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مالحﻈة
الﺘﺴﻤﯿات الﻤﺴﺘﺨﺪمة في مﻄﺒﻮعات الﻤﻨﻈﻤة العالﻤﯿة لﻸرصاد الﺠﻮية وﻃﺮيقة عﺮض الﻤﻮاد فﯿها ال تعﻨي بﺄي
حال مﻦ األحﻮال الﺘعﺒﯿﺮ عﻦ أي رأي مﻦ جانﺐ أمانة الﻤﻨﻈﻤة فﯿﻤا يﺘعلﻖ بالﻮضع القانﻮني ألي بلﺪ أو إقلﯿﻢ
أو مﺪيﻨة أو مﻨﻄقة أو لﺴلﻄاتها ،أو فﯿﻤا يﺘعلﻖ بﺘعﯿﯿﻦ حﺪودها أو تﺨﻮمها.
ذكﺮ شﺮكات أو مﻨﺘﺠات بعﯿﻨها ال يعﻨي أن هﺬه الﺸﺮكات أو الﻤﻨﺘﺠات معﺘﻤﺪة أو مﻮصﻰ بها مﻦ الﻤﻨﻈﻤة
ً
تﻔﻀﯿال لها علﻰ سﻮاها مﻤا يﻤاثلها ولﻢ يﺮد ذكﺮها أو اإلعالن عﻨها.
والﻨﺘائﺞ والﺘﻔﺴﯿﺮات واالسﺘﻨﺘاجات الﺘي يقﺪمها مﺆلﻔﻮن بعﯿﻨهﻢ في مﻄﺒﻮعات الﻤﻨﻈﻤة ) (WMOتﺨﺺ هﺆالﺀ
الﻤﺆلﻔﯿﻦ وحﺪهﻢ ،وال تعﻜﺲ بالﻀﺮورة آراﺀ الﻤﻨﻈﻤة ) (WMOأو أعﻀائها.
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ﺗﺼﺪيﺮ
يعﺪ اإلنﺬار الﻤﺒﻜﺮ عﻨﺼﺮاً رئﯿﺴﯿاً في الﺤﺪ مﻦ مﺨاﻃﺮ
الﻜﻮارث .إذ يﻤﻜﻦ أن يﺤﻮل دون وقﻮع خﺴائﺮ في األرواح
ويﺤﺪ مﻦ اﻵثار االقﺘﺼادية والﻤادية للﻈﻮاهﺮ الﺨﻄﯿﺮة
بﻤا في ذلﻚ الﻜﻮارث .ولﻀﻤان فعالﯿة نﻈﻢ اإلنﺬار الﻤﺒﻜﺮ،
يﺘعﯿﻦ إشﺮاك الﺴﻜان والﻤﺠﺘﻤعات الﻤعﺮضة لﻤﺠﻤﻮعة مﻦ
األخﻄار إشﺮاكاً
ً
فعاال ،وتﯿﺴﯿﺮ تﺜقﯿﻒ الﺠﻤهﻮر وتﻮعﯿﺘﮫ
بالﻤﺨاﻃﺮ ،ونﺸﺮ الﺮسائﻞ واإلنﺬارات بﻔاعلﯿة وضﻤان
وجﻮد حالة مﻦ الﺘﺄهﺐ الﻤﺴﺘﻤﺮ وتهﯿﺌة األوضاع التﺨاذ
إجﺮاﺀات مﺒﻜﺮة.
وإﻃار عﻤﻞ سﻨﺪاي للﺤﺪ مﻦ مﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث
للﻔﺘﺮة  - 2030-2015الﺼﻚ الالحﻖ إلﻃار عﻤﻞ هﯿﻮﻏﻮ
 :2015-2005بﻨاﺀ قدرة األمم والمجتمعات علﻰ مﻮاجهة
الﻜﻮارث  -يقﺮ بﻔﻮائﺪ نﻈﻢ االنﺬار الﻤﺒﻜﺮ باإلخﻄار
الﻤﺘعﺪدة ويﻨﺺ علﯿها في واحﺪ مﻦ أهﺪافﮫ العالﻤﯿة الﺴﺒعة
)الهﺪف )ز((” :تﺤقﯿﻖ زيادة كﺒﯿﺮة في تﻮافﺮ نُﻈﻢ اإلنﺬار
الﻤﺒﻜﺮ باألخﻄار الﻤﺘعﺪدة والﻤعلﻮمات والﺘقﯿﯿﻤات الﻤﺘعلقة
بﻤﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث ،وفي تﯿﺴﯿﺮ سُ ﺒﻞ وصﻮل الﺴﻜان إلﯿها
بﺤلﻮل عام 1.“2030
)(SFDRR

ا

ويﺤﺚ إﻃار عﻤﻞ سﻨﺪاي علﻰ إحﺪاث نقلة نﻮعﯿة في
ﻃﺮيقة تﻄﻮيﺮ الﻤعلﻮمات الﻤﺘعلقة بالﻤﺨاﻃﺮ وتقﯿﯿﻤها
واسﺘﺨﺪامها في نﻈﻢ االنﺬار الﻤﺒﻜﺮ باألخﻄار الﻤﺘعﺪدة،
وفي اسﺘﺮاتﯿﺠﯿات الﺤﺪ مﻦ مﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث والﺴﯿاسات
الﺤﻜﻮمﯿة .ويﻨﺺ اإلﻃار علﻰ أنﮫ ”بﻐﯿة الحد من مخاﻃﺮ
الكوارث ،ثﻤة حاجة للﺘﺼﺪي للﺘﺤﺪيات الراهنة واالستعداد
للﺘﺤﺪيات الﻤقﺒلة بالتركيز علﻰ رصد ،وتقييم وفهم مخاﻃﺮ
الكوارث وتﺸاﻃﺮ االطالع علﻰ تلك المعلومات وعلﻰ
كﯿﻔﯿة الﺘﻮصﻞ إلﯿها؛ وتعزيز الﺤﻮكﻤة والتنسيق المتعلقين
بمخاﻃﺮ الكوارث بين المؤسسات والقطاعات الﻤعﻨﯿة كافة،
والﻤﺸاركة الﻜاملة والﻔعالة من جانب أصحاب المصلحة
ذوي الصلة علﻰ المستويات المالئمة“ .ويهﺪف اإلﻃار
إلﻰ ”الﺤﺪ بﺸﻜﻞ كﺒﯿﺮ مﻦ مﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث والﺨﺴائﺮ في
األرواح ،وتﻮفﯿﺮ سﺒﻞ كﺴﺐ العﯿﺶ ،والﺼﺤة ،واألصﻮل
االقﺘﺼادية والﻤادية واالجﺘﻤاعﯿة والﺜقافﯿة والﺒﯿﺌﯿة لﻸفﺮاد
والﺸﺮكات والﻤﺠﺘﻤعات والﺒلﺪان“ )الﺸﻜﻞ .(1
وسﯿﺴهﻢ اإلنﺬار الﻤﺒﻜﺮ أيﻀاً في الﺘﻨﻤﯿة الﻤﺴﺘﺪامة .وتﺘﻨاول
خﻄة الﺘﻨﻤﯿة الﻤﺴﺘﺪامة لعام  2030اإلنﺬار الﻤﺒﻜﺮ وتعهﺪ

اﻷولﻮية

1

ﻓهﻢ الﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث

اﻷولﻮية

2

ﺗﻌﺰيﺰ ﺣﻮﻛﻤة ﻣﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث ﻹدارة ﻣﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث

اﻷولﻮية

3

اﻻسﺘﺜﻤار ﻓﻲ ﻣﺠال الﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث ﻣﻦ أجﻞ زيادة الﻘﺪرة علﻰ ﻣﻮاجهﺘها

اﻷولﻮية

4

ﺗﻌزيز الﺗﺄھب للﻛوارث ﺑﻐية الﺗﺻدي لها ﺑفﻌالية و”إعادة الﺑﻧاﺀ ﺑﺷﻛل أﻓﺿل“ ﻓﻲ
ﻣرﺣلة الﺗﻌاﻓﻲ ،وإعادة الﺘﺄھﯿﻞ وإعادة الﺒﻨاﺀ
تعﺰيﺰ الﺘﺄهﺐ للﻜﻮارث مﻦ أجﻞ الﺘﺼﺪي واالنﺘعاش ،وإعادة الﺘﺄهﯿﻞ وإعادة الﺒﻨاﺀ أمﺮ
ضﺮوري ”إلعادة الﺒﻨاﺀ علﻰ نﺤﻮ أفﻀﻞ“.

االسﺘﺜﻤار العام والﺨاص في الﺤﺪ مﻦ مﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث ضﺮوري لﺘعﺰيﺰ قﺪرة األشﺨاص،
والﻤﺠﺘﻤعات ،والﺒلﺪان ،واألصﻮل الﺘابعة لهﻢ ،وعلﻰ الﻤقاومة في كﻞ مﻦ الﻤﺠال االقﺘﺼادي
واالجﺘﻤاعي والﺼﺤي والﺜقافي والﺒﯿﺌة.

األبعاد الﻮﻃﻨﯿة والﻤﺤلﯿة

حﻮكﻤة مﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث علﻰ الﻤﺴﺘﻮيات الﻮﻃﻨﯿة واإلقلﯿﻤﯿة والعالﻤﯿة لها أهﻤﯿة كﺒﯿﺮة
إلدارة مﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث بﻔاعلﯿة وكﻔاﺀة.

األبعاد اإلقلﯿﻤﯿة والعالﻤﯿة

ينبﻐي أن ترتكز السياسات والممارسات المتعلقة بالﺤﺪ مﻦ مخاﻃﺮ الكوارث علﻰ فهم
مخاﻃﺮ الكوارث بجميع أبعادها المتمثلة في هﺸاشة األوضاع ،وقﺪرة األشخاص والممتلكات
وتعرضهمم للمخاﻃﺮ ،وخصائص األخطار والﺒﯿﺌة.

الﺸﻜﻞ  - 1يﺘﻀﻤﻦ إﻃار عﻤﻞ سﻨﺪاي للﺤﺪ مﻦ مﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث  2030-2015أربع أولﻮيات للعﻤﻞ تﺸﻤﻞ أنﺸﻄة علﻰ
الﻤﺴﺘﻮيات الﻤﺤلﯿة والﻮﻃﻨﯿة واإلقلﯿﻤﯿة والعالﻤﯿة.
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الﯿها بﺪور مهﻢ عﺒﺮ أهﺪاف الﺘﻨﻤﯿة الﻤﺴﺘﺪامة ،علﻰ سﺒﯿﻞ
الﻤﺜال في األمﻦ الﻐﺬائي ،والﺤﯿاة الﺼﺤﯿة ،والﻤﺪن القادرة
علﻰ الﻤقاومة ،واإلدارة الﺒﯿﺌﯿة ،والﺘﻜﯿﻒ مع تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ.
ويﻀع اتﻔاق باريﺲ تﺼﻮراً لﻨﻈﻢ اإلنﺬار الﻤﺒﻜﺮ بﺤﺴﺒانها
أحﺪ مﺠاالت الﺘﺮكﯿﺰ الﺮئﯿﺴﯿة لﺘعﺰيﺰ القﺪرة علﻰ الﺘﻜﯿﻒ،
والقﺪرة علﻰ الﻤقاومة ،والﺘقلﯿﻞ إلﻰ أقﺼﻰ حﺪ مﻦ أوجﮫ
الﻀعﻒ ،والﺤﺪ مﻦ الﺨﺴائﺮ واألضﺮار الﻤﺮتﺒﻄة باﻵثار
الﺴلﺒﯿة لﺘﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ.
والقائﻤة الﻤﺮجعﯿة إحﺪى الﻨﺘائﺞ الﺮئﯿﺴﯿة للﻤﺆتﻤﺮ األول
لﻺنﺬار الﻤﺒﻜﺮ باألخﻄار الﻤﺘعﺪدة ،الﺬي نﻈﻤﺘﮫ الﺸﺒﻜة الﺪولﯿة
ّ
لﻨﻈﻢ اإلنﺬار
الﻤﺒﻜﺮ باألخﻄار الﻤﺘعﺪدة ) 2(IN-MHEWSفي
يﻮمي  22إلﻰ  23أيار /مايﻮ  2017في كانﻜﻮن ،الﻤﻜﺴﯿﻚ.
فهي تُﺤﺪث الﻮثﯿقة األصلﯿة ،تﻄﻮيﺮ نﻈﻢ اإلنﺬار الﻤﺒﻜﺮ:
قائﻤة مﺮجعﯿة ،الﺘي صﺪرت كﻮثﯿقة خﺘامﯿة للﻤﺆتﻤﺮ الﺪولي
الﺜالﺚ لﻺنﺬار الﻤﺒﻜﺮ :مﻦ الﻤﻔهﻮم إلﻰ الﺘﻄﺒﯿﻖ ،الﺬي عقﺪ
في الﻔﺘﺮة مﻦ  27إلﻰ  29آذار /مارس  2006في بﻮن،
الﻤانﯿا 3.ومﻦ خالل مﻨﻈﻮر إﻃار عﻤﻞ سﻨﺪاي للﺤﺪ مﻦ
ا

مﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث ،تﺘﻀﻤﻦ هﺬه القائﻤة الﻔﻮائﺪ الﻤعﺘﺮف
بها لﻨﻈﻢ اإلنﺬار الﻤﺒﻜﺮ باألخﻄار الﻤﺘعﺪدة ،والﻤعلﻮمات
الﻤﺘعلقة بﻤﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث ،والﺘقﯿﯿﻤات الﻤﺤﺴﻨة للﻤﺨاﻃﺮ.
وعقﺐ انعقاد الﻤﺆتﻤﺮ األول لﻺنﺬار الﻤﺒﻜﺮ باألخﻄار
الﻤﺘعﺪدة ،واصﻞ شﺮكاﺀ الﺸﺒﻜة  IN-MHEWSتﻨقﯿﺢ القائﻤة
الﻤﺮجعﯿة مﻦ خالل عﻤلﯿة تﺸاور ،أسﻔﺮت عﻦ هﺬه الﻮثﯿقة.
ومﻦ الﻤﺘﻮقع أن يﺘﻢ تﺤﺪيﺚ هﺬه القائﻤة الﻤﺮجعﯿة مع تﻄﻮر
الﺘقﻨﯿات ،وتﻄﻮيﺮ نﻈﻢ اإلنﺬار الﻤﺒﻜﺮ باألخﻄار الﻤﺘعﺪدة
وتلقي تعلﯿقات الﻤﺴﺘﺨﺪمﯿﻦ.
والهﺪف مﻦ القائﻤة الﻤﺮجعﯿة ،الﺘي تﺘﻤﺤﻮر حﻮل العﻨاصﺮ
األربعة الﺮئﯿﺴﯿة لﻨﻈﻢ اإلنﺬار الﻤﺒﻜﺮ ،هﻮ أن تﻜﻮن قائﻤة
بﺴﯿﻄة وتﺘﻀﻤﻦ الﻤﻜﻮنات واإلجﺮاﺀات الﺮئﯿﺴﯿة الﺘي
يﻤﻜﻦ للﺤﻜﻮمات الﻮﻃﻨﯿة والﻤﻨﻈﻤات الﻤﺠﺘﻤعﯿة والﺸﺮكاﺀ
الﺮجﻮع إلﯿها عﻨﺪ إعﺪاد أو تقﯿﯿﻢ نﻈﻢ اإلنﺬار الﻤﺒﻜﺮ .ولﯿﺲ
ً
ً
شامال للﺘﺼﻤﯿﻢ ،وإنﻤا لﺘﻜﻮن
دلﯿال
مقﺼﻮداً بها أن تﻜﻮن
أداة مﺮجعﯿة ﻏﯿﺮ تقﻨﯿة لﺘﯿﺴﯿﺮ إنﺠاز العﻨاصﺮ الﺮئﯿﺴﯿة
لﻨﻈام فعال لﻺنﺬار الﻤﺒﻜﺮ.

