السیاسات .1

 بعض التقدم ولكن بدون سیاسة منھجیة أو التزام مؤسسي .2

 رةتم تحقیق االلتزام المؤسسي ولكن اإلنجازات لیست شاملة أو كبی .3

 تم تحقیق إنجازات كبیرة ولكن یوجد قصور في الموارد والقدرات .4

  إنجازات شاملة والتزام وقدرات مستدامة على جمیع المستویات .5
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بمدى توافر نظم إدارة  -على سبیل المثال  -، قد یحدد بتقییم 3، في أولویة العمل 1في المؤشر األساسي  مستوى التقدم
لوطني، وتتوافر علیھا معلومات وافیة عن حدوث الكوارث وخسائرھا وآثارھا، وأن المستوى ا ىمعلومات الكوارث عل

  .ذوي الصلة األطراف المعنیةتتاح ھذه المعلومات لجمیع 
  

  األسئلة األساسیة ووسائل التحقق

  ال/ نعمھل ھناك نظام معلومات وطني عن الكوارث متاح للجمھور العام؟ 
  )ولیس فقط عند الطلب(لمعلومات بشكل استباقي یتم نشر وتوفیر ا 

االنترنت، التلفزیون والرادیو، ( آلیات موجودة فعلیا للوصول إلى معلومات الحد من مخاطر الكوارث 
  ...)الخ

  یتم توفیر المعلومات مع ارشادات استباقیة إلدارة مخاطر الكوارث 

  
  )ة كحد أقصىكلم 300( اذكر

  .تقییم البلد على المستوى المشار إلیھ/ برجاء وصف بعض األسباب الرئیسیة للسیاق العام لمرتبة

  وسائل التحقق المشار الیھا سابقا ھي فقط لبعض أنواع األخطار 

تم جمع معلومات حول مخاطر الكوارث بشكل مؤسسي متفرق لكن ال یوجد حتى اآلن نظام معلومات وطني عن 
و لكن كما ذكر سابقا یتم حالیا العمل  ارث بسبب عدم توحید نظام إدارة معلومات الكوارث على المستوى الوطني الكو

 .على ذلك

  

  

  

  
  )كلمة كحد أقصى 300( السیاق والعوائق

تسلیط الضوء على التحدیات الرئیسیة التي تواجھھا السلطات الوطنیة والوكاالت الشریكة، والتوصیات حول كیفیة 
  .غلب علیھا مستقبالالت

ت طلب ملح و ذو اولویة من كافة االطراف لكن كافة المشاریع با موحد ي جغرافي نشاء مركز معلوماتالحاجة ال 
و نحن االن بصدد االنطالق بمشروع رفع قدرات المجتمع الفلسطیني من  تمت بشكل مؤسسي فردي السابقة الوطنیة

ان تنفیذ ھذا المشروع بحاجة الى التزام مؤسسي لجمع و وجغرافیة موحدة   ناحیة تنسیقیة وادارة منظومة  معلوماتیة
  .ولوائح منظمة وملزمة الستمراریتھ تحدیث البیانات و كما انھ بحاجة لقوانین

  نقص الموارد و االمكانات

  :التوصیات

  المطلوبة توفیر اإلمكانات

  الوطنیة  اءات و توحید الجھود بین المؤسساتتكثیف اللق
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المناھج الدراسیة والمواد التعلیمیة والدورات التدریبیة تتضمن مفاھیم وممارسات  :2المؤشر األساسي . ب
  .الحد من مخاطر الكوارث والتعافي

إدماج القضایا المتعلقة بمخاطر الكوارث في المناھج الدراسیة یؤدي إلى التعلم المستمر ویعزز المعرفة حول الحد من 
األنشطة التدریبیة تتیح الفرصة لالستفادة من المعرفة المحلیة والممارسات التقلیدیة حول الحد  كما أن.  مخاطر الكوارث

  .من المخاطر والتخفیف من آثارھا

  
  مستوى التقدم

مستویات التقدم سوف تتیح الفرصة للتقییم الذاتي بشأن السیاسات والبرامج والمبادرات المستدامة الرامیة إلى تحقیق 
  .المخاطر المشار إلیھا أھداف الحد من

 بعض التقدم البسیط مع عدد محدود من مؤشرات التقدم من حیث الخطط أو السیاسات .1

 بعض التقدم ولكن بدون سیاسة منھجیة أو التزام مؤسسي .2

 تم تحقیق االلتزام المؤسسي ولكن اإلنجازات لیست شاملة أو كبیرة .3

 والقدراتتم تحقیق إنجازات كبیرة ولكن یوجد قصور في الموارد  .4

  إنجازات شاملة والتزام وقدرات مستدامة على جمیع المستویات .5

  
  األسئلة األساسیة ووسائل التحقق

  ال  /نعمھل الحد من مخاطر الكوارث ضمن المناھج التعلیمیة الوطنیة؟ 
  مناھج المدارس االبتدائیة 

  مناھج المدارس الثانویة 

  المناھج الجامعیة 

  برامج تعلیمیة متخصصة للحد من مخاطر الكوارث 

  
  )كلمة كحد أقصى 300( اذكر

  .تقییم البلد على المستوى المشار إلیھ/ برجاء وصف بعض األسباب الرئیسیة للسیاق العام لمرتبة

ى المنھاج الجامعي حیث ھنالك العدید من المساقات المتعلقة من الممكن القول انھ تم تحقیق انجازات كبیرة على مستو
ینطبق على كافة جامعات الوطن وكذلك على كافة انواع  ھذا ال إلى أن اإلشارةبالحد من مخاطر الكوارث لكن البد 

العاملین و افتقار فلسطین  لتخصصات  الدراسات العلیا في الحد من مخاطر الكوارث او ادارتھا لرفع قدرات  المخاطر
  .في ھذا المجال و معظم ما ھو متواجد على شكل دورات تدریبیة او ورش عمل

تیجیة فلسطینیة  واضحة ما تم تحقیقھ في المناھج الدراسیھ اغلبھ مرتبط بالصحة المدرسیھ لكن ال یوجد استرا ان و
  ھیم الحد من مخاطر الكوارث في المناھج التعلیمیة مفا إلدراج

  

  
  )كلمة كحد أقصى 300( قالسیاق والعوائ

تسلیط الضوء على التحدیات الرئیسیة التي تواجھھا السلطات الوطنیة والوكاالت الشریكة، والتوصیات حول كیفیة 
  .التغلب علیھا مستقبال
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 ضعف المیزانیة المخصصة لمثل ھذه البرامج  

  مناھج التعلیمیة مفاھیم الحد من مخاطر الكوارث في ال إلدخال أكادیمیة إستراتیجیةعدم  وجود  

  :التوصیات

  تشكیل لجنھ وطنیة اكادیمیة علمیة للعمل على اعداد استراتیجیة و خطة  تنفیذیة الدخال مفاھیم الحد من مخاطر
  .الكوارث في المناھج التعلیمیة تراعي المعاییر الدولیة و االستفادة من الخبرات العالمیة في ھذا المجال

 ؤھلة العداد ھذه المناھجتوفیر مخصصات مالیة و كوادر م  

 دمج الحد من مخاطر الكوارث ضمن المناھج المدرسیة و التعلیم و قطاع الصحة  

  

  

  

  
وتطویر  البحث والتقییم لألخطار المتعددةیتم تطویر وتعزیز أسالیب وأدوات : 3المؤشر األساسي .  ج

 .وتحسین تحلیالت التكلفة والمنفعة
یة دور محوري في تعزیز القدرات الفنیة والعلمیة من أجل تطویر وتطبیق المنھجیات لوطنیة واإلقلیموالھیئات السلطات ل

والدراسات والنماذج بغرض تقییم قابلیة التضرر وآثار األخطار، بما في ذلك من تحسین للقدرات اإلقلیمیة على المتابعة 
  .والتقییم

  
  مستوى التقدم

بشأن السیاسات والبرامج والمبادرات المستدامة الرامیة إلى تحقیق مستویات التقدم سوف تتیح الفرصة للتقییم الذاتي 
  .أھداف الحد من المخاطر المشار إلیھا

 بعض التقدم البسیط مع عدد محدود من مؤشرات التقدم من حیث الخطط أو السیاسات .1
 بعض التقدم ولكن بدون سیاسة منھجیة أو التزام مؤسسي .2

 جازات لیست شاملة أو كبیرةتم تحقیق االلتزام المؤسسي ولكن اإلن .3

 تم تحقیق إنجازات كبیرة ولكن یوجد قصور في الموارد والقدرات .4

  إنجازات شاملة والتزام وقدرات مستدامة على جمیع المستویات .5

  
  األسئلة األساسیة ووسائل التحقق

   ال/ نعم ؟ التطبیقیة العلمیة الوطنیةلبحوث امیزانیات برامج وھل الحد من مخاطر الكوارث مدرج ضمن 
  مشاریع وبرامج أبحاث 

ِبل المؤسسات العامة والخاصةدراسات األبحاث والمخرجات ونواتج     یتم استخدامھا وتطبیقھا من ق

  دراسات عن التكلفة والجدوى االقتصادیة للحد من مخاطر الكوارث 

  
  )ىكلمة كحد أقص 300( اذكر
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  .تقییم البلد على المستوى المشار إلیھ/ برجاء وصف بعض األسباب الرئیسیة للسیاق العام لمرتبة

  نعوز عدم التقدم الملحوظ في ھذا المجال لعدم  إنماو  ال یوجد موازنة وطنیھ واضحة للبحوث العلمیة التطبیقیة
و  تراعي كافة الجوانبو موازنة محددة  و خطة تنفیذیة وجود استراتیجیة فلسطینیة للحد من مخاطر الكوارث 

  .البحوث التطبیقیة العلمیة و الوطنیة ومنھا  إحداھاالتي 

  ما یؤدي الى اختالف مجاالت البحث العلمي و اولویاتھامارتباط الموازنات بالدول المانحة و اجنداتھا التنفیذیة 

  

  
  )كلمة كحد أقصى 300( السیاق والعوائق

یات الرئیسیة التي تواجھھا السلطات الوطنیة والوكاالت الشریكة، والتوصیات حول كیفیة تسلیط الضوء على التحد
  .التغلب علیھا مستقبال

  عدم تخصیص موازنات الغراض البحث العلمي التطبیقي للحد من المخاطر

  :التوصیات

  تخصیص موازنات خاصة الغراض االبحات التطبیقیة

  

  
جیة توعیة عامة على المستوى الوطني للترویج لثقافة مجابھة وجود استراتی: 4المؤشر األساسي .  د

  .الكوارث، وتصل إلى المجتمعات الحضریة والریفیة
استراتیجیة التوعیة العامة على المستوى الوطني ھي استراتیجیة وطنیة طویلة المدى لھا أھداف محددة تسعى لتنظیم 

وفعالیات التوعیة العامة .  من شأنھا تقلل تعرضھم لألخطاركیفیة توعیة الجمھور بمخاطر الكوارث، وبالطرق التي 
  .تعتبر من األدوات الھامة إلدماج الحد من مخاطر الكوارث في الحیاة الیومیة

  
  مستوى التقدم

مستویات التقدم سوف تتیح الفرصة للتقییم الذاتي بشأن السیاسات والبرامج والمبادرات المستدامة الرامیة إلى تحقیق 
  .لحد من المخاطر المشار إلیھاأھداف ا

 بعض التقدم البسیط مع عدد محدود من مؤشرات التقدم من حیث الخطط أو السیاسات .1

 بعض التقدم ولكن بدون سیاسة منھجیة أو التزام مؤسسي .2

 تم تحقیق االلتزام المؤسسي ولكن اإلنجازات لیست شاملة أو كبیرة .3

 موارد والقدراتتم تحقیق إنجازات كبیرة ولكن یوجد قصور في ال .4

  إنجازات شاملة والتزام وقدرات مستدامة على جمیع المستویات .5

  
  األسئلة األساسیة ووسائل التحقق

 للكوارث؟  الموجھة للمجتمعات األكثر عرضة للخطر والسلطات المحلیة تتضمن مخاطرھل حمالت التوعیة العامة 
   ال/ نعم

  عي بالمخاطرلزیادة الو حمالت توعیة عامة 
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  تدریب ھیئات الحكم المحلي 

  )االستعداد واالستجابة للطوارئ(إدارة الكوارث  

  )المخاطر وقابلیة التضرر(إدارة مخاطر وقائیة  

  إرشادات وتوجیھ للتعلیم عن المخاطر 

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

  
  

  )كلمة كحد أقصى 300( اذكر
  .تقییم البلد على المستوى المشار إلیھ/ برجاء وصف بعض األسباب الرئیسیة للسیاق العام لمرتبة

