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 مقدمة

عديدة يعاني من الكوارث الطبيعية والتي تترك  لقد كان اإلنسان وعلى مدى سنوات
وكان يصعب على الدول مواجهة تلك الكوارث لقلة  ورائها آثار مدمرة للممتلكات والسكان

مما جعل الخسائر تكون خيالية، والى ما قبل الحرب  متوفرة أو لعدم وجودها الاإلمكانات
الصناعية معروفة حتى حدث التطور وبدأت الدول تصنع  العالمية األولى لم تكن الكوارث

أخذت الدول في تطوير هذه  وفي الدول المعادية األسلحة والتي تحدث الدمار الشامل
 تطور، كما ان )كيميائية - جرثومية - نووية(واع األن األسلحة إلى أن أصبحت متعددة

 المجتمعات البشرية وازدهار الصناعات والعمران وما يترتب عن التكنولوجيا الحديثة من

جعل ، كل ذلك مخاطر إلى جانب الكوارث والنكبات المختلفة التي تحدث من حين آلخر
فظة على العنصر البشري اإلنساني يتطور في ميدان الحماية وذلك بقصد المحا التفكير

مجال مكافحة الكوارث وحماية  تأخذ بكل ما هو جديد فيالحكومات وبدأت  واالقتصادي
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 هااألرواح والممتلكات بالتعاون مع الجهات األخرى من خالل القيام ببعض األعمال من
واحتمال حدوثها وإعداد خطط المواجهة للكوارث ثم االستعداد  تحليل األخطار ودراستها

كما تقوم بعمليات .  المادية والبشرية والفنيةاإلمكاناتكافة  التهيؤ من خالل تجهيزو
دول العالم ، وكذلك سعت وإعادة األوضاع إلى ما كانت عليه قبل الكارثة اإلخالء واإليواء

إلى التفكير في توعية المواطنين بإرشادات السالمة وكيفية التعامل مع المخاطر في حالة 
 . ي األخطار والتقليل من الخسائر البشرية والماديةحدوثها لتفاد

 : مفــهوم الكــارثة 

تغير مفهوم الكوارث في السنوات األخيرة عن المفهوم السابق نتيجة لحدوث العديـد                 
 الكثير من البلـدان راح       خطيرة في   من الكوارث الطبيعية والصناعية تضمنت فيضانات     

  .ضحيتها العديد من األرواح 
 بفعل الطبيعة ، يهدد المصالح القومية للبالد ويخل          حدث مفاجئ غالبا ما يكون    :  الكارثة

  . هزة الدولة المختلفة جبالتوازن الطبيعي لألمور ، وتشارك في مواجهته كافة أ
يقع بمنذرات  .  حياة مجتمع ما     بأنها اضطراب مأساوي مفاجئ في    :  وكذلك تعرف الكارثة  

بسيطة أو بدون إنذار ويتسبب في أو يهدد بوفاة أو إصابات خطيرة أو تشريد أعداد كبيرة                
من أفراد هذا المجتمع تفوق قدرة وإمكانات أجهزة الطوارئ المختصة والسلطات المحلية            

 لها من أماكن    حين التعامل معها في الحاالت العادية ومن ثم تتطلب تحريك وحدات مماثلة           
   .أخرى لمساعدتها في مواجهة الكارثة والسيطرة عليها 

  : مســات الكـارثـة 
تتسم الكوارث بصفة عامة ببعض المالمح المشتركة التي تحدد مـدى إمكانيـة قبولهـا               

   : ومن هذه السمات،ككارثة

  . سرعة وتتابع أحداثها  
  . الدرجة العالية من التوتر  
  .الهائل الضغط النفسي والعصبي  
  . نقص البيانات وبالتالي المعلومات  
   . للمسئولينالتحدي الكبير  
  . ير مألوفة غه هتستجوب ابتكار أساليب ، ونظم ومواج 
  . تستوجب توظيف أمثل للطاقات واإلمكانات المتاحة  
  . تتطلب نظام اتصاالت على مستوى عالي جدا  
  . أجهزة ذات قدرة تقنية عالية تحتاج إلى درجة عالية من التنبؤ ، وبالتالي إلى  
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  : أنــواع الكـــوارث  

