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برنامج ماجستير األزمات والكىارث

إدارة الكىارث واألزمات
اعداد
د  .م دمحم دمحم المغٌر
استشاري األمن والسالمة والتخطٌط فً
المركز الفلسطٌنً األوروبً للتنمٌة واالعمار

مقدمة
تؼتم ػصفسظ ػاضدول ػواِّشفضغم ػبوضع ػاضططفغغر ػواضحضولػ
اضطظفدبظ ػضطظع ػاظتذفر ػاضصوارث ,ػواضحد ػطن ػطخفطرعف ػواضتظبؤػ
بفآلثفر ػاضدضبغظ ػاضظفتجظ ػرظؼف ,ػبفدتخدام ػاضودفئلػ
اضتصظوضوجغظ ػاضحدغثظ .ػضذا ػسطن ػاضطؼم ػططرسظ ػاضغروق ػبغنػ
اضصوارث ,ػواِّزطفت ػوإدارة ػاضطوارئ ,ػضغتم ػاضتطرف ػرضؼ ػآضغفتػ
اضتطفطل ػطع ػصل ػطظؼطف ػرضؼ ػحدة ,ػوغطتطد ػاضتخطغط ػضضطوارئػ
واِّزطفت ػواضصوارث ػرضؼ ػاضتوشطفت ػواضتظبؤات ػِّظؼف ػتصونػ
طغفجئظ .ػوضؼف ػطدتوغفت ػردة ,ػضؼذا ػعظفك ػحضول ػردغدة ػتبدأ ػطنػ
اضدضطفت ػاضتذرغطغظ ػثم ػاضتظغغذغظ ,ػوودفئل ػاإلرالم,ػ
واضطؤددفت ػاضتطضغطغظ ػواِّصفدغطغظ ػضتحػغق ػاضدالطظ ػاضطفطظػ
واضحدػطنػاضصوارث.

تقدٌم
تطثل اضطوارئ ػواِّزطفت ػبذصل ػرفم ػطخفطر ػصبغرة ػرضؼػ
حغفة ػوططتضصفت ػاضطواطظغن ,ػوصذضك ػاضزالزل ػواضبراصغنػ
واِّرفصغر ػواضحرائق ػوزغرعف ,ػطن ػدطفر ػضضطظذؽت ػواضبظغظػ
اضتحتغظ .ػوزفضبفّ ػطف ػتصون ػاضصفرثظ ػزغر ػطحدد ػزطن ػوشورؼفػ
بفضضبط ,ػضذضك ػالبد ػطن ػاضتطرف ػرضؼ ػطغفعغم ػاضصوارثػ
وططرسظػاضغرقػبغنػاِّزطظػواضصفرثظػوحفضظػاضطوارئ.ػ

مفاهٌم الكوارث
غغؼمػاضطدتطعػرظدػذصرػصضطظػصفرثظػبحدوثػحدثػطغفجـ,ػ
دون ػططرسظ ػاإلظدفن ػبطدى ػخطورتػ ,ػوتتدبب ػبطضفرػ
صبغرةػتؤثرػرضؼػاإلظدفنػوجطغعػاضصفئظفتػاضحغظ,ػوغطصنػ
أن ػتصون ػصبغرة ػرضؼ ػطدتوى ػدوضؽ ػتضرب ػأصثر ػطن ػدوضظ,ػ
أو ػدوضظ ػأو ػردة ػأشفضغم ,ػأو ػصعغرة ػطحضغظ ,ػوتتدم ػاضصفرثظػ
بفضطغفجئظ ,ػوتتفبع ػاِّحداث ,ػوتتطضب ػوشتفّ ػصبغراّ ػضططفضجظػ
اآلثفرػاضدضبغظػاضظفتجظػرظؼف.

