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 :مقدمة
   تتعرض الكائنات الحية على اختالف أنواعها وخصائصها وتوزیعها الجغرافي 
على سـطح األرض لظاهرات وأحداث أرضية وجویة ومائية وآفات نباتية وحيوانية، 

وتشكل هذه األحداث . ف بشریة ناتجـة عن تصرف اإلنسان المختل وأزماتوأحداث
 البشریة والكائنات الحية األخرىمصادرها وأسبابها خطرا على  الفعلى اخت

ومنها، البراآين والزالزل والعواصف واألعاصير والموجات المائية العاتية، 
، وموجات الحر األرضيةواألمطار الغزیرة والفيضانات، والصواعق واالنهيارات 

التلوث البيئي و  و ، والقحط والجفاف، والحرائقواألمراضوالبرد، واألوبئة 
والمخاطر التي تنتج عن األعمال البشریة المتنوعة الصناعية والحربية  .التصحر

 من  وغيرها واألزمات الماليةوالعمرانية والزراعية والنقل والمواصالت، والطبية،
 اإلعمال واألنشطة التي یزاولها اإلنسان والتي تزداد بزیادة الوقائع التي تنتج عن

 . لتطور العلمي والتقني الذي عم العالم في العقود األخيرةسكان األرض وا
   وبسبب آثرة الخسائر المادیة والبشریة التي تنتج عنهـا، اهتم العلماء على اختـالف 
تخصصاتهم و اهتماماتهم العلمية، والمنظمات الدولية واإلقليمية والمحلية بدراسة 

لمئات من المؤتمرات بهدف معرفة المخاطر التي تهدد البيئة ومكوناتها، وُعقد ا
 .خصائصها والسبل التي یمكن أن تتخذ لمواجهتها

   وتقع المخاطر نتيجة عوامل طبيعية بحتة؛ جيولوجية آالزالزل والبراآين، وجویة 
، ومائية آالفيضانات، وحيویة آاآلفات واألمراض التي تصيب آاألعاصير المداریة
ة آاألزمات االقتصادیة واألحداث الصناعية ولعوامل بشری. النباتات والحيوانات

وقد . والتقنية والحرائق، وغيرها من األحداث الخطرة الناتجة عن تصرف البشر
تكون المخاطر ناتجة عن تفاعل بين العوامل الطبيعية والبشریة آالتصحر وتلوث 

  .البيئة
 :الكوارثتعریف المخاطر و

واحد،  ىیظن إنهما بمعنتتشابه حتىُ متعددة ف یالكوارث بتعار   تعرف المخاطر و
ویمكن . ویرجع ذلك إلى خلفية ومرجع المستخدم لهما. وتختلف أحيانا أخرى

 : على النحو التالي باختصارتعریفهما
على خطرا   في حالة وقوعهاشكل التي ت   المخاطر هي األحداث والظاهرات

  النباتية والحيوانيةفة الحية المختلالكائنات الطبيعية والبشریة ومكونات البيئة
 .الخاصةالممتلكات العامة وو
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هي األحداث والوقائع التي تحدث في البيئة وینتج عنها خسائر بشریة : الكوارث
 أو تشمل مساحة  من الزمنستمر أثارها فترة طویلة تومادیة تتجاوز المألوف أو

وخبرة خمة اليات ضإمكانات مادیة ومعدات وویتطلب مواجهتها  .جغرافية واسعة
وقد یستدعي مواجهتها طلب المساعدة .  تفوق إمكانات الدولة التي تقع فيهابشریة

 .والغوث من الخارج
 

 :متى تصنف األحداث بأنها خطرة أو آارثة
    تتفاوت األحداث الطبيعية والبشریة التي تقع في البيئة والمجتمعات في خصائصها 

. حة التي تقع فيها، واآلثار التي تنتج عنهاآأسباب وقوعها وتكرارها، ومدتها والمسا
ویمكن القول انه . وآذلك تتفاوت الخصائص الطبيعية والبشریة للمناطق الني تقع فيها

ال یمر ثانية من الزمن إال ویحدث في أمكان مختلفة من العالم أحدث آثيرة جدا 
نها یحدث في وُیصنف بعضها بأنها مخاطر أو آوارث بينما الكثير م. طبيعية وبشریة

 . البيئة، ویمر دون أن یشار إليه من قبل سكان المناطق التي تعرضت لها
وُتصنف األحداث بأنها خطرة أو آارثة إذا هددت السكان وممتلكاتهم، مباشرة أو    

فمثال، إذا وقع الحدث في مكان ناء بعيدا عن المناطق السكنية . غير مباشرة
في الجو أو على اليابسة أو في البحر مهما ضخم والعمرانية والحضاریة، سواء آان 
ولكن إذا وقع الحـدث، وان آان بسيطا في منطقة . حجمه فانه ال یعد خطرا أو آارثة

