
مخاطر الكوارث الحد من 

األطر العالمية واإلقليمية



أعوام10الخسائر البشرية واالقتصادية خالل 

عدد الوفيات
عدد االشخاص المتأثرين 

(مليون)

عدد الخسائر االقتصادية 

(مليار)



الخسائر البشرية بسبب الكوارث المرتبطة بالمناخ 

1995-2015

شخص605,000وفاة  

ومركز البلجيكي لعلم أوبئة الكوارث منذ  UNISDRبحسب تقرير عن 

COP1 حدث من 6457من الكوارث الرئيسية سببها % 90إن

الفيضانات، العواصف، ارتفاعات في الحرارة، الجفاف وأحداث أخرى 

مرتبطة بالطقس



الخسائر البشرية بسبب الكوارث المرتبطة بالمناخ 

1995-2015

عدد األشخاص الذين تأثروا 

مليار شخص4.1



2015: رقامباألالكوارث 
مليون98.6. شخصا توفوا22773. تم اإلبالغ عنهاكارثة 346

مليار دوالر أمريكي أضرار اقتصادية66.5. من األشخاص المتضررين



عدد الكوارث المبلغ عنها: أخبار سيئة•

عنهم عدد األشخاص المتأثرين الذين تم اإلبالغ: أخبار سيئة•

من جراء الكوارث  

ارث عدد الخسائر اإلقتصادية الناجمة عن الكو: أخبار سيئة•

الفيضانات )عدد الوفيات بسبب الكوارث : خبر جيد•

(والعواصف االستوائية

االتجاهات العالمية



تغيرالواقع الخاص بالمخاطر 

ي الكوارث و تكرارها •
 
زيادة ف

قلة الموارد الطبيعية وتدهورها•

(مثل الجفافوالكوارث بطيئة الظهور, الظواهر الجوية المتطرفة)تغير المناخ •

ي غير المخطط له  باإلضافة إىل  وجود السكان والممخطر زيادة •
ي التوسع العمران 

 
تلكات ف

مناطق عالية المخاطر

يعات والمؤسسات، والهجرةال• ي التنسيق والمساءلة والتشر
 
يؤثر عىل كل ذلك-تحديات ف
ي األمن البشر

ابط بير  العوامل مما يزيد من الخطر • الير

الرصاعات واألزمات السياسية واالقتصادية•



سنة من االلتزامات الدولية للحد من  مخاطر الكوارث25

العقد الدولي 

للحد من 

الكوارث 

الطبيعية 

IDNDR

إستراتيجية 

وإطار تنفيذ 

يوكوهاما 

لعالم أفضل

جية اإلستراتي

د الدولية للح

من الكوارث

إطار عمل 

هيوغو 

2005-

2015

إطار سنداي

1989

19942005

1999

2015

1 WCDR2 WCDR3 WCDR



من إدارة الكوارث إلى إدارة المخاطر 

تبطةالحد من مخاطر الكوارث والتغير المناخي والتنمية المستدامة مر



يإطار سندا
ناتج عالمي

1

هـدف

1

عالميةغايات 7 مبدأ توجيهي13

التعاون الدولي والشراكات العالمية

4
أولويات عمل

دور أصحاب المصلحة

مستويات4

قليمية وعالميةإمحلية ووطنية و



الهدف
القائمة عن طريقمخاطر الوالحد من الكوارث مخاطر نشوء منع ” •

اجتماعية وقانونية وإنشائية متكاملة وشاملة إقتصادية وتدابير تنفيذ 

مؤسسية تحول وصحية وثقافية وتعليمية وبيئية وتكنولوجية وسياسية و

ززتعوالضعف في وجه الكوارث وتحد منها، وخطار دون التعرض لأل

تصدي لها تعزز اإلستعداد لل، ومنهماوالتعافيلها ستجابةاالستعداد لال

(17الفقرة ")والتعافي منها ومن ثم تعزز القدرة على مواجهتها 

النتائج المتوقعة
سبل مخاطر الكوارث والخسائر في األرواح والحد بشكل كبير من»•

ثقافية والصحة واألصول االقتصادية والمادية واالجتماعية والةعيشمال

«  بلدانوالالمحليةوالمجتمعاتاألعمال التجارية والبيئية لألشخاص و
(16الفقرة )