مفاهٌم الكوارث
• المفهىم اللغىي:
( ػصرث ػ) ػصَ َرثَػ ػا َِّطْرُ ػغَصْ ِرثُػ ػوغَصْ ُرثُػ ػصَرْثفّ ػوأَصْرَثػ ػدفءهػ
واذتدَّ ػرضغػ ػوبَضَغَ ػطظػ ػاض َطذَػَّظَ ػشفل ػاَِّصططؽ ػوال ػغػفل ػصَ َرثَػػ
وإِظطف ػغػفل ػأَصْ َرثَػ ػرضؼ ػأَنَّ ػرُؤبظ ػشد ػشفل ػوشد ػتُجَضَّؼ ػاضصُرَبُػ
زطْرةٍ ػصفرِثظٍ ػأَيػ
ؼثَظ ػو َ
رضِؽؼ ػسؽ ػدَصْرة ػ ُطضِ ِ
اضصَوارِثُ ػوسؽ ػحدغث ػ َ
ذدغدة ػذفشَّظ ػطن ػصَرَثػ ػاضعَمُّ ػأَي ػبَضَغَ ػطظػ ػاضطَذَػَّظ ػوغػفل ػطفػ
صتَرِثُ ػضػ ػأَي ػطف ػأُبفضؽ ػبػ ػوسؽ ػحدغث ػ ُشسؽ ػضم ػغُخَضِّظف ػدُدّى ػطنػ
أَ ْ
صتَرِثُ ػبػ ػأَي ػطف ػأُبفضؽ ػوالػ
صتَرَث ػغػفل ػطف ػأَ ْ
بطد ػرغدؼ ػوا ْ
غُدتططل ػإِالَّ ػسؽ ػاضظغؽ ػوشد ػجفء ػعظف ػسؽ ػاإلثبفت ,ػ(اضصفرثظ ػ)ػ
اضظفزضظ ػاضطظغطظ ػواضذدة ػ( ػج ػ) ػصوارث ػوغػفل ػصرثتػ ػاضصوارثػ
أشضػتػ.

مفاهٌم الكوارث
• عؽ ػحدث ػطغفجـ ػزفضبفّ ػطف ػغصون ػبغطل ػطبغطؽ ػأو ػبصظعػ
اضبذر ,ػوغؼدد ػاضطصفضّّ ػاضوطظغظ ػضضبالد ,ػوغحدث ػخضل ػسؽػ
اضتوازن ػاضبغئؽ ,ػوأحغفظفّ ػضضحد ػطن ػاظتذفره ػتذفرك ػجطغعػ
أجؼزة ػاضدوضظ ػضضدغطرة ػرضغػ ػحدب ػاإلطصفظغفت ػواضتخصصفتػ
وغػع ػاضحطل ػاضثػغل ػسؽ ػاضصفرثظ ػرضؼ ػاضدسفع ػاضطدظؽ,ػ
اضذرطظ,ػاإلدطفف,ػوغحتفجػأحغفظفّػضططوظفتػخفرجغظ.
• وغطصن ػاضػول ػأظؼف ػاضطراب ػطغفجـ ػطؾدفوي ػسؽ ػحغفةػ
اضطجتططفت ػغطصن ػأن ػغصون ػضػ ػإظذارات ػبدغطظ ,ػأو ػبدونػ
إظذارػطدبق,ػغؼددػحغفةػاضطواطظغنػطفػبغنػوسغفتػوإصفبفتػ
خطغرةػوطتودطظ,ػوغتدببػسؽػتذرغدػآالفػاضطواطظغن.

تعرٌفات متعددة للكارثة ( (DISASTER
حددتكا ػاضطظظطات ػواضكغئات ػاضدوضغظ ػواضوطظغظ ػاضطتخصصظ،ػ
وغذترط ػسي ػاضتطرغف ػاضوضوح ػواضذطوضغظ ػواإلغجاز ػودشظػ
اختغارػاضصضطات،ػوطنػعذهػاضتطرغفات :ػ
• تعرٌف هٌئة األمم المتحدة:
اضصارثظ ػعي ػحاضظ ػطفجطظ ػغتأثر ػطن ػجرائكا ػظطط ػاضحغاةػ
اضغوطغظ ػسجأة ػوغصبح ػاضظاس ػبدون ػطداردة ػوغطاظون ػطنػ
وغالتكا ػوغصغرون ػسي ػحاجظ ػإضى ػحطاغظ ػ ،ػوطالبس ػ ،ػوطضجأ ػ،ػ
ورظاغظ ػطبغظ ػواجتطارغظ ػواحتغاجات ػاضحغاة ػاضضرورغظػ
األخرى.ػ

تعرٌفات متعددة للكارثة ( (DISASTER
• تعرٌف المنظمة الدولٌة للحماٌة المدنٌة :
اضصارثظ ػعي ػحوادث ػزغر ػطتوشطظ ػظاجطظ ػرن ػشوى ػاضطبغطظ،ػ
أو ػبدبب ػسطل ػاإلظدان ػوغترتب ػرضغكا ػخدائر ػسي ػاألرواحػ
وتدطغر ػسي ػاضططتضصات ػ ،ػوتصون ػذات ػتأثغر ػذدغد ػرضىػ
االشتصاد ػاضوطظي ػواضحغاة ػاالجتطارغظ ػوتفوق ػإطصاظغاتػ
طواجكتكاػشدرةػاضطواردػاضوطظغظػوتتطضبػطداردةػدوضغظ .ػ