 فانه یترك أحيانا آثارا سيئة بشریة والمنشاءاتمعمورة مكتظة بالسكان والعمران 
ذه الحال ومادیة، آوفيات وإصابات بشریة وتدمير ممتلكات عامة وخاصة، ففي ه

فوصف الحدث بأنه خطر مسألة نسبية تعتمد على الخسائر . یعتبر الحدث خطرا
 .المادیة والبشریة التي یخلفها وليس على قوته أو آبر المساحة التي یغطيها

   وقد حاول الباحثون في العلوم الطبيعية والبشریة وضع طرق لتحدید قوة الخطـر 
وتختلف النظرة نحوه من شخص . حيث أن وصف الحدث بأنه خطر صعب جدا

وقـد . آلخر ألسباب عدیدة منها زمان ومكان وقوة الحدث، واآلثار التي یترآها
، والدمار والخراب والبؤس والحزن الذي ُوضعت عـدة مقایيس لوصف الحـوادث

فعلى سبيل المثال، وضعت عدة مقایيس لقياس قوة . َیحُل بالمجتمعات نتيجة وقوعها
 . ات األرضية من ناحية الطاقة والقوة التي تطلقها، ومنها مقياس رخترالزالزل والهز

وحيث أن قياس الطاقة والقوة التي تحدثها الهزة ال یكفي وحدة لتحدید خطورة 
فقـد وضع طریقة لقياس ومقارنة شعور المجتمع نحو . الحـدث واآلثار التي یخلفهـا

ـد القياس على ردة فعـل المتأثریـن أو ویعتم. األحداث الطبيعية واآلثار الناتجة عنها
 .أقاربهم بالحدث من خالل ما حصل لهم
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 طرأنواع المخا
   تصنف المخاطر بوجه عام حسب أسباب حدوثها إلى األقسام التالية، 

):١(شكل  
 )   ( Natural hazards مخاطر طبيعية -١
 )  ( Human hazards مخاطر بشریة -٢

 (Quasi natural hazards) بشریة مشترآة /  مخاطر طبيعية -٣  
 :المخاطر الطبيعية: أوال

 في البيئة لعوامل وأسباب خارجة عن نطاق - بإذن اهللا -    وهي األحداث التي تقع 
وتقسم المخاطر الطبيعية إلى . وینتج عنها خسائر في األرواح والممتلكات. اإلنسان

 )٢(  شكل  :ثالثة أنواع هي
  مخاطر أرضية-أ
                                                         جویة-ب

  مائية-جـ 
 حيویةدـ  
 :المخاطر األرضية - أ

   الجيولوجيةاألحداثتشمل   
 الزالزل الجيومورفولوجية آالبراآين وو

 والتصدعات والتشققات األرضية، والهزات، 
 واالنهيارات السفحية الطينية والحصویة 

  الظاهرات و وغيرها منوزحف الرمال
 . األحداث التي تقع على سطح األرض

  المخاطر الجویة-ب 
  المخاطرأنواع ) ١(        شكل وهي األحداث التي تقع في الجو آاألعاصير       

 والعواصف الهوائية آالهریكين والتيفون والترنيدو 
ع واألمطار والعواصف الترابية والموجات الهوائية الباردة والحارة، والَبرْد والصقي

الغزیرة والضباب والبرق والصواعق والحرائق التي تشتعل بسببها، وغيرها من 
  .األحداث الخطرة التي تقع بسبب عوامل جویة

  المخاطر المائية  -جـ 
    وهي األحداث المائية التي تقع في البحار والمحيطات والسواحل البحریة وعلى 

والمد ) تسو نامي( ناتها، آاألمواج البحریة اليابسة، وتشكل خطرا على البيئة ومكو
 .   والجز، والدوامات المائية واالنهيارات الثلجية
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  المخاطر الحيویة-د 
 :  تقسم المخاطر الحيویة إلى ثالثة أنواع

  مخاطر إنسانية -١   
  مخاطر حيوانية -٢   
 . مخاطر نباتية-٣   
  المخاطر اإلنسانية-١

 وبئة الجرثومية     وهي األمراض واأل
  والميكروبية التي یتعرض لها اإلنسان 

 فتقتله أو تصيبه بالعلل و المصائب 
 والتشویه آمرض الطاعون والسرطان 

  أنواع المخاطر الطبيعية )٢( شكل              واالیدز والسل والكوليرا والمال ریا، 
 وغيرها من األمراض واألوبئة التي 

 ة أو غير یتعرض لها اإلنسان مباشر
 مباشرة من خالل مالمسته للحيوانات أو 
 . أآل لحومها أو تناول ألبانها ومشتقاتها

  المخاطر الحيوانية-٢
     وهي األمراض التي تصيب الحيوانات والطيور بأنواعها وتشكل خطرا عليها، 
ومن ثم على اإلنسان نتيجة مالمستها أو أآل شيئا من منتجاتها، آجنون البقر 