ة لى أنظمإمكانية الوصول إتوافر و

نذار المبكر لألخطار المتعددة اإل

ومعلومات الحد من 

هامخاطر الكوارث وتقييمات
2030فى العدد << 2015فى العدد
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زيادة
يجية ستراتإالبلدان التى تمتلك 

وطنية ومحلية للحد من 

مخاطر الكوارث
2020العدد فى  << 2015العدد فى 

خفض

األشخاص المتضررين

عدد سكان العالم
2030-2020متوسط << 2015-2005متوسط 

/الوفيات

عدد سكان العالم
2030-2020متوسط << 2015-2005متوسط 

الخسائر اإلقتصادية

المحلي اإلجمالي العالميالناتج 
2030النسبة فى << 2015النسبة فى 

ية التحتى البنبلحق تاألضرار التي 

الحيوية وانقطاع الخدمات األساسية
2030القيمة المقدرة فى << 2015القيمة المقدرة فى 

التعاون الدولي المقدم للدول النامية
2030القيمة المقدرة فى << 2015القيمة المقدرة فى 



دارة مخاطرإمخاطر الكوارث من أجل حوكمة تعزيز (: 2)األولوية 

الكوارث
دارة مخاطر الكوارث على المستوى الوطني واإلقليمي و العالمي إن إ

مخاطر الكوارثلفعالة وكفاءة دارة ذات أهمية كبيرة إل

4
مل
ع
ت 
يا
لو
أو

الكوارث من أجل مجال الحد من مخاطراإلستثمار فى (: 3)األولوية 

التحملعلى تعزيز القدرة 
ال بد من االستثمارات العامة والخاصة في مجال الوقاية من مخاطر الكوارث          

علىالبيئة تعزيز قدرة األشخاص والمجتمعات والبلدان وممتلكاتهم، وكذلك ل

مجابهة الكوارث

فهم مخاطر الكوارث(: 1)األولوية 
يجب أن تبنى سياسات وممارسات الحد من مخاطر الكوارث على فهم 

على المجابهةبعاده ومن ضمنها قابلية التضرر، القدرةأمخاطر الكوارث بكل 

ة المحيط بهابيئالاألخطار وخصائصما يتعرض له األفراد والممتلكات و 

تحسين مستوى االستعداد من أجل التصدي للكوارث (: 4)األولوية 

بفعالية وإعادة البناء بشكل أفضل في مجال التعافي 

عماراإلوإعادة التأهيل و

أل
ا

حلية
طنية والم

بعاد الو

إلقليمية والعالمية
ألبعاد ا

ا



الجديد في إطار سنداي

مدخالت

االستراتيجيات الوطنية والمحلية•

التعاون الدولي•

نظم اإلنذار المبكر المتعددة المخاطر، وتقييم مخاطر الكوارث•

مخرجات

مخاطر الكوارث•

محركات المخاطر•

العوامل االقتصادية واالجتماعية التي ترفع من القدرة على الصمود•

نتائج

الحد من عدد الوفيات•

الحد من األشخاص المتضررين•

الحد من الخسائر االقتصادية المباشرة•

الحد من األضرار على البنى التحتية•



الجديد في إطار سنداي
التعامل مع مخاطرإلى الخسائر الناجمة عن الكوارث التحول من حصر •