تعرٌفات متعددة للكارثة ( (DISASTER
تعرٌف دلٌل الدفاع المدنً الصناعً:
اضصارثظ ػعي ػحادثظ ػصبغرة ػغظجم ػرظكا ػخدائر ػجدغطظ ػسيػ
األرواحػواضططتضصاتػوشدػتصونػصارثظػطبغطغظػ NATURAL
 DISASTERطردعا ػسطل ػاضطبغطظ ػ(دغول ػ ،ػزالزل ػ ،ػرواصف ػ..ػ
اضخ) ػوشد ػتصون ػصارثظ ػسظغظ ػTECHNICAL DISASTERػ
طردعا ػسطل ػاإلظدان ػدواء ػصان ػإرادغاً ػ(رطداً) ػأم ػال ػإرادغاًػ
(باإلعطال) ػوتتطضب ػطواجكتكا ػططوظظ ػاألجكزة ػاضوطظغظ ػصاسظػ
(حصوطغظ ػوأعضغظ) ػأو ػاضدوضغظ ػإذا ػصاظت ػشدرة ػطواجكتكا ػتفوقػ
اضقدراتػاضوطظغظ.ػ

تعرٌفات خاصة بالكارثة وتبعٌاتها
• حالة الطوارئ :

طوشف ػغكدد ػحغاة ػوراسغظ ػطجطورظ ػصبغرة ػطن ػاألسراد ػططا ػغتطضب ػاتخاذػ
إجراء ػزغر ػارتغادي ػضضتأصد ػطن ػبقائكم ػرضى ػشغد ػاضحغاة ػو ػحصوضكم ػرضىػ
اضرراغظػواضحطاغظ.ػ

• الطارئ:

طوشف ػادتثظائي ػغحتاج ػإضى ػتطبئظ ػاضجطكور ػواظكائه ػسي ػأشصر ػوشتػ
ططصن ،ػوغدتخدم ػاضبطض ػصضطظ ػاضطوارئ ػضضتطبغر ػرن ػحاضظ ػاضصارثظػ
باضرزمػأنػحاضظػاضطوارئػالػترشيػإضىػحدػاضصارثظ.ػ

• الكارثة:

تططل ػخطغر ػسي ػوظائف ػاضطجتطد ػغؤدي ػإضى ػسقدان ػوادد ػضألسراد ػواضطوادػ
واضبغئظػططاػغتجاوزػشدراتػاضتصغفػضدىػاضطجتطدػبطاػضدغهػطنػطوارد.ػ

تعرٌفات خاصة بالكارثة وتبعٌاتها
• الصراع:

غتضطن ػاضحروب ػواضحروب ػاألعضغظ ػواضصراع ػاضطرشي ػواضطدصريػ
واضدغظي ػوحاالت ػاضطوارئ ػضطا ػبطد ػاضصراع ػوأغضا ػاضتطكغرػ
اضطرشي.ػ

• الصحة:

ضغدت ػطجرد ػاضخضو ػطن ػاضطرض ػبل ػعي ػحاضظ ػطن ػاضطاسغظ ػاضجددغظػ
واضظفدغظػواالجتطارغظػاضصاطضظ.ػ

تعرٌفات خاصة بالكارثة وتبعٌاتها
• البعد النفسً االجتماعً:

اضطالشظ ػاضتفارضغظ ػبغن ػاضبطدغن ػاضظفدي ػواالجتطاري ػضضفردػ
وتأثغرػصلػطظكطاػرضىػاآلخر.ػ

• البعد النفسً ٌتضمن:

اضططضغات ػاضداخضغظ ،ػاضطاطفغظ ػواضتفصغرغظ ػضضفرد) اضطذاررػ
ورداتػاألسطال(ػ

• البعد االجتماعً ٌتضمن:

اضطالشات ػبغن ػاألسراد ،ػاضظظام ػاألدري ػواضطجتططي ،ػاضقغمػ
االجتطارغظػواضططارداتػاضثقاسغظ.ػ