ﻛﯿﻒ ﺗﺴﺘﺨﺪم ھﺬه الﻘائﻤة الﻤﺮجﻌﯿة
تﻨقﺴﻢ الﻮثﯿقة إلﻰ جﺰئﯿﻦ مﺘﺮابﻄﯿﻦ يﻨﺒﻐي قﺮاﺀتهﻤا
بالﺘﺮتﯿﺐ .يقﺪم القﺴﻢ األول معلﻮمات أساسﯿة مﻔﯿﺪة وقﻀايا
شاملة مهﻤة لﻺنﺬار الﻤﺒﻜﺮ .أما القﺴﻢ الﺜاني فهﻮ سلﺴلة مﻦ
قﻮائﻢ مﺮجعﯿة عﻤلﯿة تﺘﻀﻤﻦ إجﺮاﺀات ومﺒادرات ويﻨﺒﻐي
أخﺬها في االعﺘﺒار عﻨﺪ إعﺪاد أو تقﯿﯿﻢ نﻈﻢ اإلنﺬار الﻤﺒﻜﺮ.

الﻔعالة .وتﺸﻤﻞ هﺬه القﻀايا الﺤﻮكﻤة والﺘﺮتﯿﺒات الﻤﺆسﺴﯿة
الﻔعالة ،ونهﺠاً مﺘعﺪد األخﻄار لﻺنﺬار الﻤﺒﻜﺮ ،وإشﺮاك
الﻤﺠﺘﻤعات الﻤﺤلﯿة مع مﺮاعاة نﻮع الﺠﻨﺲ والﺴﻦ واإلعاقة
والﺘﻨﻮع الﺜقافي.

الﻌﻨاﺻﺮ اﻷساسﯿة ﻷي ﻧﻈام لﻺﻧﺬار الﻤﺒﻜﺮ،
والﻘﻀايا الﻤﺸﺘﺮﻛة والﺠهات الفاعلة الﻤﻌﻨﯿة

وأدرج شﺮح للﺠهات الﻔاعلة الﺮئﯿﺴﯿة الﻤﺸاركة في أنﺸﻄة
اإلنﺬار الﻤﺒﻜﺮ وأدوارها ومﺴﺆولﯿاتها لﺘﻮفﯿﺮ نﻮع مﻦ
الﺴﯿاق ومﺰيﺪ مﻦ الﻤعلﻮمات األساسﯿة إلﻰ قائﻤة الﺠهات
الﻔاعلة الﻮاردة في بﺪاية كﻞ قائﻤة مﺮجعﯿة.

العﻨاصﺮ األربعة لﻨﻈﻢ اإلنﺬار الﻤﺒﻜﺮ الﺘي تﺮكﺰ أساساً علﻰ
الﻨاس وتﺘﺴﻢ بالﻜﻔاﺀة هي ‘1’ :الﻤعارف الﻤﺘعلقة بﻤﺨاﻃﺮ
الﻜﻮارث اسﺘﻨاداً إلﻰ الﺠﻤع الﻤﻨﺘﻈﻢ للﺒﯿانات وتقﯿﯿﻢ مﺨاﻃﺮ
الﻜﻮارث؛ ’ ‘2الﻜﺸﻒ عﻦ الﻤﺨاﻃﺮ والعﻮاقﺐ الﻤﺤﺘﻤلة
ورصﺪها وتﺤلﯿلها والﺘﻨﺒﺆ بها؛ ’ ‘3الﻨﺸﺮ واإلبالغ ،مﻦ
خالل مﺼﺪر رسﻤي إلصﺪار تﺤﺬيﺮات مﻮثﻮقة في الﻮقﺖ
الﻤﻨاسﺐ ودقﯿقة وقابلة للﺘﻨﻔﯿﺬ والﻤعلﻮمات الﻤﺮتﺒﻄة بها
بﺸﺄن االحﺘﻤالﯿة واألثﺮ؛ و’ ‘4الﺘﺄهﺐ علﻰ جﻤﯿع الﻤﺴﺘﻮيات
لالسﺘﺠابة للﺘﺤﺬيﺮات الﻮاردة.
وباإلضافة إلﻰ العﻨاصﺮ األربعة ،حُ ﺪد العﺪيﺪ مﻦ القﻀايا
الﺸاملة الﺒالﻐة األهﻤﯿة لﺘﻄﻮيﺮ واسﺘﺪامة نﻈﻢ االنﺬار الﻤﺒﻜﺮ

ﻗائﻤة ﻣﺮجﻌﯿة ﺑاﻹجﺮاﺀات الﻌﻤلﯿة للﻤﺴاعﺪة ﻓﻲ
وﺿﻊ وﺗﻘﯿﯿﻢ ﻧﻈام اﻹﻧﺬار الﻤﺒﻜﺮ أو ﺗﻨﻘﯿﺤﮫ
لﺘﯿﺴﯿﺮ االسﺘﺨﺪام والﺘﻄﺒﯿﻖ العﻤلي ،وضعﺖ قائﻤة مﺮجعﯿة
فﺮدية لﻜﻞ عﻨﺼﺮ مﻦ عﻨاصﺮ اإلنﺬار الﻤﺒﻜﺮ األربعة.
تﺠﻤع كﻞ قائﻤة مﺮجعﯿة مﺠﻤﻮعة مﻦ الﻤﻮاضﯿع الﺮئﯿﺴﯿة
وتﺘﻀﻤﻦ قائﻤة بﺴﯿﻄة مﻦ اإلجﺮاﺀات أو الﺨﻄﻮات الﺘي
سﺘﻮفﺮ ،إذا ما اتﺒعﺖ ،أساساً قﻮياً لﺒﻨاﺀ أو تقﯿﯿﻢ نﻈام
إنﺬار مﺒﻜﺮ.

قائمة مرجعية
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الﻨﻈﻢ الﺸاﻣلة لﻺﻧﺬار الﻤﺒﻜﺮ ﺑاﻷﺧﻄار الﻤﺘﻌﺪدة،
والﺘﻲ ﺗﺮﻛﺰ أساساً علﻰ الﻨاس
وافقﺖ الﺪول األعﻀاﺀ في األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة ،في  ،2017علﻰ
تعﺮيﻒ نﻈام اإلنﺬار الﻤﺒﻜﺮ بﺄنﮫ ”نﻈام مﺘﻜامﻞ لﺮصﺪ
أخﻄار الﻜﻮارث ،والﺘﻨﺒﺆ بها وتﻮقع حﺪوثها وتقﯿﯿﻤها،
وأنﺸﻄة اإلبالغ والﺘﺄهﺐ ،والﻨﻈﻢ والعﻤلﯿات الﺘي تﻤﻜﻦ
األفﺮاد والﻤﺠﺘﻤعات والﺤﻜﻮمات ومﺆسﺴات األعﻤال
وﻏﯿﺮها مﻦ اتﺨاذ إجﺮاﺀات للﺤﺪ مﻦ مﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث في
الﻮقﺖ الﻤﻨاسﺐ قﺒﻞ حﺪوث الﻈﻮاهﺮ الﺨﻄﺮة“4.
وتﺒﯿﻦ شﺮوح الﺘعﺮيﻒ أن ”نﻈﻢ اإلنﺬار الﻤﺒﻜﺮ باإلخﻄار
الﻤﺘعﺪدة تﺘﻨاول العﺪيﺪ مﻦ األخﻄار و/أو اﻵثار ،الﻤﺘﻤاثلة أو
الﻤﺨﺘلﻔة في سﯿاقات قﺪ تﺤﺪث فﯿها ﻇﻮاهﺮ خﻄﺮة بﻤﻔﺮدها،
في آن واحﺪ ،أو بﺸﻜﻞ مﺘﺘابع ،أو تﺮاكﻤي مع مﺮور الﺰمﻦ،
مع مﺮاعاة اﻵثار الﻤﺘﺮابﻄة الﻤﺤﺘﻤلة .ونﻈام اإلنﺬار الﻤﺒﻜﺮ
باألخﻄار الﻤﺘعﺪدة القادر علﻰ الﺘﺤﺬيﺮ مﻦ واحﺪ أو أكﺜﺮ
مﻦ األخﻄار ،يعﺰز كﻔاﺀة واتﺴاق الﺘﺤﺬيﺮات مﻦ خالل
آلﯿات وقﺪرات مﻨﺴقة ومﺘﻮافقة ،تﺸﻤﻞ تﺨﺼﺼات مﺘعﺪدة
مﻦ أجﻞ تﺤﺪيﺪ األخﻄار الﻤﺤﺪثة والﺪقﯿقة ومﺮاقﺒة األخﻄار
الﻤﺘعﺪدة“.
ويُعﺮﱠ ف مﺼﻄلﺢ ”األخﻄار الﻤﺘعﺪدة“ بﺄنﮫ (1)” :اخﺘﯿار
األخﻄار الﺮئﯿﺴﯿة الﻤﺘعﺪدة الﺘي يﻮاجهها الﺒلﺪ (2) ،الﺴﯿاقات
الﻤﺤﺪدة الﺘي قﺪ تﺤﺪث فﯿها ﻇﻮاهﺮ خﻄﺮة في وقﺖ واحﺪ،
أو بﺸﻜﻞ مﺘﺘابع أو تﺮاكﻤي مع مﺮور الﺰمﻦ ،مع مﺮاعاة
اﻵثار الﻤﺘﺮابﻄة الﻤﺤﺘﻤلة .وتﺸﻤﻞ األخﻄار )كﻤا هي واردة
في إﻃار عﻤﻞ سﻨﺪاي للﺤﺪ مﻦ مﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث للﻔﺘﺮة
 ،2030-2015والﻤﺪرجة بﺘﺮتﯿﺐ أبﺠﺪي( العﻤلﯿات والﻈﻮاهﺮ
الﺒﯿﻮلﻮجﯿة ،والﺒﯿﺌﯿة ،والﺠﯿﻮلﻮجﯿة وتلﻚ الﻤﺘعلقة باألرصاد
الﺠﻮية الهﯿﺪرولﻮجﯿة والﺘﻜﻨﻮلﻮجﯿة“.
ونﻈام اإلنﺬار الﻤﺒﻜﺮ باألخﻄار الﻤﺘعﺪدة الﺬي يﺮكﺰ علﻰ
الﻨاس يﺘﯿﺢ لﻸفﺮاد والﻤﺠﺘﻤعات الﻤهﺪدة باألخﻄار وقﺘا
كافﯿاً للعﻤﻞ بﻄﺮيقة مالئﻤة لﺘقلﯿﻞ احﺘﻤال حﺪوث إصابات
شﺨﺼﯿة واإلصابة بالﻤﺮض ،والﺨﺴائﺮ في األرواح وإلﺤاق
الﻀﺮر بالﻤﻤﺘلﻜات واألصﻮل والﺒﯿﺌة.

ويﻨﺒﻐي لﺠﻤﯿع أصﺤاب الﻤﺼلﺤة العﻤﻞ معاً لﻀﻤان
تﺸﻐﯿﻞ نﻈﻢ اإلنﺬار الﻤﺒﻜﺮ باألخﻄار الﻤﺘعﺪدة علﻰ الﻨﺤﻮ
الﻤﺘﻮقع .ويﺘﯿﺢ هﺬا للﻨﻈام االسﺘﻔادة مﻦ إدماج الﻤعارف
الﻤﺤلﯿة الﺘقلﯿﺪية الﻤﺘعلقة بﺘلﻚ األخﻄار؛ والﺘﻜﻨﻮلﻮجﯿات
األرضﯿة الﻔﻀائﯿة لﻀﻤان اسﺘﺨﺪام معلﻮمات حﺪيﺜة عﻦ
العﻨاصﺮ الﻤعﺮضة للﺨﻄﺮ؛ وأحﺪث تﻜﻨﻮلﻮجﯿات الﻤعلﻮمات
واالتﺼاالت لﺘﯿﺴﯿﺮ الﺘﻮاصﻞ بﯿﻦ جﻤﯿع أصﺤاب الﻤﺼلﺤة
وضﻤان وصﻮل الﺘﺤﺬيﺮات إلﻰ األشﺨاص الﻤعﺮضﯿﻦ
للﺨﻄﺮ؛ وإدخال الﺘﺤﺴﯿﻨات الﺪورية للﻨﻈام الﻤﺴﺘﻨﺪة إلﻰ
مﻨهﺠﯿة دمﺞ الﺪروس الﻤﺴﺘﻔادة مﻦ عﻤلﯿة الﺘﺸﻐﯿﻞ الﺮوتﯿﻨﯿة.
ويﻨﺒﻐي أن يﺴﺘﻔﯿﺪ الﻨﻈام مﻦ القﺪرات اإلقلﯿﻤﯿة والعالﻤﯿة
وآلﯿات الﺪعﻢ.
ويﺠﺐ أن يﻮجﺪ الﻨﻈام أيﻀاً في بﯿﺌة تﻤﻜﯿﻨﯿة تﺸﻤﻞ حﻮكﻤة
جﯿﺪة ،ولﺪيها قﺪرات تﺸﻐﯿلﯿة مالئﻤة ،وتﻀﻄلع بﺄدوار
ومﺴﺆولﯿات مﺤﺪدة بﻮضﻮح لﺠﻤﯿع أصﺤاب الﻤﺼلﺤة،
وتﺘﻮفﺮ لها مﻮارد كافﯿة ولﺪيها خﻄﻂ تﺸﻐﯿﻞ فعالة مﺜﻞ
إجﺮاﺀات الﺘﺸﻐﯿﻞ القﯿاسﯿة 5 .وتﺤﺪد إجﺮاﺀات الﺘﺸﻐﯿﻞ
القﯿاسﯿة الﻤهام الﺘي يﺠﺐ اإلضﻄالع بها كﺠﺰﺀ مﻦ الﺘﺸﻐﯿﻞ
الﺮوتﯿﻨي للﻨﻈام ،وتﺤﺪيﺪ أدوار مﺨﺘلﻒ أصﺤاب الﻤﺼلﺤة
في األوقات الﻤﺨﺘلﻔة وتﯿﺴﯿﺮ عﻤلﯿة اتﺨاذ القﺮار ،بﻤا في
ذلﻚ تﻔﻮيﺾ الﺴلﻄة لﻤﻦ يﻨاط بهﻢ اتﺨاذ القﺮارات في
ﻏﻀﻮن فﺘﺮة قﺼﯿﺮة عﻨﺪما يﺘعﺬر الﻮصﻮل إلﻰ صانعي
القﺮار الﻤعﯿﻨﯿﻦ في حالة حﺪوث ﻇﻮاهﺮ مﻔاجﺌة .ويﻨﺒﻐي
اخﺘﺒار ذلﻚ بانﺘﻈام وأن يﺘﻀﻤﻦ عﻤلﯿة تﻐﺬية مﺮتﺪة
بالﻤعلﻮمات تﺘﯿﺢ الﺘﺤﺴﯿﻦ الﻤﺴﺘﻤﺮ للﻨﻈام )الﺸﻜﻞ .(2

الﻌﻨاﺻﺮ اﻷرﺑﻌة
للﺤﺼﻮل علﻰ تﻤﺜﯿﻞ تﺨﻄﯿﻄي للعﻨاصﺮ األربعة ،انﻈﺮ
الﺸﻜﻞ .3

الﻤﻌارف الﻤﺘﻌلﻘة ﺑﻤﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث
تﻨﺸﺄ الﻤﺨاﻃﺮ مﻦ تﺠﻤع األخﻄار ،وتعﺮض األشﺨاص
واألصﻮل للﺨﻄﺮ وأوجﮫ الﻀعﻒ إزاﺀ هﺬه الﻤﺨاﻃﺮ،

نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة
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ﻧﻈام اﻹﻧﺬار الﻤﺒﻜﺮ ﺑاﻷﺧﻄار الﻤﺘﻌﺪدة

• الﻤﺮاقﺒة
• الﺘﺤلﯿﻞ
• الﺘﻨﺒﺆ
• رسﻢ الﺨﺮائﻂ

• الﺘعﺮض
لﻸخﻄار وأوجﮫ
ضعﻒ الﻨاس
واألصﻮل
• الﺘﻔاعالت بﯿﻦ
األخﻄار الﻤﺘعﺪدة

ذلﻚ:

• احﺘﻤال الﺘﺄثﯿﺮ
علﻰ الﻨاس
واألصﻮل
• الﺘﺄثﯿﺮات
الﻤﺤﺘﻤلة
• رسالة مﻮجهة
للقﻄاعات
الﻤﺨﺘلﻔة

الﺸﺮاﻛات الﻤﺆسﺴﯿة ضﺮورية بﯿﻦ الﻮكاالت الﻔﻨﯿة وﻏﯿﺮها مﻦ
األﻃﺮاف الﻤعﻨﯿة بﻨﻈﻢ  MHEWSمﻦ أجﻞ تﻮفﯿﺮ معلﻮمات بﺸﺄن
األخﻄار والﺘعﺮض وأوجﮫ الﻀعﻒ وتﺤلﯿﻞ الﻤﺨاﻃﺮ.