طیني كبیر و روح العمل التطوعي یساعدان على على الرغم من قلة الموارد واالمكانات فان االستثمار في المجتمع الفلس
تحقیق التنمیة المستدامھ  لرفع قدرات المجتمعات االكثر عرضھ للخطر على مجابھة الكوارث فمن وجھة نظر العدید من 

  .الوعي المجتمعي األمثل یكون فياالستثمار  فان المؤسسات

  

  
  )كلمة كحد أقصى 300( السیاق والعوائق

التحدیات الرئیسیة التي تواجھھا السلطات الوطنیة والوكاالت الشریكة، والتوصیات حول كیفیة تسلیط الضوء على 
  .التغلب علیھا مستقبال

 االفالم الوثائقیة او الدعایات او وسائل االعالم  أوالمطبوعات  إلعدادزمة القلة الموارد ال  

 ھدافھا المشتركةلحاجة الى زیادة  توحید و تنسیق الحمالت التوعویة الوطنیة و اا  

  

  :التوصیات

 نشر حمالت توعویة شاملة للحد من مخاطر الكوارثلود الوطنیة كل في موقعھ ھتوحید الج  

  
  4أولویة العمل :  6قسم 

  التعریف واألھمیة: 4أولویة العمل 
  الحد من العوامل المسببة للمخاطر

واستخدام األراضي، وتأثیر األخطار المصاحبة  مخاطر الكوارث المتعلقة بتغیرات األوضاع االجتماعیة واالقتصادیة
لألحداث الجیولوجیة والمناخیة والمائیة والتغییر المناخي، من الممكن تناولھا في برامج ومخططات التنمیة القطاعیة 

ً في أحوال ما بعد الكوارث   .وكذلك أیضا

ساسیة یقاس علیھا التقدم الذي تم مؤشرات أ 6في إطار عمل ھیوجو، فھناك  4وعلى ضوء ما حددتھ أولویة العمل 
  :إحرازه والتحدیات التي تواجھ التنفیذ

ً للسیاسات والخطط البیئیة ذات الصلة بما في ذلك استخدام األراضي  .1 ً أساسیا الحد من مخاطر الكوارث یعتبر ھدفا
 .وإدارة الموارد الطبیعیة والتكیف مع التغیر المناخي

 .لتقلیل قابلیة التضرر للمجتمعات األكثر تعرضا للخطریتم تنفیذ خطط للتنمیة االجتماعیة  .2
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 .یتم تنفیذ خطط وسیاسات اقتصادیة قطاعیة لتقلیل قابلیة التضرر لألنشطة االقتصادیة .3

 .التخطیط واإلدارة لإلسكان یتضمنان عوامل الحد من مخاطر الكوارث بما ذلك اإللزام باتباع كود البناء .4

 .مدمجة في عملیات التعافي وإعادة التأھیل بعد الكوارثإجراءات الحد من مخاطر الكوارث  .5

 .وخاصة مشاریع البنیة التحتیة -وجود إجراءات لتقییم أثر مخاطر الكوارث للمشروعات التنمویة الكبرى  .6

  
  التوجیھات لھذا القسم

إلطار  1ألولویة الھدف من ھذا القسم ھو المساعدة على تقییم التقدم في تنفیذ األنشطة الرئیسیة التي حددتھا ا  )أ 
  .عمل ھیوجو

" تحدید مستوى مناسب للتقدم یعكس بواقعیة مدى وطبیعة التقدم المحرز بالنسبة لتنفیذ المؤشرات األساسیة  )ب 
  .ألولویة العمل

تقییم البلد على المستوى / كل قسم فرعي سوف یتیح مساحة لوصف بعض األسباب الرئیسیة للسیاق العام لمرتبة  )ج 
  .المشار إلیھ

الضوء على التحدیات الرئیسیة التي تواجھھا السلطات الوطنیة والوكاالت الشریكة، والتوصیات حول تسلیط   )د 
  .كیفیة التغلب علیھا مستقبال

  .4ھذا القسم لھ ستة أقسام فرعیة یجب استیفاء بیاناتھا وھي مقابلة للمؤشرات األساسیة الست ألولویة العمل   )ه 

لیة االستشاریة لتطویر ما بعد ھیوغو لذا یرجى توفیر أمثلة لتوضیح سیتم األخذ بالمعلومات المتاحة في العم  )و 
 . المعلومات

  
  األقسام الفرعیة

الحد من مخاطر الكوارث یعتبر ھدفاً أساسیاً للسیاسات والخطط البیئیة ذات الصلة بما  :1المؤشر األساسي . أ
  .ر المناخيفي ذلك استخدام األراضي وإدارة الموارد الطبیعیة والتكیف مع التغی

إن نطاق سیاسات إدارة األخطار البیئیة من الممكن أن یكون لھ تأثیرات كبیرة على الحد من مخاطر الكوارث، ویجب أن 
وبذلك تساعد على الحد من .  تتضمن تلك السیاسات بشكل واضح استراتیجیات وأھداف الحد من مخاطر الكوارث

  .العوامل المسببة للمخاطر
  

  مستوى التقدم
ویات التقدم سوف تتیح الفرصة للتقییم الذاتي بشأن السیاسات والبرامج والمبادرات المستدامة الرامیة إلى تحقیق مست

  .أھداف الحد من المخاطر المشار إلیھا

 بعض التقدم البسیط مع عدد محدود من مؤشرات التقدم من حیث الخطط أو السیاسات .1

 م مؤسسيبعض التقدم ولكن بدون سیاسة منھجیة أو التزا .2

 تم تحقیق االلتزام المؤسسي ولكن اإلنجازات لیست شاملة أو كبیرة .3
 تم تحقیق إنجازات كبیرة ولكن یوجد قصور في الموارد والقدرات .4

  إنجازات شاملة والتزام وقدرات مستدامة على جمیع المستویات .5

بمدى إدماج الحد من  -سبیل المثال  على -، قد یحدد بتقییم 4، في أولویة العمل 1مستوى التقدم في المؤشر األساسي 
وكذلك في اآللیات .  مخاطر الكوارث كمكون متكامل في سیاسات وخطط وبرامج حمایة البیئة وإدارة الموارد الطبیعیة

  .القائمة مثل تقییمات اآلثار البیئیة
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  األساسیة ووسائل التحققاألسئلة 
المرتبطة باألراضي (ة؟ التنظیمی ”ecosystems“ لبیئیةھل ھناك آلیة موجودة لحمایة واستعادة خدمات النظم ا

   ال/ نعم) الخ. . . ، الغابات المانغروفأشجار الرطبة، و
  تشریعات المناطق المحمیة 

  مدفوعات مقابل خدمات النظم البیئیة 
  )ة المناطق الساحلیةعلى سبیل المثال إدار(التخطیط المتكامل  

  تقییم التأثیرات البیئیة 

  مشروعات وبرامج التكیف مع تغیر المناخ 

  
  )كلمة كحد أقصى 300( اذكر

  .تقییم البلد على المستوى المشار إلیھ/ برجاء وصف بعض األسباب الرئیسیة للسیاق العام لمرتبة

تقوم بالیات لحمایة واستعادة خدمات النظم  ووزارة الزراعة،ة كوزارة البیئة ینمعالوطنیة ال مؤسساتك عدد من اللھنا
البیئیة  تقوم تقییمات االتأثیرات  البیئیة للمشاریع المختلفة  و الجدیر بالذكر ان وزارة البیئة قامت باعداد استراتیجیة 

  .خاطر الكوارث اھمیة عالیةالمناخیة و اولت الحد من مفلسطینیة للتكیف مع التغیرات 

  

  
  )كلمة كحد أقصى 300( السیاق والعوائق

تسلیط الضوء على التحدیات الرئیسیة التي تواجھھا السلطات الوطنیة والوكاالت الشریكة، والتوصیات حول كیفیة 
  .التغلب علیھا مستقبال

یحول دون تمكن السلطة  ضفة الغربیةالتحدیات الرئیسیة وجود االحتالل االسرائیلي وسیطرتھ على اغلب مناطق ال
  الفلسطینیة و تطویرھا نیة من وضع سیاسة بیئیة لحمایة األراضيالوط

  
یتم تنفیذ خطط للتنمیة االجتماعیة لتقلیل قابلیة التضرر للمجتمعات األكثر تعرضا :  2المؤشر األساسي .  ب

  .للخطر
األساسیة لمعالجة قضایا األمن الغذائي والصحة العامة و آلیات  توفر وتنفیذ سیاسات الرعایة االجتماعیة وتقدیم الخدمات

الحد من العوامل المسببة للمخاطر وخفض قابلیة مشاركة المخاطر وحمایة البنیة التحتیة الحیویة العامة مما یساعد في 
  .التضرر للمجتمعات الفقیرة

  

  مستوى التقدم
شأن السیاسات والبرامج والمبادرات المستدامة الرامیة إلى تحقیق مستویات التقدم سوف تتیح الفرصة للتقییم الذاتي ب

  .أھداف الحد من المخاطر المشار إلیھا

 بعض التقدم البسیط مع عدد محدود من مؤشرات التقدم من حیث الخطط أو السیاسات .1

 بعض التقدم ولكن بدون سیاسة منھجیة أو التزام مؤسسي .2

 ازات لیست شاملة أو كبیرةتم تحقیق االلتزام المؤسسي ولكن اإلنج .3
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 تم تحقیق إنجازات كبیرة ولكن یوجد قصور في الموارد والقدرات .4

  إنجازات شاملة والتزام وقدرات مستدامة على جمیع المستویات .5

  
  األسئلة األساسیة ووسائل التحقق

 المعرضة للخطر؟مجابھة الكوارث بالنسبة لألسر والمجتمعات القدرة على ھل توجد شبكات أمان اجتماعي لزیادة 
   ال/ نعم

  تأمین على المحاصیل والممتلكات 

  العمل/ ضمان التوظیفبرامج مؤقتة ل 

  والغیر مشروطة التحویالت النقدیة المشروطة 

  ... )مدخرات، قروض، الخ (تمویل المشاریع الصغیرة  

  التأمین متناھي الصغر 

  
  )كلمة كحد أقصى 300( اذكر

یرجى تقدیم أمثلة مدللة  .تقییم البلد على المستوى المشار إلیھ/ برجاء وصف بعض األسباب الرئیسیة للسیاق العام لمرتبة
سیاسات وبرامج  على الحد من قابلیة التضرر وتقلیل نقاط الضعف في المجتمعات األكثر عرضة للخطر من خالل

  .التنمیة االجتماعیة

 المواطنین لممارساتالیوجد شبكات امان اجتماعي ولكن یقوم مجلس الوزراء بتعویض المتضررین في حال تعرض 
رعین الضرار جسیمة نتیجة االحوال الجویة العنیفة او في مثال او في حال تعرض المزااالحتالل من ھدم البیوت 

  الحكومةحاالت اخرى تستدعي تدخل 
الذي یضم في نشاطاتھ عملیة وھذه البرامج في وزارة الزراعة ھو برنامج االمن الغذائي الذي تنتھجھ الوزارة من 

  التدریب وتقدیم الدعم لعمل بئر واستصالح اراضي وتقدیم اشتال ویشمل ھذا البرنامج ایضا العملیة التدریبیة

  

  

  

  
  )كلمة كحد أقصى 300( السیاق والعوائق

الضوء على التحدیات الرئیسیة التي تواجھھا السلطات الوطنیة والوكاالت الشریكة، والتوصیات حول كیفیة  تسلیط
  .التغلب علیھا مستقبال

  تواجھ الحكومة تحدیات في نقص الموارد و عدم تخصیص الموازنات الكافیة لمثل ھذه االخطار 

  :التوصیات

حث عن افاق جدیدة من اجل توفیر المخصصات الكافیة لمواجھ یجب على الحكومة و مؤسسات المجتمع المدني الب
  االخطار و الكوارث

  .نحن بحاجة الى تفھم المجتمع الدولي ضرورة تقدیم دعم حقیقي لنا على الصعید المادي لبناء صنادیق تضامن اجتماعي
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تضرر لألنشطة یتم تنفیذ خطط وسیاسات اقتصادیة قطاعیة لتقلیل قابلیة ال:  3المؤشر األساسي .  ج
 .االقتصادیة

التركیز على حمایة األنشطة االقتصادیة والقطاعات اإلنتاجیة األكثر قابلیة للتضرر یعد استراتجیة فعالة للحد من اآلثار 
  .الكلیة للكوارث