  -: تقسم الكوارث إلى ثالثة أنواع رئيسية هي  
  :الكــوارث الطبيعيـة  

وهي التي تتحكم فيها الطبيعة وليس لإلنسان دخال في أسباب وقوعها ولكن قد يتسبب في                
 االحتياطـات المالئمـة     زيادة حجم الخسائر المترتبة على وقوعها باإلهمال وعدم اتخـاذ         

  . لتفادي تلك اآلثار الضارة أو التخفيف من آثارها 
  : ومن أمثلة الكوارث الطبيعية التي ال تدخل للنشاط اإلنساني فيها  

  . الزالزل والبراكين واألعاصير والفيضانات  
  . غزو الجراد والحشرات الضارة  
  . الجفاف ونضوب المواد المائية  
  . األرضية  تاراواالنهياإلنزالقات  

  : كـوارث مـن صـنع البشـر  
يلعب العنصر البشري دورا رئيسيا في وقوعها وهي أما أن تكون من صنع البشر عمدا                

أو سهوا باإلضافة إلى عوامل التقنية األخرى نتيجة اإلهمال والتراخي وسوء االسـتخدام             
به بالتحكم في أسـباب     وتدعو الكوارث المصطنعة أو غير الطبيعية وهذا النوع يمكن تجن         

  : وقوعه ومن تلك الكوارث على بسبيل المثال ال الحصر 
  . التهديد بالغزو العسكري وما يسببه من ويالت  
  .  الرهائن وزرع المتفجرات واحتجازعمليات اإلرهاب بخطف الطائرات  
  . اإلضطرابات العامة والفتن  
  . اء واألرض والماء  الهوإلىحوادث تلوث البيئة مثل تسرب اإلشعاع السام  

  : كــوارث مهجنــة  
وهي نوع مهجن ومركب من النوعين السابقين وفيها تبدأ الكارثة بفعل العامل البشري ثم              
تلعب الطبيعة ويتسبب سوء تصرف اإلنسان في زيادة حجمها عما يجب أن تكـون فـي                

نت متداخلـة مـع     وأن كا ( الحاالت المنفردة لكال النوعين ومن األمثلة الممكنة على ذلك          
  ) : الحاالت السابقة 

  . السـدود انهياراإلهمال التي يؤدي إلى  
  . الحرائق الكبرى للمدن والغابات وغيرها  
  .حوادث الطائرات وغرق السفن وغيرها  

  :ويمكن تقسيم الكوارث إلى
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  طبيعية كوارث 

 واالنزالقات والسيول وهي التي تنتج عن عمليات طبيعية ال دخل لإلنسان فيها الزالزل
  .األرضية وغيرها

 :تكنولوجية كوارث 

يحرزه من تقدم في  وهي تلك التي ترتبط وتتصل بشكل مباشر بما يصنعه اإلنسان وما
القوي الكهربائية، أو  مجال التكنولوجيا مثل تلك الناجمة عن انهيار محطة نووية لتوليد

 .اشتعال الحرائق

  : أبـــعاد الكارثــة   
   : ودرجة خطورتها وذلك من خالل العوامل اآلتيةد الكارثة  أبعاتتحدد
، أم موقف طارئ     هي تهديد خارجي أم عوامل طبيعية      ، وهل مصدر الكارثة وأسبابها   
   .داخلي

  .  بمعنى مدى تهديدات للمصالح الحيوية للدولة :ثقل الكارثة  
  .  بمعنى مدى الخيارات المتاحة لمواجهتها :تعقد الكارثة  
 ( تستغرقهالمدى الزمني للكارثة ، الذي      .  بمعنى مدى تالحق أحداثها      :الكارثة  كثافة   

  ) .  طويل – متوسط –قصير 
 بمعنى هل هي داخلية أم داخليـة        تشمله وهو النطاق الجغرافي الذي      :نطاق الكارثة    

 .ممتدة للخارج ، أم خارجية 

  :آثار األخطار والكوارث أسباب تزايد
 التيوينطبق ذلك على عدد األحداث      . والكوارث المسجلة عبر العالم   تتزايد آثار األخطار    

وعلى عدد األفـراد    ) متضمنة الوفيات واإلصابات واألضرار   (تقع سنوياً وعلى الخسائر     
 . تمثلها األخطار الطبيعيةالتيالمعرضين للمخاطر 

