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 اًوكاية من اخملاظص اًىربى: 01ثوضيات اًورشة رمق 

 

 ػىل املسى اًلطري

 

:  ما خيص ف20-04مصاحؼة اًلاهون - 

 

  حتسيس الأُساف الؤسرتاثيجية املعَوب حتليلِا من حير ثلَيي الآاثر اًيامجة غن

وأأن ختضع ثليمي  جية أأن حىون ُشٍ الأُساف حمسدة مكيًا وكاتةل ٌي .اخملاظص اًىربى

ًيظام اًلياس والؤتالغ واًخحلق؛ 

  حتسيس مسؤوًيات اًلعاػات اخملخَفة ومواغيس اًخيفيش واًخرعيط ومطادر اٍمتويي

يات مشارنة اجملمتع املسين واًلعاع ارلاص؛  ًآ وأ



  الامذثال لؤظار س يساي واثفاكية الأدم املخحسة الؤظارية ثشبأن ثغري املياخ وماكحفة 

اًخطحص وادلفاف ؛ 

  وموخات اذلص، وسوء الأحوال زحف رمال اًطحصاءدمج خماظص خسيسة مثي ،

وحيا املؼَومات، واخملاظص اًفَىية؛  ادلوية، وخماظص حىًٌو

 راكدةهظام املدغمي ت. 

 

 اًؼامة ٌَوكاية من اتاًرشوع فورًا ابًخًس يق مع اًلعاػات املؼيية يف وضع ارلصظط- 

: اخملاظص الأنرث حىصارًا ويه

 

  ،اًزلزل

  فيضاانت، ال

  ،حصائق اًغاابت

  ،الأوتئة 

  ةوية واًعاقياظص اًطياعاملخ .

 

دارهتا-   .ثعويص الؤسرتاثيجية اًوظيية ٌَوكاية من اخملاظص واؤ

. 20-04وضع اًيطوص اًخيفيشية ٌَلاهون - 

كَميية ؛ -   حصاء جشريص ٌَرطوضيات الؤ اؤ

اتحة -   ثؼزيز اًخًس يق تني اًلعاػات من أأخي ثيفيش أأُساف اًخمنية املس خسامة من ذالل اؤ

مجيع املؼَومات اًيت من شبأهنا أأن جتؼي من املمىن حساب مؤرشات اًصضس ًلأُساف 

ساف اًخمنية املس خسامة فامي يخؼَق ابخملاظص اًصئيس ية ، ول س امي أأُساف اًخمنية  املخؼَلة تبُأ

 ؛ 15 و 13 و 11املس خسامة 

اسلاية املسهية ػىل املسى املخوسط أأغوان  ثؼزيز ثسرية - 



دعًصا هحرًيا ابملؼىن " اًخطحص" ، يؼخرب اس خرصاج 20-04وجزء من مصاحؼة اًلاهون -  

اًطحيح ٌَمطعَح ؛ 

. ًخؼصيفات اخملاظص اًصئيس ية ابٌَغخني اًفصوس ية واًؼصتية ًؼامة ازلِوررحع وضع م-  

ظار اًلاهون اذلس منحتسيس مسؤوًيات واًزتامات املشارنني يف -    اخملاظص اًىربى يف اؤ

04-20 .

كَميية ًخَلاًخيفيش اًطارم ٌَرعة اًوظيية -   ومجيع الأدوات اًيت  (SNAT 2030)يئة الؤ

كَميي  ىل واًلعاغي،ثعحلِا ػىل املس خوى الؤ كَمي، املخوازن اًخؼمري واًيت هتسف اؤ  ذاضة ًالؤ