الﺼلة(

الﻨﻘﻞ

)جلﯿﺪ الﻄﺮق ،ﻏﻤﺮ
الﺸﻮارع بﻤﯿاه الﻔﯿﻀان،
تﺄخﯿﺮ الﺴﻔﺮ ،الﺦ(

اﻹﻧﺘاجﯿة الﺰراعﯿة
واﻷﻣﻦ الﻐﺬائﻲ
)الﺼقﯿع ،والﺒَﺮد،
والﻔﯿﻀانات ،الﺦ(

الﻌﺮض والﻄلﺐ ﻓﯿﻤا يﺘﻌلﻖ
ﺑالﻄاﻗة وﺣﻤاية الﻄاﻗة
)مﻮجات الﺤﺮ والﺒﺮد،
والعﻮاصﻒ الﺸﺪيﺪة ،الﺦ(

اﻷوﺑﺌة الﺼﺤﯿة

)األمﻄار الﻐﺰيﺮة ،ونﻮبات
الﺒﺮد ،ومﻮجات الﺤﺮ ،الﺦ(

إدارة الﻤﻮارد الﻤائﯿة

!

• الﺮصﺪ

تقﯿﯿﻢ وقﯿاس كﻞ

مﻦ:

الﺘﺤﺬيﺮات
بﻤا في

الﺤﻜﻮﻣات
الﻤﺤلﯿة إلﻰ الﻮﻃﻨﯿة

)جﻤﯿع األخﻄار ذات

الﻨﺸﺮ واﻹﺑﻼغ

الﻤﻌلﻮﻣات
الﻤﺘﻌلﻘة ﺑالﺨﻄﺮ
)اﻷﺧﻄار(

الﺘﺤلﯿﻞ الﻤﺘﻌﺪد
الﻤﺨاﻃﺮ

اﻻسﺘﻌﺪاد والﺘﺼﺪي

عاﻣة الﺠﻤهﻮر

الﻤﻌلﻮﻣات الﻤﺘﻌلﻘة ﺑﻤﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث والﻜﺸﻒ عﻨها
ورﺻﺪھا وﺗﺤلﯿلها والﺘﻨﺒﺆ ﺑها وﺑﻌﻮاﻗﺒها الﻤﺤﺘﻤلة

!

أدوار وﻣﺴﺆولﯿات وآلﯿات ﺗﻨﺴﯿﻖ واﺿﺤة )ﻣﺜﻞ ،آلﯿات إجﺮاﺀات الﺘﺸﻐﯿﻞ الﻤﻮﺣﺪة ،وﻣﺬﻛﺮات

الﺘفاھﻢ(

)سقﻮط األمﻄار الﻐﺰيﺮة،
والﺠﻔاف ،الﺦ(
)أمﺜلة

لقﻄاعات(

الﺘﻐﺬية الﻤﺮتﺪة لﺘﺤﺴﯿﻦ الﻨﻈام

الﺸﻜﻞ  - 2رسﻢ تﺨﻄﯿﻄي لﻨﻈام إنﺬار مﺒﻜﺮ باألخﻄار الﻤﺘعﺪدة
وقﺪرات الﻤﻮاجهة في مﻮقع معﯿﻦ .ويﺘﻄلﺐ تقﯿﯿﻢ هﺬه
الﻤﺨاﻃﺮ جﻤع الﺒﯿانات وتﺤلﯿلها بﺸﻜﻞ مﻨهﺠي ،ومﺮاعاة
ديﻨامﯿات األخﻄار وآثار تﻔاقﻤها الﻤقﺘﺮنة بﺄوجﮫ الﻀعﻒ
الﻨاجﻤﮫ عﻦ الﺘﻮسع الﺤﻀﺮي ﻏﯿﺮ الﻤﺨﻄﻂ ،والﺘﻐﯿﺮات في
اسﺘﺨﺪام األراضي الﺮيﻔﯿة ،وتﺪهﻮر الﺒﯿﺌة وتﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ .إذ
يﻤﻜﻦ أن يﺘﻐﯿﺮ مﺴﺘﻮى الﻤﺨاﻃﺮ بﺘﻐﯿﺮ الﺘﺄثﯿﺮات والعﻮاقﺐ
الﻔعلﯿة لﻸخﻄار .ومﻦ ثﻢ ،يﺠﺐ أن يﻨﻄﻮي تقﯿﯿﻢ الﻤﺨاﻃﺮ
علﻰ تقﯿﯿﻢ قﺪرات الﻤﺠﺘﻤع علﻰ الﻤﻮاجهة والﺘﻜﯿﻒ .ومﻦ
الﻤهﻢ أيﻀاً قﯿاس مﺪى إدراك مﺴﺘﻮى الﻤﺨاﻃﺮ الﺘي
يﻮاجهها الﻀعﻔاﺀ 6.كﻤا يﻤﻜﻦ أن تقﺪم دراسات الﺘﻔاعﻞ
وردود الﻔعﻞ الﺒﺸﺮي رؤى لﺘﺤﺴﯿﻦ أداﺀ نﻈﻢ اإلنﺬار
الﻤﺒﻜﺮ .ويﻨﺒﻐي اسﺘﺨﺪام تقﯿﯿﻤات الﻤﺨاﻃﺮ في تﺤﺪيﺪ مﻮقع
الﺠﻤاعات الﻀعﯿﻔة ،والﺒﻨﻰ الﺘﺤﺘﯿة واألصﻮل الﺤﯿﻮية

الالزمة لﺘﺼﻤﯿﻢ اسﺘﺮاتﯿﺠﯿات اإلجالﺀ بﻤا في ذلﻚ ﻃﺮق
اإلجالﺀ والﻤﻨاﻃﻖ اﻵمﻨة ،وتﻮسﯿع نﻄاق رسائﻞ الﺘﺤﺬيﺮ
لﺘﺸﻤﻞ الﺘﺄثﯿﺮات الﻤﺤﺘﻤلة .فعلﻰ سﺒﯿﻞ الﻤﺜال ،تﺴاعﺪ
الﺨﺮائﻂ الﻤﺴﺘﻨﺪة إلﻰ تقﯿﯿﻤات الﻤﺨاﻃﺮ علﻰ تﺤﻔﯿﺰ الﻨاس،
وتﺤﺪيﺪ أولﻮيات االحﺘﯿاجات والﺘﺪخالت ،وتﻮفﯿﺮ اإلرشادات
الالزمة إلعﺪاد تﺪابﯿﺮ إدارة الﻤﺨاﻃﺮ ،بﻤا في ذلﻚ الﻮقاية،
والﺘﺄهﺐ ،والﺘﺼﺪي.

رﺻﺪ اﻷﺧﻄار وﻣﺮاﻗﺒﺘها وﺗﺤلﯿلها والﺘﻨﺒﺆ ﺑها
والﻌﻮاﻗﺐ الﻤﺤﺘﻤلة
تﻜﻤﻦ خﺪمات الﺘﺤﺬيﺮ في صﻤﯿﻢ نﻈام اإلنﺬار الﻤﺒﻜﺮ .ويﺠﺐ
أن يﻜﻮن هﻨاك أساس علﻤي سلﯿﻢ للﻨﻈام والﺘﻜﻨﻮلﻮجﯿا

قائمة مرجعية

الﻤﻌارف الﻤﺘﻌلﻘة ﺑﻤﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث
• ھﻞ ﺣُ ﺪدت اﻷﺧﻄار الﺮئﯿﺴﯿة والﺘهﺪيﺪات ذات الﺼلة؟
• ھﻞ ﺗﻢ ﺗﻘﯿﯿﻢ الﺘﻌﺮض وأوجﮫ الﻀﻌﻒ والﻘﺪرات
والﻤﺨاﻃﺮ؟
• ھﻞ ﺣﺪدت أدوار وﻣﺴﺆولﯿات أﺻﺤاب الﻤﺼلﺤة؟
• ھﻞ ﺗﻢ دﻣﺞ الﻤﻌلﻮﻣات الﻤﺘﻌلﻘة ﺑالﻤﺨاﻃﺮ؟

ﻧﺸﺮ الﺘﺤﺬيﺮات وإﺑﻼﻏها

•
•
•

ھﻞ ﺗﻮجﺪ عﻤلﯿات للﺘﻨﻈﯿﻢ وﺻﻨﻊ الﻘﺮارات وھﻞ ھﻲ
جاھﺰة للﺘﺸﻐﯿﻞ؟
ھﻞ ﺗﻮجﺪ ﻧﻈﻢ اﺗﺼاﻻت وﻣﻌﺪات اﺗﺼاﻻت جاھﺰة
وﺗﻌﻤﻞ؟
ھﻞ يﺘﻢ إﺑﻼغ اﻹﻧﺬارات الﻤﺒﻜﺮة الﻘائﻤة علﻰ الﺘﺄﺛﯿﺮ
ً
إﺑﻼﻏاً
ﻓﻌاﻻ ﻣﻦ أجﻞ ﺑﺪﺀ الﺠﻤاعات الﻤﺴﺘهﺪﻓة
لﻺجﺮاﺀات؟
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ﻛﺸﻒ اﻷﺧﻄار ورﺻﺪھا وﺗﺤلﯿها والﺘﻨﺒﺆ ﺑها
وﺑﻌﻮاﻗﺒها الﻤﺤﺘﻤلة
•

ھﻞ ﺗﻮجﺪ ﻧﻈﻢ ﻣﺮاﻗﺒة؟

•

ھﻞ ﺗﻮجﺪ ﺧﺪﻣات للﺘﻨﺒﺆ واﻹﻧﺬار؟

•

ھﻞ ﺗﻮجﺪ آلﯿات ﻣﺆسﺴﯿة؟

ﻗﺪرات الﺘﺄھﺐ والﺘﺼﺪي
•

ھﻞ ا ُﺗﺨﺬت ﺗﺪاﺑﯿﺮ الﺘﺄھﺐ للﻜﻮارث ،ﺑﻤا ﻓﻲ ذلﻚ
ﺧﻄﻂ الﺘﺼﺪي ،وھﻞ ھﻲ عاﻣلة؟

•

ھﻞ ﺗﺠﺮى ﺣﻤﻼت للﺘﻮعﯿة الﻌاﻣة والﺘﺜﻘﯿﻒ؟

•

ھﻞ ﺗﻢ اﺧﺘﺒار الﻮعﻲ الﻌام وﺗﻘﯿﯿﻤﮫ؟

الﺸﻜﻞ  - 3العﻨاصﺮ األربعة لﻨﻈﻢ اإلنﺬار الﻤﺒﻜﺮ الﺸاملة الﺘي تﺮكﺰ أساساً علﻰ الﻨاس
الﻤﻮثﻮقة مﻦ أجﻞ ’  ‘1رصﺪ األخﻄار والﻜﺸﻒ عﻨها
في الﻮقﺖ الﺤقﯿقي أو شﺒﮫ الﺤقﯿقي؛ و’ ‘2تﻮفﯿﺮ تﻨﺒﺆات
وإنﺬارات علﻰ مﺪى  24ساعة في الﯿﻮم ،و 365يﻮماً في
الﺴﻨة .كﻤا يﺠﺐ مﺮاقﺒة هﺬه الﺨﺪمات وتﺰويﺪها بالﻤﻮﻇﻔﯿﻦ
الﻤﺆهلﯿﻦ الالزمﯿﻦ.
والﺮصﺪ الﻤﺴﺘﻤﺮ لﺒارامﺘﺮات الﺨﻄﺮ وسالئﻔها )عﻨﺪما
يﻜﻮن ذلﻚ مﺘاحاً لﺨﻄﺮ معﯿﻦ( ضﺮوري إلصﺪار تﺤﺬيﺮات
دقﯿقة جﯿﺪة الﺘﻮقﯿﺖ تﺘﯿﺢ وقﺘاً كافﯿاً للﻤﺠﺘﻤع أو الﻤﺠﺘﻤعات
الﻤﺤلﯿة الﻤﺘﺄثﺮة لﻮضع خﻄﻂ إلدارة الﻜﻮارث تﻨاسﺐ
هﺬا الﺨﻄﺮ .ويﻨﺒﻐي أن تﺘﯿﺢ الﻨﻈﻢ الﻤﺴﺘﺨﺪمة للﻜﺸﻒ
والﻤﺮاقﺒة ،الﺘي يﻤﻜﻦ أن تﻜﻮن نﻈﻤاً آلﯿة ،الﺘﺤﻜﻢ الﺪقﯿﻖ
في جﻮدة الﺒﯿانات وفقاً للﻤعايﺮ الﺪولﯿة عﻨﺪما تﻜﻮن مﺘاحة.
ويﻨﺒﻐي أن يﻜﻮن لﺨﺪمات الﺘﺤﺬيﺮ مﻨﻈﻮر مﺘعﺪد الﻤﺨاﻃﺮ
)علﻰ سﺒﯿﻞ الﻤﺜال ،قﺪ ال تﺆدي األمﻄار الﻐﺰيﺮة إلﻰ حﺪوث
فﯿﻀانات فﺤﺴﺐ ،بﻞ قﺪ تﺆدي أيﻀاً إلﻰ انهﯿارات أرضﯿة،
الﺘي قﺪ تﺄتي الﺘﺤﺬيﺮات الﺨاصة بها مﻦ سلﻄة مﻨﻔﺼلة(
علﻰ أن يﺘﻢ تﻨﺴﯿقها كلﻤا أمﻜﻦ لالسﺘﻔادة مﻦ الﺸﺒﻜات
والقﺪرات الﻤﺆسﺴﯿة واإلجﺮائﯿة الﻤﺸﺘﺮكة والﻤﺘعلقة
باإلبالغ .ويﻨﺒﻐي حﻔﻆ الﺒﯿانات ،والﺘﻨﺒﺆات والﺘﺤﺬيﺮات
بﻄﺮيقة مﻮحﺪة لﺪعﻢ تﺤلﯿﻞ ما بعﺪ حﺪوث الﻈاهﺮة وتﺤﺴﯿﻦ
الﻨﻈام مع مﺮور الﺰمﻦ.