  :اآلتيةاألسباب إلى  عدد الكوارث فيوقد يرجع قدر من هذه الزيادة 
  .د السكان مما يؤدى إلى زيادة عدد األفراد المعرضين لألخطارنمو أعدا 
 مستوى البيئة مما يؤدى إلى مزيد       النحدار تشهدها البيئة الطبيعية نتيجة      التيالتغيرات   

 .من األخطار الطبيعية ومزيد من األخطار األوسع نطاقاً

 .اعيةآثار تغير المناخ على البيئة الطبيعية وعلى النظم االقتصادية والزر 

حركة األعداد الكبيرة من الناس تجاه المناطق الحضرية وبـالقرب مـن الـشواطئ               
 .وخصوصاً االتجاه إلى المدن الكبرى
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سوء استخدام االراضى وعدم التطبيق المناسب للمعايير القياسية للتخطـيط والتـصميم             
 .والبناء

  إدارة الكوارث 
ورية والالزمة للتعامل مع وضع غير      عبارة عن مجموع اإلجراءات والخطوات الضر      هي

طبيعي أو غير عادي، وذلك بهدف تقليل األضرار والخسائر فـي األرواح والممتلكـات              
  . ألقصى حد ممكن

 عملية طويلة تحتوي علـى العديـد مـن عمليـات التخطـيط              لهذا تعتبر إدارة الكوارث   
الكبيـرة بـين    والنشاطات وأخذ القرارات والتجربة والممارسة، وهي تغطـي المـسافة           

اإلجراءات الوقائية وصوال إلى اإلجراءات العالجية المتـأخرة، لـذلك فـإن أي خطـة               
مدروسة وناجحة على المستوى الوطني إلدارة الكوارث واألزمات يجب أن يتداخل معها            

  . دور العديد من الجهات ذات العالقة
ذه الخطة إلى عدد من     وإلنجاز خطة ناجحة وفعاله إلدارة الكوارث يجب أن يستند بناء ه          

  . الخطوات المتتالية، وأن يكون تتابع تنفيذ هذه الخطوات حلقيا وليس خطيا
 التخطيط اإلسرتاتيجي لألزمات

من الترتيبات والتنظيمات  هي مجموعة : الخطة اإلستراتيجية للكوارث مفهوم -
. دوثها وبعدها وفي أثناء ح واالستعدادات المتفق عليها للتعامل مع الكوارث قبل وقوعها
المؤسسات والمنظمات أو على  ويمكن تطبيق عملية التخطيط االستراتيجي للطوارئ على

 . األحياء والمجتمعات وكذلك على المستوى الوطني بشكل عام

 : متطلبات التخطيط للكوارث -

 .  بوجود المخاطرواالقتناع اإلدراك -1

إدارة األزمات والكوارث  هميةإدراك المؤسسات والمجتمعات وصانعي القرار بأ -2
 .ووضع خطة الطوارئ

 . لذلك ضمان تطبيق الخطة بقوانين مسنَة -3

  . لوضع وتنفيذ عملية التخطيطةمسؤوليتحديد جهة أو لجنة محددة  -4
  إسرتاتيجية لتقليل التعرض للكوارث الطبيعية وخماطرها 
ري أن تقوم المؤسسات  التدميرية الناجمة عن الكوارث فأنه من الضرولآلثارنظرا  

 والترتيبات الالزمة لمواجهة الكوارث والتخفيف من االستعداداتالمختلفة بتخطيط برامج 
  تتفاوت طبيعة االستراتيجيات ومضمونها بحسب ، و اإلمكانآثارها قدر 

  .الكارثة التي يتعرض لها البلد/ نوع الخطر 
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  .توافر الموارد البشرية وغير البشرية 
  . لموجودة في البلدقوة المؤسسات ا 

. ورغم ذلك، فقد يتوافر في هذه االستراتيجيات عناصر مشتركة من حيث النهج والهدف
  :فمن بين أهداف استراتيجيات تقليل أخطار الكوارث

  .تقليل حدوث الكوارث التي يمكن تالفيها 
تقليل تأثير تلك الكوارث التي ال يمكن تالفيها، من حيث المساحة وعدد المتضررين  

  .ومن حيث الخسائر االقتصادية المحتملة والخسائر في الممتلكات
  .تالفي احتمال زيادة فقر األسر الفقيرة التي قد تفقد أصولها وممتلكاتها وسبل معيشتها 
تالفي أو تقليل خطر انقطاع عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية، عن طريق  