تعرٌفات خاصة بالكارثة وتبعٌاتها
• تعرٌف إدارة الكارثة

عي ػتظظغم ػوادارة ػاضطوارد ػواضطدؤوضغات ػضضتطاطل ػطد ػجطغدػ
اضجواظب ػاإلظداظغظ ػسي ػحاالت ػاضطوارئ ،ػورضى ػوجه ػاضخصوصػ
اضتأعب ػواالدتجابظ ػواضتطاسي ػطن ػأجل ػتخفغف ػآثار ػاضصوارثػػ
بطاػالػغضرػبخططػاضتظطغظػاضقوطغظ.ػ

• األزمة:

حاضظ ػزغر ػرادغظ ػتخرج ػرن ػظطاق ػاضتحصم ػواضدغطرة ػوتؤدي ػإضىػ
توشف ػحرصظ ػاضططل ػأو ػعبوطكا ػإضى ػدرجظ ػزغر ػططتادة ،ػبحغثػ
تكددػتحقغقػاألعدافػاضططضوبظػسيػاضوشتػاضطحدد.ػ

تعرٌفات خاصة بالكارثة وتبعٌاتها
• المخاطر:

تطرف ػبأظكا ػاضتكدغدات ػاضتي ػتواجه ػحغاة ػاإلظدان ػوططتضصاتهػ
وطقوطاتػبغئته.ػ

• اإلخالء الطبً:

عو ػجزء ػعام ػطن ػاإلخالء ػبذصل ػرام ػ ،ػوضصظه ػغختص ػبفئظ ػططغظظ ػطنػ
اضطتضررغن ػطن ػاضصارثظ .ػوغتم ػإخالء ػاضطصابغن ػواضطتوسغن ػطنػ
طواشد ػاألحداث ػإضى ػطظطقظ ػاضفرز ػاضطبي ػطد ػاضطرور ػبطظطقظػ
اضتطكغر ػسي ػحال ػوجود ػحاالت ػتدطم ػوغضغكا ػظقضكم ػضضطقراتػ
اضصحغظ ػاضطجكزة ػضطصاسحظ ػاألوبئظ ػأو ػاضتدطم ػأو ػاضتطاطل ػطدػ
اضطصابغنػواضجرحى،ػأوػأشدامػتذرغحػاضطوتىػبطدػاضتطرفػرضغكمػ
وبطدعاػغتمػإظكاءػإجراءاتػاضدسنػوسقػخطظػطدبقظػضذضك.ػ

مفهوم الطوارئ
غطؽ ػاضطدتطع ػرظد ػاضدطفع ػبصضطظ ػاضطوارئ ,ػبؾظؼف ػاضحفضظػ
اضتؽ ػتغرض ػسؽ ػحفل ػوجود ػأخطفر ػتؼدد ػاِّطن ػاضػوطؽػ
واضوطظؽ ػاضذفطل ,ػبفإلضفسظ ػضحغفة ػاضطواطظغن ػوططتضصفتؼمػ
اضخفصظ ػوططتضصفت ػاضدوضظ ػاضطفطظ .ػوتطضق ػحفضظ ػاضطوارئ ػرضؼػ
حدث ػزغر ػرفدي ػغذصل ػخطراّ ػحػغػغفّ ػو ػآظغفّ ػغؼدد ػحغفةػ
اإلظدفن ػوغتطضب ػتدخال ػطبفذرا ػوسورغف ,ػوعؽ ػرطضغظػ
طدتطرة ػغذترك ػسغؼف ػجطغع ػاِّسراد ػواضجطفرفت ,ػرضؼ ػأنػ
تدار ػاضبضد ػطن ػشبل ػاضطختصغن ػضضتخغغف ػطن ػاآلثفر ػاضظفجطظػ
رنػاضصوارث.

إطار سنداي
اعتم ػإطار ػدظداي ػسي ػاضحد ػطن ػطخاطر ػاضصوارث ػضضفترة ػ-2015
 ،2030ػوشد ػتم ػارتطاده ػباضغابان ػسي ػ 18ػطارس ػ 2015ػوعو ػظاتجػ
رنػتذاوراتػجرت ػبغنػاضطظظطاتػاضدوضغظػاضطختصظػواضحصوطاتػ
وبدرم ػطن ػطصتب ػاألطم ػاضطتحدة ػضضحد ػطن ػطخاطر ػاضصوارث ػحدبػ
طضبػاضجططغظػاضطاطظػضألطمػاضطتحدة.ػوغطتبرػاطارػدظدايػاالطارػ
اضبدغلػإلطارػرطلػعغوزوػػ2015-2005مػواضذيػغكتمػباضوشاغظػ
طنػاضصوارثػاضطبغطغظػواضتأعبػضكاػوتخفغفػخططػرطضكا.ػ

