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 برنامج ماجستير األزمات والكىارث



 مقدمة

ػػواضحضولػاضططفغغرػبوضعػواِّشفضغمػاضدولػصفسظػتؼتم
ػواضتظبؤػطخفطرعفػطنػواضحدػ,اضصوارثػاظتذفرػضطظعػاضطظفدبظ
ػػاضودفئلػبفدتخدامػ,رظؼفػاضظفتجظػاضدضبغظػبفآلثفر

ػبغنػاضغروقػططرسظػاضطؼمػسطنػضذاػ.اضحدغثظػاضتصظوضوجغظ
ػػآضغفتػرضؼػاضتطرفػضغتمػ,اضطوارئػوإدارةػواِّزطفتػ,اضصوارث
ػضضطوارئػاضتخطغطػوغطتطدػ,حدةػرضؼػطظؼطفػصلػطعػاضتطفطل
ػتصونػِّظؼفػواضتظبؤاتػاضتوشطفتػرضؼػواضصوارثػواِّزطفت
ػطنػتبدأػردغدةػحضولػعظفكػضؼذاػ,ردةػطدتوغفتػوضؼفػ.طغفجئظ

ػ,اإلرالمػوودفئلػ,اضتظغغذغظػثمػاضتذرغطغظػاضدضطفت
ػاضطفطظػاضدالطظػضتحػغقػواِّصفدغطغظػاضتطضغطغظػواضطؤددفت

 .اضصوارثػطنػواضحد
 



 تقدٌم

ػرضؼػصبغرةػطخفطرػرفمػبذصلػواِّزطفتػاضطوارئ تطثل
ػواضبراصغنػاضزالزلػوصذضكػ,اضطواطظغنػوططتضصفتػحغفة

ػػواضبظغظػضضطظذؽتػدطفرػطنػ,وزغرعفػواضحرائقػواِّرفصغر
ػػوشورؼفػزطنػطحددػزغرػاضصفرثظػتصونػطفػوزفضبّفػ.اضتحتغظ
ػاضصوارثػطغفعغمػرضؼػاضتطرفػطنػالبدػضذضكػ,بفضضبط
 ػػ.اضطوارئػوحفضظػواضصفرثظػاِّزطظػبغنػاضغرقػوططرسظ

 



 مفاهٌم الكوارث

ػ,طغفجـػحدثػبحدوثػصفرثظػصضطظػذصرػرظدػاضطدتطعػغغؼم
ػبطضفرػوتتدببػ,خطورتػػبطدىػاإلظدفنػططرسظػدون

ػوغطصنػ,اضحغظػاضصفئظفتػوجطغعػاإلظدفنػرضؼػتؤثرػصبغرة
ػػ,دوضظػطنػأصثرػتضربػدوضؽػطدتوىػرضؼػصبغرةػتصونػأن
ػاضصفرثظػوتتدمػ,طحضغظػصعغرةػأوػ,أشفضغمػردةػأوػدوضظػأو

ػضططفضجظػصبغرّاػوشتّفػوتتطضبػ,اِّحداثػوتتفبعػ,بفضطغفجئظ
 .رظؼفػاضظفتجظػاضدضبغظػاآلثفر

 



 مفاهٌم الكوارث

   :اللغىي المفهىم•
ػدفءهػوَأْصَرثػػَصْرثّفػوَغْصُرُثػػَغْصِرُثػػاَِّْطُرػَصَرَثػػ(ػصرثػ)

ػَصَرَثػػغػفلػوالػاَِّصططؽػشفلػاضَطَذػََّظػطظػػوَبَضَغػرضغػػواذتدَّ
ػاضُصَرُبػُتَجضَّؼػوشدػشفلػشدػُرؤبظػَأنَّػرضؼػَأْصَرَثػػغػفلػوِإظطف