  .عمليات اإلصالحالتوازن في تخصيص الموارد لمساعدات اإلغاثة و
لكي تكون هذه االستراتيجيات فعالة وتحقق األهداف السابق ذكرها، فالبد أن يكون لها و

  : مرحلتيننهجا من 
  . إجراءات قصيرة األجل لالستجابة السريعة والفعالة عند حدوث الكارثة-أ
  .عة إجراءات طويلة األجل لتقليل التعرض للكوارث وضمان التنمية المستدامة السري-ب

  إلجراءات قصيرة األجلا 
  : قصيرة األجل إلدارة الكوارثإستراتيجيةن بين عناصر أي م
هو نظام إلعطاء معلومات مـسبقة حـول احتمـال          : اإلنذار المبكر والتنبؤ بالكوارث    -

حـدوث كارثة متوقعـــة، وهو عنصـر ال غنى عنه في أي إستراتيجية للتخفيف من             
م مفيد في لفت أنظار صناع السياسات وإثارة الوعي العـام           وهذا النظا . الكوارث وإدارتها 

وإذا كان من الممكن توفير وقت طويل قبل        . والتأهب لتالفي الكوارث أو تخفيف تأثيراتها     
حدوث بعض األخطار مثل الجفاف، فإن هذا الوقت يكون قصيرا نسبيا بالنـسبة ألنـواع               

ر الطبيعية، حدث تحـسن فـي       أخرى من الكوارث، ومع تحسن المعلومات وفهم الظواه       
  .وضع معايير لمواجهة الكوارث في كثير من أنحاء العالم

ويشمل معلومات كمية ونوعية تفصيلية، مع فهم ألخطار الكارثـة، أي           : تقدير األخطار  -
ويشمل . انعكاساتها الطبيعية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية، واآلثار التي قد تنجم عنها         

لمستمر للمعلومات لتحديد احتمال حدوث بعض الحوادث ومدى جـسامة          ذلك االستخدام ا  
  :وقد يشتمل ذلك على األنشطة التالية. نتائجها المحتملة

  .تحديد طبيعة الكارثة المحتملة ومكانها واحتماالتها ومدى جسامتها 
  .تحديد درجة التعرض لهذه الكارثة المحتملة 
  .ة لتحمل النتائج المحتملة للكارثةمعرفة القدرات المؤسسية والموارد المتوافر 
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  وضع تصورات وتدابير لمواجهة الكارثة 
هو برنامج التأهب لمواجهة الكارثة، والذي يحـدد        : رنامج التأهب لمواجهة الكوارث   ب -

اإلجراءات التي ستتخذ، والمسؤوليات والترتيبات المؤسسية، وكذلك الموارد والـسياسات          
وينطوي ذلك على إدارة    .  وتشغيلها عند حدوث الكارثة    واإلجراءات التي ينبغي تجهيزها،   

فـي مواقـع إسـتراتيجية،      ) أغذية وأدوية ومواد أخـرى    (إمدادات كافية لحالة الطوارئ     
  .واإلبقاء على آليات طارئة للتمويل، وخطة للوجيستيات التي قد يحتاجها األمر

  اإلجراءات طويلة األجل 
التنمية المستدامة والسريعة التي تنطـوي علـى        لى المدى البعيد، نجد أن استراتيجيات       ع

خطط للحد من الكوارث وتدابير لتخفيف آثارها، هي أكثر الطـرق نجاحـا للحـد مـن                 
 فإدماج استراتيجيات الحد من أخطار      ،الدوليالتعرض للكوارث على المستويين المحلي و     

 مـستمرة،   الكوارث في خطط التنمية، يكفل بذل الجهود لتخفيف وطأة الكوارث بـصورة           
والشـك أن   . وبالتالي الحد من أي انقطاع محتمل لجهود التنمية بسبب تكرار الكـوارث           

 ، فعلى سـبيل المثـال يـتم         إجراءات التخفيف من الكوارث تتفاوت بحسب نوع الكارثة       
التي قد تتعرض لها عدد من البلدان وقياسا عليها          الكوارث   ألهمعرض بعض اإلجراءات    

  :وهييتم إعداد إجراءات طويلة المدى لبقية الكوارث التي قد تتعرض لها البلد 
التي ينبغي اتخاذها في البلدان المعرضة كارثة الجفاف إجراءات التخفيف من آثار  -