  
  مستوى التقدم

ة الرامیة إلى تحقیق مستویات التقدم سوف تتیح الفرصة للتقییم الذاتي بشأن السیاسات والبرامج والمبادرات المستدام
  .أھداف الحد من المخاطر المشار إلیھا

 بعض التقدم البسیط مع عدد محدود من مؤشرات التقدم من حیث الخطط أو السیاسات .1

 بعض التقدم ولكن بدون سیاسة منھجیة أو التزام مؤسسي .2

 تم تحقیق االلتزام المؤسسي ولكن اإلنجازات لیست شاملة أو كبیرة .3

 كبیرة ولكن یوجد قصور في الموارد والقدرات تم تحقیق إنجازات .4

  إنجازات شاملة والتزام وقدرات مستدامة على جمیع المستویات .5

  

 
 

  األسئلة األساسیة ووسائل التحقق
   ال/ نعم؟ للتنمیة االقتصادیة لحد من مخاطر الكوارث مدمجة في التخطیطاالقتصادیة ل جدوىالتكلفة والھل 

  ثتثمار على المستوى الوطني ومستوى القطاعات تتضمن الحد من مخاطر الكوارنظم االس 

 
  
 

الرجاء تقدیم أمثلة محددة مثًال عن البنیة التحتیة، المواصالت واالتصاالت، األصول 
  .المنتجة واالقتصادیة

  ة تتضمن المدارس والمستشفیاتاستثمارات تحصینات البنیة التحتی 

  
  )كلمة كحد أقصى 300( اذكر

  .تقییم البلد على المستوى المشار إلیھ/ برجاء وصف بعض األسباب الرئیسیة للسیاق العام لمرتبة
  

نظرا ألھمیة حمایة األنشطة االقتصادیة والقطاعات اإلنتاجیة األكثر قابلیة للتضرر على المستوى القطاعي ، فانھ یتم 
إال أن خصوصیة الوضع الفلسطیني .تركیز علیھ من قبل وزارة االقتصاد الوطني  واعتبار التخطیط لھ  من أولویاتھا  ال
  .تعیق عمل المؤسسات المعنیة في ھذا المجال " تحت االحتالل "

یة اي منظومة بحما سبیل المثال تقوم وزارة الزراعة فعلى بعض الوزارات بالعمل في ھذا البند بشكل مباشرال تقوم 
تعمل الوزارة على عمل شبكة حمایة غیر  وإنمامشاریع زراعیة بشكل مباشر وذلك لعدم ملكیتھا الخاصة بالوزارة 

مباشرة للمزارعین عن طریق تقدیم المشاریع المباشرة لحمایة التربة وبناء الجدران االستنادیة وتقدیم التعویضات في 
 .حال حدوث خسائر زراعیة
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  )كلمة كحد أقصى 300( العوائقالسیاق و

تسلیط الضوء على التحدیات الرئیسیة التي تواجھھا السلطات الوطنیة والوكاالت الشریكة، والتوصیات حول كیفیة 
  .التغلب علیھا مستقبال

  شاملةالوطنیة الخطة استكمال العدم  

 األزمة االقتصادیة  

  :التوصیات

 مویة و المستدامة للوطن حیث امكن ذلكادماج الحد من مخاطر الكوارث ضمن الخطط التن  

 ة غ حقیقیالتخصیص مبب ھة المخاطر التي تحدث فیھ وذلك مجابات المعنیة باالقرار بأھمیة واولویة القطاع
  .في الموازنة العامة للدولة  معتمدة

  
لك اإللزام التخطیط واإلدارة لإلسكان یتضمنان عوامل الحد من مخاطر الكوارث بما ذ :4المؤشر األساسي .  د

  .باتباع كود البناء
إن إدماج عوامل الحد من مخاطر الكوارث في خطط استخدام األراضي ھو استراتیجیة ھامة لتقلیل قابلیة التضرر 

كما أن خطط استخدام األراضي الموضوعة بعنایة والمنفذة بدقة تعد من المداخل المفیدة لتوسع المجتمعات .  للمجتمعات
  .ألخطار المرتبطة بذلكالعمرانیة وتقلیل ا

  
  مستوى التقدم

مستویات التقدم سوف تتیح الفرصة للتقییم الذاتي بشأن السیاسات والبرامج والمبادرات المستدامة الرامیة إلى تحقیق 
  .أھداف الحد من المخاطر المشار إلیھا

 بعض التقدم البسیط مع عدد محدود من مؤشرات التقدم من حیث الخطط أو السیاسات .1

 التقدم ولكن بدون سیاسة منھجیة أو التزام مؤسسي بعض .2

 تم تحقیق االلتزام المؤسسي ولكن اإلنجازات لیست شاملة أو كبیرة .3

 تم تحقیق إنجازات كبیرة ولكن یوجد قصور في الموارد والقدرات .4

  إنجازات شاملة والتزام وقدرات مستدامة على جمیع المستویات .5

  
  األسئلة األساسیة ووسائل التحقق

   ال /نعمھناك استثمارات للحد من المخاطر في المستوطنات الحضریة القابلة للتضرر؟  ھل
  المناطق المعرضة للفیضاناتفي االستثمار في البنیة التحتیة لصرف المیاه  

  تثبیت المنحدر في المناطق المعرضة لالنھیارات األرضیة 
  تدریب عمال البناء على تقنیات البناء اآلمن 
  لألسر والمجتمعات ذات الدخل المنخفضومساكن آمنة توفیر أراضي آمنة  

  قوانین للمخاطر في تقسیم األراضي والتنمیة العقاریة للقطاع الخاص 

  راضياالجرائات التنظیمیة لتسجیل األ 



الب متابعة إطار عمل ھیوجوق  

 35 

  
  )كلمة كحد أقصى 300( اذكر

  .تقییم البلد على المستوى المشار إلیھ/ برجاء وصف بعض األسباب الرئیسیة للسیاق العام لمرتبة

  

  

 و المنشات  حرجة كالدفاع المدنيالمؤسسات الاألبراج والمدارس وك الحساسة تطبیق الكود الزلزالي على المباني
لتزام بذلك كلي و ال یوجد برامج تأھیل ما تم بناؤه مسبقا لیكون اكثر قدرة ولكن ال یمكن القول ان اال الخطرة

 على تحمل المخاطر    

 تطبیق سیاسة استخدام األراضي فیما یتعلق بفحص التربة و مدى مالئمة الموقع  

 ران في عملیة التخطیط الزراعي ھناك اجراءات لمنع انجراف التربة مثل مشاریع الحصاد المائي وبناء الجد
  .االستنادیة وكذلك نظام التشجیر الذي یعمل على الحمایة من التصحر وزحف الرمال في قطاع غزة تحدیدا

  

  )كلمة كحد أقصى 300( السیاق والعوائق 

تسلیط الضوء على التحدیات الرئیسیة التي تواجھھا السلطات الوطنیة والوكاالت الشریكة، والتوصیات حول كیفیة 
  .الالتغلب علیھا مستقب

 :التحدیات 

 قصور في التخطیط  للحد من مخاطر الكوارث نظرا  لقیود و تشریعات االحتالل االسرائیلي  

  :التوصیات 

 رفع الكفاءة في التخطیط واإلدارة لإلسكان ووضعھا في أولیات الخطط.  

 التحتیة من نظام لحد من المخاطر في العملیة االنشائیة للمدن التي تقام حدیثا من حیث البنى امشاریع  إدماج
وتوزیع جید ومنظم للرقعة الزراعیة بما یراعي ان تكون في المناطق المجابھة إلنجراف ، مجاري وتصریف

  .وانشاء المراعي الطبیعیة خارج المناطق السكنیة، التربة او حركة الرمال

  

  

  
ي وإعادة التأھیل بعد إجراءات الحد من مخاطر الكوارث مدمجة في عملیات التعاف:  5المؤشر األساسي . ھـ

 .الكوارث
من األساسي وضع مبادئ الحد من مخاطر الكوارث بعین االعتبار عند تصمیم عملیات التعافي وإعادة التأھیل لما بعد 

والتنفیذ على المستوى الوطني والمحلي یحتاج إلى .  الكوارث لتحاشي األخطاء السابقة وتجنب تكرار المخاطر
  .دولیة للتعافي وإعادة اإلعمار لما بعد الكوارثالمواصفات والمعاییر ال

  
  مستوى التقدم

مستویات التقدم سوف تتیح الفرصة للتقییم الذاتي بشأن السیاسات والبرامج والمبادرات المستدامة الرامیة إلى تحقیق 
  .أھداف الحد من المخاطر المشار إلیھا



الب متابعة إطار عمل ھیوجوق  

 36 

 یث الخطط أو السیاساتبعض التقدم البسیط مع عدد محدود من مؤشرات التقدم من ح .1

 بعض التقدم ولكن بدون سیاسة منھجیة أو التزام مؤسسي .2

 تم تحقیق االلتزام المؤسسي ولكن اإلنجازات لیست شاملة أو كبیرة .3

 تم تحقیق إنجازات كبیرة ولكن یوجد قصور في الموارد والقدرات .4

  إنجازات شاملة والتزام وقدرات مستدامة على جمیع المستویات .5

  
  ألساسیة ووسائل التحققاألسئلة ا

لضمان تعافي ُمحصن  ھل برامج التعافي بعد الكوارث تتضمن بشكل واضح میزانیة للحد من مخاطر الكوارث
   ال/ نعم؟ ومستدام

 
  ٪ من تمویل التعافي وإعادة اإلعمار مخصص للحد من مخاطر الكوارث

  ت السلطات المحلیة للحد من مخاطر الكوارث في االستجابة والتعافيتعزیز قدرا  

  اجراء تقییم المخاطر في التخطیط للتعافي واعادة البناء قبل وبعد الكارثة  

  اتخاذ اجراءات لمعالجة قضایا النوع في التعافي  

  
  )كلمة كحد أقصى 300( اذكر

  .تقییم البلد على المستوى المشار إلیھ/ األسباب الرئیسیة للسیاق العام لمرتبةبرجاء وصف بعض 

  

 .ال یوجد برامج حكومیة للتعافي بعد الكوارث تتضمن بشكل واضح میزانیة للحد من مخاطر الكوارث 
  ھناك دراسات وبرامج محدودة لدى عدد من المؤسسات

  

  
  )كلمة كحد أقصى 300( السیاق والعوائق

لضوء على التحدیات الرئیسیة التي تواجھھا السلطات الوطنیة والوكاالت الشریكة، والتوصیات حول كیفیة تسلیط ا
  .التغلب علیھا مستقبال

 قلة الموارد وتدھور الوضع االقتصادي 

 :التوصیات

  جھود مشتركة بین الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني لتخصیص میزانیات واضحة للتعافي بعد الكارثة

  

  

  
وخاصة  -وجود إجراءات لتقییم أثر مخاطر الكوارث للمشروعات التنمویة الكبرى :  6المؤشر األساسي . و

 .مشاریع البنیة التحتیة
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من المھم اتخاذ اإلجراءات الكفیلة باإلدماج المؤسسي بتدابیر الحد من مخاطر الكوارث في خطط التنمیة الوطنیة 
البنیة التحتیة  -الزراعة  -الصحة  - الطاقة  -النظافة  - الماء  - اإلسكان  -الفقر  المستدامة في مجاالت رئیسیة مثل مكافحة

  .البیئة،  وذلك للتأكد من أن التنمیة لن تساھم في خلق كوارث مستقبلیة - 

  
  مستوى التقدم

میة إلى تحقیق مستویات التقدم سوف تتیح الفرصة للتقییم الذاتي بشأن السیاسات والبرامج والمبادرات المستدامة الرا
  .أھداف الحد من المخاطر المشار إلیھا

 بعض التقدم البسیط مع عدد محدود من مؤشرات التقدم من حیث الخطط أو السیاسات .1

 بعض التقدم ولكن بدون سیاسة منھجیة أو التزام مؤسسي .2
 تم تحقیق االلتزام المؤسسي ولكن اإلنجازات لیست شاملة أو كبیرة .3

 ولكن یوجد قصور في الموارد والقدرات تم تحقیق إنجازات كبیرة .4

  إنجازات شاملة والتزام وقدرات مستدامة على جمیع المستویات .5

  
  ققاألسئلة األساسیة ووسائل التح

   ال/ نعمالتنمیة الكبرى ؟  مخاطر الكوارث الناتجة من مشاریعآثار یتم تقییم  لھ

  
  ال/ نعم؟ التنمیة الكبرى وتنفیذ مشاریع ھل یتم ادراج تكلفة وجدوى الحد من مخاطر الكوارث في تصمیم