ػَأيػصفِرثٍظػوَزْطرٍةػُطِضِؼَثظػَدْصرةػسؽػَرِضؽؼػحدغثػوسؽػاضَصواِرُث
ػطفػوغػفلػاضَطَذػَّظػطظػػَبَضَغػَأيػاضَعمُّػَصَرثػػطنػذفشَّظػذدغدة
ػطنػُدّدىػُغَخضِّظفػضمػُشسؽػحدغثػوسؽػبػػُأبفضؽػطفػَأيػضػػَأْصَتِرُث
ػوالػُأبفضؽػطفػَأيػبػػَأْصَتِرُثػطفػغػفلػواْصَتَرثػرغدؼػبطد

ػ(ػاضصفرثظ)ػ,اإلثبفتػسؽػعظفػجفءػوشدػاضظغؽػسؽػِإالَّػُغدتططل
ػاضصوارثػصرثتػػوغػفلػصوارثػ(ػجػ)ػواضذدةػاضطظغطظػاضظفزضظ
 .أشضػتػ

 



 مفاهٌم الكوارث

ػػبصظعػأوػطبغطؽػبغطلػغصونػطفػزفضبّفػطغفجـػحدثػعؽ•
ػسؽػخضلػوغحدثػ,ضضبالدػاضوطظغظػاضطصفضّّػوغؼددػ,اضبذر

ػػجطغعػتذفركػاظتذفرهػطنػضضحدػوأحغفظّفػ,اضبغئؽػاضتوازن
ػواضتخصصفتػاإلطصفظغفتػحدبػرضغػػضضدغطرةػاضدوضظػأجؼزة
ػ,اضطدظؽػاضدسفعػرضؼػاضصفرثظػسؽػاضثػغلػاضحطلػوغػع

 .خفرجغظػضططوظفتػأحغفظّفػوغحتفجػ,اإلدطففػ,اضذرطظ
ػحغفةػسؽػطؾدفويػطغفجـػاضطرابػأظؼفػاضػولػوغطصن•

ػبدونػأوػ,بدغطظػإظذاراتػضػػغصونػأنػغطصنػاضطجتططفت
ػوإصفبفتػوسغفتػبغنػطفػاضطواطظغنػحغفةػغؼددػ,طدبقػإظذار
 .اضطواطظغنػآالفػتذرغدػسؽػوغتدببػ,وطتودطظػخطغرة

 



 DISASTER)  )  تعرٌفات متعددة للكارثة

ػػاضطتخصصظ،ػواضوطظغظػاضدوضغظػواضكغئاتػاضطظظطاتػحددتكا
ػػودشظػواإلغجازػواضذطوضغظػاضوضوحػاضتطرغفػسيػوغذترط
ػ:  اضتطرغفاتػعذهػوطنػاضصضطات،ػاختغار

 :تعرٌف هٌئة األمم المتحدة •
ػاضحغاةػظططػجرائكاػطنػغتأثرػطفجطظػحاضظػعيػاضصارثظ
ػػطنػوغطاظونػطداردةػبدونػاضظاسػوغصبحػسجأةػاضغوطغظ
ػػ،ػوطضجأػ،ػوطالبسػ،ػحطاغظػإضىػحاجظػسيػوغصغرونػوغالتكا
ػاضضرورغظػاضحغاةػواحتغاجاتػواجتطارغظػطبغظػورظاغظ
ػ.األخرى



 DISASTER)  )  تعرٌفات متعددة للكارثة

 :تعرٌف المنظمة الدولٌة للحماٌة المدنٌة •

ػاضطبغطظ،ػشوىػرنػظاجطظػطتوشطظػزغرػحوادثػعيػاضصارثظ
ػاألرواحػسيػخدائرػرضغكاػوغترتبػاإلظدانػسطلػبدببػأو

ػػرضىػذدغدػتأثغرػذاتػوتصونػ،ػاضططتضصاتػسيػوتدطغر
ػإطصاظغاتػوتفوقػاالجتطارغظػواضحغاةػاضوطظيػاالشتصاد
ػ. دوضغظػطداردةػوتتطضبػاضوطظغظػاضطواردػشدرةػطواجكتكا

 



 DISASTER)  )  تعرٌفات متعددة للكارثة

   :الصناعً المدنً الدفاع دلٌل تعرٌف

ػسيػجدغطظػخدائرػرظكاػغظجمػصبغرةػحادثظػعيػاضصارثظ
 NATURALػطبغطغظػصارثظػتصونػوشدػواضططتضصاتػاألرواح