  :للجفاف تشمل ما يلي
اطق شبه القاحلة، مع نهج لمكافحة إقامة شبكات ري صغيرة، وعلى األخص في المن 

  .الملوحة والتغدق وتلوث المياه الجوفية
اإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية على مستوى مستجمعات المياه، بما في ذلك إحياء  

  .األراضي المتدهورة وإدارة المياه بصورة مناسبة
شبه القاحلة، ويدخل إصالح األراضي المتدهورة والموارد المائية في المناطق القاحلة و 

جية في نظم افي ذلك مكافحة تآكل التربة، وغرس األشجار، وإدخال الزراعة الحر
الزراعة، وإدارة المياه بكفاءة، والتكامل بين اإلنتاج الزراعي والحيواني ضمانا الستدامة 

  .النظم الزراعية
  .تنويع النظم المحصولية 
اف المحاصيل المحسنة والمهجنة التي إدخال األصناف وفيرة الغلة، بما في ذلك أصن 

  .تقاوم الجفاف واآلفات
إجراءات التخفيف من آثار كارثة الفيضانات واألعاصير التي ينبغي اتخاذها في  -

  : تشمل ما يليللكارثة في المجال الزراعيالبلدان المعرضة 
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مثل القلقاس والزنجبيل واألناناس (زراعة محاصيل أقدر على مقاومة العواصف  
  .وتنويع نظم زراعة المحاصيل التي يمكن تأمينها ضد الخسائر) الجذور والدرناتو
  .زراعة محاصيل تتحمل الملوحة 
  .غرس أشجار كمصدات للرياح أو أحزمة للوقاية 
  .غرس أشجار أو أصناف من الحشائش لتثبيت المنحدرات الطبيعية 
ات لتقوم بدورها زراعة أشجار المنغروف في المناطق المعرضة للعواصف والفيضان 

تأكد عمليا الدور الوقائي لألشجار ومستعمرات (كمصدات للرياح ومناطق عازلة 
المنغروف أثناء العواصف والفيضانات التي حدثت في خليج البنغال في ربيع عام 

1991.(  
إقامة شبكات للصرف عندما تكون الطرق والمستوطنات واألراضي الصالحة للزراعة  

  .ألرضية والفيضانات التي تأتي في أعقاب األمطار الغزيرةمعرضة لالنهيارات ا
إنشاء جسور وسدود وقنوات صغيرة وشبكات صرف محسنة لحماية المراعي  

  .واألراضي الصالحة للزراعة من الفيضانات وأمواج المد في المناطق الساحلية
توفير زوارق محسنة ووسائل للمحافظة على حياة الصيادين الذين يعملون في  
  .لمحيطاتا

تزويد صيادي األسماك بأجهزة راديو لتمكينهم من االستفادة من عمليات اإلنذار المبكر  
  .بالعواصف

إجراءات التخفيف من آثار كارثة الفيضانات واألعاصير التي ينبغي اتخاذها في  -
  : تشمل ما يليللكارثة في مجال المساكن والمستوطناتالبلدان المعرضة 

  . تتحمل العواصف وتحمي من بداخلهاتصميم وإنشاء منشآت 
  .إقامة مصاطب ترابية لرفع مستوى المنازل عن األرض 
إقامة مالجئ تحمي من األعاصير في المناطق المهددة حيث تستطيع أعداد كبيرة مـن               

ويمكن استخدام مثل هذه المالجئ بـاقي       . األسر االحتماء بها من األعاصير والفيضانات     
فبناء مثل هذه المالجئ وتحسين نظم اإلنذار المبكـر         . جتمعيةالعام كمدارس أو مراكز م    

  .واإلجالء، أصبحت تلعب اآلن دورا مهما في تقليل الخسائر في األرواح في بنغالديش
 .نقل المجتمعات المحلية إلى مناطق أقل خطرا 
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  :خطوات إدارة الكوارث
الكوارث   التخطيط إلدارةعمليةوفيما إذا حدث للدولة كارثة معينة لم تستطيع تفاديها فان 

 :تتكون من مجموعة من الخطوات للتعامل مع مختلفة الكوارث واألزمات

  الشروع في إدارة الكوارث : الخطوة األولى
حروب، زالزل،  (إن العملية الطبيعية إلدارة الكارثة عادة ما تبدأ بعد حصول كارثة كبيرة             