  من خالل السلطات والمؤسسات المحلیة والوطنیة 

  من خالل مؤسسات التنمیة الدولیة 

  آثار مخاطر الكوارث تؤخذ في الحسبان في تقییم األثر البیئي 

  
  )كلمة كحد أقصى 300( اذكر

  .تقییم البلد على المستوى المشار إلیھ/ اء وصف بعض األسباب الرئیسیة للسیاق العام لمرتبةبرج

تقوم وزارة البیئة بالموافقة او بالرفض لتقییم االثر البیئي للمشروعات المختلفة وھي الجھھ الرسمیة المعتمدة في اعتماد 
الى االستعانة بالخبراء المحلیین او خبراء اجانب في تقییم تقییم االثر البیئي حیث تقوم المؤسسات المتقدمة بالمشاریع 

 االثار البیئیة المتعلقة بمشاریعھم ویتم ادراج التكلفة من جدوى مخاطر الكوارث

  

  

  
  )كلمة كحد أقصى 300( السیاق والعوائق

وصیات حول كیفیة تسلیط الضوء على التحدیات الرئیسیة التي تواجھھا السلطات الوطنیة والوكاالت الشریكة، والت
  .التغلب علیھا مستقبال

ما زالت في  وخاصة مشاریع البنیة التحتیة -إجراءات تقییم أثر مخاطر الكوارث للمشروعات التنمویة الكبرى ان  
 .نوني في ھذا المجال اعیم القفلسطین تعاني من ایالء االھتمام او التد
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  5أولویة العمل : 7قسم 

  واألھمیة التعریف: 5أولویة العمل 
  تعزیز االستعداد لالستجابة الفعالة للكوارث على جمیع المستویات

عند حدوث الكوارث یكون من الممكن الحد من اآلثار والخسائر بقدر كبیر إذا كانت السلطات واألفراد والمجتمعات 
فة والقدرات على اإلدارة األكثر تعرضا لخطر الكوارث على مستوى عالي من االستعداد، ومتأھبین للعمل ولدیھم المعر

  .الفعالة للكوارث

في إطار عمل ھیوجو، فھناك أربعة مؤشرات أساسیة یقاس علیھا التقدم الذي تم  5وعلى ضوء ما حددتھ أولویة العمل 
  :إحرازه والتحدیات التي تواجھ التنفیذ

 .من المخاطر توافر سیاسات قویة وقدرات تقنیة ومؤسسیة إلدارة الكوارث مع وجود التوجھ بالحد .1

وتجارب  وجود خطط استعداد للكوارث وخطط احترازیة على جمیع المستویات اإلداریة والقیام بتدریبات .2
 .منتظمة الختبار وتطویر برامج االستجابة للكوارث

 .توافر احتیاطات مالیة وآلیات احترازیة للطوارئ لدعم االستجابة والتعافي من الكوارث عند الحاجة .3

 .لتبادل المعلومات أثناء األحداث الخطرة والكوارث وإلجراء المراجعات بعد الحدثوجود اجراءات  .4

  
  التوجیھات لھذا القسم

إلطار  5الھدف من ھذا القسم ھو المساعدة على تقییم التقدم في تنفیذ األنشطة الرئیسیة التي حددتھا األولویة   )أ 
  .عمل ھیوجو

" المؤشرات األساسیة"بیعة التقدم المحرز بالنسبة لتنفیذ تحدید مستوى مناسب للتقدم یعكس بواقعیة مدى وط  )ب 
  .ألولویة العمل

تقییم البلد على المستوى / كل قسم فرعي سوف یتیح مساحة لوصف بعض األسباب الرئیسیة للسیاق العام لمرتبة  )ج 
  .المشار إلیھ

ریكة، والتوصیات حول تسلیط الضوء على التحدیات الرئیسیة التي تواجھھا السلطات الوطنیة والوكاالت الش  )د 
  .كیفیة التغلب علیھا مستقبال

 .5ھذا القسم لھ أربع أقسام فرعیة یجب استیفاء بیاناتھا وھي مقابلة للمؤشرات األساسیة األربع ألولویة العمل   )ه 

سیتم األخذ بالمعلومات المتاحة في العملیة االستشاریة لتطویر ما بعد ھیوغو لذا یرجى توفیر أمثلة لتوضیح   )و 
 . لوماتالمع

  

  األقسام الفرعیة

حد للتوافر آلیات وقدرات وسیاسات مؤسسیة قویة إلدارة الكوارث مع وجود توجھ :  1المؤشر األساسي.  أ
  .من مخاطرھا

تحسین  قدرات وآلیات االستعداد، سوف یزید من قدرة  - وبالتالي  - إن استثمار الوقت والموارد في التقییم المنھجي 
  .ار الكوارث باإلضافة إلى تحسین إجراءات االستجابةالدول على معالجة آث
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  مستوى التقدم

مستویات التقدم سوف تتیح الفرصة للتقییم الذاتي بشأن السیاسات والبرامج والمبادرات المستدامة الرامیة إلى تحقیق 
  .أھداف الحد من المخاطر المشار إلیھا

 من حیث الخطط أو السیاسات بعض التقدم البسیط مع عدد محدود من مؤشرات التقدم .1
 بعض التقدم ولكن بدون سیاسة منھجیة أو التزام مؤسسي .2

 تم تحقیق االلتزام المؤسسي ولكن اإلنجازات لیست شاملة أو كبیرة .3

 تم تحقیق إنجازات كبیرة ولكن یوجد قصور في الموارد والقدرات .4

  إنجازات شاملة والتزام وقدرات مستدامة على جمیع المستویات .5

  

تقییم مدى استعداد اآللیات  - على سبیل المثال  - ، قد یحددھا 5، ألولویة العمل 1ى التقدم في المؤشر األساسي مستو
  .كما یتم تحلیل الثغرات واتخاذ تدابیر تنمیة القدرات أو یجري تحدیدھا وتنفیذھا.  الموجودة، أو التي قید المراجعة

  
  األسئلة األساسیة ووسائل التحقق

   ال/ نعم؟  واالستجابة للطوارئ لالستعداد للكوارث والتخطیطج أو سیاسات وطنیة ھل توجد برام
  ادراج الحد من مخاطر الكوارث في ھذه البرامج والسیاسات 

ني اآللیات المؤسساتیة متوفرة إلتاحة الموارد بشكل سریع في حالة الكارثة بالتعاون مع المجتمع المد 
  والقطاع الخاص باإلضافة لدعم القطاع العام

  
   ال /نعم؟ لضمان سالمة المدارس والمنشآت الصحیة في حاالت الطوارئ ھل توجد برامج أو سیاسات وطنیة 

  برامج وسیاسات لسالمة المدارس والمستشفیات  

  والمستشفیات لالستعداد للطوارئالتدریب والتمارین الوھمیة في المدارس  

  
   ال/ نعم؟ التخطیط لالستعداد والمجابھة) تعدیل(یتم توقع مخاطر الكوارث من خالل تطویر سیناریوھات وتطویع ھل 

  تطویر سیناریوھات محتملة مع األخذ بعین االعتبار توقعات تغیر المناخ 

  االستعداد والمجابھة بناًء على سیناریوھات مخاطر مستقبلیة تحدیث وتعدیل خطط  

  
  )كلمة كحد أقصى 300( اذكر

  .تقییم البلد على المستوى المشار إلیھ/ برجاء وصف بعض األسباب الرئیسیة للسیاق العام لمرتبة

و  ة الھالل األحمر و الشرطةقة كالدفاع المدني الفلسطیني وجمعیفي مجال االستعداد ھنالك العدید من الجھات ذات العال
الوطني ووزارة االشغال تحاول القیام باقصى جھودھا لتعبئة الموارد و االمكانیات  و لكن ما یقف عائقا في وجھ  األمن

ھذه االجھود االمكانیات المادیة لتوفیر المعدات المطلوبة و االزمة االقتصادیة التي تحول الى توجھ االھتمام الى اولویات 
ھ من االستثمار في ھذه المعدات ولكن یتم محاولة تعویض القصور من خالل الوعي المجتمعي و المتطوعین و مختلف
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و التعاون و الشراكات مع القطاع الخاص لمحاولة التضافر و التعاون لمواجھة الكوارث  أوللیة كمستجیب لجان المحال
 .لى اھبة االستعداد الي طارئلكن ھذا ال یلغي ضرورة تمكین الجھات ذات العالقة لتكون ع

  

  

  
  )كلمة كحد أقصى 300( السیاق والعوائق

تسلیط الضوء على التحدیات الرئیسیة التي تواجھھا السلطات الوطنیة والوكاالت الشریكة، والتوصیات حول كیفیة 
  .التغلب علیھا مستقبال

ویة إلدارة الكوارث والحد من مخاطرھا أدى إن عدم اإلدراك الحقیقي ألھمیة توافر آلیات وقدرات وسیاسات مؤسسیة ق
 .الى تبعثر الجھود الرامیة الى الحد والمجابھة من خطر الكوارث على مستوى المؤسسات الرسمیة والوكاالت الشریكة 

الخیم عدم توفیر االمكانیات المادیة المطلوبة العداد الكوادر او لتغطیة المناورات الوھمیة او لتوفیر المتطلبات الالزمة ك
  واالدوات المنزلیة الستیعاب السكان المتضررین

  :التوصیات

  توافر سیاسات قویة إلدارة الكوارث مع وجود التوجھ بالحد من المخاطر - 

  عمل خطة وطنیة لمجابھة الكوارث - 
  المجلس األعلى للدفاع المدني دعم - 

  رفع مستوى التنسیق وتبادل المعلومات ما بین المؤسسات - 

  الكامل بین الموسسات الوطنیة ومؤسسات المجتمع المدني وتوحید الجھود الدارة الحد من مخاطر الكوارثالتنسیق  - 

  القةعتوفیر االمكانیات المطلوبة للتعاطي مع البرامج ذات ال - 

  

  

  

  
وجود خطط استعداد للطوارئ على جمیع المستویات اإلداریة والقیام بتدریبات :  2المؤشر األساسي .  ب

  .على إنذارات وھمیة الختبار وتطویر خطط التعامل مع الكوارث منتظمة
یجب أن تستفید خطط االستعداد للكوارث وخطط التعافي وإعادة اإلعمار من المعلومات المتوفرة والدروس المستفادة من 

عوامل المسببة الكوارث السابقة،  كما یجب أن تستفید من المعرفة بإجراءات الحد من المخاطر حتى تتحاشى إغفال ال
  .كما یجب إدماج إجراءات الحد من مخاطر الكوارث في تصمیم وتنفیذ كال النوعین من الخطط.  للمخاطر

  

  مستوى التقدم
مستویات التقدم سوف تتیح الفرصة للتقییم الذاتي بشأن السیاسات والبرامج والمبادرات المستدامة الرامیة إلى تحقیق 

  .إلیھا أھداف الحد من المخاطر المشار

 بعض التقدم البسیط مع عدد محدود من مؤشرات التقدم من حیث الخطط أو السیاسات .1

 بعض التقدم ولكن بدون سیاسة منھجیة أو التزام مؤسسي .2

 تم تحقیق االلتزام المؤسسي ولكن اإلنجازات لیست شاملة أو كبیرة .3



الب متابعة إطار عمل ھیوجوق  

 41 

 تم تحقیق إنجازات كبیرة ولكن یوجد قصور في الموارد والقدرات .4

  ت شاملة والتزام وقدرات مستدامة على جمیع المستویاتإنجازا .5

  
  األسئلة األساسیة ووسائل التحقق

  ال  /نعمتوجد خطط وإجراءات وموارد احترازیة للتعامل مع الكوارث الكبرى؟  لھ
  ) الجنسین(وبرامج ُمعدة مع مراعاة النوع  خطط 

  للطوارئ لضمان استمراریة توفیر الخدمات األساسیة وخطط / إدارة المخاطر 

  مركز للعملیات واالتصاالت 
  فرق البحث واإلنقاذ 

  مخزونات من إمدادات اإلغاثة 

  مالجئ 

  تأمین وجود المرافق الطبیة  

طبیة المرافق الفي مجال اإلغاثة والمأوى و لكبار السن وذوي االحتیاجات الخاصةإمدادات مخصصة  
  للطوارئ

  القطاع الخاص شریك حیوي في التخطیط وتقدیم الخدمات عند االستجابة  

  
  )كلمة كحد أقصى 300( اذكر

  .تقییم البلد على المستوى المشار إلیھ/ عام لمرتبةبرجاء وصف بعض األسباب الرئیسیة للسیاق ال

یتم العمل على اعداد خطط لالستجابة خاصة بكل جھة وخطط لالستجابة للطوارئ على مستوى المحافظات وكما یتم 
ھذه الخطط تتم بجھود دون حجز مخصصات مالیة للعمل  أن وطنیة ولكن ما بجدر االشاره إلیھ العمل على اعداد خطة

قیق و تنفیذ ھذه الخطط فال بد من التوازن ما بین الجانب التخطیطي و الجانب العملیاتي و الوضع الحالي لكافة على تح
المؤسسات ھي محاولة النھوض بقدراتھا الذاتیة فھي في مرحلة تطویر مستمرة و تسعى باستمرار لتحقیق االفضل في 

  .ف استثنائیة تحت االحتالل االسرائیلي فلسطین ذات طبیعة ظرو أندم بواقع ذا المجال ولكن تصطھ

  

  

  
  )كلمة كحد أقصى 300( السیاق والعوائق

تسلیط الضوء على التحدیات الرئیسیة التي تواجھھا السلطات الوطنیة والوكاالت الشریكة، والتوصیات حول كیفیة 
  .التغلب علیھا مستقبال

یما بیننا للخروج بتصور مشترك فیما یتعلق بالتخطیط ا ھي القدرة على التنسیق فأھم التحدیات التي تواجھن ان من
 .لمواجھ الكوارث والتدریبات المشتركة وتخصیص الموازنات الخاصة في مجابھة الكوارث ورفع الجاھزیة 

 :العوائق  

  االحتالل والسیطرة على المناطق والحواجز العسكریة. 