DISASTER ػ..ػرواصفػ،ػزالزلػ،ػدغول)ػاضطبغطظػسطلػطردعا
ػTECHNICAL DISASTERػسظغظػصارثظػتصونػوشدػ(اضخ

ػػإرادغًاػالػأمػ(رطدًا)ػإرادغًاػصانػدواءػاإلظدانػسطلػطردعا
ػػصاسظػاضوطظغظػاألجكزةػططوظظػطواجكتكاػوتتطضبػ(باإلعطال)
ػتفوقػطواجكتكاػشدرةػصاظتػإذاػاضدوضغظػأوػ(وأعضغظػحصوطغظ)

ػ.اضوطظغظػاضقدرات
 



 تعرٌفات خاصة بالكارثة وتبعٌاتها

   : الطوارئ حالة•
ػاتخاذػغتطضبػططاػاألسرادػطنػصبغرةػطجطورظػوراسغظػحغاةػغكددػطوشف
ػرضىػحصوضكمػوػاضحغاةػشغدػرضىػبقائكمػطنػضضتأصدػارتغاديػزغرػإجراء

ػ.واضحطاغظػاضرراغظ
   :الطارئ•

ػوشتػأشصرػسيػواظكائهػاضجطكورػتطبئظػإضىػغحتاجػادتثظائيػطوشف
ػاضصارثظػحاضظػرنػضضتطبغرػاضطوارئػصضطظػاضبطضػوغدتخدمػططصن،
ػ.اضصارثظػحدػإضىػترشيػالػاضطوارئػحاضظػأنػباضرزم

   :الكارثة•
ػواضطوادػضألسرادػواددػسقدانػإضىػغؤديػاضطجتطدػوظائفػسيػخطغرػتططل

ػ.طواردػطنػضدغهػبطاػاضطجتطدػضدىػاضتصغفػشدراتػغتجاوزػططاػواضبغئظ
 



 تعرٌفات خاصة بالكارثة وتبعٌاتها

   :الصراع•
ػواضطدصريػاضطرشيػواضصراعػاألعضغظػواضحروبػاضحروبػغتضطن
ػػاضتطكغرػوأغضاػاضصراعػبطدػضطاػاضطوارئػوحاالتػواضدغظي
ػ.اضطرشي

   :الصحة•
ػػاضجددغظػاضطاسغظػطنػحاضظػعيػبلػاضطرضػطنػاضخضوػطجردػضغدت

ػ.اضصاطضظػواالجتطارغظػواضظفدغظ
 



 تعرٌفات خاصة بالكارثة وتبعٌاتها

   :االجتماعً النفسً البعد•
ػضضفردػواالجتطاريػاضظفديػاضبطدغنػبغنػاضتفارضغظػاضطالشظ
ػ.اآلخرػرضىػطظكطاػصلػوتأثغر

   :ٌتضمن النفسً البعد•
ػػاضطذارر(  ضضفردػواضتفصغرغظػاضطاطفغظػ،اضداخضغظػاضططضغات
ػ)األسطالػوردات

  :ٌتضمن االجتماعً البعد•
ػاضقغمػ،واضطجتططيػاألدريػاضظظامػ،األسرادػبغنػاضطالشات

ػ.اضثقاسغظػواضططارداتػاالجتطارغظ
 



 تعرٌفات خاصة بالكارثة وتبعٌاتها

 الكارثة إدارة تعرٌف•
ػػجطغدػطدػضضتطاطلػواضطدؤوضغاتػاضطواردػوادارةػتظظغمػعي

ػاضخصوصػوجهػورضىػاضطوارئ،ػحاالتػسيػاإلظداظغظػاضجواظب
ػػاضصوارثػآثارػتخفغفػأجلػطنػواضتطاسيػواالدتجابظػاضتأعب

ػ.اضقوطغظػاضتظطغظػبخططػغضرػالػبطا
   :األزمة•

ػإضىػوتؤديػواضدغطرةػاضتحصمػظطاقػرنػتخرجػرادغظػزغرػحاضظ
ػػبحغثػططتادة،ػزغرػدرجظػإضىػعبوطكاػأوػاضططلػحرصظػتوشف
ػ.اضطحددػاضوشتػسيػاضططضوبظػاألعدافػتحقغقػتكدد