 كمحفـز التخـاذ اإلجـراءات       ، وهـذه الكارثـة تعمـل      )الخ..... فيضانات، أعاصير،   
  :اآلتي وتتضمن واالحتياطات

والسياسات عادة ما تكون من تخصص  إن سن القوانين : سن القوانين والسياسات-1 
للمعنيين بإدارة الكوارث  المسؤوليات المختلفةويتم تحديد الحكومة في أي دولة من الدول، 

  .والسلطات المختلفة
  :  باألتيوتتميز السياسات والقوانين عادة

 . إستراتيجية بطبيعتها أنها 

 .تعتمد على تحقيق أهداف طويلة األمد 

 .المسؤوليات المختلفة للوصول للغايات واألهداف تحدد 

 . أو محددة يمكن أن توصي بممارسات معينة 

   .يمكن أن تحدد معايير محددة إلتخاذ القرارات 
  : السياسات والقوانين تكمن في أهمية هذه

  .ف المشتركةتحقيق األهدا 

 . ةئلوالتصرفات قانونية وتحمي متخذيها من المسا تجعل األعمال 

  . والمسؤوليات المختلفة تضمن تنفيذ الممارسات 
التنفيذ والتنسيق وتضارب في  ومن غير هذه القوانين والسياسات يكون هناك ضعف في

 . التوجهات وضعف في النتائج بل أحياناً نتائج سلبية

  :األعتبار ما يلي ت والقوانين يجب األخذ بعينعند وضع السياسا
 . الحقوق الشخصية لألفراد 

 . والعادات والتقاليد ثقافات المجتمعات 

 .طبيعة المخاطر 

 .باألمر قوانين أخرى موجودة لها عالقة 

   .مبادئ إدارة الكوارث 
  : القوانين والسياسات لها في مجال إدارة األزمات هي المجاالت المطلوب وضع
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 .الكوارث اف إدارةأهد  

 .عالقتها بالتنمية المطردة والمستدامة 

  المنظمات والمؤسسات المختلفة مسؤولية و صالحية  

 .الهيكل التنظيمي  

 . والتكاليف المالية الموارد اإلقتصادية 

و العالقة مع الدول و   وكذلك المنظمات الدوليةةغير الحكوميالعالقة مع المنظمات  
  .المجتمعات األخرى

 األهداف عند البدء بوضع خطة الطوارئ يجب تحديد المهمة وتحديد :تعريف المهمة -2
ومجاالت خطة الطوارئ كما يمكن االستفادة من االحتماالت والتوصيات السابقة في 

  . الخطة اإلستراتيجيةأهدافوضع 
 إن تشكيل فريق العمل في غاية األهمية للخطة اإلستراتيجية :فريق العمل  تشكيل-3

 : يلي جب األخذ بعين األعتبار عند اختيار فريق العمل ماوي

  . اإلستراتيجيةسيكون لهم دور في تنفيذ الخطة  اختيار األعضاء ممن 
 .الكوارث واضطالع بالمسؤوليات المختلفة  اختيار من لهم دراية بإدارة 
طة أن يكونوا من ذوي المراكز وأصحاب القرار ويمكنهم أن يقوموا بتطبيق الخ يجب  
 . مؤسساتهم على
 .الكوارث يجب أن يضم ممثالً عن كل منظمة أو مؤسسة لها عالقة بإدارة 

يجب التأكد من أن هناك شرحاً وافياً  :الموارد شرح المسؤوليات واإلمكانيات وتحليل -4
حصول كارثة وكذلك مسؤولية كل فرد  مؤسسة أو منظمة في حالةجهة حكومية أو لكل 

تتطابق المهمات والمسؤوليات لكل فرد  ومن المهم جداً أن. مل معها في المؤسسة في التعا
وعند التحدث عن . اليومي بقدر اإلمكان  في أي منظمة مع مسؤلياته ومهماته في عمله
إمكانيات المؤسسة المعنية ويتم ذلك بالنظر في  المسؤوليات من المهم أن يتم تحديد وتحليل

 : األمور التالية

ذا قيمة في عملية الكوارث  والمقصود بالموارد هنا أي شيء: المختلفةحصر الموارد  -1
ومن . والموارد اإلقتصادية   واإلمكانياتواألجهزةوهذا يشمل الطاقم البشري والتدريب 