ﻧﺸﺮ الﺘﺤﺬيﺮات وإﺑﻼﻏها
للﺨﻄﺮ.

البﺪ أن تﺼﻞ الﺘﺤﺬيﺮات إلﻰ األشﺨاص الﻤعﺮضﯿﻦ
ومﻦ األهﻤﯿة بﻤﻜان أن تﻜﻮن الﺮسائﻞ واضﺤة وتﺤﺘﻮي
علﻰ معلﻮمات بﺴﯿﻄة ومﻔﯿﺪة وقابلة لالسﺘﺨﺪام بالﻐة األهﻤﯿة
لﺘﻤﻜﯿﻦ الﻤﻨﻈﻤات والﻤﺠﺘﻤعات مﻦ الﺘﺄهﺐ والﺘﺼﺪي بﺸﻜﻞ
مﻨاسﺐ ،للﻤﺴاعﺪة علﻰ حﻤاية األرواح وسﺒﻞ العﯿﺶ.
وتﻮافﺮ الﺜقة في مﺼﺪر الﻤعلﻮمات جﺰﺀ كﺒﯿﺮ مﻦ اإلبالغ
الﻔعال للﻤﺨاﻃﺮ ،فﺈذا لﻢ يﻜﻦ ذلﻚ الﻤﺼﺪر مﻮثﻮقاً ،فﺈن
األشﺨاص الﻤعﺮضﯿﻦ للﺨﻄﺮ قﺪ ال يﺒادرون باالسﺘﺠابة
للﺘﺤﺬيﺮات .وبﻨاﺀ هﺬه الﺜقة يﺴﺘﻐﺮق وقﺘاً
ً
ﻃﻮيال 7.ويﺠﺐ
تﺤﺪيﺪ نﻈﻢ اإلبالغ اإلقلﯿﻤﯿة ،والﻮﻃﻨﯿة ،والﻤﺤلﯿة مﺴﺒقاً
وتﺤﺪيﺪ الﺠهات الﻤﺮجعﯿة الﺮسﻤﯿة .ومﻦ الﻀﺮوري
اسﺘﺨﺪام وسائﻞ اتﺼال مﺘعﺪدة لﻀﻤان تﺤﺬيﺮ أكﺒﺮ عﺪد
مﻤﻜﻦ مﻦ األشﺨاص ،مﻦ أجﻞ تﺠﻨﺐ عﻮاقﺐ إخﻔاق إحﺪى
القﻨﻮات ،وتعﺰيﺰ رسالة الﺘﺤﺬيﺮ.
وتﺴﺘﺨﺪم سلﻄات الﺘﻨﺒﯿﮫ العﺪيﺪ مﻦ الﻤعايﯿﺮ والﺒﺮوتﻮكﻮالت
إلرسال الﺘﺤﺬيﺮات .وبﺮوتﻮكﻮل اإلنﺬار الﻤﺸﺘﺮك هﻮ نﺴﻖ
قﯿاسي دولي للﺘﻨﺒﯿﮫ في حاالت الﻄﻮارئ واإلنﺬار العام،
وقﺪ وضعﮫ االتﺤاد الﺪولي لالتﺼاالت ويعﺰزه عﺪد مﻦ
الﻮكاالت .وهﻮ مﺼﻤﻢ ”لﺠﻤﯿع األخﻄار“ ،أي األخﻄار

نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة
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الﻤﺮتﺒﻄة بﻈﻮاهﺮ األحﻮال الﺠﻮية ،والﺰالزل ،وأمﻮاج
الﺘﺴﻮنامي ،والﺒﺮاكﯿﻦ ،والﺼﺤة العامة ،وانقﻄاع الﺘﯿار
الﻜهﺮبائي ،والعﺪيﺪ مﻦ حاالت الﻄﻮارئ األخﺮى.

ﻗﺪرات الﺘﺄھﺐ والﺘﺼﺪي
مﻦ الﻀﺮوري أن يﺪرك الﻨاس للﻤﺨاﻃﺮ الﺘي يﺘعﺮضﻮن
لها ،وأن يﺤﺘﺮمﻮا خﺪمات اإلنﺬار الﻮﻃﻨﯿة الﺘابعة لهﻢ ،وأن
يعﺮفﻮا كﯿﻔﯿة الﺘﻔاعﻞ مع رسائﻞ الﺘﺤﺬيﺮ .وتﺆدي بﺮامﺞ
الﺘعلﯿﻢ والﺘﺄهﺐ دوراً رئﯿﺴﯿاً .ومﻦ الﻀﺮوري أيﻀاً أن
تﺘﻀﻤﻦ خﻄﻂ إدارة الﻜﻮارث اسﺘﺮاتﯿﺠﯿات اإلجالﺀ
الﻤعﻤﻮل بها والﺘي خﻀعﺖ لالخﺘﺒار بﺸﻜﻞ جﯿﺪ .ويﻨﺒﻐي
أن يﻜﻮن الﻨاس علﻰ دراية جﯿﺪة بﺨﯿارات الﺴلﻮك اﻵمﻦ
للﺤﺪ مﻦ الﻤﺨاﻃﺮ وحﻤاية صﺤﺘهﻢ ،ومعﺮفة ﻃﺮق اإلجالﺀ
الﻤﺘاحة والﻤﻨاﻃﻖ اﻵمﻨة ومعﺮفة أفﻀﻞ الﺴﺒﻞ لﺘﺠﻨﺐ
تعﺮض الﻤﻤﺘلﻜات لﻸضﺮار والﺨﺴائﺮ.

الﺠهات الفاعلة الﺮئﯿﺴﯿة
الﻤﺘعﺪدة(

لﻜي يعﻤﻞ أي نﻈام لﻺنﺬار الﻤﺒﻜﺮ )باألخﻄار
بﻔاعلﯿة ،يﻨﺒﻐي أن تﻨﺸﺊ الﺤﻜﻮمات والﺠﻤاعات الﻤعﺮضة
للﺨﻄﺮ علﻰ الﺼعﺪ الﻮﻃﻨﯿة واإلقلﯿﻤة والﻤﺤلﯿة إﻃاراً
ً
ً
وشامال يﻮضﺢ األدوار ،والﻤﺴﺆولﯿات ،والعالقات
مﺘﻜامال
بﯿﻦ جﻤﯿع أصﺤاب الﻤﺼلﺤة داخﻞ الﻨﻈام .ومﻦ ثﻢ ،فﺈن
الﺨﻄﻮة األولﻰ هي تﺤﺪيﺪ جﻤﯿع أصﺤاب الﻤﺼلﺤة
الﻤعﻨﯿﯿﻦ .ويﻨﺒﻐي أن يﺸﻤﻞ أصﺤاب الﻤﺼلﺤة الﺮئﯿﺴﯿﻮن
سلﻄات إدارة الﻜﻮارث علﻰ الﺼعﺪ الﻮﻃﻨﯿة واإلقلﯿﻤﯿة
والﻤﺤلﯿة والﻮكاالت العلﻤﯿة والﺘقﻨﯿة الﻤﺴﺆولة عﻦ إصﺪار
الﺘﺤﺬيﺮات أو تقﺪيﻢ الﻤﺸﻮرة بﺸﺄن تلﻚ األخﻄار )الﻤﺮافﻖ
الﻮﻃﻨﯿة لﻸرصاد الﺠﻮية والهﯿﺪرولﻮجﯿا ،والﺴلﻄات
الﺼﺤﯿة ،والﺨﺪمات الﺠﯿﻮلﻮجﯿة ،ومﻨﻈﻤات رصﺪ
الﻤﺤﯿﻄات ،مﺜال( ،والﻤﻨﻈﻤات اإلنﺴانﯿة ومﻨﻈﻤات اإلﻏاثة
)الﺠﻤعﯿات الﻮﻃﻨﯿة للﺼلﯿﺐ األحﻤﺮ والهالل األحﻤﺮ،
ً
مﺜال ( والهﯿﺌات العامة والﺨاصة لالتﺼاالت  .وتﺸﻤﻞ
الﺠهات الﻤعﻨﯿة األخﺮى الﻮكاالت الﻤﺴﺆولة عﻦ مﺨﺘلﻒ
القﻄاعات ،مﺜﻞ الﻨقﻞ والﺰراعة واألمﻦ الﻐﺬائي ،واإلمﺪاد
بالﻄاقة وﻃلﺒها ،والﺼﺤة واألوبﺌة ،وإدارة مﻮارد الﻤﯿاه،
واالتﺼاالت والﺘعلﯿﻢ )الﻤﺪارس ،والﺠامعات والﺘعلﯿﻢ ﻏﯿﺮ
ً
مﺜال(.
الﺮسﻤي،

الﺼﻌﯿﺪ الﻤﺤلﻲ
الﻤﺠﺘﻌات الﻤﺤلﯿة ،السﯿﻤا الﻤﺠﺘﻤعات األكﺜﺮ ضعﻔاً،
أساسﯿة بالﻨﺴﺒة لﻨﻈﻢ اإلنﺬار الﻤﺒﻜﺮ مﺘعﺪدة الﻤﺨاﻃﺮ الﺘي
تﺮكﺰ علﻰ الﻨاس .ويﻨﺒﻐي أن تﺸارك بﻨﺸاط في جﻤﯿع
جﻮانﺐ بﻨاﺀ نﻈﻢ اإلنﺬار الﻤﺒﻜﺮ وتﺸﻐﯿلها ،وأن تﻜﻮن علﻰ
دراية باألخﻄار والﺘﺄثﯿﺮات الﺘي يﺤﺘﻤﻞ أن يﺘعﺮضﻮا لها،
وأن تﻜﻮن قادرة علﻰ اتﺨاذ إجﺮاﺀات لﺘقلﯿﻞ خﻄﺮ الﺨﺴارة
أو الﻀﺮر .ويﺠﺐ أن تﺸعﺮ أنﮫ صاحﺒة هﺬه الﻨﻈﻢ.
الﺤﻜﻮﻣات الﻤﺤلﯿة هي أيﻀاً مﺤﻮر نﻈﻢ اإلنﺬار الﻤﺒﻜﺮ
الﻔعالة .ويﻨﺒﻐي تﺨﻮيلها مﻦ قﺒﻞ الﺤﻜﻮمات الﻮﻃﻨﯿة ،وأن
يﻜﻮن لﺪيها معﺮفة كﺒﯿﺮة باألخﻄار الﺘي تﺘعﺮض لها
مﺠﺘﻤعاتها وتﺸارك بﻨﺸاط في تﺼﻤﯿﻢ نﻈﻢ اإلنﺬار الﻤﺒﻜﺮ
وصﯿانﺘها .ويﺠﺐ أن تﻔهﻢ الﻤعلﻮمات االسﺘﺸارية الﺘي
تﺘلقاها وأن تﻜﻮن قادرة علﻰ تقﺪيﻢ الﻤﺸﻮرة واإلرشاد
وإشﺮاك الﺴﻜان الﻤﺤلﯿﯿﻦ بﻄﺮيقة تﺰيﺪ مﻦ الﺴالمة العامة
وتﺤﺪ مﻦ الﺨﺴائﺮ الﻤﺤﺘﻤلة للﻤﻮارد الﺘي يعﺘﻤﺪ علﯿها
الﻤﺠﺘﻤع.

الﺼﻌﯿﺪ الﻮﻃﻨﻲ
الﺤﻜﻮﻣات الﻮﻃﻨﯿة مﺴﺆولة عﻦ الﺴﯿاسات واألﻃﺮ رفﯿعة
الﻤﺴﺘﻮى الﺘي تﯿﺴﺮ اإلنﺬار الﻤﺒﻜﺮ وعﻦ الﻨﻈﻢ الﺘقﻨﯿة الﺘي
تﻀﻄلع بالﺘﻨﺒﺆ وإصﺪار الﺘﺤﺬيﺮات الﻮﻃﻨﯿة باألخﻄار.
ويﻨﺒﻐي أن تﺘﻔاعﻞ الﺤﻜﻮمات الﻮﻃﻨﯿة مع الﺤﻜﻮمات
والﻮكاالت اإلقلﯿﻤﯿة والﺪولﯿة لﺘعﺰيﺰ قﺪرات اإلنﺬار الﻤﺒﻜﺮ
وضﻤان تﻮجﯿﮫ الﺘﺤﺬيﺮات وما يﺘﺼﻞ بها مﻦ اسﺘﺠابات
نﺤﻮ الﺴﻜان األكﺜﺮ ضعﻔاً .كﻤا يعﺪ مﻦ الﻮﻇائﻒ األساسﯿة
تﻮفﯿﺮ الﺪعﻢ للﻤﺠﺘﻤعات والﺤﻜﻮمات الﻤﺤلﯿة لﺘﻄﻮيﺮ
القﺪرات الﺘﺸﻐﯿلﯿة.

الﺼﻌﯿﺪ اﻹﻗلﯿﻤﻲ
الﻤﺆسﺴات والﻤﻨﻈﻤات اﻹﻗلﯿﻤﯿة تﺆدي دوراً في تﻮفﯿﺮ
الﻤعﺮفة وتقﺪيﻢ الﻤﺸﻮرة الﻤﺘﺨﺼﺼة الﺘي تﺪعﻢ الﺠهﻮد
الﻮﻃﻨﯿة لﺘﻄﻮيﺮ قﺪرات اإلنﺬار الﻤﺒﻜﺮ وإدامﺘها في الﺒلﺪان
الﺘي تعﯿﺶ في بﯿﺌة جﻐﺮافﯿة مﺸﺘﺮكة .وباإلضافة إلﻰ ذلﻚ،
تﺸﺠع هﺬه الﻤﺆسﺴات والﻤﻨﻈﻤات الﺮوابﻂ مع الﻤﻨﻈﻤات
الﺪولﯿة وتﯿﺴﺮ مﻤارسات اإلنﺬار الﻤﺒﻜﺮ الﻔعالة بﯿﻦ الﺒلﺪان
الﻤﺘﺠاورة.
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الﺼﻌﯿﺪ الﺪولﻲ
الهﯿﺌات الﺪولﯿة ،مﺜﻞ وكاالت األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة ،يﻤﻜﻦ أن تﻮفﺮ
الﺘﻨﺴﯿﻖ الﺪولي ،والﺘﻮحﯿﺪ القﯿاسي والﺪعﻢ لﻸنﺸﻄة الﻮﻃﻨﯿة
لﻺنﺬار الﻤﺒﻜﺮ وأن تﺪعﻢ تﺒادل الﺒﯿانات والﻤعارف بﯿﻦ
فﺮادى الﺒلﺪان واألقالﯿﻢ .وقﺪ يﺸﻤﻞ الﺪعﻢ تقﺪيﻢ الﻤﺸﻮرة،
والﻤعﻮنة الﻔﻨﯿة ،والﻤﺴاعﺪات الﻤﺘعلقة بالﺴﯿاسات والﺘﻨﻈﯿﻢ
الالزمة للﻤﺴاعﺪة في الﺘﻄﻮيﺮ وتعﺰيﺰ القﺪرات الﺘﺸﻐﯿلﯿة
للﺴلﻄات أو الﻮكاالت الﻮﻃﻨﯿة.