الكوارث

؛إلدارة مخاطر الكوارثالتحول من إدارة الكوارث •

"فعل؟تكيف"إلى ”  ماذا تفعل؟"التحول من •

من مخاطر الكوارثنسان وقاية اإلالتركيز على •

لدول على اتقع األساسيةالمسؤولية•

مع أصحاب المصلحةمشتركة مسؤولية•

.يولوجيةبطيئة، وتلك التي من صنع اإلنسان والبالاألخطارالنطاق ويشمل•



الجديد في إطار سنداي

؛مخاطر الكوارث، بما في ذلك دور المنتديات الوطنيةإلدارة حوكمة صياغة •

لمخاطر الكوارث ؛العوامل المحركة فهم ومعالجة •

؛( أفضلبشكل البناء إعادة )ستعداد لـ اإل•

دارة مخاطر الكوارث ؛إلالمسائلة تعزيز•

و أدوارهم ؛الجهات المعنية باإلعتراف•

الحساسة للمخاطر ؛ستثمارات اإلتعبئة •

ورية ؛لتحقيق اإلتساق والرصد والمراجعات الدإقليميةومؤتمرات عالمية قامة إ•

التراثيوالثقافيوالقطاع ، يصحقطاع الللالتحتيةيةالبنالقدرة على تحمل •



الجديد في إطار سنداي

المحدودة النطاق والواسعة النطاق، ينطبق اإلطار على المخاطر »

الناجمة حدوثالمتكررة وغير المتكررة، والكوارث المفاجئة والبطيئة ال

ر عن األخطار الطبيعية أو التي من صنع اإلنسان، وكذلك المخاط

." بهاالتكنولوجية والبيولوجية ذات الصلةواألخطار البيئية و
(15الفقرة )



الحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية



االستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث

2012-2020
طلب إعداد 2009مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شؤون البيئة  في قرار •

استراتيجية عربية للحد من مخاطر الكوارث

2009تم اعداد االستراتيجية خالل عملية تشاورية عام •

2010أعتمد مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة عام •

2012تم إقرارها من قبل رؤساء الدول العربية في القمة العربية عام •

:أولويات عمل5تتألف من •

بناء القدرات الالزمة لتحديد ورصد وتقييم مخاطر الكوارث. 1

والبحث والتدريب( الترويج)بناء القدرة على المجابهة من خالل المعرفة والدعوة العامة . 2

تعزيز االلتزام بمنهج شامل ومتكامل للحد من مخاطر الكوارث في مختلف القطاعات. 3

ليميتحسين المسائلة فيما يتعلق بإدارة مخاطر الكوارث على الصعيد المحلي والوطني واإلق. 4

إدراج الحد من مخاطر الكوارث في خطط وعمليات االستجابة للطوارئ واالستعداد والتعافي. 5



وارثمراحل تحديث االستراتيجية العربية للحد من مخاطر الك

444رقم )بناءاً على قرار مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة 
فيذ إطار وجامعة الدول العربية بعد مراجعة تقارير تتبع تن UNISDRقام (2014لعام

:  عمل هيوغو ومن خالل عدة تشاورات واجتماعات ومؤتمرات اقليمية

2013تشاورات اقليمية في جامعة الدول العربية عام •

2014المؤتمر العربي الثاني للحد من مخاطر الكوارث في شرم الشيخ عام •

تراتيجية تشاورات وطنية في بعض الدول العربية حول تنفيذ اطار عمل هيوغو واالس•

...(تونس، لبنان، موريتانيا، المغرب، قطر، مصر)العربية 

القاهرة اجتماع المنطقة العربية حول تنفيذ إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث في•

2015عام 

2017المؤتمر العربي الثالث للحد من مخاطر الكوارث  في الدوحة عام  •



تماشى مع تم تحديث االستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث بما ي

إطار سنداي

بيئة تم عرضها على مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون ال•

2016عام

لى ثالث تم إعداد خطة عمل لتنفيذ االستراتيجية العربية تنقسم ع•

ومتوسطة المدى ( 2020-2018)مرحلة قريبة المدى : مراحل

(2030-2026)وبعيدة المدى ( 2021-2025)



2030االستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث

: أولويات العمل•

فهم مخاطر الكوارث. 1

تعزيز حوكمة الحد من مخاطر الكوارث إلدارة مخاطر الكوارث. 2

اإلستثمار في مجال الحد من مخاطر الكوارث من أجل زيادة القدرة على مواجهتها. 3

حلة التعافي تعزيز التأهب للكوارث بغية التصدي لها بفعالية وإعادة البناء بشكل أفضل في مر. 4
وإعادة التأهيل واإلعمار