 تعرٌفات خاصة بالكارثة وتبعٌاتها

   :المخاطر•
ػػوططتضصاتهػاإلظدانػحغاةػتواجهػاضتيػاضتكدغداتػبأظكاػتطرف

ػ.بغئتهػوطقوطات
   :الطبً اإلخالء•
ػطنػططغظظػبفئظػغختصػوضصظهػ،ػرامػبذصلػاإلخالءػطنػعامػجزءػعو

ػطنػواضطتوسغنػاضطصابغنػإخالءػوغتمػ.اضصارثظػطنػاضطتضررغن
ػػبطظطقظػاضطرورػطدػاضطبيػاضفرزػطظطقظػإضىػاألحداثػطواشد

ػضضطقراتػظقضكمػوغضغكاػتدطمػحاالتػوجودػحالػسيػاضتطكغر
ػطدػاضتطاطلػأوػاضتدطمػأوػاألوبئظػضطصاسحظػاضطجكزةػاضصحغظ

ػرضغكمػاضتطرفػبطدػاضطوتىػتذرغحػأشدامػأوػ،واضجرحىػاضطصابغن
ػ.ضذضكػطدبقظػخطظػوسقػاضدسنػإجراءاتػإظكاءػغتمػوبطدعا



 مفهوم الطوارئ

ػاضحفضظػبؾظؼفػ,اضطوارئػبصضطظػاضدطفعػرظدػاضطدتطعػغطؽ
ػاضػوطؽػاِّطنػتؼددػأخطفرػوجودػحفلػسؽػتغرضػاضتؽ

ػػوططتضصفتؼمػاضطواطظغنػضحغفةػبفإلضفسظػ,اضذفطلػواضوطظؽ
ػرضؼػاضطوارئػحفضظػوتطضقػ.اضطفطظػاضدوضظػوططتضصفتػاضخفصظ
ػػحغفةػغؼددػآظغّفػوػحػغػغّفػخطرّاػغذصلػرفديػزغرػحدث

ػػرطضغظػوعؽػ,وسورغفػطبفذراػتدخالػوغتطضبػاإلظدفن
ػأنػرضؼػ,واضجطفرفتػاِّسرادػجطغعػسغؼفػغذتركػطدتطرة

ػػاضظفجطظػاآلثفرػطنػضضتخغغفػاضطختصغنػشبلػطنػاضبضدػتدار
 .اضصوارثػرن

 



 إطار سنداي

-2015ػضضفترةػاضصوارثػطخاطرػطنػاضحدػسيػدظدايػإطارػاعتم
ػظاتجػوعوػ2015ػطارسػ18ػسيػباضغابانػارتطادهػتمػوشدػ،2030
ػواضحصوطاتػاضطختصظػاضدوضغظػاضطظظطاتػبغنػجرتػتذاوراتػرن

ػحدبػاضصوارثػطخاطرػطنػضضحدػاضطتحدةػاألطمػطصتبػطنػوبدرم
ػاالطارػدظدايػاطارػوغطتبرػ.اضطتحدةػضألطمػاضطاطظػاضجططغظػطضب

ػػباضوشاغظػغكتمػواضذيػم2015-2005ػػعغوزوػرطلػإلطارػاضبدغل
ػ.رطضكاػخططػوتخفغفػضكاػواضتأعبػاضطبغطغظػاضصوارثػطن



 إطار سنداي

ػطخفطرػرضؼػدظدايػإطفرػضتطبغقػاضدوضؽػاضطجتطعػوغدطؼ
ػاضطتصررةػوزغرػواضطتصررةػ,واضصبغرةػاضطحدودةػاضصوارث
ػػأوػاضطبغطغظػاضطخفطرػرنػتظتقػاضتؽػواضبطغئظػواضطغفجئظ
ػػبؿطفرػضالدترذفدػاضدوضؽػاضطجتطعػوغؼدفػ,اضبذرغظ
ػػاضتظطغظػرضؼػتؤثرػاضتؽػاضصوارثػطخفطرػإدارةػسؽػدظداي

