
الجماعات الترابية ومخطط إطـــار 
سنداي للحــد من مخـــاطر الكـــوارث 

من اعداد عبد الفتاح اسكير

خبير في الحكامة والتنمية المجالية



سياق مخطط اطار سنداي
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الثالثالدوليالمؤتمرفيالمجتمعةالدولجميعطرفمنالكوارثمخاطر
,2015سنةاليابانيةساندايبمدينةالمتحدةاألممهيئةطرفمنمالمنظم

ررةوالمتكوالكبيرة،الصغيرةالكوارثلمخاطرالتصدياإلطارهذايستهدف
افكالجفالطبيعيةاألخطارعنوالناجمةالظهور،وبطيئةوالمفاجئةوالنادرة،

التصنيعكاإلنسانصنعمنهيالتيأوالمناخيالتغييرعنالمترتبةوالفيضانات
بعضىإلباإلضافة،الفتاكةالفيروساتوإنتاجالحروب,والهواءللماءالملوث

.وغيرهاوالبيولوجيةالتكنولوجيةكاألخطارالمخاطر

:إلىاإلطارويهدف



األهداف المتوقعة

الكوارثأخطارعنالناجمةالمتعددةالمخاطرإدارةتوجيه*
عجميداخلوكذلكالمستويات،جميععلىالتنميةمراحلخالل

الظواهرعواقبمعالتكيفعلينايجب.حقيقةأصبحالمناخغيرتالنالقطاعات

،ومجتمعاتناأنفسناحمايةمننتمكنحتىالمناخية

فيوالخسائرالكوارثمخاطرمنكبيربشكلالحد*

دية،االقتصاواألصولوالصحة،المعيشة،وسبلاألرواح،
ألشخاصلسواءوالبيئية،والثقافية،واالجتماعية،والمادية،

المحلية،المجتمعاتأوالبلدانأوالشركات،أو



االهداف

خاللمنالقائمةالكوارثمخاطرنشوءمنالحداألقلعلىاوالمنع*
،اجتماعيةو،قانونيةو،إنشائيةو،اقتصاديةوشاملةمتكاملةتدابيرتنفيذ

مؤسسيةوةسياسيو،تكنولوجيةو،بيئيةو،تعليميةو،ثقافيةو،صحيةو
رث،الكوامنالتضررقابليةمنالتخفيفولألخطارالتعرضدونتحول

علىرةالقدتعززثمومن،والتعافيالمخاطرللتجاوزاالستعدادتعززو
:خاللمنالتصدي

اتكالمنشئاالحترازيةاالشغالإنجازمعاالزماتلمواجهةاستباقيةخططاعداد
-افللجفالمتحملةواألشجارالمزروعاتاعتماد-الفيضاناتفيلتحكمالمائية

واالنذارللتتبعمراصدخلق-المتجددةالطاقاتاعتماد-بيئيةعمرانيةسياسةنهج
,,,وغيرهاالمبكر



الغايات

لىعالكوارثعنالناجمةالوفياتمنكبيرةبدرجةالحد•

متوسطخفضبهدف،2030عامبحلولالعالميالصعيد

وفيربت,العالممستوىعلىالكوارثعنالناجمةالوفيات

لمالجئاتوفير-المدنيةالوقايةمصالحتأهيل-السريعالتدخلبرامج

وغيرهاوالتغذيةاالدويةتوفير-والمستشفيات

ناتجالبتدنيالسلبيةاالقتصاديةاالنعكاساتمنالحد•

اواألزمةبعدوالتعافيالبناءإلعادةبرامجوضعخاللمنالداخلي

,البيئيةالكارثة



نمالكوارثتلحقهمماكبيرةبدرجةالحد•
تسببهوما،الحيويةالتحتيةبالبنىأضرار

هابينومن،األساسيةللخدماتتعطيلمن
خاللمنوالتعليمية،الصحيةالمرافق

ولبحلالكوارثمجابهةعلىقدرتهاتنمية
2030عام

الغايات



تتوفر الزيادة بدرجة كبيرة في عدد البلدان التي•
استراتيجيات وطنية ومحلية للحد منعلى 

2030مخاطر الكوارث بحلول عام

الغايات



مع البلدان تعزيز التعاون الدوليالزيادة بدرجة كبيرة في •
الستكمالوالمستدام إيجاد الدعم الكافيخالل منالنامية

ول في سبيل تنفيذ هذا اإلطار بحلأعمالها الوطنية المنجزة
–2030عام

27كوب -صندوق مكافحة اتار التغيير المناخي لفائدة المناطق الفقيرة•

ر الزيادة بدرجة كبيرة في ما هو متوافر من أنظمة اإلنذا•
عن المتعددة ومن المعلومات والتقييماتالمبكر باألخطار 
لول الناس بها بحوفتح  إمكانية استفادة مخاطر الكوارث 

2030عام

الغايات



ات على المستوياشكال االزمات وفي جميع داخل كل قطاع تحتاج الدول للعمل 
:ة التاليةالدولية و الوطنية و الجهوية والمحلية،، و التركيز على  األولويات األربع

