
انتكيف مع تغير انمنبخ في / إدارة مخبطر انكىارث  دمج

  تهبنةانمخطط انجمبعي نهتنمية نجمبعتي  طبطب و 

موالي المهدي لحبٌبً عمدة الجماعة الحضرٌة لطاطا: تقدٌم 
 لتهالةعبد الرحمان عمور عمدة الجماعة القروٌة          



تقديم

صدٌقة للشباب و االطفال -
)مؤشرات 10(جماعة مرنة ....جماعة تستعد-

عضو الجمعٌة الوطنٌة للمدن األٌكولوجٌة-

عضو الشبكة الوطنٌة للواحات-

التكٌف / إدارة مخاطر الكوارث  تجربة دمج-

المخطط الجماعً مع تغٌر المناخ فً 

و مدٌرٌة  الٌونسٌفبتعاون  للتنمٌة 

الجماعات المحلٌة لوزارة الداخلٌة 

بالمغرب و وزارة البٌئة

تجربة وضع نظام االنذار المبكر مع -

مدٌرٌة االرصاد الجوٌة
  انفتاح على العالم و التعاون الدولً-



تقديم
:  فً تهالةو   طاطاجماعة  المخاطر فً تتلخص •

الفٌضانات الناتجة عن التساقطات المطرٌة غٌر •
المنتظمة 

موقع البلدٌة حٌث ٌخترقه وادي طاطا وتغرمت •
الى عدة شعابباإلضافة 

التصحر وزحف الرمال•

الجفاف خالل السنوات االخٌرة والحرارة المفرطة •

تدهور الواحة التً تعتبر رئة الجماعة•

الواحةزحف التمدن على •

حرائق الواحات•

زحف الجراد•

•......



   دهذا  األ

التً تسببها؛المشاكل و المخاطر أنواععلى التعرف  -

الحد من مخاطر الكوارث على على إدارة الجماعتٌن ت اقدرتعزٌز  -

؛الوضعٌةتحلٌل كٌفٌة  مستوى المجتمع المحلً واكتساب معرفة 

جمع )وضعٌة تشخٌص الرفع وعً المجتمع بالمخاطر عن طرٌق   -

   (  الكوارثمخاطر التً لها صلة بضعف الهشاشة و الوتحلٌل البٌانات عن 

.التخفٌف او الحد منهاعلى قدرته و 

بالتعاون مع  المعرضةفً المناطق مخاطر الإعداد خطة عمل للحد من  -

؛مجالس الشباب و االطفال

مشارٌع مجتمعٌة مصغرةجماعتٌن لتخطٌط التعزٌز قدرة  -

.المستقبلة للجمهور ؤسساتالمفً لسالمة لخطط وضع -



أرببع انكىارث وحقىل انتنمية 

انتعهيم



تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية من خالل إدارة مخاطر  •
الكوارث

القضاء على الفقر المدقع والجوع -  1الهدف •
األطفالتخفٌض معدل وفٌات : 4الهدف •
النفاسٌةتحسٌن الصحة : 5الهدف •
كفالة االستدامة البٌئٌة - 7الهدف •
إقامة شراكة عالمٌة من أجل التنمٌة - 8الهدف •

انتعهيم



  شبركةانم بتانفئ

 المستوى اإلقلٌمً  لىع•
المجلس االقلٌمً•

،األزماتخلٌة تدبٌر •

قسم الجماعات المحلٌة رئٌس  •

التعلٌم ،الصحة، الرٌاضة و الشباب ، االشغال العمومٌة ، التعاون الوطنً، الهالل  )الخارجٌة المصالح •
(.المدنٌةة وقاٌال، االحمر المغربً

 المستوى المحلً على •
منتخبٌن  •

،موظفٌن من الجماعات  •

 ،مدارس مدراء •

،ممثلً السلطة  •

  ةكز الصحٌاالمر  •

مجتمعٌةمنظمات  •

الوقاٌة•

•.......



 ة انعمم قيطر

تدريب الفريق المتعدد االختصاصات على آليات التشخيص  •

والتحليل و ترتيب االولويات و التعبئة المجتمعية

عمل ميداني للتشخيص و التحليل•

و المصادقة عليها  نشر التقارير•

 2015-2005وضع التوصيات حسب اطار عمل هيوغو •

ورشات التخطيط•

ورشات اقتراح المشاريع حسب المخطط الجماعي للتنمية•

المصادقة على المخطط المرن و نشره•

تنفيذ المشاريع  •



انردهبنبت

نقص التمويل•

هجرة الشباب•

التمدن•

ندرة المٌاه•

نقص في الموارد البشرية •
الكفأة

نقص في التجهيزات االساسية•



شكرا على انتباهكم 

MERCI pour votre attention

Thanks for your listening