ػاضطدتوغفتػجطغعػرضؼػاضطخفطرػطتطددػطظظورػطن
 .اضطختضغظػواضػطفرفت



 إطار سنداي

ػػخططػوتظغغذػاضططلػالدتطرارغظػدظدايػاطفرػغدطؼ
ػػضؼفػاضتصديػطعػضضطخفطرػتتطرضػاضتؽػاضدوضظػسؽػاضتظطغظ
ػػخدفئرػسؽػتدفعمػشدػجدغدةػطخفطرػواتػفءػ,طظؼفػواضحد
ػ.اضطواجؼظػرضؼػاضػدرةػوتطزغزػجدغدة
ػػوشفبضغتؼفػاضطخفطرػضصفسظػاضذفطلػاضغؼمػإضؼػاإلطفرػوغؼدف
ػإدارةػسؽػاضوطظغظػاالدوارػوتطزغزػاضخطرػوخصفئصػضضتضرر
ػتطرضػطنػواضتػضغلػاضطواجؼظػرضؼػواضػدرةػ,اضطخفطر
ػاضتطفونػتطزغزػطعػضضطخفطرػواالجتطفرؽػاضصحؽػاضػطفع
ػاضطخفطرػبطواجؼظػاضطذفرصظػسؽػاضدوضؽ

 



 مفهوم األزمة وإدارتها

ػ,اضزطظغظػاضغترةػحغثػوطنػاضطغؼومػحغثػطنػاضصفرثظػرنػاِّزطظػتختضف
ػطعػوتذتركػ,طوغضظػأوػطتودطظػزطظغظػضغتراتػتطتدػأنػغطصنػبحغث

ػػسرقػشبلػطنػططؼفػاضتطفطلػوغتمػ,طغفجؾتؼفػسؽػواضطوارئػاضصوارث
ػبغنػاِّطظغظػاضتوتراتػتدطغظػوغطصنػوطؼظغّفػرضطغّفػطؤعضظػطتخصصظ
ػ.بفِّزطظػاضدول

 :األزمة مفهوم•
ػػتؤثرػطغفجئظػأحداثػأوػتؾثغراتػطجطورظػتراصطفتػظتغجظػتحدث
ػػتؼدغدػوتذصلػوصطفػ,اإلشضغمػأوػضضدوضظػاضرئغدغظػاضطػوطفتػرضؼ

ػػالتخفذػغحتفجػطغفجـػطوشفػوتطتبرػ,ػاضظظفمػضبػفءػواضّّػصرغّّ
ػوطنػ,وتودطؼفػاظتذفرعفػرنػاضظفتجظػاِّخطفرػطنػضضحدػدرغعػشرار

ػػسؽػاضػرارػصفظطؽػرضؼػغؤثرػططفػواضظتفئقػاِّدبفبػتذفبكػاضطالحظ
ػ.اضػوطغظػاضطصفضّّػوغضربػ,رضغؼفػاضدغطرة

 



 مفهوم إدارة األزمات

 :األزمات إدارة مفهوم•
ػ,طحدودةػزطظغظػبغتراتػاضطرتبطظػاضحرجظػضألوشفتػإدارةػعؽ

ػاآلخرغنػبوادطظػوتظغذػاضبذرػبغطلػتصونػأنػوغطصن
ػػعدفػضتحػغقػطجؼوداتؼمػورشفبظػوتظظغمػتخطغطػربر
ػ,اضطتفحظػاضطبغطغظػاضطواردػوحدبػاضتصفضغفػبؾشلػ,ططغن
ػػاضطظظمػواضجؼدػضضتغصغرػتحتفجػبلػصفضطذصضظػضغدتػسؼؽ

ػػبؼفػتػومػاضتؽػاإلجراءاتػطنػدضدضظػوعؽػ,ططؼفػضضتطفطل
ػضطواجؼظػ,اِّزطفتػإلدارةػاضطتخصصظػاضغرق ػػطنػاِّحداثػ