 عدم استكمال الخطة الوطنیة لمجابھة الكوارث حتى اآلن 
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 م إدراج مفھوم مجابھة الكوارث ضمن خطط التنمیةعد 

 عدم تخصیص الموارد المالیة الضروریة 

  
توفر احتیاطات مالیة وآلیات احترازیة للطوارئ لدعم االستجابة والتعافي من :  3المؤشر األساسي .  ج

 .الكوارث عند الحاجة
ي المبكر بما في ذلك تقدیر الخسائر من الضروري على الحكومات أن تلتزم بتخصیص الموارد لبرامج التعاف

واالحتیاجات وإعادة البنیة التحتیة األساسیة ومصادر التكسب في أعقاب الكوارث لدعم قدرة المجتمعات على المجابھة 
  .إلى أن تتم عملیات إعادة البناء على المدى البعید

  

  مستوى التقدم
لسیاسات والبرامج والمبادرات المستدامة الرامیة إلى تحقیق مستویات التقدم سوف تتیح الفرصة للتقییم الذاتي بشأن ا

  .أھداف الحد من المخاطر المشار إلیھا
 بعض التقدم البسیط مع عدد محدود من مؤشرات التقدم من حیث الخطط أو السیاسات .1

 بعض التقدم ولكن بدون سیاسة منھجیة أو التزام مؤسسي .2

 لیست شاملة أو كبیرةتم تحقیق االلتزام المؤسسي ولكن اإلنجازات  .3

 تم تحقیق إنجازات كبیرة ولكن یوجد قصور في الموارد والقدرات .4

  إنجازات شاملة والتزام وقدرات مستدامة على جمیع المستویات .5

  
  األسئلة األساسیة ووسائل التحقق

   ال/ نعمھل توجد ترتیبات مالیة للتعامل مع الكوارث الكبرى؟ 
  والكوارث لطوارئصنادیق وطنیة ل 

  الحد من المخاطر المستقبلیة یؤخذ بعین االعتبار في استخدام صنادیق الكوارث 

  ضد الكوارث وإعادة التأمین للتأمین موارد 

  وآلیات سوق رأس المال للكوارث سندات مالیة 

  
  )كلمة كحد أقصى 300( اذكر

  .تقییم البلد على المستوى المشار إلیھ/ اء وصف بعض األسباب الرئیسیة للسیاق العام لمرتبةبرج

  

وھناك قرار رئاسي إلنشاء صندوق % 2.26یوجد صندوق وطني للطوارئ مخصص لھ من میزانیة الدولة ما مقداره 
حترازیة للطوارئ لدعم االستجابة طوارئ لمجابھة الكوارث اال انھ غیر مفعل وال تتوافر احتیاطات مالیة وآلیات ا

والتعافي من الكوارث عند الحاجة وذلك بسبب أننا دولة تعتمد على المساعدات المالیة الخارجیة وان خطط مجابھة 
 الكوارث غیر مدرجة ضمن خطط التنمیة لدینا
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  )كلمة كحد أقصى 300( السیاق والعوائق

ھھا السلطات الوطنیة والوكاالت الشریكة، والتوصیات حول كیفیة تسلیط الضوء على التحدیات الرئیسیة التي تواج
  .التغلب علیھا مستقبال

  

إنتاجیة عالیة ونمو مقبول یوفر احتیاطي  اإلسرائیلي وبناء اقتصاد وطني ذو من أھم التحدیات التي نواجھھا ھو االحتالل
 وارث انعكس على المیزانیات التي قد تخصص لمجابھة الك بدورهمعقول  وھذا 

  .ولكن یعمل حتى االن على اقراره وتفعیلھ، یة كافیة لصندوق التأمین الزراعيال یوجد حتى االن مخصصات مال

  :المعوقات
  االحتالل- 

  ضعف الناتج القومي - 

  

  

  
وجود إجراءات لتبادل المعلومات أثناء األحداث الخطرة والكوارث وإلجراء :  4المؤشر األساسي .  د

  .دثالمراجعات بعد الح
یجب أن تستفید خطط االستعداد واالستجابة لطوارئ وكذلك خطط التعافي وإعادة التأھیل من الدروس المستفادة من 
.  التعامل مع الكوارث السابقة، كما یتعین أن تستفید من معرفة إجراءات الحد من الخطر حتى ال تتوه منھا أسباب الخطر

  .ارث في تصمیم وتنفیذ كال النوعین من الخططكما یجب إدماج إجراءات الحد من مخاطر الكو

  
  مستوى التقدم

مستویات التقدم سوف تتیح الفرصة للتقییم الذاتي بشأن السیاسات والبرامج والمبادرات المستدامة الرامیة إلى  .1
  .تحقیق أھداف الحد من المخاطر المشار إلیھا

 لخطط أو السیاساتبعض التقدم البسیط مع عدد محدود من مؤشرات التقدم من حیث ا .2
 بعض التقدم ولكن بدون سیاسة منھجیة أو التزام مؤسسيس .3

 تم تحقیق االلتزام المؤسسي ولكن اإلنجازات لیست شاملة أو كبیرة .4

 تم تحقیق إنجازات كبیرة ولكن یوجد قصور في الموارد والقدرات .5

  إنجازات شاملة والتزام وقدرات مستدامة على جمیع المستویات .1

  
  اسیة ووسائل التحققاألسئلة األس

   ال /نعم ھل تم اعتماد أسلوب وإجراءات متفق علیھا لتقییم األضرار والخسائر واالحتیاجات عند وقوع الكوارث؟
  وجود منھجیات وقدرات تقییم األضرار والخسائر 

  منھجیات تقییم احتیاجات ما بعد الكارثة 

  )الجنسین(بالنوع منھجیات تقییم احتیاجات ما بعد الكارثة تتضمن توجیھات بشأن الجوانب المتعلقة  
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  تحدید وتدریب الموارد البشریة 

  
  )كلمة كحد أقصى 300( اذكر

  .تقییم البلد على المستوى المشار إلیھ/ برجاء وصف بعض األسباب الرئیسیة للسیاق العام لمرتبة

  

تشق طریقھا في مجال تبادل المعلومات ولكن تسعى من خالل البرامج القادمة استحداث منظومة ال تزال فلسطین 
   في حاالت الطوارئ بفعالیة و جودة لتقلیل الخسائر إدارتھاقة و لمعلومات بین المؤسسات ذات العالاتصاالت لتبادل ا

  

  
  )كلمة كحد أقصى 300( السیاق والعوائق

وء على التحدیات الرئیسیة التي تواجھھا السلطات الوطنیة والوكاالت الشریكة، والتوصیات حول كیفیة تسلیط الض
  .التغلب علیھا مستقبال

عملیة تبادل المعلومات أثناء الحدث بحاجة الى توفر تقنیة اتصاالت حدیثة لتبادل المعلومات باإلضافة الى توفر غرفة 
    عن طریق عمل السیناریوھات التي تحاكي الواقع والحدثعملیات مجھزه حدیثة یتم  تفعیلھا 

 : المعوقات

 عدم وجود غرفة عملیات مركزیة مجھزة 

خطة وطنیة لمجابھة الكوارث استكمالعدم    

 عدم تكثیف إجراء السیناریوھات للعملیات المشتركة  ولتوحید المصطلحات 

  عدم وجود شبكات اتصاالت جدیة وخاصة بالعمل المشترك

  

  
  دوافع التقدم: 8م قس

  التعریف واألھمیة - دوافع التقدم
إلى العوامل التي تؤدي إلى تحقیق تقدم كبیر في الحد من مخاطر الكوارث والتعافي المستدام " دوافع التقدم"تشیر عبارة 

  .منھا

ایا التي ترى الدول تختلف تلك العوامل من تبعا للسیاقات المحلیة والوطنیة، ولكنھا عموما تشیر إلى العوامل أو القض
  .أھمیة تضمینھا في الخطط والسیاسات والبرامج كوسیلة لتحقیق أھداف الحد من مخاطر الكوارث

  :تعد القضایا التالیة دوافع ھامة أو عوامل مساعدة على المستویین الوطني والمحلي لھذا التقییم

 .لألخطار المتعددة في الحد من مخاطر الكوارث توجھ شمولي .1

 .اإلدماج المؤسسي للحد من مخاطر الكوارث والتعافي منھا مع مراعاة منظور النوع االجتماعيالتبني و .2

 .تحدید وتعزیز قدرات الحد من المخاطر والتعافي منھا .3

 .إدماج مداخل العدالة االجتماعیة واألمن في أنشطة الحد من مخاطر الكوارث والتعافي .4
لحكومیین والمجتمع المدني والقطاع الخاص على جمیع تقویة المشاركة والشراكات مع الفاعلین غیر ا .5

 .المستویات
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 .المتطلبات الوطنیة والمحلیة/ وافع التقدم األخرى تبعا للسیاقد .6

  

  .یجب أن یضع التقییم مدى التركیز على تلك العوامل لتحقیق النتیجة المرجوة للحد من مخاطر الكوارث

  

  التوجیھات لھذا القسم
إلطار  1و المساعدة على تقییم التقدم في تنفیذ األنشطة الرئیسیة التي حددتھا األولویة الھدف من ھذا القسم ھ  )أ 

  .عمل ھیوجو

" تحدید مستوى مناسب للتقدم یعكس بواقعیة مدى وطبیعة التقدم المحرز بالنسبة لتنفیذ المؤشرات األساسیة  )ب 
  .ألولویة العمل

ة في السیاق العام لترتیب مستوى االرتباط مع كل قسم فرعي بھ مساحة لتصف فیھا بعض األسباب الموجود  )ج 
كما یمكن تحدید المجاالت التي قد تتطلب المزید من التركیز خالل .  العامل المحدد في المستوى المشار إلیھ

الرجاء تقدیم أفكار خاصة بكیف یمكن إلطار  .السنوات المقبلة، وكذلك التحدیات العامة والتوصیات للمستقبل
  .أن یساھم في إنجاز تقدم 2015الكوارث بعد الحد من مخاطر 

یحتوي ھذا القسم على ستة أقسام فرعیة، خمس منھا تمثل دوافع التقدم والسادس بھ مساحة فارغة لتذكر فیھا   )د 
السیاقات الوطنیة والمحلیة، والتي قد تكون ذات صلة / واحد إلى اثنین من الدوافع اإلضافیة للتقدم تبعا للمتطلبات

 .د ومن المھم ذكرھابسیاق البل

  
  األقسام الفرعیة

  .والتنمیة المتعددة في الحد من مخاطر الكوارث ألخطارتوجھ شمولي ل.  أ
والمجتمعات عادة ما تواجھ مخاطر من مصادر .  إن مدخل األخطار المتعددة من الممكن أن یعمل على تحسین الفاعلیة

ولذلك ال .  ل مائیة مناخیة أو جیولوجیة أو تكنولوجیة أو بیئیة، قد تسببھا عوام)طبیعیة أو من صنع اإلنسان(متعددة 
ومدخل األخطار المتعددة .  یمكن التعامل مع الخطر التراكمي الناجم من خالل التخطیط لمواجھة أحداث كارثیة بمفردھا

سمھا وتحلیلھا بما ینطوي على نقل وترابط المعرفة بكل ھذه األخطار ضمن مداخل إدارة الكوارث واستراتیجیاتھا وتقس
  .یؤدي إلى ازدیاد الجدوى والفاعلیة