ويرتطتمالتنفيذمجاالتمنلكل

:ضمننشاطات

.تقنيةنشاطات•

بطوالرالمأسسةلتعزيزنشاطات•

.القرارصنعبعملية

لالتمويحاجاتلتحديدنشاطات•

القطاعينمنالمحتملةومصادره

.والخاصالعام

تطويرتمالتنفيذمجاالتمنلكل
:يةالمعنالهيئاتلمختلفعمليةخطوات

.الوطنيةالسلطات•

.االقليميةالجهات•

والجهاتاألكاديميةاألوساط•
.والبحثيةالعلميةوالشبكات

.الخاصالقطاع•

توالمنظماالمدنيالمجتمعهيئات•
.الحكوميةغير

.اإلعالموسائل•

2030االستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث
مجاالت التنفيذ الرئيسية



2030االستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث
 السلطات الوطنية والمحلية

 تطوير استراتيجيات وطنية ومحلية للحد من مخاطر الكوارث المجاالت التنفيذية للسلطات الوطنية والمحلية ل– الجدول رقم 

المرحلة 
المحاور االستراتيجية 

 -     )المرحلة الثانية  (    -    )المرحلة االولى 
    ) 

 -     )المرحلة الثالثة 
    ) 

 تعزيز:  المحور االستراتيجي 
الكوارث في  فهم مخاطر
 العام والخاص القطاعين

: إرساء سياسة للتقييم المنتظم للمخاطر الحالية وربطها  المجال التنفيذ 

بعمليات التفاعل ما بين العلم والسياسات 

 

: تقييم المخاطر الجديدة المحتملة  المجال التنفيذ  

: تطوير منهجيات لتجميع وتحليل خسائر الكوارث   المجال التنفيذ 

: تطوير  ليات مؤسساتية عابرة للقطاعات لتجميع وتحليل خسائر الكوارث  المجال التنفيذ 

: تحديد الخسائر الحالية للكوارث  المجال التنفيذ 

 لتقليص خسائر الكوارث ومؤشرات لقياس التقدم المحرز أهداف: تحديد  المجال التنفيذ 

: التفاعل مع التنمية والتكيف مع تغير المنا   المجال التنفيذ  

 تعزيز:  المحور االستراتيجي 
إلدارة  حوكمة مخاطر الكوارث

 مخاطر الكوارث

: تعزيز الشفافية والمشاركة والمساءلة على المستوى الوطني  المجال التنفيذ 

: تعزيز الشفافية، والمشاركة، والمساءلة على المستوى  المجال التنفيذ  

المحلي 

: تحسين  ليات التخطيط واالرشادات القطاعية إلدارة   المجال التنفيذ  

مخاطر الكوارث 

: تحسين التشريعات القطاعية إلدارة مخاطر الكوارث   المجال التنفيذ  

:  المحور االستراتيجي 
الوقاية من المخاطر  االستثمار في

 والحد من المخاطر الحالية الجديدة

إضافي لسياسات القطاع العام في الحد من  : تعزيز  المجال التنفيذ  

المخاطر القائمة حالياً 

: تعزيز سياسات القطاع الخاص في الحد من المخاطر   المجال التنفيذ  

القائمة حالياً 

: الوقاية من المخاطر الجديدة   المجال التنفيذ  

 تحسين:  المحور االستراتيجي 
واإلنذار  االستعداد واالستجابة
 المبكر وخطط التعافي

: رفع الوعي حول جميع جوانب إدارة مخاطر الكوارث   المجال التنفيذ  

: تطوير أطر االستجابة وخططها على جميع المستويات   المجال التنفيذ  

: تطوير منظومات اإلنذار المبكر التي تركز على   المجال التنفيذ  

اإلنسان 

: تطوير خطط التعافي بناء على مبادئ إعادة البناء   المجال التنفيذ  

بشكل أفضل على جميع المستويات 

 



2030االستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث
تطوير منهجيات لتجميع وتحليل خسائر الكوارث:  مجال التنفيذ 

والمحليةالوطنيةالسلطات

تقنيةنشاطات

.المتوفييناالشخاصحولالمطلوبةالمعلوماتلتجميعالمنهجياتوتنقيحمراجعة: 