ػػططتطدةػدرغطظػضػراراتػوتحتفجػ,ظؼفغتؼفػوحتؼػبداغتؼف
ػ.اضغطلػردةػحدبػاضطتوسرةػواضططضوطفتػاضبغفظفتػرضؼ
 



 خصائص األزمات

ػ:وعؽػخصفئصػبؾربعػاضحوادثػطنػزغرعفػرنػتطتفز
ػسؽػوزطوضػاضطفطظػضضطصفضّّػتؼدغدػغدببػططفػ:اضطغفجؾة•

ػاضطصفنػسؽػطغفجئّفػغصونػوشدػبفِّزطظػاضطتطضػظػاضططضوطفت
ػ.ودشغقػدرغعػضتخطغطػتحتفجػبذضكػاِّدضوبػأوػواضزطفن

ػػتدببػِّظؼفػاضصفرثظػأوػاضصدطظػأوػاضطذصضظػرنػاِّزطظػتطتفز•
ػ.اضرئغدغظػاضغردػطػوطفتػإصفبظػسؽ

ػاضداخضؽػأوػاضخفرجظػاضدوضظػوأطنػواضطصفضّّػاِّعدافػتؼدغد•
ػاضتدخلػدررظػغتطضبػوعذاػ,اضددتورغظػواضذرغطظ
ػ.بؼفػواضتحصمػ,ضطواجؼتؼف

ػصفسغظػأوشفتػغتوسرػوالػطغفجـػاضحدثػأنػبدببػ:اضوشتػضغق•
ػغحتفجػططؼفػسفضتطفطلػ,بدؼوضظػورضغؼفػبفضدغطرةػضضتحصم
ػضضدررظ

 



 أنواع الكوارث

ػػوزطنػوطبغطتكاػوحجطكاػتوزغطكاػسيػاضصوارثػتتظوع•
ػضوشوعػاضرئغديػواضدببػ،اضصارثظػوشوعػوطصان
ػ:اضصوارثػأظواعػغطرفػاضتاضيػاضجدولػخاللػوطنػاضصارثظ

 