الﺠهات الفاعلة اﻷﺧﺮى
الﻤﻨﻈﻤات ﻏﯿﺮ الﺤﻜﻮﻣﯿة تﺴاعﺪ في زيادة الﻮعي بﯿﻦ
األفﺮاد والﻤﺠﺘﻤعات والﻤﻨﻈﻤات الﻤﺸاركة في اإلنﺬار
الﻤﺒﻜﺮ ،والسﯿﻤا علﻰ مﺴﺘﻮى الﻤﺠﺘﻤع الﻤﺤلي  .كﻤا
يﻤﻜﻨها تقﺪيﻢ الﻤﺴاعﺪة في تﻨﻔﯿﺬ نﻈﻢ اإلنﺬار الﻤﺒﻜﺮ
وإعﺪاد الﻤﺠﺘﻤعات الﻤﺤلﯿة للﻜﻮارث الﻄﺒﯿعﯿة .وباإلضافة
إلﻰ ذلﻚ ،يﻤﻜﻨها أن تﻀﻄلع بﺪور مهﻢ في حﺸﺪ الﺪعﻢ
للﻤﺴاعﺪة في ضﻤان بقاﺀ نﻈام اإلنﺬار الﻤﺒﻜﺮ علﻰ جﺪاول
أعﻤال مقﺮري الﺴﯿاسات الﺤﻜﻮمﯿة.
وسائﻞ اﻹعﻼم تﺆدي دوراً حﯿﻮياً في تﺤﺴﯿﻦ وعي
الﺠﻤهﻮر بﺸﻜﻞ عام بالﻜﻮارث ونﺸﺮ الﺘﺤﺬيﺮات الﻤﺒﻜﺮة.
وفي حﯿﻦ أن بعﺾ قﻨﻮات االتﺼال مﺼﻤﻤة للﻮصﻮل
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إلﻰ الﻤﺴﺘﺨﺪمﯿﻦ مﺒاشﺮة عﺒﺮ صﻔارات اإلنﺬار ،والهﻮاتﻒ
الﻨقالة والﻤﻮاقع اإللﻜﺘﺮونﯿة ،علﻰ سﺒﯿﻞ الﻤﺜال ،فﺈن معﻈﻢ
معلﻮمات الﻜﻮارث تُﻨﺸﺮ عﺒﺮ وسائﻞ اإلعالم الﺠﻤاهﯿﺮية.
ويﺘﯿﺢ ذلﻚ نقﻞ الﻤعلﻮمات الﺤﯿﻮية بﺴﺮعة إلﻰ عﺪد كﺒﯿﺮ مﻦ
األشﺨاص في وقﺖ قﺼﯿﺮ جﺪاً.
الﻘﻄاع الﺨاص يﺆدي أدواراً مﺘﻨﻮعة في اإلنﺬار الﻤﺒﻜﺮ ،بﻤا
في ذلﻚ تﻄﻮيﺮ قﺪرات اإلنﺬار الﻤﺒﻜﺮ .كﻤا أن لﺪى القﻄاع
الﺨاص إمﻜانات كﺒﯿﺮة للﻤﺴاعﺪة في تﻮفﯿﺮ خﺪمات خﺒﯿﺮة
في شﻜﻞ مﻮﻇﻔﯿﻦ فﻨﯿﯿﻦ ،أو خﺒﺮات أو تﺒﺮعات )عﯿﻨﯿة
ونقﺪية( في شﻜﻞ سلع أو خﺪمات.
الﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﻛاديﻤﻲ عﻨﺼﺮ بالﻎ األهﻤﯿة لﺘﻮفﯿﺮ مﺪخالت
علﻤﯿة وتقﻨﯿة مﺘﺨﺼﺼة لﻤﺴاعﺪة الﺤﻜﻮمات والﻤﺠﺘﻤعات
في بﻨاﺀ وتﺤﺴﯿﻦ نﻈﻢ اإلنﺬار الﻤﺒﻜﺮ .وتعﺪ خﺒﺮاتﮫ جﻮهﺮية
في تﺤلﯿﻞ األخﻄار الﻄﺒﯿعﯿة ،وأوجﮫ الﻀعﻒ ،والﺘعﺮض
والﻤﺨاﻃﺮ ،ودعﻢ تﺼﻤﯿﻢ خﺪمات الﻤﺮاقﺒة والﺘﺤﺬيﺮ
العلﻤﯿة والﻤﻨهﺠﯿة ،ودعﻢ تﺒادل الﺨﺒﺮات ،وتﺮجﻤة
الﻤعلﻮمات العلﻤﯿة أو الﻔﻨﯿة إلﻰ رسائﻞ مﻔهﻮمة ،وتعﺰيﺰ
رسائﻞ الﺘﺤﺬيﺮ مع إضافة معلﻮمات بﺸﺄن الﺘﺄثﯿﺮات
الﻤﺤﺘﻤلة القائﻤة علﻰ معﺮفة أماكﻦ العﻨاصﺮ الﻤعﺮضة
للﺨﻄﺮ ودرجة ونﻮع الﻀعﻒ 8،ونﺸﺮ تﺤﺬيﺮات مﻔهﻮمة
لﻸشﺨاص الﻤعﺮضﯿﻦ للﺨﻄﺮ.

نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة
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الﻘائﻤة الﻤﺮجﻌﯿة
الﻤﻌارف الﻤﺘﻌلﻘة ﺑﻤﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث
معلﻮمات شاملة عﻦ جﻤﯿع أبعاد مﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث ،بﻤا في ذلﻚ األخﻄار ،والﺘعﺮض ،وأوجﮫ الﻀعﻒ والقﺪرات الﻤﺘعلقة
باألشﺨاص ،والﻤﺠﺘﻤعات ،والﻤﻨﻈﻤات والﺪول واألصﻮل الﺘابعة لها
الجهات الفاعلة الرئيسية :الوكاالت الوطنية ودون الوطنية والمحلية إلدارة الكوارث؛ والوكاالت العلمية والتقنية
مثل مرافق األرصاد الجوية والهيدرولوجيا؛ والسلطات الصحية ،والوكاالت الجيوفيزيائية؛ والمهندسون؛ واستخدام
األراضي والمخططون للمناطق الحضرية؛ والباحثون واألكاديميون (بما في ذلك المخططون في مجال العلوم
االجتماعية)؛ والمنظمات وممثلو المجتمع ممن يشاركون في إدارة الكوارث /الطوارئ وإدارة مخاطر الكوارث.
.1

ھﻞ ﺣُ ﺪدت اﻷﺧﻄار الﺮئﯿﺴﯿة والﺘهﺪيﺪات ذات
الﺼلة؟

دراسة عﻮامﻞ الﻀعﻒ مﺜﻞ نﻮع الﺠﻨﺲ ،واإلعاقة،
والﻨﻔاذ إلﻰ الﺒﻨﻰ الﺘﺤﺘﯿة ،والﺘﻨﻮع االقﺘﺼادي ،وعﺪم
الﻤﺴاواة الﻤﺠﺘﻤعﯿة والﺤﺴاسﯿات الﺒﯿﺌﯿة

تﺤلﯿﻞ خﺼائﺺ األخﻄار الﺮئﯿﺴﯿة ) مﺜﻞ الﻨﻄاق
الﺠﻐﺮافي ،والﺤﺠﻢ ،والﺸﺪة ،وإمﻜانﯿة انﺘقال األمﺮاض،
والﺘﻮاتﺮ ،واالحﺘﻤالﯿة( ،بﻤا في ذلﻚ الﻈﻮاهﺮ الﺨﻄﺮة
الﻤﺘﺘالﯿة الﻤﻤﻜﻨة ،وتقﯿﯿﻢ الﺒﯿانات الﺘاريﺨﯿة والﻤﺨاﻃﺮ
الﻤﺴﺘقﺒلﯿة الﻤﺤﺘﻤلة

تقﯿﯿﻢ أوجﮫ ضعﻒ القﻄاعات االقﺘﺼادية الﺮئﯿﺴﯿة علﻰ
الﻤﺴﺘﻮيات مﻦ الﻮﻃﻨﯿة إلﻰ الﻤﺤلﯿة
دمﺞ الﻤعارف الﺘاريﺨﯿة والﻤﺤلﯿة في تقﯿﯿﻤات الﻤﺨاﻃﺮ
الﺘعﺮف علﻰ األنﺸﻄة الﺘي تﺰيﺪ الﻤﺨاﻃﺮ أو تﺆدي
إلﻰ تﻔاقﻤها )مﺜﻞ الﻨﻤﻮ الﺤﻀﺮي واسﺘﺨﺪام األراضي(
وتقﯿﯿﻤها

إعﺪاد خﺮائﻂ الﻤﺨاﻃﺮ )الﺪيﻨامﯿة والﻤﺘعﺪدة الﻤﺨاﻃﺮ،
عﻨﺪما يﻜﻮن ذلﻚ مﻤﻜﻨاً( الﺘي تﺤﺪد الﻤﻨاﻃﻖ الﺠﻐﺮافﯿة/
األشﺨاص الﺘي يﻤﻜﻦ أن تﺘﺄثﺮ باألخﻄار
.2

دمﺞ نﺘائﺞ تقﯿﯿﻢ الﻤﺨاﻃﺮ في خﻄﻂ إدارة الﻤﺨاﻃﺮ
ورسائﻞ الﺘﺤﺬيﺮ بلﻐة واضﺤة وسهلة الﻔهﻢ ،مع إيالﺀ
اهﺘﻤام لﻜﯿﻔﯿة تقﯿﯿﻢ مﺨﺘلﻒ الﻨاس للﻤعلﻮمات

ھﻞ ﺗﻢ ﺗﻘﯿﯿﻢ الﺘﻌﺮض وأوجﮫ الﻀﻌﻒ والﻘﺪرات
والﻤﺨاﻃﺮ؟
إجﺮاﺀ تقﯿﯿﻢ وتقﺪيﺮ كﻤي لﻸشﺨاص الﻤعﺮضﯿﻦ للﺨﻄﺮ،
والﺨﺪمات )مﺜﻞ الﻤﺴﺘﺸﻔﯿات( والﺒﻨﻰ الﺘﺤﺘﯿة الﺤﯿﻮية
)األعﻤال الﻤﺘعلقة بالﻜهﺮباﺀ والﻤاﺀ ،وجﻮدة الﻤﺒاني،
ً
مﺜال( ورسﻤﺖ خﺮائﻂ لﺠﻤﯿع الﻤﺨاﻃﺮ ذات الﺼلة،
وكﺬلﻚ أي مﺨاﻃﺮ مﺮكﺒة ،علﻰ الﻤﺴﺘﻮى الﻤﺤلي في
كﻞ مﻨﻄقة مﻦ الﻤﻨاﻃﻖ الﺮيﻔﯿة والﺤﻀﺮية والﺴﻮاحﻞ
تقﯿﯿﻢ الﺘﺄثﯿﺮات علﻰ الﺒﻨﻰ الﺘﺤﺘﯿة الﻤهﻤة والﻤﺨاﻃﺮ
الﺜانﻮية الﻤﺮتﺒﻄة بهﺬه الﺘﺄثﯿﺮات ،ووضع حلﻮل إلدارة
الﻤﺨاﻃﺮ مﻦ أجﻞ زيادة القﺪرة علﻰ الﺘﺤﻤﻞ

تقﯿﯿﻢ الﺘﺸﺮيعات والﻤعايﯿﺮ الﺜقافﯿة لﺘﺤﺪيﺪ الﻔﺠﻮات
الﺘي قﺪ تﺰيﺪ مﻦ الﺘعﺮض للﺨﻄﺮ
.3

ھﻞ ﺣُ ﺪدت أدوار وﻣﺴﺆولﯿات أﺻﺤاب
الﻤﺼلﺤة؟
تﺤﺪيﺪ الﻮكاالت الﺤﻜﻮمﯿة الﻮﻃﻨﯿة الﺮئﯿﺴﯿة الﻤﺸاركة
في تقﯿﯿﻢ الﻤﺨاﻃﺮ )بﻤا في ذلﻚ ،تقﯿﯿﻤات الﻤﺨاﻃﺮ،
وأوجﮫ الﻀعﻒ والقﺪرات( وتعﺮيﻒ أدوارها
إيﺠاد تﺸﺮيع أو سﯿاسة حﻜﻮمﯿة إلعﺪاد تقﯿﯿﻤات
الﻤﺨاﻃﺮ ،وأوجﮫ الﻀعﻒ ،والقﺪرات في جﻤﯿع الﻤﻨاﻃﻖ
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إسﻨاد الﻤﺴﺆولﯿة عﻦ تﻨﺴﯿﻖ الﻤعلﻮمات الﻤﺘعلقة
بالﺘعﺮف علﻰ الﻤﺨاﻃﺮ والﻤعلﻮمات الﻤﺘﺼلة بالﻤﺨاﻃﺮ
واألخﻄار ) الﺘعﺮض لﻸخﻄار ،وأوجﮫ الﻀعﻒ
والقﺪرات االجﺘﻤاعﯿة والﻤادية( لﻤﻨﻈﻤة وﻃﻨﯿة واحﺪة
بهﺪف تﻮحﯿﺪ الﻨهﺞ ورصﺪ الﺮوابﻂ والﺘﺄثﯿﺮات الﻤﺘعاقﺒة
وضع عﻤلﯿات للﺨﺒﺮاﺀ العلﻤﯿﯿﻦ والﺘقﻨﯿﯿﻦ لﺘقﯿﯿﻢ
ومﺮاجعة دقة الﺒﯿانات والﻤعلﻮمات الﻤﺘعلقة بالﻤﺨاﻃﺮ
اسﺘﺤﺪاث عﻤلﯿة إلشﺮاك الﻤﺠﺘﻤعات الﺮيﻔﯿة والﺤﻀﺮية
بﻨﺸاط في عﻤلﯿات تقﯿﯿﻢ األخﻄار والﻤﺨاﻃﺮ الﻤﺤلﯿة مع
مﺮاعاة احﺘﯿاجات جﻤﯿع األشﺨاص )الﻨﺴاﺀ ،واألﻃﻔال،
وكﺒار الﺴﻦ ،واألشﺨاص ذوي اإلعاقة ،الﺦ(
.4

ھﻞ ﺗﻢ ﺗﻮﺣﯿﺪ الﻤﻌلﻮﻣات الﻤﺘﻌلﻘة ﺑالﻤﺨاﻃﺮ؟
إنﺸاﺀ مﺴﺘﻮدع مﺮكﺰي مﻮحﺪ )بﻤا في ذلﻚ ،علﻰ
سﺒﯿﻞ الﻤﺜال ال الﺤﺼﺮ ،نﻈام للﻤعلﻮمات الﺠﻐﺮافﯿة(
لﺘﺨﺰيﻦ جﻤﯿع الﻤعلﻮمات الﻤﺘعلقة بالﻈﻮاهﺮ /الﻜﻮارث
والﻤﺨاﻃﺮ
وضع معايﯿﺮ وﻃﻨﯿة )حﯿﺜﻤا أمﻜﻦ ،علﻰ أساس الﻤعايﯿﺮ
الﺪولﯿة( لﺠﻤع الﻤعلﻮمات الﻤﺘعلقة بالﻤﺨاﻃﺮ والﺒﯿانات
الﻤﺘﺼلة باألخﻄار ،والﺘعﺮض لﻸخﻄار ،وأوجﮫ
الﻀعﻒ والقﺪرات ،وتﺸاﻃﺮ تلﻚ الﻤعلﻮمات وتقﯿﯿﻤها
بﺸﻜﻞ مﻨهﺠي

إنﺸاﺀ عﻤلﯿة للﻤﺤافﻈة علﻰ الﺒﯿانات الﻤﺘعلقة بالﻤﺨاﻃﺮ
ومﺮاجعﺘها بانﺘﻈام وتﺤﺪيﺜها ،بﻤا في ذلﻚ الﻤعلﻮمات
الﻤﺘعلقة بﺄوجﮫ الﻀعﻒ والﻤﺨاﻃﺮ الﺠﺪيﺪة أو الﻨاشﺌة،
مع تﺤﺪيﺪ أدوار ومﺴﺆولﯿات أصﺤاب الﻤﺼلﺤة إلﻰ
جانﺐ تﻮفﯿﺮ الﺘﻤﻮيﻞ الﻤﻨاسﺐ
.5