. وادليوبًؼَيا يف املساحات ادلاذَية واًِضاب ا

ىل اًِضاب ا-  .  وادليوبًؼَياجشجيع ودمع هلي الأوشعة اؤ

ية واملخربػني ابدلم-   ػساد مَف حمًل ٌَمخعوػني يف جمال الؤسؼافات الأًو . اؤ

دارة اخملاظص اًىربى ػىل املس خوى احملًل حؼي -   اًالمصنزية يف اؤ

 املواظنرتية زلافة اخملاظص وت

ػامة اًياس  

وشاء وحسة ٌَمؼَومات واًوكاية يف لك تدلية  - اؤ

ضافة: ػىل مس خوى املسرسة - ىل اًربانمجنربى موضوع اخملاظص الاؤ املياٍ ، :  اؤ

واًيفاايت، واذلصائق ، واًزلزل 

 اًخرشية اًىدرية اًياجت غن اًخجمؼاتارلعص 

آت اًيت جس خلدي -    مساخس، مالغة،) ثرشية هحرية جتمؼاتحتسيس وثطييف اكفة املًشب

 (اخل.. .خامؼات

اس خزالص ادلروس من اًس يوات اًؼرشين املاضية اًيت ادذربت ثشسة اًيظام اًوظين - 

آاثر اخملاظص اًعحيؼية واًطياغية  ملاكحفة أ

وشاء كواػس تياانت ضاذلة ظاملا أأن اًفاػَني ل يزاًون ُياك -  اؤ

حصد ما جنح وهيفية ثؼزيٍز - 

 :ا من اًياحيةوحتسيس أأس حاتَُساف اًغري احملللة ثليمي الأ - 

 ةكاهوينال 



  ذا اكهت انمجة غن هلص يف املوارد اؤ

  اًرتايخ يف سَسةل املسؤوًيات

دراج مفِوم اًحًية اًخحخية اذليوية وثؼصيف دكيق ، ًخخوافق مع 04-20ثؼسيي اًلاهون -   واؤ

املطعَحات املس خزسمة ػىل املس خوى ادلويل 

-  اخملاظص اًىربى ابذلس منضع كامئة جبميع الأغٌلل اًيت ثلوم هبا اًلعاػات واملخؼَلة - 

حتلق من ثوافلِا وكاتَيهتا ٌَخعحيق ، ال

. ٌَصػاية اًعارئة وثوفري مناذج اًخؼزيزاملسدشفيات زايدة سؼة - 

اًوظيية لؤدارة اخملاظص اًىربى ،  مٌسوتية ثؼزيز املِام واملوارد اًخرشية واملادية ٌي- 

 

دارة اخملاظص والأمن املسين -  حتسيس املِارات اًوظيية اذلليلية ذات ارلربة اذلليلية يف جمال اؤ

دذاًِا يف كاػسة تياانت مع ختططاهتم احملسدة اًيت ثؼرب غهنا سري  اذلاثية؛م ثَواؤ

دارة اخملاظص والأمن املسين-  . حمثني وثؼزيز غيرص اًخسرية يف جمال اؤ

 املسى املخوسط

 اًيفاايت؛ ردمأأو / رمس دصائط ملواكع اًخرصيف و  -

. وضع مؤرشات ذاضة ابدلزائص حسة ارلطائص احملَية وثوافص املؼَومات -

كَميية حول اخملاظص اًىربى ابًخؼاون مع اًلعاع املؼين واًيت  - ثيظمي ورش معي اؤ

ىل ضياغة  دارهتا مبا الؤسرتاثيجيةس خؤدي اؤ  اًوظيية ٌَوكاية من اخملاظص اًىربى واؤ

ية ؛  يامتىش مع اًلواهني اًوظيية واًزتاماثيا ادلًو

ػادة اًت - لؤضالح اًرتتة تسمع فين من كعاع اًغاابت ؛ جشري جشجيع جصامج اؤ

 .ةيصاًحياء يف اًوداين واملياظق ارلطهع اًيت متكواهني ثعحيق ال -

دارهتا  -  SNPGRI"ثيفيش الؤسرتاثيجية اًوظيية ٌَوكاية من خماظص اًفيضاانت واؤ

حصاء ثيظميي وكاهوين 150ودعة معَِا املشرتنة تني اًلعاػات واملىوهة من " 2030  اؤ

ويج ؛  وحىًٌو

وشاء كاػسة تياانت وظيية حول اخملاظص اًىربى وثيظمي جتميع اًحياانت -  .اؤ



 حىييف الؤظار اًخيظميي ًطياهة الأودية وثوفري مزياهية س يوية ٌَليام تبأغٌلل ثيظيف  -