  
  مستوى االرتباط

تأخذ مستویات االرتباط في االعتبار معدل تقدم الدولة في تنفیذ إطار عمل ھیوجو من خالل االعتماد على الدوافع المبینة 
  .في ھذا القسم

أو التنفیذ، أو ھناك بعض االعتراف ولكن ال یوجد اعتراف بھذه القضایا في السیاسات :  محدود/ ارتباط منعدم .1
 .محدودة للتعامل معھا/ جھود منعدمة

إطار العمل للتعامل مع القضایا، إال أن التطبیق لم یتم / اعتراف كامل بالقضایا مع استراتیجیة:  ارتباط جزئي .2
 .الرئیسیین المعنیة األطرافتنفیذه بالكامل في السیاسات والممارسات، كما لم یتحقق االقتناع التام من قبل 

جھود ھامة وفاعلة لتحقیق االلتزامات مع وجود استراتیجة صلبة، ومعرفة ومشاركة من :  ارتباط ھام ومستمر .3
 .األطراف المعنیة
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  :األسئلة التوجیھیة
   أو مراجع جغرافیة حول األخطار المتعددة للبلد؟/ أو تقاریر/ ھل توجد دراسات

جامعة النجاح الوطنیة وجھاز الدفاع المدني بتمویل من األمم المتحدة الى جانب العدید نعم ھناك دراسة اعدت من قبل 
 .من الدراسات الخاصة بكل مؤسسة

  

  وتوفیر المعلومات للسیاسات؟/ إذا وجدت فھل یتم تطبیقھا في تخطیط
ذلك تعتبر مرجعا رئیسیا وك"الدفاع المدني مثال "لقد تم اعتماد ھذه الدراسات في وضع استراتیجیات بعض المؤسسات 

 .للعاملین في إعداد الخطة الوطنیة للكوارث

  

  
  )كلمة كحد أقصى 300( اذكر

برجاء تحدید المجاالت التي تتطلب المزید من الجھود أو التركیز خالل األعوام المقبلة، وكذلك تقدیر أنواع االستثمارات 
كما أن ھذه .  ر الكوارث والتعافي على الدوافع ذات الصلةأو االستراتیجیات المطلوبة بحیث تركز جھود الحد من مخاط

  .نتیجة معینة بالتركیز على أحد دوافع التقدم -أو عدم قیام  - فرصة لتوضیح أسباب قیام 

  وتوعیة المجتمع)البشریة والمادیة ( الحاجة الى التركیز على بناء القدرات 

  یعات العامة في البالد ي والكود الزلزالي ضمن التشررفع مستوى الجاھزیة وتفعیل  سیاسات استخدام األراض
 یتطلب وجود اإلمكانیات المادیة الضروریة لتنفیذ ھذه البرامج وھذا بدوره

  حاجة الى االستثمار في القطاعات الزراعیة والصناعیة واإلسكانیة وإعادة بناء البنى التحتیة المدروسة و ال
 ھذا كلھ سوف یتأثر  باالحتالل المعیق األكبر ألي تقدم نرجوهالخدمات العامة وفق دراسة االحتیاجات و

  انشاء جسم حكومي رسمي خاص بمحطات الرصد الزلزالي وتوفیر محطات الرصد الزلزالي ونشرھا على
 .االراضي الفلسطینیة والتعاون مع الجھات االقلیمیة والدولیة في ھذا المجال

 مجتمع المحليبناء القدرات والكفاءات الوطنیة وتوعیة ال 

  يالمخاطر والتعافم شمولي لموضوع وفھملخلق  األصعدةبرنامج بناء قدرات على جمیع  ضرورة لوجودھناك. 

 الحد من الكوارث في جمیع المشاریع الزراعیة الحاجة الى التخطیط بمراعاة. 

  لزراعي او البنىسواء على الصعید ارفع مستوى كفاءات الھیئات المحلیة في مواجھة الكوارث وتداعیاتھا 
 .التحتیة

 

  

  .لحد من مخاطر الكوارث والتعافي منھافي امنظور النوع االجتماعي لالتبني واإلدماج المؤسسي   .ب
والنوع االجتماعي ھو عامل .  إن النوع االجتماعي ھو عامل أساسي في تنفیذ سیاسات الحد من مخاطر الكوارث

االجتماعي  النوعكما أن .  مختلفة لمخاطرن اإلناث والذكور یتعرضون تنظیمي رئیسي في جمیع المجتمعات، ولذلك فإ
ولذلك .  یساھم في تشكیل موارد قدرات األفراد على بناء القدرة على المجابھة والتكیف للتعامل مع األخطار والكوارث

حد من المخاطر فإنھ من الضروري تحدید واستخدام معلومات مصنفة تبعا لنوع الجنس لضمان أن استراتیجیات ال
  .تستھدف المجموعات األكثر قابلیة للتضرر، وأنھ یتم تنفیذھا بفاعلیة من خالل أدوار الذكور واإلناث

  
  مستوى االرتباط
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تأخذ مستویات االرتباط في االعتبار معدل تقدم الدولة في تنفیذ إطار عمل ھیوجو من خالل االعتماد على الدوافع المبینة 
  .في ھذا القسم

ال یوجد اعتراف بھذه القضایا في السیاسات أو التنفیذ، أو ھناك بعض االعتراف ولكن :  محدود/ منعدم ارتباط .1
 .محدودة للتعامل معھا/ جھود منعدمة

إطار العمل للتعامل مع القضایا، إال أن التطبیق لم یتم / اعتراف كامل بالقضایا مع استراتیجیة:  ارتباط جزئي .2
 .الرئیسیین األطراف المعنیةت والممارسات، كما لم یتحقق االقتناع التام من قبل تنفیذه بالكامل في السیاسا

جھود ھامة وفاعلة لتحقیق االلتزامات مع وجود استراتیجة صلبة، ومعرفة ومشاركة من :  ارتباط ھام ومستمر .3
  .األطراف المعنیة

  

  :األسئلة التوجیھیة
ً لنوع الجنس متاحة ویت  م تطبیقھا في عملیة صنع القرار ألنشطة الحد من المخاطر والتعافي؟ھل البیانات المصنفة تبعا

  نعم

ھل االھتمامات المتعلقة بالنوع االجتماعي تمثل إحدى مدخالت المعلومات لصیاغة المفاھیم ولتنفیذ السیاسات والبرامج 
  عمنبطریقة ھادفة ومناسبة؟

  
  )كلمة كحد أقصى 300( اذكر

لب المزید من الجھود أو التركیز خالل األعوام المقبلة، وكذلك تقدیر أنواع االستثمارات برجاء تحدید المجاالت التي تتط
كما أن ھذه .  أو االستراتیجیات المطلوبة بحیث تركز جھود الحد من مخاطر الكوارث والتعافي على الدوافع ذات الصلة

  .د دوافع التقدمنتیجة معینة بالتركیز على أح -أو عدم قیام  - فرصة لتوضیح أسباب قیام 

ان من أھم المجاالت التي یجب العمل علیھا ھو التوعیة الجماھیریة وتوضیح األدوار لكل من الجنسین في مختلف 
األعمار وأھمیتھا وقبل كل ذلك یجب ادراج مفھوم الكوارث ضمن خطط الطوارئ للمؤسسات الرسمیة والوكاالت 

لكوارث تبنى على أسس علمیة وواقعیة وتحاكي ثقافة اطنیة لمجابھة المتعددة ویجب متابعة العمل النجاز الخطة الو
 المجتمع وتقالیده السائدة 

ال نعاني من اي مشكلة تتعلق بالتعاطي مع قضایا النوع االجتماعي لوجود حساسیة في كل المشاریع التي نقوم بھا للنوع 
لتضمن التعاطي مع ھذه القضایا قبل المشروع  ویوجد في الوزارة دائرة متخصصة في النوع االجتماعي، االجتماعي 

 .وخاللھ

  

  

 .تحدید وتعزیز قدرات الحد من المخاطر والتعافي منھا  .ج
وتنمیة القدرات أساسیة لبناء والمحافظة .  إن تنمیة القدرات ھي االستراتیجیة األساسیة في الحد من مخاطر الكوارث

وھي تتطلب التدریب والمعونة الفنیة المتخصصة، .  ة المخاطر بنجاحعلى قدرة األفراد والمنظمات والمجتمعات إلدار
كما تتضمن أیضا النقل .  وأیضا تعزیز قدرات المجتمعات واألفراد على تحدید وتقلیل المخاطر في مجتمعاتھم المحلیة

یجب المحافظة على و.  المستدام للتكنولوجیا وتبادل المعلومات وتطویر الشبكات ومھارات اإلدارة والموارد األخرى
  .استدامة تنمیة القدرات من خالل وجود مؤسسات تدعم ھذه القدرات وتحافظ علیھا كأھداف أساسیة ومستمرة لھا

  
  مستوى االرتباط

تأخذ مستویات االرتباط في االعتبار معدل تقدم الدولة في تنفیذ إطار عمل ھیوجو من خالل االعتماد على الدوافع المبینة 
  .في ھذا القسم
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ال یوجد اعتراف بھذه القضایا في السیاسات أو التنفیذ، أو ھناك بعض االعتراف ولكن :  محدود/ ارتباط منعدم .1
 .محدودة للتعامل معھا/ جھود منعدمة

إطار العمل للتعامل مع القضایا، إال أن التطبیق لم یتم / اعتراف كامل بالقضایا مع استراتیجیة:  ارتباط جزئي .2
 .الرئیسیین األطراف المعنیةالسیاسات والممارسات، كما لم یتحقق االقتناع التام من قبل  تنفیذه بالكامل في

جھود ھامة وفاعلة لتحقیق االلتزامات مع وجود استراتیجیة صلبة، ومعرفة ومشاركة من :  ارتباط ھام ومستمر .3
  .األطراف المعنیة

  

 :األسئلة التوجیھیة
  

ولة على المستوى المحلي لدیھا القدرات على إنفاذ لوائح الحد من ھل الوكاالت والمؤسسات والمكاتب المسؤ
 .نعم لدینا قدرة محدودة في القطاع الزراعي تعتمد على االمكانیات المتاحة وقت االزمةالمخاطر؟

 

  

ھل المؤسسات المحلیة والمجالس القرویة والجمعیات المحلیة والمتطوعین أو جمعیات الرعایة الحضریة تم تدریبھم 
  .یعمل الدفاع المدني على مثل ھذه التدریبات ولكن في نطاق ضیقیدا على االستجابة للكوارث؟ج

  
  )كلمة كحد أقصى 300( اذكر

برجاء تحدید المجاالت التي تتطلب المزید من الجھود أو التركیز خالل األعوام المقبلة، وكذلك تقدیر أنواع االستثمارات 
كما أن ھذه .  كز جھود الحد من مخاطر الكوارث والتعافي على الدوافع ذات الصلةأو االستراتیجیات المطلوبة بحیث تر

  .نتیجة معینة بالتركیز على أحد دوافع التقدم -أو عدم قیام  - فرصة لتوضیح أسباب قیام 

ارة تنمیة القدرات ھي عمل أساسي للحد من مخاطر الكوارث والمحافظة على قدرة األفراد والمنظمات والمجتمعات إلد
المخاطر بنجاح لذلك قمنا بوضع إستراتیجیة على مستوى الدفاع المدني احد أھدافھا الرئیسیة تتضمن بناء القدرات  و 
التدریبات الفنیة المتخصصة، باإلضافة الى برنامج لرفع الوعي المجتمعي لتعزیز قدرات المجتمعات واألفراد على 

ونسعى الى إدخال التكنولوجیا وتبادل المعلومات وتطویر الشبكات تحدید وتقلیل المخاطر في مجتمعاتھم المحلیة 
 .ومھارات اإلدارة والموارد األخرى  اال أن ھذا الجھد ینقصھ التمویل الالزم كي یطبق بشمولیة 

یقوي مفاھیم مواجھة االزمات والتعافي منھا ةصعداألضرورة وجود برنامج تدریب وطني على جمیع   . 

لھیئات المحلیة خاصة بالمجابھة والتعافيلواضحة  وجوب تخصیص موازنة  . 