ھﻞ ﺗﺪﻣﺞ ﻣﻌلﻮﻣات الﻤﺨاﻃﺮ ﺑﺸﻜﻞ سلﯿﻢ ﻓﻲ
ﻧﻈام اﻹﻧﺬار الﻤﺒﻜﺮ؟
اسﺘﺨﺪام معلﻮمات بﺸﺄن الﻤﺪى الﺠﻐﺮافي لﻸخﻄار
لﺘﺤﺪيﺪ الﻤﻨاﻃﻖ اﻵمﻨة ومﻨاﻃﻖ اإلجالﺀ
اسﺘﺨﺪام الﻤعلﻮمات بﺸﺄن الﻤﺨاﻃﺮ الﻤﺘعلقة بالﻔﺌات
الﻀعﯿﻔة )الﺨﻄﺮ ،والﺘعﺮض ،واخﺘالف أوجﮫ الﻀعﻒ(
لﺘﺤﺪيﺪ وتعﺮيﻒ ﻃﺮق اإلجالﺀ وأماكﻦ اإليﻮاﺀ الﻤﺆقﺖ
اسﺘعﺮاض الﻤعلﻮمات بﺸﺄن الﻤﺨاﻃﺮ الﻤﺘعلقة باألنﻮاع
الﻤﺨﺘلﻔة لﻸصﻮل لﺘﺤﺪيﺪ إجﺮاﺀات تقلﯿﻞ األضﺮار أو
الﺨﺴائﺮ لهﺬه األصﻮل بﻤﺠﺮد صﺪور الﺘﺤﺬيﺮ
إنﺸاﺀ عﻤلﯿة للﺘﺤﺪيﺚ الﻤﺴﺘﻤﺮ للﻤﺨاﻃﺮ الﺠﺪيﺪة أو
الﻨاشﺌة )علﻰ سﺒﯿﻞ الﻤﺜال ،بﺴﺒﺐ الﺘﻮسع الﺤﻀﺮي أو
إنﺸاﺀ مﺴﺘﻮﻃﻨات جﺪيﺪة( وتﺤﺪيﺪ الﺘﻐﯿﺮات الﻤﺤﺘﻤلة
لﺒعﺾ األخﻄار )بﺴﺒﺐ الﺘﻐﯿﺮات في اسﺘﺨﺪام األراضي(
لﺘﺤﺪيﺚ الﻤﻨاﻃﻖ اﻵمﻨة ومﻨاﻃﻖ اإلجالﺀ والﻤالجﺊ

تﺼﻨﯿﻒ الﺒﯿانات والﻤعلﻮمات الﻤﺘعلقة بﺄوجﮫ الﻀعﻒ
علﻰ أساس نﻮع الﺠﻨﺲ ،والﺴﻦ ،واإلعاقة

الﺮواﺑﻂ ﻣﻊ الﻌﻨاﺻﺮ اﻷﺧﺮى
فهﻢ سﺠﻞ األخﻄار الﺘي يﺘعﺮض لها الﺒلﺪ يقﺪم معلﻮمات مهﻤة عﻦ عﻨاصﺮ نﻈام اإلنﺬار باألخﻄار الﻤﺘعﺪدة
األخﺮى ،وهي:
• الﻜﺸﻒ والﺮﺻﺪ والﺘﺤلﯿﻞ والﺘﻨﺒﺆ :تﺤﺪيﺪ األخﻄار الﺘي يﺠﺐ مﺮاقﺒﺘها ،وأيﻦ يﺘﻢ رصﺪها وكﯿﻔﯿة تﺤﺴﯿﻦ شﺒﻜة
الﺮصﺪ والﻤﺮاقﺒة .ومﻦ األهﻤﯿة بﻤﻜان أن تﺘﻀﻤﻦ الﺘﺤﺬيﺮات معلﻮمات عﻦ الﻤﺨاﻃﺮ واألثﺮ.
• ﻧﺸﺮ الﺘﺤﺬيﺮات وإﺑﻼﻏها :تقﯿﯿﻢ اسﺘﺮاتﯿﺠﯿات االتﺼال لﻀﻤان وصﻮل الﺮسائﻞ إلﻰ الﺴﻜان ومعﺮفة ما إذا كانﺖ
أجهﺰة االتﺼال قادرة علﻰ تﺤﻤﻞ الﻈﻮاهﺮ الﻤﺘﻄﺮفة.
• ﻗﺪرات الﺘﺄھﺐ واﻻسﺘﺠاﺑة :تﻄﻮيﺮ خﻄﻂ الﺘﺄهﺐ للﻜﻮارث والﺘﺼﺪي لها ،ووضع تﺪريﺒات الخﺘﺒار وتﺤﺴﯿﻦ فعالﯿة
آلﯿات الﻨﺸﺮ ،وبﺮوتﻮكﻮالت الﻄﻮارئ الﺨاصة باإلجالﺀ واالسﺘﺠابة للﻜﻮارث ،والقﯿام بﺤﻤالت للﺘﻮعﯿة العامة
والﺘﺜقﯿﻒ.

نظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة
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الﻜﺸﻒ عﻦ اﻷﺧﻄار وﻣﺮاﻗﺒﺘها وﺗﺤلﯿلها والﺘﻨﺒﺆ ﺑها
وﺑﻌﻮاﻗﺒها الﻤﺤﺘﻤلة
خﺪمات الﻤﺮاقﺒة والﺘﻨﺒﺆ بالﻤﺨاﻃﺮ الﻤﺘعﺪدة علﻰ أساس علﻤي وتﻜﻨﻮلﻮجي سلﯿﻢ
الﺠهات الفاعلة الﺮئﯿﺴﯿة :وكاالت إدارة الﻜﻮارث الﻮﻃﻨﯿة والﻤﺤلﯿة؛ والﻮكاالت العلﻤﯿة والﺘقﻨﯿة مﺜﻞ مﺮافﻖ األرصاد
الﺠﻮية والهﯿﺪرولﻮجﯿا ،والﺴﻄات الﺼﺤﯿة ،ومﻨﻈﻤات مﺮاقﺒة الﻤﺤﯿﻄات والﻮكاالت الﺠﯿﻮفﯿﺰيائﯿة؛ والﺠامعات ومعاهﺪ
الﺒﺤﻮث؛ ومﻮردو معﺪات القﻄاع الﺨاص؛ وسلﻄات االتﺼاالت؛ وخﺒﺮاﺀ األمﻦ؛ والﺴلﻄات العﺴﻜﺮية؛ وخﺒﺮاﺀ إدارة
الﺠﻮدة؛ والﻤﺮاكﺰ الﻔﻨﯿة اإلقلﯿﻤﯿة.
.1

ھﻞ ﺗﻮجﺪ ﻧﻈﻢ ﻣﺮاﻗﺒة جاھﺰة؟
إنﺸاﺀ شﺒﻜة رصﺪ لﻤﺮاقﺒة األخﻄار الﺘي تﺆثﺮ علﻰ الﺒلﺪ
تﻮثﯿﻖ بارامﺘﺮات ومﻮاصﻔات قﯿاس كﻞ خﻄﺮ ذي صلة
إيﺠاد معﺪات تقﻨﯿة ،مﻨاسﺒة للﺸﺮوط والﻈﺮوف الﻤﺤلﯿة،
ومﻮﻇﻔﯿﻦ مﺪربﯿﻦ علﻰ اسﺘﺨﺪامها وصﯿانﺘها

رسائﻞ الﺘﺤﺬيﺮ واضﺤة ومﺘﺴقة وتﺘﻀﻤﻦ الﻤعلﻮمات
الﻤﺘعلقة بالﻤﺨاﻃﺮ واﻵثار ومﺼﻤﻤة بﺼﻮرة تﺮاعي
ربﻂ مﺴﺘﻮيات الﺘهﺪيﺪ بالﺘﺄهﺐ لﺤاالت الﻄﻮارئ
واتﺨاذ إجﺮاﺀات الﺘﺼﺪي

تﺠهﯿﺰ بﯿانات الﺮصﺪ الﻤﺴﺘلﻤة ،ومعالﺠﺘها وإتاحﺘها
بﻨﺴﻖ قابﻞ للﺘﺸﻐﯿﻞ الﺒﯿﻨي في الﻮقﺖ الﺤقﯿقي أو شﺒﮫ
الﺤقﯿقي

الﺒﺮمﺠﯿات وتﺤلﯿﻞ الﺒﯿانات للﺒﯿانات الﻤﺴﺘلﻤة الﺘي تﯿﻢ
تﺤﺪيﺜها بﺸﻜﻞ دوري ومعايﯿﺮ األمان العالﯿة

تﺨﺘار بﯿانات الﺮصﺪ والﺒﯿانات الﺸﺮحﯿة بﺸﻜﻞ روتﯿﻨي
مﻦ خالل ضﻮابﻂ الﺠﻮدة ،وتﺤﻔﻆ ويﺘاح الﻨﻔاذ إلﯿها
ألﻏﺮاض الﺘﺤقﻖ ،والﺒﺤﺚ والﺘﻄﺒﯿقات األخﺮى

مﺮاقﺒة حالة نﻈﻢ الﻤﺮاقﺒة وتﺤلﯿﻞ الﺒﯿانات باسﺘﻤﺮار
لﺘﺤﺪيﺪ أي فﺠﻮات في الﺒﯿانات أو مﺸﻜالت في االتﺼال
أو في الﻤعالﺠة

تﺠﺮي مﺮاقﺒة صﯿانة الﻤﻜﻮنات الﻤادية والﺒﺮمﺠﯿات
بﺸﻜﻞ روتﯿﻨي وتُﺮاعﻰ الﺘﻜالﯿﻒ والﻤﻮارد مﻦ الﺒﺪاية
لﻀﻤان الﺘﺸﻐﯿﻞ األمﺜﻞ للﻨﻈام بﻤﺮور الﻮقﺖ

إعﺪاد الﺘﺤﺬيﺮات ونﺸﺮها بﻄﺮيقة فعالة وفي الﻮقﺖ
الﻤﻨاسﺐ لﻜﻞ نﻮع مﻦ أنﻮاع األخﻄار

يﻤﻜﻦ للﻨﻈام الﺠﻤع بﯿﻦ الﺘﻜﻨﻮلﻮجﯿا الﺠﺪيﺪة والقﺪيﻤة
واالسﺘﻔادة مﻨها ،مﻤا يﺴﻤﺢ بﺘﺒادل الﺒﯿانات بﯿﻦ الﺒلﺪان
ذات القﺪرات الﺘقﻨﯿة الﻤﺨﺘلﻔة
.2

تﺸﻐﯿﻞ مﺮاكﺰ لﻺنﺬار في جﻤﯿع األوقات ) 24ساعة
في الﯿﻮم ،وسﺒعة أيام في األسﺒﻮع( يعﻤﻞ بها مﻮﻇﻔﻮن
مﺪربﻮن علﻰ أساس الﻤعايﯿﺮ الﻮﻃﻨﯿة والﺪولﯿة الﻤﻨاسﺒة

ھﻞ ﺗﻮجﺪ ﺧﺪﻣات للﺘﻨﺒﺆ واﻹﻧﺬار؟

نﻈام )نﻈﻢ( الﺘﺤﺬيﺮ تﺨﻀع الخﺘﺒارات وتﻤاريﻦ مﻨﺘﻈﻤة
علﻰ مﺴﺘﻮى الﻨﻈام
وجﻮد عﻤلﯿات للﺘﺤقﻖ مﻦ وصﻮل الﺘﺤﺬيﺮات ألصﺤاب
الﻤﺼلﺤة الﺮئﯿﺴﯿﯿﻦ واألشﺨاص الﻤعﺮضﯿﻦ للﺨﻄﺮ
وجﻮد آلﯿات قائﻤة إلعالم الﻨاس عﻨﺪ انﺘهاﺀ الﺘهﺪيﺪ
وآثاره

نﻮاتﺞ تﺤلﯿﻞ الﺒﯿانات وتﺠهﯿﺰها ونﻤﺬجﺘها ،والﺘﻨﺒﺆ
واإلنﺬار بها ،علﻰ أساس مﻨهﺠﯿات علﻤﯿة وتقﻨﯿة مقﺒﻮلة
ونﺸﺮها في إﻃار الﻤعايﯿﺮ والﺒﺮوتﻮكﻮالت الﺪولﯿة

مﺮاقﺒة العﻤلﯿات الﺘﺸﻐﯿلﯿة ،بﻤا في ذلﻚ جﻮدة الﺒﯿانات
وأداﺀ نﻈﻢ الﺘﺤﺬيﺮ ،بﺸﻜﻞ روتﯿﻨي

إمﻜانﯿة دمﺞ الﻨﻮاتﺞ الﺠﺪيﺪة لﺘﺤلﯿﻞ الﺒﯿانات ومعالﺠﺘها
ونﻤﺬجﺘها والﺘﻨﺒﺆ بها بﺴهﻮلة في الﻨﻈام مع تﻄﻮر
العلﻢ والﺘﻜﻨﻮلﻮجﯿا

وجﻮد نﻈﻢ ال تﺘعﺮض لالخﻔاق ،مﺜﻞ نﻈﻢ الﻄاقة
االحﺘﯿاﻃﯿة ،ونﻈﻢ فائﺾ الﻤعﺪات ونﻈﻢ األفﺮاد عﻨﺪ
الﻄلﺐ

قائمة مرجعية
وضع اسﺘﺮاتﯿﺠﯿات لﺒﻨاﺀ الﻤﺼﺪاقﯿة والﺜقة في
الﺘﺤﺬيﺮات )علﻰ سﺒﯿﻞ الﻤﺜال ،فهﻢ الﻔﺮق بﯿﻦ الﺘﻨﺒﺆات
والﺘﺤﺬيﺮات(

اتﻔاقات وبﺮوتﻮكﻮالت مﺸﺘﺮكة بﯿﻦ الﻮكاالت وضعﺖ
لﻀﻤان اتﺴاق اللﻐات الﺘﺤﺬيﺮية ومﺴﺆولﯿات الﺘﻮاصﻞ
حﯿﺚ تﺘعامﻞ الﻮكاالت الﻤﺨﺘلﻔة مع الﻤﺨاﻃﺮ

الﺘقلﯿﻞ إلﻰ أدنﻰ حﺪ مﻦ اإلنﺬارات الﻜاذبة وإجﺮاﺀ
تﺤﺴﯿﻨات للﺤﻔاظ علﻰ الﺜقة في نﻈام اإلنﺬار

وضع اسﺘﺮاتﯿﺠﯿة تﻨﺴﯿﻖ مﺘعﺪدة الﻤﺨاﻃﺮ مﻦ أجﻞ
الﺤﺼﻮل علﻰ كﻔاﺀات وفعالﯿة مﺘﺒادلة بﯿﻦ نﻈﻢ اإلنﺬار
الﻤﺨﺘلﻔة