 .الأودية

حصاء  -  ؛ PPRIجشىيي ٍلوػة معي مشرتنة تني اًوزارات ًحسء وثيفيش اؤ

 تاًحدلايػىل مس خوى وضع دصيعة ٌَمزاظص  -

:  حتسيسمع (10)ًلك من اخملاظص اًؼرشة  (PGP)وضع دعط اًوكاية اًؼامة  -

  هظام املصاكدة اًوظين

 هشار اًوظين  هظام الؤ

اخملاظص اًطياغية واًخىٌوًوحية 

وحية (ED)فصض دراسة اخملاظص -  آت اًطياغية واًخىًٌو . ػىل مجيع املًشب

وحية يف واثئق ختعيط املسن -  خل POS  ،PDAU)فصض اغخحار اخملاظص اًخىًٌو  (... ، اؤ

املس الأسود وخماظص اًخَوث اًححصي  

ِا املوائن ادلزائصية-  . ركاتة دكيلة ػىل اًسفن الأحٌحية كدي ددًو

ىل املوائن اًوظيية-  . حظص ددول اًياكالت أأحادية اًِيلك اؤ

. الأحوال ادلوية اًسيئةذالل حظص اًصس يف مييايئ سىيىسة وحيجي - 

. مالحلة اخملاًفني ًؼمَيات اًدرسحي غري اًلاهوينو مذاتؼة - 

 

حصائق اًغاابت 

 

ٌَوكاية  (اًعائصات تسون ظيار)الاس خحواذ يف املصحةل الأوىل ػىل اًوسائي ادلوية - 

هشار املحىص وردع حصائق اًغاابت ذات الأضي   الؤحصايم،والؤ

 املؤرخ 1980 ًس ية 184 املؼسل واملمتم ٌَمصسوم 301-07ثؼسيي املصسوم اًخيفيشي رمق - 

وشاء ُيئات ثًس يق أأغٌلل حٌلية اًغاابت ، 1980 حويَية 19يف   ثشبأن اؤ

وشاء دصيعة حساس ية -  ىل املياظق ػاًية اذلصيق،اؤ  واًيت سدسمح ارلعورة، واًيت جشري اؤ

 أأفضي، اًخسذي ثشلك وسائيتخؼحئة 



دارة اًغاابت وثعويص رمس ارلصائط ورمقية اًرتاث -  ظالق دراسات اؤ ٌَوكاية من  ةاًغايباؤ

حصائق اًغاابت ، 

 ديسمرب ًالحذفاظ تحؼظ اًؼٌلل املومسيني يف ماكحفة 31متسيس محةل حصائق اًغاابت حىت - 

 اًغاابت،حصائق 

،  (DGPC)ثيظمي متارين حمااكة رمقية ػىل هجاز حمااكة املسيصية اًؼامة ٌَحٌلية املسهية - 

 ، DGF و DGPCًطاحل والكء 

 واًرشاكء DGF و ٌَحٌلية املسهيةثيظمي متارين حمااكة واسؼة اًيعاق تني املسيصية اًؼامة - 

 ، ذارج مومس حصائق اًغاابت ، 59-19الآدصين ػىل اًيحو امليطوص ػَيَ يف املصسوم 

رشاك خمخَف اًرشاكء -  وشاء هظام مؼَومات حغصايف وظين ًرتاث اًغاابت من ذالل اؤ اؤ

(MICLAT  ،MADR  ،INCT  ،ASAL ، ...)  ،

هخاج دصائط اًغاابت مبلياس -   ًدسِيي معَيات اًخسذي 25000: 1 و 50000: 1اؤ

واس هتسافِا وابًخايل ثلَيي وكت اًخسذي ، 

ثعويص مٌطة رمقية خمططة ذلصائق اًغاابت ًخوحيس وجتاوس ًغة خمخَف أأحصاب املطَحة، - 

ثيفيش اثفاكيات اًخؼاون واملساػسة املخحادةل تني ادلزائص ودول أأدصى ول س امي ثووس - 

ملاكحفة حصائق اًغاابت ،  (1986اثفاكية )