إطار سنداي
وغدطؼ ػاضطجتطع ػاضدوضؽ ػضتطبغق ػإطفر ػدظداي ػرضؼ ػطخفطرػ
اضصوارثػاضطحدودةػواضصبغرة,ػواضطتصررةػوزغرػاضطتصررةػ
واضطغفجئظ ػواضبطغئظ ػاضتؽ ػتظتق ػرن ػاضطخفطر ػاضطبغطغظ ػأوػ
اضبذرغظ ,ػوغؼدف ػاضطجتطع ػاضدوضؽ ػضالدترذفد ػبؿطفرػ
دظداي ػسؽ ػإدارة ػطخفطر ػاضصوارث ػاضتؽ ػتؤثر ػرضؼ ػاضتظطغظػ
طن ػطظظور ػطتطدد ػاضطخفطر ػرضؼ ػجطغع ػاضطدتوغفتػ
واضػطفرفتػاضطختضغظ.

إطار سنداي
غدطؼ ػاطفر ػدظداي ػالدتطرارغظ ػاضططل ػوتظغغذ ػخططػ
اضتظطغظ ػسؽ ػاضدوضظ ػاضتؽ ػتتطرض ػضضطخفطر ػطع ػاضتصدي ػضؼفػ
واضحد ػطظؼف ,ػواتػفء ػطخفطر ػجدغدة ػشد ػتدفعم ػسؽ ػخدفئرػ
جدغدةػوتطزغزػاضػدرةػرضؼػاضطواجؼظ.ػ
وغؼدفػاإلطفرػإضؼػاضغؼمػاضذفطلػضصفسظػاضطخفطرػوشفبضغتؼفػ
ضضتضرر ػوخصفئص ػاضخطر ػوتطزغز ػاالدوار ػاضوطظغظ ػسؽ ػإدارةػ
اضطخفطر ,ػواضػدرة ػرضؼ ػاضطواجؼظ ػواضتػضغل ػطن ػتطرضػ
اضػطفع ػاضصحؽ ػواالجتطفرؽ ػضضطخفطر ػطع ػتطزغز ػاضتطفونػ
اضدوضؽػسؽػاضطذفرصظػبطواجؼظػاضطخفطرػ

مفهوم األزمة وإدارتها
تختضفػاِّزطظػرنػاضصفرثظػطنػحغثػاضطغؼومػوطنػحغثػاضغترةػاضزطظغظ,ػ
بحغثػغطصنػأنػتطتدػضغتراتػزطظغظػطتودطظػأوػطوغضظ,ػوتذتركػطعػ
اضصوارث ػواضطوارئ ػسؽ ػطغفجؾتؼف ,ػوغتم ػاضتطفطل ػططؼف ػطن ػشبل ػسرقػ
طتخصصظ ػطؤعضظ ػرضطغفّ ػوطؼظغفّ ػوغطصن ػتدطغظ ػاضتوترات ػاِّطظغظ ػبغنػ
اضدولػبفِّزطظ.ػ
• مفهوم األزمة:

تحدث ػظتغجظ ػتراصطفت ػطجطورظ ػتؾثغرات ػأو ػأحداث ػطغفجئظ ػتؤثرػ
رضؼ ػاضطػوطفت ػاضرئغدغظ ػضضدوضظ ػأو ػاإلشضغم ,ػوصطف ػوتذصل ػتؼدغدػ
صرغّّ ػواضّّ ػضبػفء ػاضظظفم ػ ,ػوتطتبر ػطوشف ػطغفجـ ػغحتفج ػالتخفذػ
شرارػدرغعػضضحدػطنػاِّخطفرػاضظفتجظػرنػاظتذفرعفػوتودطؼف,ػوطنػ
اضطالحظػتذفبكػاِّدبفبػواضظتفئقػططفػغؤثرػرضؼػصفظطؽػاضػرارػسؽػ
اضدغطرةػرضغؼف,ػوغضربػاضطصفضّّػاضػوطغظ.ػ

مفهوم إدارة األزمات
• مفهوم إدارة األزمات:

عؽػإدارةػضألوشفتػاضحرجظػاضطرتبطظػبغتراتػزطظغظػطحدودة,ػ
وغطصن ػأن ػتصون ػبغطل ػاضبذر ػوتظغذ ػبوادطظ ػاآلخرغنػ
ربر ػتخطغط ػوتظظغم ػورشفبظ ػطجؼوداتؼم ػضتحػغق ػعدفػ
ططغن ,ػبؾشل ػاضتصفضغف ػوحدب ػاضطوارد ػاضطبغطغظ ػاضطتفحظ,ػ
سؼؽػضغدتػصفضطذصضظػبلػتحتفجػضضتغصغرػواضجؼدػاضطظظمػ
ضضتطفطل ػططؼف ,ػوعؽ ػدضدضظ ػطن ػاإلجراءات ػاضتؽ ػتػوم ػبؼفػ
اضغرق ػاضطتخصصظ ػإلدارة ػاِّزطفت ,ػضطواجؼظ ػ ػاِّحداث ػطنػ
بداغتؼف ػوحتؼ ػظؼفغتؼف ,ػوتحتفج ػضػرارات ػدرغطظ ػططتطدةػ
رضؼػاضبغفظفتػواضططضوطفتػاضطتوسرةػحدبػردةػاضغطل.ػ

خصائص األزمات
تطتفزػرنػزغرعفػطنػاضحوادثػبؾربعػخصفئصػوعؽ:ػ
• اضطغفجؾة :ػططف ػغدبب ػتؼدغد ػضضطصفضّّ ػاضطفطظ ػوزطوض ػسؽػ
اضططضوطفت ػاضطتطضػظ ػبفِّزطظ ػوشد ػغصون ػطغفجئفّ ػسؽ ػاضطصفنػ
واضزطفنػأوػاِّدضوبػبذضكػتحتفجػضتخطغطػدرغعػودشغق.ػ
• تطتفزػاِّزطظػرنػاضطذصضظػأوػاضصدطظػأوػاضصفرثظػِّظؼفػتدببػ
سؽػإصفبظػطػوطفتػاضغردػاضرئغدغظ.ػ
• تؼدغد ػاِّعداف ػواضطصفضّّ ػوأطن ػاضدوضظ ػاضخفرجظ ػأو ػاضداخضؽػ
واضذرغطظ ػاضددتورغظ ,ػوعذا ػغتطضب ػدررظ ػاضتدخلػ
ضطواجؼتؼف,ػواضتحصمػبؼف.ػ
• ضغقػاضوشت:ػبدببػأنػاضحدثػطغفجـػوالػغتوسرػأوشفتػصفسغظػ
ضضتحصم ػبفضدغطرة ػورضغؼف ػبدؼوضظ ,ػسفضتطفطل ػططؼف ػغحتفجػ
ضضدررظػ

أنواع الكوارث
• تتظوع ػاضصوارث ػسي ػتوزغطكا ػوحجطكا ػوطبغطتكا ػوزطنػ
وطصان ػوشوع ػاضصارثظ ،ػواضدبب ػاضرئغدي ػضوشوعػ
اضصارثظػوطنػخاللػاضجدولػاضتاضيػغطرفػأظواعػاضصوارث:ػ

أنواع
الكوارث
من حٌث
الحجم

أسباب
الوقوع

مكان
الوقوع

زمن
الوقوع

الكوارث من حٌث أسباب الوقوع
أنواع الكوارث من حٌث أسباب الوقوع.
م

أنواع
الكوارث

مفهوم الكوارث

1

الكوارث
الطبٌعٌة

هً التً ال ٌتحكم بها اإلنسان بل الطبٌعة ,وٌمكن أن ٌكون لإلنسان سبب فً
زٌادة حجمها ,من خالل عدم إتباع التعلٌمات الالزمة للحد منها ,ومن أمثلتها
الزالزل ,البراكٌن ,الفٌاضات ,األعاصٌر ,االنهٌارات األرضٌة ,الجفاف وندرة
المٌاه ,غزو الحشرات الضارة كالجراد.

2

الكوارث
من صنع
البشر

ٌلعب اإلنسان دورا هاما فً وقوعها على أن ٌصنعها اإلنسان عمدا أو
إهمال ,أو سوء استخدام للتكنولوجٌا ,وٌستطٌع اإلنسان التحكم فً إدارتها
والسٌطرة علٌها والحد من انتشارها عبر التحكم بمنافذها ,ومن أمثلتها الغزو
والحروب ,االضطرابات األمنٌة ,الحوادث البٌئٌة كاإلشعاع ,العملٌات
اإلرهابٌة والخطف.