وجﻮد أرشﯿﻔات لﺤﻔﻆ عﻤلﯿات ونﻈﻢ حﻔﻆ الﺘﺤﺬيﺮات
والﺘﻨﺒﺆ
.3
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ھﻞ ﺗﻮجﺪ آلﯿات ﻣﺆسﺴﯿة؟
الﺨﻄﻂ والﻮثائﻖ الﺨاصة بﺸﺒﻜات الﻤﺮاقﺒة مﺘاحة
ومﺘﻔﻖ علﯿها مع الﺨﺒﺮاﺀ والﺴلﻄات ذات الﺼلة
وجﻮد عﻤلﯿات وأدوار ومﺴﺆولﯿات مﻮحﺪة لﺠﻤﯿع
الﻤﻨﻈﻤات الﺘي تﻨﺘﺞ وتﺼﺪر اإلنﺬارات الﻤعﻤﻮل
بها والﻤﻄلﻮبة بﻤﻮجﺐ تﺸﺮيع أو ﻏﯿﺮه مﻦ الﻮثائﻖ
الﺮسﻤﯿة ) مﺜﻞ ،مﺬكﺮة تﻔاهﻢ ) ، (MOUوإجﺮاﺀات
الﺘﺸﻐﯿﻞ الﻤﻮحﺪ )((SOP

شﺮكاﺀ نﻈام الﺘﺤﺬيﺮ ،بﻤا في ذلﻚ الﺴلﻄات الﻤﺤلﯿة
ووسائﻞ اإلعالم ،علﻰ دراية بالﻤﻨﻈﻤات الﻤﺴﺆولة
عﻦ إنﺘاج وإصﺪار اإلنﺬارات ،وتﺤﺘﺮم تلﻚ الﻤﻨﻈﻤات
تﺒادل الﺒﯿانات الﺘﺤﺬيﺮية وبﯿانات الﻤﺮاقﺒة عﺒﺮ الﺤﺪود
مﻦ خالل اتﻔاقات ثﻨائﯿة /مﺘعﺪدة األﻃﺮاف ،خاصة فﯿﻤا
يﺘعلﻖ بﻤﺨاوف مﺜﻞ األعاصﯿﺮ الﻤﺪارية ،والﻔﯿﻀانات،
واألمﺮاض ،واألحﻮاض الﻤﺸﺘﺮكة ،وتﺒادل الﺒﯿانات،
وبﻨاﺀ القﺪرات الﺘقﻨﯿة

وجﻮد اتﻔاقات وبﺮوتﻮكﻮالت مﺸﺘﺮكة بﯿﻦ الﻮكاالت
داخﻞ الﺒلﺪ لﺘﺒادل بﯿانات نﻈﻢ الﻤﺮاقﺒة وبﯿانات خﻂ
األساس الالزمة لﻨﻮاتﺞ بﯿانات معﯿﻨة )مﺜﻞ ،بﯿانات
قﯿاس األعﻤاق والﻄﺒﻮﻏﺮافﯿا لﻨﻤﺬجة أمﻮاج الﺘﺴﻮنامي(

الﺮواﺑﻂ ﻣﻊ الﻌﻨاﺻﺮ اﻷﺧﺮى
فهﻢ سﺠﻞ األخﻄار الﺘي يﺘعﺮض لها الﺒلﺪ يﻮفﺮ معلﻮمات بالﻐة األهﻤﯿة عﻦ عﻨاصﺮ نﻈام اإلنﺬار الﻤﺒﻜﺮ باألخﻄار
الﻤﺘعﺪدة األخﺮى ،وهي:
• الﻤﻌارف الﻤﺘﻌلﻘة ﺑالﻤﺨاﻃﺮ :تﻮفﺮ الﻤعارف الﻤﺘعلقة باألخﻄار بﯿانات ومعلﻮمات الﻤﺮاقﺒة والﺘﻨﺒﺆ أساساً لﻐﺮض
القﯿاس الﻜﻤي لﻸخﻄار والﺘعﺮض للﻤﺨاﻃﺮ.
• ﻧﺸﺮ الﺘﺤﺬيﺮات وإﺑﻼﻏها :الﺘﺤﺬيﺮات هي الﻤﺤﺮك ﻵلﯿات االتﺼاالت وبﺪﺀ عﻤلﯿات صﻨع القﺮار وإصﺪار خﻄﻂ
الﻄﻮارئ.
• ﻗﺪرات الﺘﺄھﺐ والﺘﺼﺪي :تﻮفﺮ الﺘﺤﺬيﺮات الﻤﺴﺘﻨﺪة إلﻰ الﻤعلﻮمات الﻤﺘعلقة بالﻤﺨاﻃﺮ الﻤعلﻮمات الﻀﺮورية
لﻸشﺨاص لﺤﻤاية أنﻔﺴهﻢ ومﻤﺘلﻜاتهﻢ والﺒﺪﺀ في عﻤلﯿات االسﺘﺠابة للﻄﻮارئ.
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ﻧﺸﺮ الﺘﺤﺬيﺮات وإﺑﻼﻏها
نﻈﻢ االتﺼاالت واإلبالغ )بﻤا في ذلﻚ إعﺪاد نﻈﻢ للﻤﺮاحﻞ الﺨﯿﺮة مﻦ اإلبالغ( تﺘﻀﻤﻦ تلقي األفﺮاد والﻤﺠﺘﻤعات للﺘﺤﺬيﺮات
قﺒﻞ حﺪوث الﻈﻮاهﺮ الﺨﻄﺮة الﻮشﯿﻜﮫ ،وتﯿﺴﯿﺮ الﺘﻨﺴﯿﻖ وتﺒادل الﻤعلﻮمات علﻰ الﺼعﯿﺪيﻦ الﻮﻃﻨي واإلقلﯿﻤي
الﺠهات الفاعلة الﺮئﯿﺴﯿة :وكاالت إدارة الﻜﻮارث الﻮﻃﻨﯿة والﻤﺤلﯿة؛ والﻮكاالت العلﻤﯿة والﺘقﻨﯿة مﺜﻞ مﺮافﻖ األرصاد
الﺠﻮية والهﯿﺪرولﻮجﯿا ،والﺴلﻄات الﺼﺤﯿة والﻮكاالت الﺠﯿﻮفﯿﺰيائﯿة؛ والﺴلﻄات العﺴﻜﺮية والﻤﺪنﯿة؛ وهﯿﺌات االتﺼاالت
)مﺜﻞ ،مﻨﻈﻤي االتﺼاالت الﻮﻃﻨﯿة ،ومﺸﻐلي الﺸﺒﻜات الﺴاتلﯿة الﺨلﻮية -الﻤﺘﻨقلة( ،والﻤﻨﻈﻤات اإلعالمﯿة )مﺜﻞ ،الﺘلﻔاز
والﻤﺬياع ووسائﻞ الﺘﻮاصﻞ االجﺘﻤاعي( والﻤﺤﻄات اإلذاعﯿة ﻏﯿﺮ االحﺘﺮافﯿة؛ ومﺆسﺴات األعﻤال في القﻄاعات
الﻀعﯿﻔة )مﺜﻞ ،الﺴﯿاحة ،ومﺮافﻖ رعاية كﺒار الﺴﻦ ،والﺴﻔﻦ الﺒﺤﺮية(؛ والﻤﻨﻈﻤات الﻤﺠﺘﻤعﯿة والﺸعﺒﯿة؛ الﻮكاالت
الﺪولﯿة والﻮكاالت الﺘابعة لﻸمﻢ الﻤﺘﺤﺪة.
.1

ھﻞ ﺗﻮجﺪ عﻤلﯿات ﺗﻨﻈﯿﻤﯿة وعﻤلﯿات لﺼﻨﻊ
الﻘﺮارات ،وھﻞ ھﻲ جاھﺰة للﺘﺸﻐﯿﻞ؟
تُﻨﻔﺬ وﻇائﻒ وأدوار ومﺴﺆولﯿات كﻞ جهة فاعلة في
عﻤلﯿة نﺸﺮ الﺘﺤﺬيﺮات مﻦ خالل سﯿاسة حﻜﻮمﯿة أو
تﺸﺮيعات علﻰ جﻤﯿع الﻤﺴﺘﻮيات ومﺪرجة في إجﺮاﺀات
الﺘﺸﻐﯿﻞ الﻤﻮحﺪة
تﻮجﺪ اسﺘﺮاتﯿﺠﯿات جاهﺰة لالتﺼاالت الﺘﺤﺬيﺮية علﻰ
الﻤﺴﺘﻮيات الﻮﻃﻨﯿة ودون الﻮﻃﻨﯿة والﻤﺤلﯿة لﻀﻤان
الﺘﻨﺴﯿﻖ عﺒﺮ جهات إصﺪار الﺘﺤﺬيﺮات وقﻨﻮات الﻨﺸﺮ
عقﺪ اجﺘﻤاعات مﻨﺘﻈﻤة للﺘﻨﺴﯿﻖ ،والﺘﺨﻄﯿﻂ،
واالسﺘعﺮاض بﯿﻦ هﯿﺌات إصﺪار الﺘﺤﺬيﺮات ،ووسائﻞ
اإلعالم وأصﺤاب الﻤﺼلﺤة اﻵخﺮيﻦ
إنﺸاﺀ شﺒﻜات مهﻨﯿة وﻃﻮعﯿة لﺘلقي الﺘﺤﺬيﺮات ونﺸﺮها
علﻰ نﻄاق واسع
إيﺠاد آلﯿات جاهﺰة للﺘﻐﺬية الﻤﺮتﺪة للﺘﺤقﻖ مﻦ تلقي
الﺘﺤﺬيﺮات وتﺼﺤﯿﺢ حاالت اإلخﻔاق الﻤﺤﺘﻤلة في
الﻨﺸﺮ واإلبالغ
إيﺠاد آلﯿات جاهﺰة لﺘﺤﺪيﺚ الﻤعلﻮمات تﺘﻤﺘع بالﻤﺮونﮫ
إزاﺀ األحﺪاث

.2

تﺼﻤﯿﻢ نﻈﻢ االتﺼاالت والﻨﺸﺮ لﺘلﺒﯿة االحﺘﯿاجات
الﻤﺨﺘلﻔة لﺠﻤاعات مﺤﺪدة ) سﻜان الﺤﻀﺮ وسﻜان
الﺮيﻒ ،والﻨﺴاﺀ والﺮجال ،وكﺒار الﺴﻦ والﺸﺒاب،
واألشﺨاص ذوي اإلعاقة(
فهﻢ الﻨﻈﻢ الﻤعﺪة للﻤﺮاحﻞ األخﯿﺮة مﻦ اإلبالغ للﺘعﺮف
علﻰ مﺠﻤﻮعات الﺴﻜان الﺘي يﻤﻜﻦ الﻮصﻮل إلﯿها
مﻦ خالل الﺨﺪمات الﻤﺨﺘلﻔة ،بﻤا في ذلﻚ الﺨﺪمات
الﺨلﻮية -الﻤﺘﻨقلة ،والﺨﺪمات الﺴاتلﯿة والﺮاديﻮية
وصﻮل نﻈﻢ إبالغ الﺘﺤﺬيﺮات ونﺸﺮها إلﻰ جﻤﯿع
الﺴﻜان ،بﻤا في ذلﻚ الﺴﻜان الﻤﻮسﻤﯿﻮن وسﻜان
الﻤﻨاﻃﻖ الﻨائﯿة ،مﻦ خالل قﻨﻮات اتﺼال مﺘعﺪدة )مﺜﻞ،
الﺸﺒﻜات الﺴاتلﯿة الﺨلﻮية -الﻤﺘﻨقلة ،ووسائﻞ الﺘﻮاصﻞ
االجﺘﻤاعي ،واإلعالم ،وصﻔارات اإلنﺬار ،واألجﺮاس،
ونﻈﻢ العﻨاويﻦ العامة ،والقﯿام بﺰيارات مﻦ مﻨﺰل إلﻰ
آخﺮ ،وعقﺪ اجﺘﻤاعات مﺠﺘﻤعﯿة(
تقﯿﯿﻢ اسﺘﺮاتﯿﺠﯿات االتﺼاالت لﻀﻤان وصﻮل الﺮسائﻞ
إلﻰ الﺴﻜان
إبﺮام اتﻔاقات لالسﺘﻔادة مﻦ مﻮارد القﻄاع الﺨاص عﻨﺪ
االقﺘﻀاﺀ )مﺜﻞ ،الهﻮاتﻒ الﺨلﻮية الﻤﺘﻨقلة ،والﺴﻮاتﻞ،
والﺘلﻔاز ،والﺒﺚ اإلذاعي ،والﻤﺤﻄات اإلذاعﯿة ﻏﯿﺮ
االحﺘﺮافﯿة ،ووسائﻞ الﺘﻮاصﻞ االجﺘﻤاعي ( لﻨﺸﺮ
الﺘﺤﺬيﺮات

ھﻞ ﺗﻮجﺪ ﻧﻈﻢ اﺗﺼاﻻت وﻣﻌﺪات اﺗﺼاﻻت
جاھﺰة للﻌﻤﻞ؟

صﯿانة الﻤعﺪات وتﺤﺪيﺜها لالسﺘﻔادة مﻦ الﺘﻜﻨﻮلﻮجﯿات
الﺠﺪيﺪة )عﻨﺪ االقﺘﻀاﺀ( لﻀﻤان قابلﯿة الﺘﺸﻐﯿﻞ الﺒﯿﻨي

إيﺠاد الﺜقة بﯿﻦ أصﺤاب الﻤﺼلﺤة

نﻈﻢ وعﻤلﯿات احﺘﯿاﻃﯿة لﻤﻮاجهة حاالت االخﻔاق

قائمة مرجعية
الﺘقﯿﯿﻢ الﻤﺴﺒﻖ لﻤﺮونة قﻨﻮات االتﺼال ومعﺪات نﻈﻢ
االنﺬار للﺤﺪ مﻦ تﺄثﯿﺮ الﻈﻮاهﺮ علﻰ الﺒﻨﻰ الﺘﺤﺘﯿة
تقﯿﯿﻢ تﻐﻄﯿة قﻨﻮات االتﺼال والﻨﻈﻢ مﺘعﺪدة القﻨﻮات
لﺘﺤﺪيﺪ الﻔﺠﻮات ونقاط اإلخﻔاق الﻤﺤﺘﻤلة الﺘي قﺪ تﺰيﺪ
مﻦ قابلﯿة الﺘﺄثﺮ
.3

ھﻞ يﺘﻢ إﺑﻼغ اﻹﻧﺬارات الﻤﺒﻜﺮة الﻘائﻤة علﻰ
الﺘﺄﺛﯿﺮ ﺑفﻌالﯿة لﺘﻤﻜﯿﻦ الﺠﻤاعات الﻤﺴﺘهﺪﻓة
ﻣﻦ اﺗﺨاذ إجﺮاﺀات؟
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تﺮاعي الﺘﺤﺬيﺮات الﻤﺒﻜﺮة مﺨﺘلﻒ الﻤﺨاﻃﺮ
واالحﺘﯿاجات للﻤﺠﻤﻮعات الﺴﻜانﯿة الﻔﺮعﯿة ،بﻤا في ذلﻚ
اخﺘالف أوجﮫ الﻀعﻒ )الﻤﻨاﻃﻖ الﺤﻀﺮية والﺮيﻔﯿة،
والﻨﺴاﺀ ،والﺮجال ،وكﺒار الﺴﻦ والﺸﺒاب ،واألشﺨاص
ذوو اإلعاقة ،الﺦ(
معﺮفة الﺠﻤهﻮر وأصﺤاب الﻤﺼلﺤة اﻵخﺮيﻦ للﺴلﻄات
الﺘي تﺼﺪر الﺘﺤﺬيﺮات وثقﺘهﻢ في ما تﺼﺪره مﻦ رسائﻞ