 اس خزسارما ًلأغصاض اًزراغية ًصدع املسؤوًني غن اذلصق مٌعحٌلية املياظق احملصوكة و- 

. اًؼمسي

وسائي اًخسذي ، لفذح وحصكمي مسارات اًغاابت ًخحسيس وجسِيي اًوضول - 

وشاء هلاط مياٍ خسيسة يف تيئة اًغاتة وحتسيس موكؼِا -   ادلغصايف،اؤ

. املوكع ادلغصايف املصحؼي ٌَمسارات املوحودة وهلاط املياٍ يف تيئة اًغاتةحتسيس - 

 اًخرشية اًعوغية أأو غري اًعوغية ذلصائق اًغاابت س حابحىثيف اًخحليلات يف الأ - 

لأغصاض اًصدع ، 

يس حنو ثؼويظ اًضحااي-  هصاٍ ًو . ثوحيَ الثطال أأزياء حصائق اًغاابت حنو الؤ

ا وحصدُا -  وضع مؼايري ثطييفات اًحًية اًخحخية اًصئيس ية وظصيلة ادذياُر



وشاء مواكف مصحؼية ٌَمياظق املؼصضة ٌَرعص ًخمتىن من اس خزسام اًطور اًحؼيسة - اؤ

 مالحظة أأي SAR؛ يديح كياس اًخساذي يف اًصادار  (SAR و RGBاًطور اًحرصية ، )

 (ثلسم اًصمال ، اًحياء اًربي ، الاىزلق الأريض)ثغيري يف اًخضاريس ثَلائًيا 

وشاء مصنز رئييس حملااكة اخملاظص ٌَخًدؤ وثليمي الأثص و -  أأو اًخعور ؛ / اؤ

كَميي واحملًل ًزت-  كاػسة اًحياانت اًوظيية ويس اًيظص يف اًدشخيم اًوظين مع اًخًس يق الؤ

كس يىون ملص كاػسة تياانت هظم املؼَومات ادلغصافية ػىل . حول املياظق املؼصضة ٌَرعص

.  ٌَمزاظص اًىربىةاًوظينهسوتية مس خوى امل

كَميية من ذالل ثفضيي اٍهنج -  اًخحصك حنو الأساًية اًصمقية ٍمنشخة هلاط اًضؼف الؤ

 اًلامئة ػىل اًححر وثؼزيز املصوهة

 

 تؼيسػىل املسى ال

ماكهية -  ثعويص مناذج حمااكة خملخَف اخملاظص من أأخي اٍمتىن من اًخًدؤ وثوكع حسوهثا وثليمي اؤ

 اًخبأزري،

يي -  ػادة اًحينثبُأ  اًخحخية الؤسرتاثيجية وثليمي ضؼفِا وجصامج اًخؼزيز أأو الؤضالح أأو اؤ

يي  .اًخبُأ

 