المؤسسة  المتوفرة حتى يتم تأمينها عبر المهم جداً تحديد الموارد المتوفرة والموارد غير
األمور المهمة خاصة عند اللجوء لطلب المساعدة الخارجية  نإن تقييم الموارد م. المعنية 

 . أو من خارج الدولة من خارج المؤسسة أو المنظمة

 كانت الموارد إذابذلك النظر في ما  والمعني :ومدى توفر المواردقدرات تحديد ال -2
 الدولةقدرة مدى ، وكذلك  متوفرةوالمسؤليات الواقعة تحت إطارها الالزمة لتقوم بالمهمات
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 .بشكل تلقائي وبإستقاللية على العمل والتعامل مع الكوارث

والمعني بذلك القدرة على تسخير الموارد بسرعة فائقة في حاالت  : تسخير الموارد -3
 . لتفعيل هذه الموارد واالستمرارية في توفيرها الكوارث ووجود نظام

  تج عنها المخاطر المحتملة واألخطار التي قد تن: الخطوة الثانية
 المساعدة فـي     وإعداد الخرائط   عن الخطر المحتمل   تبدأ الخطوة الثانية بجمع المعلومات     

، وذلك لتحديد أماكن وحجم األخطار، ومن ثم يتم إجراء دراسـات لتقيـيم              تحديد الخطر   
قابلية اإلصابة لإلنسان والممتلكات باإلضافة إلى تقدير وتقيـيم اإلمكانيـات والمـصادر             

  . المحلية
الهدف من ذلك هو التعرف على إستراتجية التعامل مع الكوارث وكيفية الخروج منها 

من المخاطر  وقت ممكن وبأفضل طريقة ممكنة وكذلك إستراتيجية الوقاية بأسرع
 : ويتطلب ذلك. والكوارث

 وأنواعها تحديد المخاطر وعواملها -

 تحديد المشاكل المحتملة لكل حالة من حاالت الطوارئ -

 األسباب حديدت -

 تطوير إستراتيجية الوقاية -

 الكوارث تطوير استراتيجة التعامل والخروج من -

  تحديد مستويات األخطار التي يمكن تقبلها واحتمالها : الخطوة الثالثة
إن المعلومات المتوفرة التي يتم تجميعها في المرحلة الثانية يجب أن تعرض على صانعي              

تمكينهم من اتخاذ إجراءات تنفيذية مناسبة وفـق أولويـات          القرار بشكل مناسب، وذلك ل    
  . وطنية ومراحل تنفيذ واضحة

  خطط الجاهزية : الخطوة الرابعة
وتشتمل هذه الخطوة على خطط يجب تنفيذها على المدى القريب مثل تحضير المسئولين             

تشكيل لجان وحمـالت توعيـة وتـدريب        (على مختلف المستويات للتعامل مع الكوارث       
، وأخرى على المدى البعيد، مـثال فـي حالـة الـزالزل كاعتمـاد الكـودات                 )غيرهاو

  . والمواصفات الزلزالية، ووضع سياسة الستخدامات األراضي وتأهيل المباني القائمة
  فحص الخطة : الخطوة الخامسة

لفحص الخطة والتأكد من الجاهزية ال بد من إجراء مناورات أو سـيناريوهات وهميـة               
تملة، وذلك لحماية الخطة من الالمباالة والتدخالت السياسية التـي يمكـن أن             لكوارث مح 

  . تظهر في فترات الهدوء بين الكوارث
  العبر المستفادة : الخطوة السادسة
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إن جميع المعلومات حول التغيرات الالزمة في الجاهزية يجب أن تمر بشكل راجع ومن              
 وهذا يعني أن نستفيد من حوادث سـابقة         خالل مرحلة مناسبة في عملية التخطيط الحلقي،      

  . مماثلة، يمكن الرجوع من الخطوة السادسة إلى الخطوة الثانية أو الثالثة وهكذا
وللوصول إلى الهدف المرجو يتطلب تنفيذ الخطط االستعانة بعدد كبيـر مـن قطاعـات               

ـ             شكل الشعب، وهذا يعني ضرورة إعدادهم وإعداد المؤسسات التي سيعملون من خاللها ب
مسبق، أي قبل حصول الكارثة، فأي خطة أو أي برنامج لم يـصغ لمحاكـاة المـواطن                 

  . العادي والمختص والمسئول سيؤدي إلى فشل كلي أو جزئي في تنفيذ الخطط
وهنا ال بد من اإلشارة إلى أن خطة إدارة الكوارث ترتبط ارتباطا مباشرا بطبيعة المجتمع               