الذين)مباشربشكلالمتضرريناالشخاصحولالمطلوبةالمعلوماتلتجميعالمنهجياتوتنقيحمراجعة: 

ضواتعروالذين.إيوائهمإعادة/اخالءهمتمالذينالنازحين،صحية،عوارضأمراض،إلصابات،تعرضوا

.(يةوالبيئوالثقافيةواالجتماعيةوالماديةاالقتصاديةواألصولالمعيشة،سبلفيمباشرةألضرار

الذين)اشرمبغيربشكلالمتضرريناالشخاصحولالمطلوبةالمعلوماتلتجميعالمنهجياتوتنقيحمراجعة: 

والتجارة،،تحتيةوبنىرئيسية،خدماتوتعطلاالقتصادتأثربسببمباشرة،غيرالنعكاساتتعرضوا

.(ونفسيةصحيةاجتماعية،وجوانبوالوظيفة،

الماديةمةالقي)المباشرةاالقتصاديةالخسائرحولالمطلوبةالمعلوماتلتجميعالمنهجياتوتنقيحمراجعة: 

وحكومية،تجاريةومبانومستشفيات،ومدارس،منازل،منبالكارثةالمتأثرالمناطقفيالمتضررلألصول

.(يثقافوإرثوبيئةومواشي،وزراعةومصانع،تجاريةوأصولاخرى،تحتيةوبنىوطاقة،ومواصالت،

انخفاض)المباشرةغيراالقتصاديةالخسائرحولالمطلوبةالمعلوماتلتجميعالمنهجياتوتنقيحمراجعة: 

االسعار،فاعارت.المؤقتةوالبطالةالتوريدسالسلعلىالسلبيةاالنعكاساتاالعمال،تعطلبسببااليرادات

.(البورصةاسعارعلىسلبيةوانعكاساتالمحلي،الناتجوانخفاضالعام،الدينوازدياد
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والمحليةالوطنيةالسلطات

القرارصنعبعمليةوالربطالمأسسةلتعزيزنشاطات

الصعيدعلىالكوارثخسائرمعلوماتتجميعمنهجياتوتنقيحتطويرتشريعاتوتنقيحمراجعة: 

.والقطاعيالمحليالوطني،

والتخطيطالتنميةمخططاتفيالكوارثخسائرمعلوماتاستخدامحولالتشريعاتمراجعة: 

.والقطاعيةوالمحليةالوطنية،واالستثمار

المحتملةومصادرهالتمويلحاجاتلتحديدنشاطات

.مراجعتهاوالمنهجياتوتنفيذتطويرتكاليفتقييموتنقيحتطويرتشريعاتوتنقيحمراجعة: 

بشكل دوري  - مراجعة وتنقيح  ليات تحديد الموارد المالية والبشرية الضرورية للقيام بالخطوات :  

.ومستدام
 تطوير منهجيات لتجميع وتحليل خسائر الكوارث الجدول الزمني المقترح لتنفيذ نشاطات السلطات الوطنية والمحلية ل– الجدول رقم 

          

 الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني  الربع االول  الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني  الربع االول 

  النشاط     النشاط 

      النشاط 

  النشاط   

  النشاط     

   -  النشاطات      

 



تطوير استراتيجيات وطنية ومحلية للحد من مخاطر :  مجال التنفيذ 

الجهات االخرى–الكوارث 



متطلبات الدول للتحضير لتنفيذ إطار سنداي 

واالستراتيجية العربية

وارثإعداد أو تحديث استراتيجيات وطنية ومحلية للحد من مخاطر الك1)

الماضيةإعداد أو تحديث قواعد بيانات خسائر الكوارث لآلعوام الثالثين2)

مخاطر منتديات وطنية للحد من)إنشاء أو وضع   ليات تنسيق وطنية 3)

(.الكوارث

تقييم مخاطر الكوارث 4)



فادي الجنّان 

UNISDRمكتب األمم المتحدة للحد من مخاطرالكوارث 

www.unisdr.org –
www.preventionweb.net

!شكرا لحسن اصغائكم

http://www.unisdr.org/
http://www.preventionweb.net/