خملاظص اًىربى اًخًدؤاب: 02 ثوضيات اًورشة رمق 

، ػىل (اخل... مجع املؼَومات، ادلراسات)زليع الأدعار اًىربى اوشاء هظام مصاكدة - (1

 مس خوى اًوظين، ادلِوي و احملًل زليع هظم اًيلظة اًرسيؼة و املحىصة،

 :فامي خيص خمخَف الأدعار

 :ابًًس حة ًلأدعار املخؼَلة ابًعلس و املياخ- (2

 .الاىهتاء اًفوري من حوس حة و اًوضع كيس ارلسمة ًيظام رمقي ٌَصضس ادلوي- 



ػساد-  ظار كاهوين و اًوضع كيس ارلسمة ُشا اًيظام اؤ  اؤ

 اًؼمي ػىل ثيظمي مَخليات مذؼسدة اًلعاػات ًلأذش ابذلس حان ًيظام اًصضس- 

 ثوفري الاساس اًلاهوين اًالزم ٌَخًدؤ ابًفيضاانت و اًخحشيص مهنا - 

اًخبأنس من الأذش تؼني الاغخحار ابًخجارب اًساتلة، ٌَؼمي ػىل حتسني هظام اًخًدؤ و -

 .اًخحشيص من دعص اًفيضاانت

 :ابًًس حة لأدعار اًزلزل- 3

 ػىل املسى اًلطري   

ىل 80الاهخلال من ) CRAAGثؼزيز هظام اًخحشيص من اًزلزل ارلاص ب  -  300 اؤ

 (حمعة

، و ذكل (CGS)حىثيف اًيظام اًوظين ارلاص جبِاز كياس جسارع اذلصنة اًلوية  -

 هجاز خسيس ًخغعية ٍلي ادلزء اًًززايل ًشٌلل اًحالد، من اخي اًسٌلح 200ابكذياء 

 (اٍمتوكع اًًززايل)تخحسني و حتيني دصيعة اًخطييف اًًززايل ًولايت ادلزائص 

 RPA99/Version 2003ٌَرشوط أأو اًلواػس ادلزائصية  املضادة ٌَزلزل 

اس خزسام أأهجزة كياس اًزلزل ٌَِيالك ذات الأمهية اًىدرية ًصضس حاٍهتا، تؼس حسث  -

 ًززايل

متام  واًزلزل،اس خىٌلل دراسة خماظص  -  اًخلس مي ادلزيئ اًؼمي ػىل  اؤ

(microzonage) ،ٌَجزء اًشٌليل املخحلي من اًحدل  

مصانز )الاس متصار يف دراسة مسى ُشاشة املحاين الاسرتاثيجية يف املسن اًىربى  -

ضيع اًلصار ، واملسدشفيات ، واًحيوك ، وحمعات اًعاكة ، ووحسات اًخسذي ، 

ىل ذكل  .(وما اؤ



ات  وضعثليمي اخملاظص اًًززاًية ًلأوسجة اذلرضية يف املسن اًىربى مع -  سيٌاريُو

 ًيك يؼمي كأدوات ًطيع اًلصار ابًًس حة ٌَسَعات اًوظيية واحملَية ،ًززاًية

ىل ذكل)  .(اذلىومة ، واًوايل ، وما اؤ

ظار -  اذلس من اخملاظص اًًززاًية ، يوىص ثشسة تخعويص اًححوث اًخجصيخية يف اؤ

دذرب ارلاضةمب ( الاُزتاز وخسار رد اًفؼيظاوةل)ابس خزسام املؼسات اًؼَمية 

 (CGSاًِيسسة اًًززاًية 

هشار ارلاص ابًزلزل -  اًؼمي ػىل رتط لك اًولايت و اًحدلايت جبِاز الؤ

 ؛ALCOMSATرتط احملعات ابًلمصاًطياغي -

 ثؼممي ثعحيلات اًِواثف اذلهية،لؤتالغ ازلِور؛ -

هشار املحىص )ػىل املسى املخوسط   (الؤ

هشار مدىص حول املصانز اذلرضية اًىربى  - وشاء ش حىة مصاكدة واؤ اًؼامصة ، واملسن )اؤ

ىل ذكل  ؛ (اًىربى ، وما اؤ

ىل ذكل) الاسرتاثيجية  اًخحخية اًحىنرتط -  ؛ (اًسسود وحمعات اًعاكة ، وما اؤ

وشاء ش حاكت رضس حيوفزيايئية  -  ؛(اًخًدؤ)اؤ

هشار جاكرزة جسوانيم ػىل ظول اًسواحي ادلزائصية من ذالل  - وشاء ش حاكت ًالؤ اؤ

 ؛رتط ملاييس املس وادلزر

هشار ال -  . املحىصرسيؼووضع الؤظار اًخيظميي ًالؤ

 يي املحاين اًلسمية ػادة ثبُأ  اؤ

آت الاسرتاثيجي،اًِيالك  )اًخعويص اًرسيع دلراسات الادذحار اًًززايل ٌَمحاين - املًشب

هشار املحىص؛( اًفٌية و املحاين اًلسمية  و دجمِا يف الؤ

 ؛(مذوسعةالأخي/كطرية )متويي اًصكاتة املحىصة ػىل املحاين -



 .ثؼزيز الؤماكهيات اًؼَمية -

 :ابًًس حة لأدعار اًفيضاانت و اىزلق اًرتتة- ب

 ثعويص مناذج حمااكة ُيسروًيىية ٌَخًدؤ تخبأزري اًخًدؤ ابًعلس ػىل حسوث اًفيضاانت  -

  هلعة سوداء حمسدة ػىل أأهنا مؼصضة ٌَفيضاانت ؛865وكع ادلغصايف املصحؼي ًػ متال -

هشار املحىص ابًفيضاانت -  .ثعويص الؤ

هشار املحىص يف مٌاظق الاهنيارات الأرضية  - - كس يعيية ، وثزيي )ثيفيش أأهظمة الؤ

 ؛ (اخل... ، ةوزو ، وجباي

 .املواكعكعاػات ًصضس ُشٍ ثعويص اًرشانة تني ال -

 :(حصائق اًغاابت،اًخطحص،اًخَوث )ابًًس حة ًلأدعار اًحيئية- ج

هشار املحىص و - هشار املخؼَق حبثعويص مناذج ٌَخًدؤ والؤ  رائق اًغاابت ؛ الؤ

 ؛ (اًعائصات تسون ظيار واًخطويص) اًخلٌيات املخلسمة معمي ت -

هشار املخؼَق اب اًخًس يق تني اكامة -  ًعلس واًخيخيَ املعصي ؛الؤ

وحيات ادلسيسةاًخعويص، من ذالل متويي ال - هشارحىًٌو  . ًالؤ

هشار اًخلَيسية اًيت أأزحدت فؼاًيهتا ذالل خمخَف ثبأظري و اثصاء -  ػىل خمخَف هظم الؤ