3

الكوارث
المهجنة

هذا النوع مركب من النوعٌن السابقٌن ,وتبدأ بفعل اإلنسان ثم تتدخل
الطبٌعٌة ,وإهمال اإلنسان ٌتسبب فً زٌادة حجمها ,وٌمكن أن تتداخل مع
النوعٌن السابقٌن ,ومن أمثلتها اإلهمال فً السدود ,حرائق الغابات الكبرى,
حوادث الطائرات والسفن.

الكوارث من حٌث الحجم
أنواع الكوارث من حٌث حجمها.
م

أنواع
الكوارث

المفهوم

1

كوارث
فردٌة

هً كوارث تحدث ألفراد وعائالت وٌتضرر منها ممتلكات لفرد أو مجموعة
أفراد ,وتكون خسائرها محددة وبسٌطة على صعٌد األشخاص والممتلكات,
وٌمكن السٌطرة علٌها بسهولة من صاحبها ,وٌمكن إعادة حٌاة المتضرر
للحٌاة لطبٌعتها بسهولة.

2

كوارث
جماعٌة

هً كوارث تتسبب فً الضرر ألعداد كبٌرة من المواطنٌن ,وتترك خسائر
مادٌة كبٌرة فً األرواح والممتلكات العامة والخاصة ,مثل كوارث السٌول
والزالزل والفٌضانات وحاالت التسمم الجماعٌة ,وتتطلب جهود كبٌرة
الحتواء ومعالجة أثارها السلبٌة على الصعٌد النفسً واالجتماعً
واالقتصادي ,وغٌرها.

الكوارث من حٌث مكان الوقوع
أنواع الكوارث من حٌث مكان الوقوع.
م

أنواع
الكوارث

1

كوارث
محلٌة

هً كوارث تحدث على مستوى محلً صغٌر كالمدن والقرى واألحٌاء.

2

كوارث
وطنٌة

هً كوارث تؤثر فً حدوثها على فئة كبٌرة من الدولة ,وٌمكن أن تكون
على مستوى إقلٌم أو دولة وهً بحاجة لجهود على المستوى الوطنً أو
تحتاج الستغاثة من الدول واألقالٌم المجاورة.

3

كوارث
دولٌة

وهً تحدث نتٌجة الحروب ,أو الصراعات ,أو األعاصٌر وتسرب
اإلشعاعات النووٌة ,نتٌجة انفجار بمفاعالت ,وهذا النوع ٌتطلب تدخالت
من الهٌئات والمؤسسات الدولٌة.

مفهوم الكوارث

الكوارث من حٌث زمن الوقوع
أنواع الكوارث من حٌث زمن وقوعها.
م

أنواع
الكوارث

المفهوم

1

الكوارث
المباغتة

هً كوارث مفاجئة سرٌعة الهجوم واالنتشار ,ألنها تحدث دون توقع مثل
حرائق الغابات والزالزل ,وغٌرها ,وهذه تتطلب إجراءات سرٌعة للحد من
انتشار أضرارها البشرٌة والمادٌة ,وتحتاج لتكاثف الجهود غٌر العادٌة.

2

الكوارث
الموسمٌة

هً كوارث ٌرتبط وقوعها فً زمن محدد ,مما ٌسهل اتخاذ االحتٌاطات
الالزمة لمواجهتها والحد من آثارها السلبٌة ,وغالبا تنتج عن سوء
األحوال الجوٌة ,وتحتاج لتوعٌة للمواطنٌن للحد من أضرارها والسٌطرة
علٌها ,مثل الفٌضانات فً الشتاء.

تصنٌف الكوارث

الكارثة
م

السنة

1

طبٌعة الكارثة

2

المستهدف

جدول تحلٌل مخاطر الكوارث الحربٌة السابقة على غزة
حرب غزة
حرب غزة
2009-2008

2012
كارثة بشرٌة حربٌة (تهدٌدات عالٌة)

تدمٌر  +ارهاب

الهدف
4

2014

االقتصاد –المجتمع – البٌئة -المإسسات (بدرجات متصاعدة)

3

القصد

حرب غزة

تدمٌر

تدمٌر  +ارهاب

على مستوى (االقتصاد – المجتمع – البٌئة ،البٌئة الحضرٌة والعمرانٌة)
مقصودة

5

مسرح الكارثة

اسرائٌل -فلسطٌن

اسرائٌل -فلسطٌن

اسرائٌل -فلسطٌن

6

مصدر الكارثة

لها جذور

لها جذور

لها جذور

7

المدة

قصٌرة ٌ 21وم

قصٌرة  8أٌام

قصٌرة ٌ 51وم

8

التكرار

شبه دوري

9

األثر

تغٌٌر (سكانً -عمرانً -بٌئً -اقتصادي)