 أسباب
 الوقوع

 أنواع

 الكوارث

 من حٌث

 الحجم
 زمن

 الوقوع
 مكان

 الوقوع



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

 م
أنواع 

 الكوارث
 مفهوم الكوارث

1 
الكوارث 

 الطبٌعٌة

 فً سبب لإلنسان ٌكون أن وٌمكن ,الطبٌعة بل اإلنسان بها ٌتحكم ال التً هً

 أمثلتها ومن ,منها للحد الالزمة التعلٌمات إتباع عدم خالل من ,حجمها زٌادة

 وندرة الجفاف ,األرضٌة االنهٌارات ,األعاصٌر ,الفٌاضات ,البراكٌن ,الزالزل

 .كالجراد الضارة الحشرات غزو ,المٌاه

2 

الكوارث 

من صنع 

 البشر

 أو عمدا   اإلنسان ٌصنعها أن على وقوعها فً هاما   دورا   اإلنسان ٌلعب

 إدارتها فً التحكم اإلنسان وٌستطٌع ,للتكنولوجٌا استخدام سوء أو ,إهمال

 الغزو أمثلتها ومن ,بمنافذها التحكم عبر انتشارها من والحد علٌها والسٌطرة

 العملٌات ,كاإلشعاع البٌئٌة الحوادث ,األمنٌة االضطرابات ,والحروب

 .والخطف اإلرهابٌة

3 
الكوارث 

 المهجنة

 تتدخل ثم اإلنسان بفعل وتبدأ ,السابقٌن النوعٌن من مركب النوع هذا

 مع تتداخل أن وٌمكن ,حجمها زٌادة فً ٌتسبب اإلنسان وإهمال ,الطبٌعٌة

 ,الكبرى الغابات حرائق ,السدود فً اإلهمال أمثلتها ومن ,السابقٌن النوعٌن

 .والسفن الطائرات حوادث



 الكوارث من حٌث الحجم
 .الكوارث من حٌث حجمهاأنواع 

 م
 أنواع

 الكوارث
 المفهوم

1 
كوارث 

 فردٌة

 مجموعة أو لفرد ممتلكات منها وٌتضرر وعائالت ألفراد تحدث كوارث هً

 ,والممتلكات األشخاص صعٌد على وبسٌطة محددة خسائرها وتكون ,أفراد

 المتضرر حٌاة إعادة وٌمكن ,صاحبها من بسهولة علٌها السٌطرة وٌمكن

 .بسهولة لطبٌعتها للحٌاة

2 
كوارث 

 جماعٌة

 خسائر وتترك ,المواطنٌن من كبٌرة ألعداد الضرر فً تتسبب كوارث هً

 السٌول كوارث مثل ,والخاصة العامة والممتلكات األرواح فً كبٌرة مادٌة

 كبٌرة جهود وتتطلب ,الجماعٌة التسمم وحاالت والفٌضانات والزالزل

 واالجتماعً النفسً الصعٌد على السلبٌة أثارها ومعالجة الحتواء

 .وغٌرها ,واالقتصادي



 الكوارث من حٌث مكان الوقوع
 .الكوارث من حٌث مكان الوقوعأنواع 

 م
أنواع 

 الكوارث
 مفهوم الكوارث

1 
كوارث 

 محلٌة
 .واألحٌاء والقرى كالمدن صغٌر محلً مستوى على تحدث كوارث هً

2 
كوارث 

 وطنٌة

 تكون أن وٌمكن ,الدولة من كبٌرة فئة على حدوثها فً تؤثر كوارث هً

 أو الوطنً المستوى على لجهود بحاجة وهً دولة أو إقلٌم مستوى على

 .المجاورة واألقالٌم الدول من الستغاثة تحتاج

3 
كوارث 

 دولٌة

 وتسرب األعاصٌر أو ,الصراعات أو ,الحروب نتٌجة تحدث وهً

 تدخالت ٌتطلب النوع وهذا ,بمفاعالت انفجار نتٌجة ,النووٌة اإلشعاعات

 .الدولٌة والمؤسسات الهٌئات من



 الكوارث من حٌث زمن الوقوع
 .الكوارث من حٌث زمن وقوعهاأنواع 

 م
أنواع 

 الكوارث
 المفهوم

1 
الكوارث 

 المباغتة

 مثل توقع دون تحدث ألنها ,واالنتشار الهجوم سرٌعة مفاجئة كوارث هً

 من للحد سرٌعة إجراءات تتطلب وهذه ,وغٌرها ,والزالزل الغابات حرائق

 .العادٌة غٌر الجهود لتكاثف وتحتاج ,والمادٌة البشرٌة أضرارها انتشار

2 
الكوارث 

 الموسمٌة

 االحتٌاطات اتخاذ ٌسهل مما ,محدد زمن فً وقوعها ٌرتبط كوارث هً

 سوء عن تنتج وغالبا   ,السلبٌة آثارها من والحد لمواجهتها الالزمة

 والسٌطرة أضرارها من للحد للمواطنٌن لتوعٌة وتحتاج ,الجوٌة األحوال

 .الشتاء فً الفٌضانات مثل ,علٌها



 تصنٌف الكوارث



 
 غزةمخاطر الكوارث الحربٌة السابقة على تحلٌل  جدول 

 حرب غزة حرب غزة حرب غزة الكارثة  
 2014 2012 2009-2008 السنة م
 (تهدٌدات عالٌة)كارثة بشرٌة حربٌة  طبٌعة الكارثة 1
 (بدرجات متصاعدة)المإسسات  -البٌئة –المجتمع –االقتصاد  المستهدف 2
3 

 الهدف
 ارهاب+ تدمٌر  تدمٌر ارهاب+ تدمٌر 

 (البٌئة، البٌئة الحضرٌة والعمرانٌة –المجتمع  –االقتصاد )على مستوى 
 مقصودة القصد 4
 فلسطٌن -اسرائٌل فلسطٌن -اسرائٌل فلسطٌن -اسرائٌل مسرح الكارثة 5
 لها جذور لها جذور لها جذور مصدر الكارثة 6
 ٌوم 51قصٌرة  أٌام 8قصٌرة  ٌوم 21قصٌرة  المدة 7
 شبه دوري التكرار 8
 (اقتصادي -بٌئً -عمرانً -سكانً)تغٌٌر  األثر 9