 .یجب ان تراعي جمیع مشاریع البنى التحتیة معاییر للتقلیل والتعافي من الكوارث

  

  

  .في أنشطة الحد من مخاطر الكوارث والتعافيالبشري إدماج مداخل العدالة االجتماعیة واألمن   .د
الكوارث ھي ضمان حمایة الفئات األكثر قابلیة للتضرر من األخطار من أھم التحدیات التي تواجھ الحد من مخاطر 

ً ما یكون األكثر قابلیة .  البیئیة الحالیة والناشئة، والتأكد من وصول برامج االستجابة والتعافي لھؤالء األكثر تأثرا وغالبا
تلبیة احتیاجات ھؤالء في خطط  ویجب التركیز على.  للتضرر ھم من األقلیات الجغرافیة أو االقتصادیة واالجتماعیة

  .الحد من المخاطر والتعافي

  

  مستوى االرتباط



الب متابعة إطار عمل ھیوجوق  

 49 

تأخذ مستویات االرتباط في االعتبار معدل تقدم الدولة في تنفیذ إطار عمل ھیوجو من خالل االعتماد على الدوافع المبینة 
  .في ھذا القسم

ات أو التنفیذ، أو ھناك بعض االعتراف ولكن ال یوجد اعتراف بھذه القضایا في السیاس:  محدود/ ارتباط منعدم .1
 .محدودة للتعامل معھا/ جھود منعدمة

إطار العمل للتعامل مع القضایا، إال أن التطبیق لم یتم / اعتراف كامل بالقضایا مع استراتیجیة:  ارتباط جزئي .2
 .الرئیسیین راف المعنیةاألطتنفیذه بالكامل في السیاسات والممارسات، كما لم یتحقق االقتناع التام من قبل 

جھود ھامة وفاعلة لتحقیق االلتزامات مع وجود استراتیجیة صلبة، ومعرفة ومشاركة من :  ارتباط ھام ومستمر .3
  .األطراف المعنیة

  

  :األسئلة التوجیھیة
  ھل البرامج تضع في اعتبارھا المخاطر االجتماعیة والبیئیة للفئات األكثر قابلیة للتضرر والمھمشین؟

شبكات األمان التي تساعد على التغلب على مواطن الضعف / م اتخاذ تنفیذ تدابیر مالئمة للحمایة االجتماعیةھل ت
  االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة؟

  
  )كلمة كحد أقصى 300( اذكر

اع االستثمارات برجاء تحدید المجاالت التي تتطلب المزید من الجھود أو التركیز خالل األعوام المقبلة، وكذلك تقدیر أنو
كما أن ھذه .  أو االستراتیجیات المطلوبة بحیث تركز جھود الحد من مخاطر الكوارث والتعافي على الدوافع ذات الصلة

  .نتیجة معینة بالتركیز على أحد دوافع التقدم -أو عدم قیام  - فرصة لتوضیح أسباب قیام 

بنودا "الدستور"وثیقة االستقالل والنظام األساسي الفلسطیني استنادا الى طبیعة النظام السیاسي في فلسطین فقد تضمنت
اال أن ترجمة ھذه التوجھات الى .رئیسیة لضمان وجود شبكة أمان اجتماعیة للفئات االجتماعیة األكثر قابلیة للضرر 

: برامج الزالت محدودة بفعل العدید من األسباب أھمھا   

على المساعدات الخارجیة لسد احتیاجاتھا وضعف ومحدودیة اعتماد مؤسسات السلطة الوطنیة الفلسطینیة  
 الموارد لدیھا

سیاسات التمییز العنصري وجدار الفصل - "مخیمات الالجئین"اتساع حجم ھذه الفئات في المجتمع الفلسطیني    

  تراجع المستوى المعیشي لعدد واسع من العائالت الفلسطینیة بسبب البطالة وسیاسات االحتالل 
ك أثقل كاھل المؤسسات الوطنیة والدولیة المعنیة بھذا الشأنكل ذل  . 

ال یوجد تمییز وھناك عدالة اجتماعیة بقوة القانون ولكن ضعف الموارد المالیة تحول دون تقدیم المساعدة   
 المطلوبة

الفصل  سیاسات التمییز العنصري وجدار - "مخیمات الالجئین"اتساع حجم ھذه الفئات في المجتمع الفلسطیني  
 العنصري

  

  

  

  

والمجتمع المدني والقطاع الخاص على جمیع  حكومیةغیر األطراف التقویة المشاركة والشراكات مع .  ھـ
 .المستویات
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ومداخل المشاركة یمكنھا البناء بشكل فعال على آلیات .  یتطلب الحد من مخاطر الكوارث المشاركة الفعالة للمجتمع
وبالمثل فإن الشراكات بین القطاعین الحكومي والخاص ھي .  دعم معرفة وقدرات المجتمعالتعامل، كما  أنھا مفیدة في 

ومثل ھذه الشراكات التطوعیة قد تضم ھیئات عامة مثل الھیئات الحكومیة أو .  أداة ھامة في الحد من مخاطر الكوارث
ریة مثل الشركات واالتحادات المؤسسات األكادیمیة أو التعلیمیة أو المنظمات غیر الحكومیة مع منظمات تجا

وتتیح تلك الشراكات الفرص لدمج الموارد والخبرات للعمل المشترك للحد من المخاطر .  والمؤسسات الخاصة
  .وھو ما یؤدي بدوره إلى تعزیز قدرة المجتمعات على المجابھة.  والخسائر المحتملة

  

  مستوى االرتباط
قدم الدولة في تنفیذ إطار عمل ھیوجو من خالل االعتماد على الدوافع المبینة تأخذ مستویات االرتباط في االعتبار معدل ت

  .في ھذا القسم

ال یوجد اعتراف بھذه القضایا في السیاسات أو التنفیذ، أو ھناك بعض االعتراف ولكن :  محدود/ ارتباط منعدم .1
 .محدودة للتعامل معھا/ جھود منعدمة

إطار العمل للتعامل مع القضایا، إال أن التطبیق لم یتم / ع استراتیجیةاعتراف كامل بالقضایا م:  ارتباط جزئي .2
 .الرئیسیین األطراف المعنیةتنفیذه بالكامل في السیاسات والممارسات، كما لم یتحقق االقتناع التام من قبل 

مشاركة من جھود ھامة وفاعلة لتحقیق االلتزامات مع وجود استراتیجیة صلبة، ومعرفة و:  ارتباط ھام ومستمر .3
  .األطراف المعنیة

  

  :األسئلة التوجیھیة
  ھل ھناك وسائل وموارد محلیة محددة لنقل الخبرات المجتمعیة أو المعرفة التقلیدیة في الحد من مخاطر الكوارث؟ 

إذا كان األمر كذلك، ھل ھي ضمن خطط وأنشطة متكاملة للحد من مخاطر الكوارث یتم تنفیذھا بطریقة مجدیة على 
  ویات المحلیة والوطنیة؟المست

  
  )كلمة كحد أقصى 300( اذكر

برجاء تحدید المجاالت التي تتطلب المزید من الجھود أو التركیز خالل األعوام المقبلة، وكذلك تقدیر أنواع االستثمارات 
كما أن ھذه  . أو االستراتیجیات المطلوبة بحیث تركز جھود الحد من مخاطر الكوارث والتعافي على الدوافع ذات الصلة

  .نتیجة معینة بالتركیز على أحد دوافع التقدم -أو عدم قیام  - فرصة لتوضیح أسباب قیام 

إن الشراكات بین القطاعین الحكومي والخاص ھي أداة ھامة في الحد من مخاطر الكوارث  و ھذه الشراكات التطوعیة 
  أو التعلیمیة أو المنظمات غیر الحكومیة مع االتحاداتتضم ھیئات عامة مثل الھیئات الحكومیة أو المؤسسات األكادیمیة 

والمؤسسات الخاصة وتتیح تلك الشراكات الفرص لدمج الموارد والخبرات للعمل المشترك للحد من المخاطر والخسائر 
وھي  المحتملة وھو ما یؤدي بدوره إلى تعزیز قدرة المجتمعات على المجابھة ولكن ھذه الشراكات ال زالت في بدایاتھا

 . بحاجة الى المزید من الجھد والوقت
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  دوافع التقدم المترتبة على السیاق
المناصرین السیاسیین للحد من  - الموارد والقدرات المؤسسیة :  أمثلة على بعض الدوافع المترتبة على السیاق العام

االستراتیجیات الصحیحة للتعافي من  -  سالمة إنشاء المدارس والمستشفیات والبنیة التحتیة الھامة - مخاطر الكوارث 
  .الخ. . . إضفاء المؤسسیة على آلیات تعمیم الحد من مخاطر الكوارث في خطط وبرامج التنمیة الوطنیة  - الكوارث 

  .برجاء ذكر ما إذا كان ھناك دوافع إضافیة تم االستناد إلیھا لتنفیذ األھداف على المستویات الوطنیة أو شبھ اإلقلیمیة

  

  وى االرتباطمست
تأخذ مستویات االرتباط في االعتبار معدل تقدم الدولة في تنفیذ إطار عمل ھیوجو من خالل االعتماد على الدوافع المبینة 

  .في ھذا القسم

ال یوجد اعتراف بھذه القضایا في السیاسات أو التنفیذ، أو ھناك بعض االعتراف ولكن :  محدود/ ارتباط منعدم .1
 .ة للتعامل معھامحدود/ جھود منعدمة

إطار العمل للتعامل مع القضایا، إال أن التطبیق لم یتم / اعتراف كامل بالقضایا مع استراتیجیة:  ارتباط جزئي .2
 .الرئیسیین األطراف المعنیةتنفیذه بالكامل في السیاسات والممارسات، كما لم یتحقق االقتناع التام من قبل 

لتحقیق االلتزامات مع وجود استراتیجیة صلبة، ومعرفة ومشاركة من  جھود ھامة وفاعلة:  ارتباط ھام ومستمر .3
  .األطراف المعنیة

  
  )كلمة كحد أقصى 300( اذكر

برجاء تحدید المجاالت التي تتطلب المزید من الجھود أو التركیز خالل األعوام المقبلة، وكذلك تقدیر أنواع االستثمارات 
كما أن ھذه .  د الحد من مخاطر الكوارث والتعافي على الدوافع ذات الصلةأو االستراتیجیات المطلوبة بحیث تركز جھو

  .نتیجة معینة بالتركیز على أحد دوافع التقدم -أو عدم قیام  - فرصة لتوضیح أسباب قیام 

 إن من أھم المجاالت التي یجب العمل علیھا 

ار وأھمیتھاالتوعیة الجماھیریة وتوضیح األدوار لكل من الجنسین في مختلف األعم    

 إدراج مفھوم الكوارث ضمن خطط الطوارئ للمؤسسات الرسمیة والوكاالت المتعددة 

لكوارث تبنى على أسس علمیة وواقعیة وتحاكي ثقافة المجتمع االعمل على استكمال  خطة وطنیة لمجابھة  
 وتقالیده السائدة

 تنمیة مفھوم الشراكة و رفع مستواھا 

ل وبذل المزید من الجھود  لتعزیز القاعدة العلمیة وھذا یتطلب وجود عنصر قوي من الكوادر الحاجة الى مزید من التموی
  .الفنیة

 ضرورة تفعیل التضامن الدولي في قضایا الدعم والمناصرة في القطاع الزراعي 

واألھليزیادة تفعیل اطر ولجان التنسیق بین القطاع الحكومي    

  اع الخاص في الفعالیات والنشاطاتالقط توسیع واجھة المجابھة والتعافي لتدمج
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  التطلعات المستقبلیة: 9قسم 
  التعریف واألھمیة: التطلعات المستقبلیة

من المھم إعادة التأكید على أھمیة تنفیذ إجراءات الحد من مخاطر الكوارث حتى تتحقق أھداف التنمیة البشریة 
لتحدید التحدیات الكلیة التي تواجھ تنفیذ إجراءات الحد من  والً أ.  ثالثة أجزاءوالھدف من ھذا القسم لھ .  المستدامة

ً  مخاطر الكوارث محلیا ً ، وثانیووطنیا فیما یتعلق بأھداف  للدولةالتطلعات المستقبلیة  لتحدیدإعادة تقییم األولویات الحالیة  ا
ً تسھیل التوجیھات المقدمة من الدول إلعداد وتطویالحد من مخاطر الكوارث ما سیتبع إطار عمل ھیوغو بعد ر ، وثالثا

2015 .  