10

مستوى المعالجة المطلوبة

محلٌة  +اقلٌمٌة  +دولٌة (تعدد مستوٌات المعالجة تصاعدٌا ً حسب التكرار)

11

عمق التؤثٌر

تؤثٌر هٌكلً (كافة هٌاكل الدولة والمجتمع)

12

وتٌرة النمو (مقاسة باألثر)

فجائٌة

متنامٌة

متنامٌة

سمات الكارثة
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تتفبعػأحداثؼفػبدررظ.
تتدببػسؽػدرجظػرفضغظػطنػاضتوتر.
تتدببػسؽػضعطػظغدؽػورصبؽػعفئل.
ظػصػاضبغفظفتػواضططضوطفتػاضخفصظػبفضصفرثظ.
تجبرػاضطواطظغنػرضؼػاضتحدي.
تتطضبػابتصفرػأدفضغبػوظظمػطواجؼظػزغرػطؾضوسظ.
تتطضبػتوسغرػأشصؼػاضطفشفتػواإلطصفظغفتػاضطتفحظ.
تدتوجبػظظمػاتصفالتػرضؼػطدتوىػرفضؽ.
تحتفجػضدرجظػرفضغظػطنػاضتظبؤ,ػوططداتػوتػظغفتػرفضغظػ

أهذاف انتخطيط نهكوارث وانطوارئ
منع األزمات والكوارث من
الوقوع قدر المستطاع
احتواء الضرر في
حالة وقوعها

أهداف التخطيط
لمكوارث والطوارئ
إعطاء رد فعل منظم
لمكارثة

تقميل الفوضى التي
تصاحب وقوع الكارثة

• تنقسم الجهات التً تتعامل مع الكارثة الى جزأٌن رئٌسٌٌن
وهما
• الجزء األولٌ :تعلق بالمإسسات صاحب الدور األساسً.
• الجزء الثانًٌ :تعلق بالمإسسات صاحبة الدور المساند.

• الجهات الشرٌكة المساندة هناك العشرات من الجهات المساندة والتً
لها دور كبٌر ال ٌقل عن دور األجهزة السابقة ولكن تختلف أدوارهم
ما بٌن التخطٌط أو التصدي للكوارث ،أو إعادة الحالة لطبٌعتها السابقة
قبل الكارثة ومنهم وزارة المالٌة والتً تسعى لتوفٌر جمٌع الموارد
المالٌة الالزمة لنجاح العملٌات اإلغاثٌة ،ووزارة الزراعٌة التً ٌتمثل
دورها فً حماٌة المزروعات وتحقٌق األمن الغذائً ،وزارة االقتصاد
والتً تهتم بحماٌة المستهلك أثناء الكارثة وقبلها وبعدها ،ووزارة
األشغال العامة واإلسكان عبر إٌجاد المعدات الثقٌلة التً تستخدم فً
عملٌات اإلنقاذ واإلغاثة أثناء الكارثة وتجهٌز خطط اإلسكان المإقت
للفترة الالحقة للكارثة والتً تسمى علمٌة اإلنعاش المبكر ،وتجهٌز
خطط إعادة إعمار المبانً والمنشآت ،ووزارة الحكم المحلً والشئون
االجتماعٌة التً تساعد فً تؤمٌن الطعام لمراكز االٌواء ،وسلطة جودة
البٌئة التً تسرع بالتدخل لمنع استنزاف المصادر الطبٌعٌة والتخلص
من المخلفات الحربٌة المإثرة على البٌئة بالتنسٌق مع المختصٌن.

المخاطر= األخطار * القابلية لإلصابة \ القذرة

اوراق عمم نهمناقشة ويمكن اعذادها خالل انمساق:
•
•
•
•

دور العملٌات المركزٌة فً الكوارث
دور مركز القٌادة والتحكم والسٌطرة فً التصدي للكارثة
الدور المٌدانً للعملٌات المركزٌة فً مواجهة الكوارث.
دراسة مقارنة بٌد دور المدٌرٌة العامة للعملٌات المركزٌة فً
مواجهة الكوارث وبٌن المجلس األعلى للدفاع المدنً
الفلسطٌنً.

التخطٌط السلٌم لمواجهة الكارثة ٌوفر على
الدولة تكالٌف النفقات التشغٌلٌة فً غٌر
موضعها.

شكرا لحسن االستماع