 .اًظواُص اًعحيؼية يف املايض

هشار حبصائق اًغاابت ٍمتىييَ من ثلسمي املزيس من املؼَومات - وشاء هظام كامئ ًالؤ  .اؤ

 :اًخوضيات اًؼامة- د

هشار اًرسيع واملحىص؛ -  غلس ورشات معي س يوية ثشبأن ثيفيش هظم الؤ

هشار املحىص؛ -  ثيظمي معَية حمااكة ًالؤ

ػساد ثلصيص س يوي؛ - هشار املحىص مع اؤ وشاء دلية ًصضس وثيفيش ُشا اًيظام ًالؤ  اؤ



 ثيظمي محالت ٌَمواظيني ًخيظيف اًغاابت وثساثني اًيريي؛ -

هشار ابخملاظص اًىربى؛ - رشاك ذمثًل اجملمتع املسين يف معَيات الؤ  اؤ

هشار املحىص؛ - حصاءات الؤ  ثيظمي حَلات معي ثسريخية ًوسائي الؤػالم ثشبأن اؤ

هشار ػىل اًطؼيس اًوظين،اًوياليئ واًحدلي -  .ثعويص هظم اؤ

جس يري اًىوارث: 03ثوضيات اًورشة رمق   

ثؼزيز كسرات اًخسذي ػىل املس خوى احملًل زليع امللاييس ًصفع اًلسرة ػىل الاس خجاتة وجماهبة  .1

 اًىوارث،

 حتيني خمععات اًخسذي ًالس خؼساد ادليس ًالس خجاتة، .2

 حىوين اكفة املخسذَني يف جس يري خمععات اًيجسة واًدس يري الأزمات، .3

 الؤظار ػىل املس خوى احملًل مبشارنة مجيع اًفاػَني –ثيظمي تطفة دورية املياورات امليساهية ومتارين  .4

 يف ميسان جس يري اًىوارث ملؼصفة مسى خاُزية امللاييس واًخًس يق اًؼمَيايت فامي تيهنم،

 رضورة اس خزالص ادلروس من اًىوارث مع حمثني املٌلرسات ادليسة ومؼادلة اًيلائص، .5

ىل املؼَومات  .6 اغامتد مٌظومة الؤػالم ادلغصايف يف جس يري اًىوارث، مع وحوب ضٌلن اًوضول اؤ

 ادليوماكهية ونشا ارلسمات ذات اًطةل، كطس جسِيي اختاذ اًلصارات ػىل مجيع املس خوايت،

ثحاغِا أأزياء وكوع  .7 ية واملٌلرسات اًواحة اؤ حىثيف حىوين املواظيني يف جمال الؤسؼافات الأًو

 اًىوارث،

ػساد اًيطوص اًخيظميية ارلاضة ب .8  :اؤ

 ،رمام خمخَف امللاييس واًخًس يق فامي تيهنم 

  رمام وثيظمي اٌَجية اًوزارية املشرتنة ًدس يري اًىوارثCIGEC 

رشاك كعاع اًححر اًؼَمي يف حتسني جماهبة اًىوارث، .9  اؤ

دماج املواظن ػرب اجملمتع املسين وازلؼيات احملَية ونشا الأغيان يف جمال جس يري اًىوارث، .10  اؤ

 ثسغمي هجاز ماكحفة حصائق اًغاابت لس امي اًوسائي ادلوية، .11

 .اًخبأهيس ػىل مدسأأ اًالمصنزية يف اختاذ اًلصارات يف جمال جس يري اًىوارث .12

 



ىل  اًوضع اًعحيؼياًخؼايف : 04ثوضيات اًورشة رمق   و اًؼودة يف شلك أأحسن  اؤ

ثؼزيز موارد امليسوتية اًوظيية  ٌَمزاظص اًىربى من اًياحية،اًخرشية  و املادية من  .1