یرجى تحدید التحدیات العامة التي تواجھ األولویات الحالیة المبینة أمام كل األھداف االستراتیجیة في  ":التحدیات"قسم 
  .القسم األول

إلى االحتیاجات  وتقلیدیا تشیر تلك التحدیات.  یمكن تجمیعھا من خالل التحدیات التي ووجھت خالل تنفیذ أولویات العمل
  .التنظیمیة والثغرات في القدرات والھیاكل المؤسسیة واألولویات واإلرادة السیاسیة

، یركز بیان التطلعات "األولویات الحالیة"بینما یركز بیان الھدف االستراتیجي على   ":التطلعات مستقبلیة" بیان
  .دیات التي تم تحدیدھا في األقسام السابقةالمستقبلیة على إعادة تقییم األولویات الحالیة في سیاق التح

برجاء .  تھدف إعادة التقییم إلى تشجیع التفكیر في التوجھ المستقبلي لالستراتیجة الوطنیة للحد من مخاطر الكوارث
كما یمكن أن یتضمن ھذا .  التركیز على أھمیة برامج إدارة الكوارث لألولویات المحلیة والوطنیة واإلقلیمیة الصاعدة

 القسم توصیات بشأن إجراءات المتابعة التي یمكن مناقشتھا بین الشركاء على المستویات الوطنیة واإلقلیمیة والدولیة
  . 2015ومن ضمنھا المساھمات الخاصة بالتشاورات إلطار حد من مخاطر الكوارث بعد 

  

  التوجیھات لھذا القسم
نفیذ اإلجراءات المحلیة والوطنیة للحد من مخاطر یھدف ھذا القسم إلى تحدید التحدیات التي ووجھت خالل ت  )أ 

الكوارث، وإعادة تقییم األولویات الحالیة لبیان التطلعات المستقبلیة للبلد فیما یتعلق بأھداف الحد من مخاطر 
  .الكوارث

  .تحدید التحدیات العامة أمام تحقیق األولویات المبینة أمام كل من األھداف االستراتیجیة في القسم األول  )ب 
التركیز على األھمیة البالغة لسیاسات الحد من مخاطر الكوارث لألولویات المحلیة والوطنیة واإلقلیمیة الصاعدة   )ج 

  .یلخص التوجھ المستقبلي الذي ستتبناه أھداف الحد من مخاطر الكوارث" التطلعات المستقبلیة"وتقدیم بیان حول 

فائھا، وھي مقابلة لألھداف االستراتیجیة الثالث إلطار عمل أقسام فرعیة یتعین استی أربعةیحتوي ھذا القسم على   )د 
 .2015وقسم رابع لتسجیل توجیھات الدولة بشأن إعداد إطار حد من مخاطر الكوارث بعد  ھیوجو

  
  األقسام الفرعیة

  1مجال التطلع المستقبلي 
میة المستدامة على جمیع اإلدماج األكثر فاعلیة العتبارات مخاطر الكوارث في سیاسات ومخططات وبرامج التن

  .المستویات، مع التركیز على منع الكوارث وتخفیف آثارھا وزیادة االستعداد وخفض قابلیة التضرر

 )كلمة كحد أقصى 300(التحدیات الكلیة 

  

 عدم توافر المناخ السیاسي المستقر  - 

 ضعف التشریعات في مجال الحد من مخاطر الكوارث - 
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 مصدر التشریع غیر فعال  - 

 ضعف السیطرة في فلسطین - 

 اختالف االولویات لعدم وجود اكتفاء ذاتي وطني و ضعف االقتصاد الوطني - 

 معظم المشاریع التنمویة موجھة من قبل المانحین و التي تسھتدف قطاعات معینھ فقط - 

  ضعف التنسیق بین المؤسسات العاملة في ھذا المجال- 

  

  )حد أقصىكلمة ك 300(بیان التطلعات المستقبلیة 

إذا كان من المستحیل على اإلنسان دفع الكوارث الطبیعیة فإنھ باإلمكان العمل على الحد من تأثیرھا وتقلیل الخسائر 
الناجمة عنھا والتخفیف من مخاطرھا، ولكي یتمكن من ھذا یلزمھ معرفة احتماالت وقوع الكوارث وحجمھا، والمواقع 

بإجراء البحوث والدراسات، من أجل دمجھا في السیاسات و المخططات و  الجغرافیة التي یمكن أن تداھمھا، وذلك
برامج التنمیة ، و وضع الخطط واتخاذ التدابیر الالزمة، والتنسیق بین مختلف الجـــھات البحثــــیة والسلـــطات التنفیذیة 

 .والدولي والتشریعیة لمواجھة الكوارث والتخفیف مـــن آثارھــا، على الصعـــیدین اإلقلیمي

، فیجب على اإلنسان العمل واالجتھاد لمنع حدوثھا )الفنیة أو أكثر شیوعا الصناعیة( أما بالنسبة للكوارث غیر الطبیعیة
 .وإن حدثت فیتوجب علیھ معرفة طرق التحكم بھا والحد من تأثیرھا وتقلیل خسائرھا

 

 .الكوارثو خطة وطنیة  للحد من مخاطر  إستراتیجیة إعداد على نأمل العمل

 .تخصیص موازنھ وطنیة الدارة الكوارث بكافة مراحلھا  

مواكبة التقدم التكنولوجي و وجود نظم تنبؤ و انذار مبكر  و انشاء قواعد بیانات وطنیة لدعم اتخاذ القرار و تنفیذ 
  .السیاسات و المھام

  
  2مجال التطلع المستقبلي 

والتي بوسعھا  - وخاصة على مستوي المجتمعات  -جمیع المستویات  تطویر وتعزیز المؤسسات واآللیات والقدرات على
  .أن تشارك في بناء القدرة على مجابھة الكوارث

  )كلمة كحد أقصى 300(التحدیات الكلیة 

 عدم توافر المناخ السیاسي المستقر  - 

 ضعف السیطرة في فلسطین - 

 صاد الوطنياختالف االولویات لعدم وجود اكتفاء ذاتي وطني و ضعف االقت - 

 ضعف التنسیق بین المؤسسات العاملة في ھذا المجال - 

 التوجھ الحالي في التطویر و التعزیز المؤسسي نحو المؤسسة األمنیة و قطاع التأمین و الصحة - 

  اھتمام المواطن یتجھ نحو االھتمام باالحتیاجات االساسیة نظرا لالوضاع االقتصادیة السیئة  - 

  

  )كلمة كحد أقصى 300(تقبلیة بیان التطلعات المس

تطلب الحد من مخاطر الكوارث المشاركة الفعالة للمجتمعات المبنیة على آلیات ناجعھ للتعامل، لدعم معرفة وقدرات ی
المجتمع وبالمثل فإن الشراكات بین القطاعین الحكومي والخاص مثل الشراكات التطوعیة التي تضم ھیئات عامة مثل 
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غیر حكومیة مع منظمات تجاریة وتتیح تلك الشراكات الفرص لدمج الموارد والخبرات للعمل الھیئات الحكومیة وال
 .المشترك للحد من المخاطر وبالتالي تعزیز قدرة المجتمعات على المجابھة

 

 .تطویر منظومة وطنیة للحد من مخاطر الكوارث تنفذ برامج لبناء القدرات تستھدف كافة شرائح المجتمع•

 للكوادر في المؤسسات من خالل الدورات التدریبیة المتخصصة في مجال الحد من مخاطر الكوارث و رفع القدرات•
 تجارب الدول األخرى في مواجھة الكوارثالمشاركة في تبادل الخبرات مع 

 تعزیز ثقافة التطوع في المجتمعات •

  اعداد و تفعیل لجان الطوارئ المحلیة•

  

  
  3مجال التطلع المستقبلي 

ن المنھجي لمداخل الحد من المخاطر في تصمیم وتنفیذ خطط الطوارئ وفي برامج االستجابة والتعافي إلعادة التضمی
  .إعمار المجتمعات المتضررة

  )كلمة كحد أقصى 300(التحدیات الكلیة 

  

جة ماسة الى مفھوم ادارة الكوارث و الحد من مخاطرھا ھو احد المفاھیم الجدیدة و المستحدثة في فلسطین و التي بحا• 
 .دعم سیاسي  للتضمین المنھجي لھا في تصمیم و تنفیذ  برامج ادارة الكارثة في كافة مراحلھا

و كما ان االستعداد لمرحلة التعافي من خالل و ضع الخطط  المسبقة ما زالت غیر و اضحة فان مفھوم االستعداد • 
 .مرتبط باالستجابة اكثر منھ باالغاثة و التعافي

ستفادة بالشكل الصحیح من التجارب و الخبرات السابقة فمعظمھا عفویة ولیست موثقة او مدروسة بصورة عدم اال• 
  .منھجیة  العادة  تصمیم وتطویر البرامج و الخطط المطروحة لتالفي االخطاء المتكررة و تعمیم الدروس المستفادة

  

  

  )كلمة كحد أقصى 300(بیان التطلعات المستقبلیة 

  

  

 المعلومات عن الكوارث تكون متوفرة للجمیعبناء قواعد 

 .وجود أنظمة لمتابعة وحفظ  ونشر البیانات المتعلقة باألخطار الرئیسیة وقابلیة التضرر

 .وضع آلیة متابعة وتقییم للبرامج والخطط على جمیع المستویات 

 .ضرورة وجود تشریعات او اجراءات احترازیة في كل انشاء او مشروع سیتم اقامتھ

ورة وجود مادة نظریة او منھجیة تستعمل في المؤسسات تعتبر كدلیل للمواجھة والتعافي وقد تطور كمادة تدریسیة ضر
  .في المؤسسات التعلیمیة
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  4مجال التطلع المستقبلي 
د سیتم إعدا. 2015إعداد إطار للحد من مخاطر الكوارث لما بعد  66/199 طلب قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة رقم

على أن یتم االنتھاء  2013أول مسودة للشكل العام لھذا اإلطار وتقدیمھا للمنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث في 
  .2015لیتم دراستھ واعتماده في المؤتمر العالمي للحد من الكوارث في  2014من إعداده مع نھایة 

  )2025- 2015( 2015مخاطر الكوارث بعد  الرجاء تحدید ما تعتبره العنصر األكثر أھمیة في إطار حد من

  

 مراعاة التباین في تحقیق االھداف المرجوة من اطار عمل ھیوجو للدول المشاركة في االطار 

 
االخذ بعین االعتبار لما بعد اطار عمل ھیوجو  ان یكون البرنامج المستحدث باكثر من قالب لیخدم التباین الموجود  لھذه 

  صادیة و االجتماعیة و التنمویةالدول من الناحیة االقت

  

  

  المعنیون:  10قسم 
  .الذي تتسم بھ ھذه العملیة األطراف المعنیةإن الھدف من ھذا القسم ھو توضیح طبیعة تعدد   )أ 
أو شاركت في عملیة / المنظمات التي ساھمت في ھذا التقریر و/ برجاء تضمین جمیع أسماء جمیع اإلدارات  )ب 

  .المراجعة

  "للتعریف"منظمات التي ستعرض في التقریر ال/ أسماء اإلدارات  )ج 

  ھیئة االرصاد الجویة  اسم المنظمة
  حكومیة  نوع المنظمة

  یوسف ابو اسعد. م/ مدیر عام االرصاد الجویة     تفاصیل نقطة االتصال
  

  وزارة التخطیط  اسم المنظمة
  مؤسسة حكومیة  نوع المنظمة

  معتصم أبو عوض   تفاصیل نقطة االتصال
  

  وزارة الزراعة الفلسطینیة  نظمةاسم الم
  حكومیة  نوع المنظمة

  ناصر الجاغوب.د/     2403361:ف   2403360:ت  تفاصیل نقطة االتصال
  

  جامعة النجاح الوطنیة  اسم المنظمة
  اكادیمیة  نوع المنظمة

  جالل الدبیك.د  تفاصیل نقطة االتصال
  

  التربیة و التعلیم  اسم المنظمة
  حكومیة  نوع المنظمة

  معمر اشتیوي  تفاصیل نقطة االتصال
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  وزارة البیئة   اسم المنظمة

  حكومیة  نوع المنظمة

  ثابت یوسف   تفاصیل نقطة االتصال 

  

  وزارة االتصاالت   اسم المنظمة

  حكومیة  نوع المنظمة

  عالن صالح الدین. م  تفاصیل نقطة االتصال 

  

  شركة كھرباء القدس   اسم المنظمة

  طاع خاصق  نوع المنظمة

  علي حمودة. م  تفاصیل نقطة االتصال 

  

  برنامج االغذیة العالمیة  اسم المنظمة

  عائلة االمم المتحدة  نوع المنظمة

  تشارلز فان ھوف   تفاصیل نقطة االتصال 

  

  وزارة الصحة  اسم المنظمة

  حكومیة  نوع المنظمة

  عمر حسین  تفاصیل نقطة االتصال 

  

  یننقابة المھندس  اسم المنظمة

  شبكات وغیرھا  نوع المنظمة

  سامي الطویل . م  تفاصیل نقطة االتصال 

  

  وزارة المالیة   اسم المنظمة

  حكومیة  نوع المنظمة

  احمد الصباح  تفاصیل نقطة االتصال 

 