تﻮفﺮ رسائﻞ الﺘﺤﺬيﺮ إرشادات واضﺤة لﺒﺪﺀ ردود
األفعال )مﺜﻞ اإلجالﺀ(
يﻨﺒﻐي أن تﻜﻮن الﻨﻈﻢ األوتﻮماتﯿة جاهﺰة للعﻤﻞ في
حالة الﻈﻮاهﺮ الﺘي تﺘﯿﺢ مهلة زمﻨﯿة قﺼﯿﺮة لالسﺘﺠابة
)مﺜﻞ اإلنﺬار الﻤﺒﻜﺮ بالﺰالزل( للﺘﺨﻔﯿﻒ مﻦ الﺘﺄثﯿﺮات
)مﺜﻞ ،الﺘﻮقﻒ الﺘلقائي لﻮسائﻞ الﻨقﻞ ،وتﻔعﯿﻞ األضﻮاﺀ
الﺤﻤﺮاﺀ في األنﻔاق ،وإيقاف الﻤﺼاعﺪ في أقﺮب ﻃابﻖ،
وفﺘﺢ بﻮابات سﯿارات اإلﻃﻔاﺀ ،الﺦ(

الروابط مع العناصر األخرى
فهم سجل األخطار التي يتعرض لها البلد يوفر معلومات مهمة عن عناصر نظام اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة
األخرى ،وهي:
• الﻤﻌارف الﻤﺘﻌلﻘة ﺑالﻤﺨاﻃﺮ :تﻄلﺐ الﻤعلﻮمات عﻦ نقاط الﻀعﻒ والقﻮة في قﻨﻮات االتﺼال وعﻦ قﺪرة أجهﺰة
نﻈام اإلنﺬار الﻤﺒﻜﺮ علﻰ الﺘﺤﻤﻞ.
• الﻜﺸﻒ والﺮﺻﺪ والﺘﺤلﯿﻞ والﺘﻨﺒﺆ :يلﺰم وجﻮد اتﻔاقات وبﺮوتﻮكﻮالت مﺸﺘﺮكة بﯿﻦ الﻮكاالت لﻀﻤان تعﺰيﺰ
الﻤﻮثﻮقﯿة واتﺴاق لﻐة اإلنﺬار وتﺮابﻂ مﺴﺆولﯿات االتﺼال لﻜﻞ خﻄﺮ مﻦ األخﻄار .ويﻨﺒﻐي تﺒادل الﺘﺤﺬيﺮات وبﯿانات
الﻤﺮاقﺒة عﺒﺮ الﺤﺪود.
• ﻗﺪرات الﺘﺄھﺐ والﺘﺼﺪي :تﺪرج قﻨﻮات االتﺼال والﺒﺮوتﻮكﻮالت في خﻄﻂ الﺘﺄهﺐ واالسﺘﺠابة .وإعﺪاد بﺮوتﻮكﻮالت
للﻮصﻮل إلﻰ خﺪمات الﻄﻮرائ والﺼﺤة الﺘي تﺤﺘاج إلﻰ االسﺘعﺪاد لالسﺘﺠابة للﻈﻮاهﺮ علﻰ الﻔﻮر.
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ﻗﺪرات الﺘﺄھﺐ والﺘﺼﺪي
تمكين المؤسسات والناس من اتخاذ اإلجراءات مبكراً واالستجابة للتحذيرات من خالل تعزيز التوعية بالمخاطر
الﺠهات الفاعلة الﺮئﯿﺴﯿة :وكاالت إدارة الﻜﻮارث الﻮﻃﻨﯿة والﻤﺤلﯿة؛ والﻮكاالت العلﻤﯿة والﺘقﻨﯿة مﺜﻞ مﺮافﻖ األرصاد
الﺠﻮية والهﯿﺪرولﻮجﯿا ،والﺴلﻄات الﺼﺤﯿة ،ومﻨﻈﻤات مﺮاقﺒة الﻤﺤﯿﻄات والﻮكاالت الﺠﯿﻮفﯿﺰيائﯿة؛ والﺴلﻄات العﺴﻜﺮية
والﻤﺪنﯿة؛ والﻤﻨﻈﻤات اإلنﺴانﯿة ومﻨﻈﻤات اإلﻏاثة )مﺜﻞ الﺠﻤعﯿات الﻮﻃﻨﯿة للﺼلﯿﺐ األحﻤﺮ والهالل األحﻤﺮ(؛ والﻤﺪارس؛
والﺠامعات؛ وقﻄاع الﺘعلﯿﻢ ﻏﯿﺮ الﺮسﻤي؛ والﻤﻨﻈﻤات اإلعالمﯿة )الﺘلﻔاز ،الﻤﺬياع ،ووسائﻞ الﺘﻮاصﻞ االجﺘﻤاعي(؛
ومﺆسﺴات األعﻤال في القﻄاعات الﻀعﯿﻔة )مﺜﻞ ،الﺴﯿاحة ،ومﺮافﻖ الﺮعاية لﻜﺒار الﺴﻦ ،والﺴﻔﻦ الﺒﺤﺮية(؛ والﻤﻨﻈﻤات
ﻏﯿﺮ الﺤﻜﻮمﯿة ،والﻤﻨﻈﻤات الﻤﺠﺘﻤعﯿة والﺸعﺒﯿة؛ والﻮكاالت الﺪولﯿة والﻮكاالت الﺘابعة لﻸمﻢ الﻤﺘﺤﺪة.
.1

ھﻞ يﺘﻢ إعﺪاد ﺗﺪاﺑﯿﺮ الﺘﺄھﺐ للﻜﻮارث ،ﺑﻤا ﻓﻲ
ذلﻚ إعﺪاد ﺧﻄﻂ الﺘﺼﺪي ،وﺗﺸﻐﯿلها؟

تﺤﺘاج الﺒﺮوتﻮكﻮالت الﻤﺪمﺠة في الﺨﻄﻂ أو إجﺮاﺀات
الﺘﺸﻐﯿﻞ الﻤﻮحﺪة للﻮصﻮل إلﻰ خﺪمات الﻄﻮارئ
والﺼﺤة إلﺘﻰ يﺠﺐ أن تﻜﻮن جاهﺰة للﺘﺼﺪي الﻔﻮري
للﻈﻮاهﺮ

تﻄﻮيﺮ الﺘﺄهﺐ للﻜﻮارث ،بﻤا في ذلﻚ وضع خﻄﻂ أو
إجﺮاﺀات تﺸﻐﯿﻞ مﻮحﺪة ،بﻄﺮيقة تﺸاركﯿة ،ونﺸﺮها
في الﻤﺠﺘﻤع ،ومﻤارسﺘها ،ودعﻢ الﺘﺸﺮيعات لها عﻨﺪ
االقﺘﻀاﺀ

إعﺪاد بﺮوتﻮكﻮالت لﺘﻔعﯿﻞ وحﺸﺪ مﺸﻐلي الﺠﺰﺀ األخﯿﺮ
مﻦ العﻤلﯿات )مﺜﻞ ،الﺸﺮﻃة الﻤﺤلﯿة ،ورجال اإلﻃﻔاﺀ،
والﻤﺘﻄﻮعﯿﻦ والﺨﺪمات الﺼﺤﯿة ( الﺬيﻦ يﻨﺸﺮون
الﺘﺤﺬيﺮات للﺠﻤهﻮر ويقﺮرون الﺘﺪابﯿﺮ العامة ،بﻤا
في ذلﻚ إصﺪار األوامﺮ لﻺجالﺀ أو اإليﻮاﺀ

تعﺒﺮ تﺪابﯿﺮ الﺘﺄهﺐ للﻜﻮارث ،بﻤا في ذلﻚ الﺨﻄﻂ
وإجﺮاﺀات الﺘﺸﻐﯿﻞ الﻤﻮحﺪة ،عﻦ احﺘﯿاجات أشﺨاص
مﺨﺘلﻔﯿﻦ في درجات الﻀعﻒ
تﺴﺘﺨﺪم تقﯿﯿﻤات الﻤﺨاﻃﺮ مﺘعﺪدة األخﻄار لﻮضع
وتﺼﻤﯿﻢ اسﺘﺮاتﯿﺠﯿات اإلجالﺀ )ﻃﺮق اإلجالﺀ ،وتﺮسﯿﻢ
حﺪود الﻤﻨاﻃﻖ اﻵمﻨة ومﻮاقع الﻤالجﺊ الﻤﺆقﺘة،
واسﺘﺨﺪام اإلجالﺀ العﻤﻮدي إذا لﺰم األمﺮ(
تقﯿﯿﻢ قﺪرة الﻤﺠﺘﻤعات علﻰ الﺘﻮاصﻞ اسﺘﺠابة للﺘﺤﺬيﺮات
الﻤﺒﻜﺮة
إعﺪاد خﻄﻂ الﺘﺨﻄﯿﻂ االحﺘﺮازي علﻰ أساس
سﯿﻨاريﻮهات بعﺪ صﺪور الﺘﻨﺒﺆات ،أو وضع
الﺴﯿﻨاريﻮهات الﻤﺤﺘﻤلة عﺒﺮ نﻄاقات زمﻨﯿة مﺨﺘلﻔة
علﻰ أساس الﺘﻮقعات الﻤﻨاخﯿة ونﺘائﺞ الﺒﺤﺚ العلﻤي
ربﻂ خﯿارات بﺪﺀ العﻤﻞ واالسﺘﺠابة الﻤﺒﻜﺮة علﻰ
نﻄاقات زمﻨﯿة وجﻐﺮافﯿة بﺘﻮفﯿﺮ الﺘﻤﻮيﻞ الالزم لﺪعﻤها
تﻨﻔﺬ اسﺘﺮاتﯿﺠﯿات للﺤﻔاظ علﻰ الﺘﺄهﺐ لﻔﺘﺮات العﻮدة
الﻄﻮيلة وﻇﻮاهﺮ الﻤﺨاﻃﺮ الﻤﺘعاقﺒة

تﺠﺮى تﻤاريﻦ علﻰ فﺘﺮات مﻨﺘﻈﻤة الخﺘﺒار وتﺤﺴﯿﻦ
فعالﯿة عﻤلﯿات نﺸﺮ اإلنﺬارات الﻤﺒﻜﺮة والﺘﺄهﺐ
واالسﺘﺠابة للﺘﺤﺬيﺮات
.2

ھﻞ ﺗﺠﺮى ﺣﻤﻼت للﺘﻮعﯿة الﻌاﻣة والﺘﺜﻘﯿﻒ؟
تﻀﻤﯿﻦ الﻤﻨاهﺞ الﺪراسﯿة في الﺘعلﯿﻢ مﻦ االبﺘﺪائي
وحﺘﻰ الﺠامعة بﺮامﺞ مﺴﺘﻤﺮة للﺘﻮعﯿة العامة بﺸﺄن
األخﻄار الﺘي تﺆثﺮ علﻰ الﺴﻜان ،وأوجﮫ الﻀعﻒ،
والﺘعﺮض ،وكﯿﻔﯿة الﺤﺪ مﻦ آثار الﻜﻮارث
تﻮفﯿﺮ الﺘﺜقﯿﻒ العام للﺘعﺮف علﻰ إشارات األخﻄار
الﻤﺘعلقة باألرصاد الﺠﻮية الهﯿﺪرولﻮجﯿة والﺠﯿﻮفﯿﺰيائﯿة
والعالمات واألعﺮاض الﻤﺮضﯿة مﻦ أجﻞ الﻤﺴاهﻤة
في الﻤﺮاقﺒة الﻤﺠﺘﻤعﯿة والﺴﻤاح باتﺨاذ تﺪابﯿﺮ تﺼﺪي
قﻮية ال تﻔﻀي إلﻰ الﻨﺪم ،وتعﺰيﺰها
تعلﯿﻢ الﻨاس كﯿﻔﯿة نﺸﺮ الﺘﺤﺬيﺮات ،وتعﺮيﻔهﻢ بالﻤﺼادر
الﻤﻮثﻮق بها ،وكﯿﻔﯿة االسﺘﺠابة لها

قائمة مرجعية
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اسﺘﺨﺪام أكﺜﺮ وسائﻞ اإلعالم فاعلﯿة )مﺜﻞ وسائﻞ الﺒﺚ
القائﻤة ،والﺸﺒﻜات االجﺘﻤاعﯿة ،ووسائﻞ اإلعالم الﺒﺪيلة(
لﺘﺤﺴﯿﻦ الﻮعي العام
القﯿام بﺤﻤالت تﻮعﯿة وتﺜقﯿﻒ جﻤاهﯿﺮية مﺨﺼﺼة
لالحﺘﯿاجات الﻨﻮعﯿة للﻔﺌات الﻀعﯿﻔة )مﺜﻞ الﻨﺴاﺀ،
واألﻃﻔال ،وكﺒار الﺴﻦ ،واألشﺨاص ذوي اإلعاقة(
.3

ھﻞ ﺗﻢ اﺧﺘﺒار الﻮعﻲ الﻌام وﺗﻘﯿﯿﻤﮫ؟
تﺤلﯿﻞ حاالت الﻄﻮارئ والﻜﻮارث الﺴابقة ،وتﺤلﯿﻞ
أسالﯿﺐ الﺘﺼﺪي لها ،وإدراج الﺪروس الﻤﺴﺘﻔادة في
خﻄﻂ الﺘﺄهﺐ والﺘﺼﺪي واسﺘﺮاتﯿﺠﯿات بﻨاﺀ القﺪرات
تقﯿﯿﻢ اسﺘﺮاتﯿﺠﯿات وبﺮامﺞ الﺘﻮعﯿة العامة بﺼﻮرة
دورية وتﺤﺪيﺜها عﻨﺪ االقﺘﻀاﺀ

الروابط مع العناصر األخرى
فهم سجل المخاطر التي يتعرض لها البلد يقدم معلومات مهمة عن عناصر نظام اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة
األخرى ،وهي:
• الﻤﻌارف الﻤﺘﻌلﻘة ﺑالﻤﺨاﻃﺮ :اسﺘﺨﺪام الﺘﻐﺬية الﻤﺮتﺪة مﻦ الﺪروس الﻤﺴﺘﻔادة والﻤﻤارسات الخﺘﺒار فعالﯿة نﻈام
اإلنﺬار الﻤﺒﻜﺮ والﻮصﻮل بﮫ إلﻰ الﺤالة الﻤﺜلﻰ عﻨﺪ إجﺮاﺀ تقﯿﯿﻢ للﻤﺨاﻃﺮ.
• الﻜﺸﻒ والﺮﺻﺪ والﺘﺤلﯿﻞ والﺘﻨﺒﺆ :تﺤلﯿﻞ الﺘﻐﺬية الﻤﺮتﺪة مﻦ الﺪروس الﻤﺴﺘﻔادة والﻤﻤارسات الخﺘﺒار وتﺤﺴﯿﻦ فعالﯿة
نﻈام اإلنﺬار الﻤﺒﻜﺮ عﻨﺪ تﻄﻮيﺮ /تﺤﺴﯿﻦ رسائﻞ الﺘﺤﺬيﺮ وعﻤلﯿات الﺘﻨﺒﺆ الﺘﺸﻐﯿلي.
• ﻧﺸﺮ الﺘﺤﺬيﺮات وإﺑﻼﻏها :مﺮاعاة الﺘﻐﺬية الﻤﺮتﺪة مﻦ الﺪروس الﻤﺴﺘﻔادة والﻤﻤارسات عﻨﺪ اخﺘﺒار فعالﯿة نﻈام
اإلنﺬار الﻤﺒﻜﺮ وتﺤﺴﯿﻨﮫ لﻮضع /تﺤﺴﯿﻦ اتﻔاقات وبﺮوتﻮكﻮالت نﺸﺮ تﺒادل الﻤعلﻮمات بﯿﻦ الﻮكاالت ،والﻤﺆسﺴات
والﺠﻤهﻮر.
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