نطلق أساسا من واقع المجتمع ومرافقه، لذا فإنـه مـن           المحيط ومستوى معيشته، إذ إنها ت     
  : الضروري لخطة إدارة الكوارث أن تمتاز بما يلي

  . أن تكون الخطة بسيطة التعبير واالستذكار• 
  . سهلة اإلتباع والتنفيذ• 
  . سريعة التوزيع والتطبيق• 
  . مجدية وقابلة للتحقيق واإلثبات• 
   .مرنة في المراجعة والتحديث• 

  ملخص خطوات إدارة الكوارث/ حق مل
  مالحظات  اإلجراءات  خطوات إدارة الكوارث

الـــشروع فـــي إدارة 
  الكوارث

  سن القوانين والسياسات -1
 تعريف المهمة -2

 فريق العمل تشكيل -3

 شرح المسؤوليات واإلمكانيات وتحليـل  -4

 : وتتم من خالل األتيالموارد

  حصر الموارد المختلفة -
 ومدى توفر المواردتحديد القدرات   -

  تسخير الموارد

  

المخـــاطر المحتملـــة 
واألخطار التي قد تنـتج     

  عنها

وأنواعهـا  تحديـد المخـاطر وعواملهـا    -1
تحديد المشاكل المحتملة لكـل حالـة مـن     2-

ــوارئ ــاالت الطــــــ حــــــ
ــد -3 ــباب تحديــــ األســــ

يتم في هـذه المرحلـة      
جمع المعلومـات عـن     
الخطر المحتمل وإعداد   
الخرائط المساعدة فـي    
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ــة   -4 ــتراتيجية الوقايـ ــوير إسـ تطـ
 تطوير استراتيجة التعامل والخروج مـن  -5

  .الكوارث

تحديد الخطر ، وذلـك     
لتحديد أمـاكن وحجـم     
األخطار، ومن ثم يـتم     
إجراء دراسات لتقيـيم    
قابلية اإلصابة لإلنسان   
والممتلكات باإلضـافة   
ــيم   ــدير وتقي ــى تق إل
اإلمكانيات والمـصادر   

  . المحلية
يات األخطار  تحديد مستو 

  التي يمكن تقبلها واحتمالها
اتخاذ إجراءات تنفيذية مناسبة وفق أولويـات       

  . وطنية ومراحل تنفيذ واضحة
   

في هذه الخطوة يجـب     
عرض كافة المعلومات   
المتوفرة على صـانعي    
القرار بـشكل مناسـب     

 يــتم االطــالع حتــى 
  .واتخاذ القرار المناسب

تـشكيل  مثل  لقريب  خطط على المدى ا   وضع    خطط الجاهزية
  .لجان وحمالت توعية وتدريب وغيرها

على المدى البعيد مثال فـي حالـة الـزالزل          
كاعتماد الكـودات والمواصـفات الزلزاليـة،       
ووضع سياسة الستخدامات األراضي وتأهيل     

  .المباني القائمة

هي الخطط التي تقـوم     
ــة   ــعها الحكوم بوض
للتعامل مـع الكـوارث     
ــدى  ــى الم ســواء عل

  . المدى البعيدالقريب أو

 إجراء مناورات أو سيناريوهات     يتم من خالل    فحص الخطة
وهمية لكوارث محتملة، وذلك لحماية الخطـة       
من الالمباالة والتدخالت السياسية التي يمكـن       

  . أن تظهر في فترات الهدوء بين الكوارث

  

 مـن الجاهزيـة   والتأكدمراجعة جميع الخطط     العبر المستفادة
  .الحوادث السابقةواالستفادة من 

من العبـر المـستفادة     
 تمتاز خطـط    أنيجب  
  : الكوارث باالتيإدارة

أن تكون الخطة بسيطة    
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  . التعبير واالستذكار
  . سهلة اإلتباع والتنفيذ• 
ــع  •  ــريعة التوزي س

  . والتطبيق
مجدية وقابلة للتحقيق   • 

  . واإلثبات
مرنة في المراجعـة    • 

   .والتحديث
  

  :دراالمص
www.fao.org -   

www.gdocd.gov.ae  -   
www.998.gov.sa  -  

- www.egyptiangreens.com      
- www.hmc.org.qa   