 (تعدد مستوٌات المعالجة تصاعدٌاً حسب التكرار)دولٌة + اقلٌمٌة + محلٌة  مستوى المعالجة المطلوبة 10
 (كافة هٌاكل الدولة والمجتمع)تؤثٌر هٌكلً  عمق التؤثٌر 11
 متنامٌة متنامٌة فجائٌة (مقاسة باألثر)وتٌرة النمو  12



 سمات الكارثة

 .بدررظػأحداثؼفػتتفبع•
 .اضتوترػطنػرفضغظػدرجظػسؽػتتدبب•
 .عفئلػورصبؽػظغدؽػضعطػسؽػتتدبب•
 .بفضصفرثظػاضخفصظػواضططضوطفتػاضبغفظفتػظػص•
 .اضتحديػرضؼػاضطواطظغنػتجبر•
 .طؾضوسظػزغرػطواجؼظػوظظمػأدفضغبػابتصفرػتتطضب•
 .اضطتفحظػواإلطصفظغفتػاضطفشفتػأشصؼػتوسغرػتتطضب•
 .رفضؽػطدتوىػرضؼػاتصفالتػظظمػتدتوجب•
ػرفضغظػوتػظغفتػوططداتػ,اضتظبؤػطنػرفضغظػضدرجظػتحتفج•

 



 أهذاف انتخطيط نهكوارث وانطوارئ

 

أهداف التخطيط 
 لمكوارث والطوارئ 

منع األزمات والكوارث من 
 الوقوع قدر المستطاع

احتواء الضرر في 
 حالة وقوعها

إعطاء رد فعل منظم 
 لمكارثة

تقميل الفوضى التي 
 تصاحب وقوع الكارثة



تنقسم الجهات التً تتعامل مع الكارثة الى جزأٌن رئٌسٌٌن •

 وهما

 .ٌتعلق بالمإسسات صاحب الدور األساسً: الجزء األول•

 .ٌتعلق بالمإسسات صاحبة الدور المساند: الجزء الثانً•





 والتً المساندة الجهات من العشرات هناك المساندة الشرٌكة الجهات•

 أدوارهم تختلف ولكن السابقة األجهزة دور عن ٌقل ال كبٌر دور لها

 السابقة لطبٌعتها الحالة إعادة أو للكوارث، التصدي أو التخطٌط بٌن ما

 الموارد جمٌع لتوفٌر تسعى والتً المالٌة وزارة ومنهم الكارثة قبل

 ٌتمثل التً الزراعٌة ووزارة اإلغاثٌة، العملٌات لنجاح الالزمة المالٌة

 االقتصاد وزارة الغذائً، األمن وتحقٌق المزروعات حماٌة فً دورها

 ووزارة وبعدها، وقبلها الكارثة أثناء المستهلك بحماٌة تهتم والتً

 فً تستخدم التً الثقٌلة المعدات إٌجاد عبر واإلسكان العامة األشغال

 المإقت اإلسكان خطط وتجهٌز الكارثة أثناء واإلغاثة اإلنقاذ عملٌات

 وتجهٌز المبكر، اإلنعاش علمٌة تسمى والتً للكارثة الالحقة للفترة

 والشئون المحلً الحكم ووزارة والمنشآت، المبانً إعمار إعادة خطط

 جودة وسلطة االٌواء، لمراكز الطعام تؤمٌن فً تساعد التً االجتماعٌة

 والتخلص الطبٌعٌة المصادر استنزاف لمنع بالتدخل تسرع التً البٌئة

 .المختصٌن مع بالتنسٌق البٌئة على المإثرة الحربٌة المخلفات من



 القذرة \القابلية لإلصابة * األخطار = المخاطر      
 



 :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



 على ٌوفر الكارثة لمواجهة السلٌم التخطٌط

 غٌر فً التشغٌلٌة النفقات تكالٌف الدولة

 .موضعها



 االستماعشكرا لحسن 