بير
1التد بير 

ي المتمثلة ففهم مخاطر الكوارث بجميع  أنواعها ومصادرها و أبعادها •
عرضهما قابلية تضرر األشخاص والممتلكات وقدراتها التقديرية لمدى ت

,للمخاطر، وخصائص األخطار، و انعكاسها على البيئة 

زل باالعتماد على المراصد والمركز المتخصصة في رصد الفيضانات والزال•
سات والحرائق واالوبئة وغيرها  واالطالع المستمر على االبحاث العلمية والدرا

التدابير األولية الواجب التركيز عليها 



2التدبير 

دي تحسين التصمن أجل تعزيز اليات ومناهج إدارة مخاطر الكوارث •
يمي لها من خالل تدبير مخاطر الكوارث على الصعيد الوطني واإلقل

ث امر  حيوي للعمل على الحد من مخاطر الكواروالعالمي باعتباره 
ضمان تناسق عمل  المؤسسات في جميع القطاعات، من خالل 

توجه ، مع تحيين القوانين والسياسات العامة التيالوطنية والمحلية 
ت،وتشجع، وتحفز القطاعين العام والخاص في اتجاه مواجهة االزما

مة والمسؤوليات، التخاذ اإلجراءات الالزخالل تقاسم األدوار وكذا من 
. ومعالجة مخاطر الكوارث

التدابير األولية الواجب التركيز عليها



تها االستثمار العام والخاص للحد من مخاطر الكوارث  وزيادة القدرة على مواجه
وهوالهيكلية وغير الهيكلية التدابيرمن خالل والوقاية من مخاطرها والحد منها 

وى ال تار الكوارث  على المستلتعزيز ً القدرة على التصديأمر ضروري 
لمجتمعات االقتصادي واالجتماعي والصحي و البيئي والثقافي لدى  األشخاص وا

.بجميع البلدان،

.  جعل هذه االستثمارات محفزات قوية لالبتكار والنمو وخلق فرص العمل

منع وقوع وهذه التدابير فعالة من حيث التكلفة وتساهم بشدة في إنقاذ األرواح، و
.  وضمان فعالية التعافي وإعادة التأهيلالخسائر وتقليلها، 

المساهمة في الصندوق الوطني لتدبير ازمة كرونا  بالمملكة نموذجا

3التدبير 

التدابير األولية الواجب التركيز عليها



لتحقيق االستجابة الفعالة،تعزيز التأهب الدائم  للكوارث •

في مرحلة التعافي« إعادة البناء بشكل أفضل»و

. وإعادة التأهيل واإلعمار

4التدبير

التدابير األولية الواجب اتخادها



المبادئ التوجيهية
 هي الحماية من مخاطر الكوارث والحد من اتارها المسؤولية األساسية للدول،

.  والتعاون ما بينها لتجاوزها

ة تقاسم المسؤولية بين الحكومة المركزية، والسلطات والقطاعات الوطني
.  ية، والجهات المعنية، بما يتناسب مع الظروف الوطنوالالمركزية الالممركزة

ؤولية من خالل  ضبط وتوسيع دائرة اختصاصات الجماعات الترابية لتشمل مس
تدبير االزمات 

ق ، وفي الوقت ذاته تعزيز وحماية جميع حقوحماية األشخاص وممتلكاتهم
اإلنسان، بما في ذلك الحق في التنمية 

على الصعيدينوالتشريعيةالتنفيذيةاالنخراط الكامل لجميع مؤسسات الدولة
الوطني والمحلي

في الحماية من مخاطر الكوارث والحد منهاالمجتمعانخراط جميع أفراد



خالل الصالحيات و الموارد منوالمجتمعات المحلية تمكين السلطات
وفق ما تقتضي الحاجةمسؤوليات اتخاذ القراراتمن والحوافز،

 صناعة القرار شاملة وعلى علم بالمخاطرأن تكون عملية.

الحد من مخاطر الكوارث بسياسات وخطط وممارسات وآليات التنمية ربط
المستدامة في مختلف القطاعات 

 من خاللحيث التكلفة بنهج فعال منمعالجة عوامل المخاطر األساسية
االستجابة والتعافي من اتار في المقام األول علىاالستثمار في مقابل االعتماد

الكوارث

المبادئ التوجيهية



ديد الحكامة والمحاسبة عن الخسائر المحلية والمحددة لمخاطر الكوارث عند تح
تدابير الحد من المخاطر

«الحد من لمنع التسبب في وقوع مخاطر الكوارث و« إعادة البناء بشكل أفضل
المخاطر القائمة

أن تكون الشراكة العالمية والتعاون الدولي جيدة وفعالة ومجدية وقوية

ياجات أن  يستهدف دعم الدول المتقدمة والشركاء ً البلدان النامية وفق لالحت
. واألولويات التي تحددها األخيرة

المبادئ التوجيهية



27حكمة  مؤتمر كوب 

البشرية في وضع انتحاري  وليس لها 
سوى خيارين 

اما العمل  و التعاون  او  الهالك

• الكاتب العام لهيئة األمم المتحدة بمناسبة غوتريسمن اقوال السيد 
للمناخ بشرم الشيخ 27مشاركته في قمة 



شكرا على 
انتباهكم