 أأخي ثيفيش رمارما ػىل حنو أأفضي؛

وشاهئا،اذلي  .2 وضع اٌَمسات الأذرية ويف أأكرص وكت ذمىن فامي خيص ثيليح مصسوم اؤ

 2020 مايو/تسأأ مٌش شِص أأاير

ثليمي ُشاشة اًسسود يف ضوء الأحساث اًًززاًية اًيت وكؼت مؤدصا،يف تؼظ  .3

 اًولايت؛

وضع جصانمج ملؼادلة املحاين اًلسمية، واًدشييس يف املياظق غري اًلاتةل ٌَحياء،و حالت  .4

آت اًطياغية؛  اًخؼسي ػي مصافق اًعاكة واملًشب

ظالق جصانمج اًححوث اًوظيية خبطوص اخملاظص اًىربى؛ .5  اؤ

وشاء مصنز أأحباث اخملاظص اًىربى مكؤسسة معومية ذات  .6 ظالق مرشوع اؤ ػادة اؤ اؤ

ويج ما تني اًلعاػات  ادلاذَية و ازلاػات احملَية، )  (EPST) ظاتع ػَمي وحىًٌو

اًخؼَمي اًؼايل و اًححر اًؼَمي ، املوارد  املائية، اًفالحة واًخمنية اًصيفية، الأشغال 

 ؛(اًؼمومية،اًسىن،اًؼمصان واملسيية

دارة وابء .7 رشاك املؤسسات اًححثية يف اؤ -Covid ثعويص اًححوث اًؼَمية اًعحية واؤ

 ؛ 19

دذال يف ٍلوػة اًيظم اًلاهوهية لأدوات اًخؼمري ،ػىل غصار .8  و  POS اؤ

PDAUاخملعط اًصئييس ٌَمسن اًطامسة،و اذلي حيسد تسورٍ اًس ياسة اًوكائية؛، 

ػادة اًيظص يف هظام اًخبأمني .9 دلؼهل خشااًب ًالنخخاب وغري مَزم غيس  CATNAT اؤ

 اًخؼويظ،من أأخي اًخرفيف من اجملِود املايل اذلي ثحشهل ادلوةل؛



ػادة ثًش يط ش حىة اخملاظص اًىربى املًشبأة من ظصف املسيصية اًؼامة ٌَححر  .10 اؤ

ويج  اًؼَمي واًخعور اًخىًٌو

ات مذؼسدة اًلعاػات ملا تؼس اًىوارث؛ .11 ػساد سيٌاريُو  اؤ

ثؼظمي املوارد من ذالل حتسيس وثوزيع الأدوار و املسؤوًيات تني خمخَف ادلِات   .12

 املؼيية

آاثر  .13 وضع خمعط ٌَطمود، ٌَصفع من كسرة املؤسسات واًساكن ػىل اذلس من أ

اًىوارث ػىل الأرواح اًخرشية واملمخَاكت،ونشكل كسرة ادلوةل ػىل اًخؼايف اًرسيع 

 مع مواضةل أأداء املِام ذات الأمهية اذليوية ٌَليادة واًخًس يق؛

جسزري اًرشاكت وماكثة ادلراسات ًخويل مسؤوًية اًسىٌات واملًشات اًؼامة  .14

املخرضرة،ًضٌلن اًخسذي اًرسيع مع احرتام اًلواػس اًخلٌية،اًيت حتمك أأغٌلل اًخؼزيز 

يي؛ ػادة اًخبُأ  واؤ

رشاك املخؼامَني الاكذطاديني ورشاكت سوهعصاك و سوهَغاز،لؤوشاء خمعط  .15 اؤ

وحية؛ زاء الؤدعار اًخىًٌو  ٌَطمود اؤ

 غصس زلافة ارلعص دلى املواظيني واًخالميش يف خمخَف  الأظوار ادلراس ية .16

 تسء اًخفىري ٌَخىفي تدس يري اخملاظص ػىل املس خوى احملًل؛ .17

يات ثيفيش كسط اًخبأمني   .18 ًآ غن ظصيق كيام CATNATاًرشوع يف اًخفىري يف أ

ػاهة ثبأمني شامي . ادلول ة ابؤ

 

 

 


