
 اجلهوزية واالستجابة حلاالت الطوارئ واألزمات: (6) اهلدف االسرتاتيجي

 لمبادرةوصف مختصر ل المبادرات البرامج

توفير بيئة عمل مناسبة  
للعمل في أوقات األزمات 

 والطوارئ 

دعم قدرات العاملين في الوزارة في إدارة األزمات 
 والطوارئ 

زارة للقيللللللا  العمللللللد علق دعم قللللللدرات العللللللاملين في الو 
بواجبللللاولم ولللعللللامللللد عق(للللد وقوع و عللللد   للللا ت وقو  
ا زمللات وفي فلتات الطوارئ من قوع اللللدرلللر ال  ت  

لعملي واقامة ورش العمد و تامج المحاكاة و  اء ثقافة وا
 السومة والقدرة علق مواجلة المخاطت

وليئة الوزارة ومتافقلا ادارلًا وف يًا للعمد في 
 ئ ظتوف الطوار 

وعزلز وسلللللللللللللاةد ا من الوزمة وواللللللللللللل  ا ليات لحما ة  
بلوفيت نسلللللللللللم ا لياطية من قواعد مقدرات الوزارة الملمة، 

وال(تامج الكفيلللة ال(يللانللات وفرالللللللللللللليد المعلومللات، واعللداد 
بلليئة ال توف في الوزارة وففتعلا ومتافقلا ك(يئة م اسللللبة 

 باإلالللللللافةوسللللللللد العمد قوع فلتات ا زمات والطوارئ 
كيد لجان ادارة ا زمات والطوارئ واللجان الفتعية لشللللللللللللللل

 المشتفة والم فذة لخطة العمد قوع الطوارئ.

ب اء الدليد ا جتاةي وفولولات العمد في فوقات 
 ا زمات والطوارئ 

العمد علق صلللللللللللليائة دليد اجتاةي ال للللللللللللمن ا جتاءات 
الوقللاةيللة مللا ق(للد وقو  ا زمللات، وفولولللات العمللد قوع 

ئ، ووثيقة ا راللللللادات واليات ا ولللللللاع والل سللللللي  الطوار 
وادارة المعلومللات ووخزل لللا، وادارة ا عو ، ومتاللللللللللللللتات 
القيلللللاي اللي وقيه الجلوزللللللة لللقلللللد  في ا سلللللللللللللللعلللللداد 
والمواجلة، ووحداد ا قلللللاصلللات وا دوار والمسلللئوليات 

 في فوقات األزمات والطوارئ و عد انللاةلا.

ة التأهب واالستجابتعزيز 
 لمواجهة المخاطر

صيائة قطة بدالة للعمد فث اء األزمات 
 والطوارئ 

صلليائة قطة ا لياطية وف  ن ا  السللي ارلولات لمواجلة 
المفاجآت قوع ظتوف الطوارئ لونلقاع السللللتل  وودار  

 الموقف ق(د ان الطور

 الطوارئ  إلدارةب اء الليكد ا دار  الوز  
بلللا و فيللذ قطللة  الجلللات المخللللللللللللللللللة اللي ا للا وحللداللد 

الطوارئ وا اللللللللللللللتاف عليلا من ا دارات العامة والدواةت 
 واللج ة العليا واللجان الملخللة

المسالمة في وعزلز المواط ة ا  جابية الفعالة 
ورف  التوح المع ولة للجملور لحما ة الج(لة 

 الداقلية في ظد ا زمات والطوارئ 

داقلية، وواللللللللللللل  وعزلز الدور ا عومي للملين الج(لة ال
ا ليللات وا رالللللللللللللللادات الوزمللة للعزلز المواط للة و ال(تامج 

ا  جابية من قوع مسلللللللللللللاندة المواط ين ومتسلللللللللللللسلللللللللللللات 
المجلم  المحلي الفللاعلللة لخطللة الوزارة والحكومللة لحمللا للة 

 الج(لة الداقلية في فوقات الطوارئ وا زمات
 

 
 