عون والحمى المالطية وأنفلونزا الطيور، وغيرها من األمراض الحيوانية التي والطا
 .تودي إلى نفوقها وإصابة الذین من حولها من البشر

                                                        المخاطر النباتية-٣
 النباتات     وهي األمراض واألوبئة الفطریة والبكتریة والفيروسية التي تصيب

والمحاصيل بأنواعها فتؤدي إلى تلفها أو ضعف نموها أو تدني إنتاجها آمرض 
الذبول الوعائي وسوسة النخيل الحمراء، وانتشار العناآب النباتية والحشرات 

 .، وغيرها من األمراض واآلفات التي تصيب النباتات على اختالف أنواعهاوالحلزونيات
 
 
 
 
 
 



 ٦

:المخاطر البشریة: ثانيا  
وهي األحداث والمشكالت التي تحدث في البيئة، والمجتمعات بسبب تصرف       

اإلنسان، أو نتيجة عمله ونشاطه المختلف فهو المتسبب مباشـرة أو غير مباشرة 
والمخاطر الناتجة عن تصرفات . بقصـد وغير قصد في وجودهـا وحدوثهـا

ناعية وتقنية وزراعية ومنها مخاطر اقتصادیة وص. وسلوآيات البشر آثيرة جدا
وغذائية وفكریة وعقائدیة واجتماعية، وغيرها من المشكالت والوقائع التي تؤثر 

 .، و تشمل المخاطر البشریة األمور التالية )٣شكل ( على البشر 
  المخاطر االقتصادیة   -أ

    وتتضمن المصائب واألزمات االقتصادیة
 ي، التي تحدث بسبب نشاط  اإلنسان االقتصاد

 : ومنها
  استنزاف الموارد والثروات الطبيعية السطحية-

 غيرها  والجوفية آالمعادن والبترول والمياه و
  .من الثروات الطبيعية

  تلوث المياه، وتدهور وتلوث التربة  -
 بسبب النشاط الزراعي غيـر المخطط و

 المرشد واستخدام المخصبات والمبيدات 
  واألمراض الكيماویة، وانتشـار األوبئـة

 أنواع المخاطر البشریة ) ٣(            شكل والفطـریات في المحاصيل الزراعية مما
  یقلل من اإلنتاج الزراعي وارتفاع أسعار

 . المواد الغذائية
 آساد في النشاط التجاري والمضاربات المالية یؤدي إلى التدهور والخسائر الكبيرة -

 المحلية  و األنشطة لالقتصادیة في أسواق األسهمالتجاریة والمالية آما یحصل آثيرا
  .واإلقليمية والعالمية

  المخاطر الغذائية                                                    -ب
یتسبب اإلنسان في نشوء أزمات غذائية لعدم توفر الكفایة من المواد الغذائية 

 التجار، بسبب اشتعال الحروب المعروضة في األسواق، أو احتكارها من قبل بعض
وتشكل المواد الغذائية خطرا على اإلنسان في بعض األوقات . وعدم استتباب األمن

بسبب تعرضها للسموم والمبيدات الزراعية المختلفة التي بالغ آثيرا من المزارعين 
في استخدامها في السنوات األخيرة لزیادة اإلنتاج الزراعي والقضاء على اآلفات 

 .طریات النباتيةوالف
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  المخاطر الصناعية والتقنية-جـ
وهي المخاطر التي تنتج عن استخدام المصنوعات والتقنيات الحدیثة في الصناعة    

وتوليد الطاقة، وما ینتج عنها من اشتعال الحرائق وتسرب المواد الكيماویة 
وتتسبب في  البيئة  مكونات، والمواد السامة المختلفة التي تؤثر في واإلشعاعية

  .وقتل البشر والحيواناتانتشار األمراض،
  مخاطر التجارب العلمية-د

وفي . یقوم العلماء في المجاالت السلمية وغير السلمية؛ الحربية والطبية والغذائية
مجاالت الطاقة بإجراء التجارب في الغالف الجوي وفي األرض والبحار 

سان، مما أدى إلى انتشار السموم والمحيطات، وعلى الحيوانات والنباتات واإلن
والمواد الكيمـاویة واإلشعاعيـة في البيئـة، وانتشار األوبئة واألمراض المستعصية 

 .آاألورام الخبيثة ومرض السرطان بأنواعه
  المخاطر الحربية-هـ

     تشتعل الحروب المحلية واإلقليمية والعالمية ألسباب وأهداف مختلفة؛ قبلية 
نية واستعماریة وسياسية، وآلها ُتخلف وراءها مشكالت وأزمات واقتصادیة ودی

اجتماعية واقتصادیة وبيئية جویة وأرضية ومائية وحيویة، وقتل وتشرید لسكان 
وعلى . المناطق التي تقع فيها، وآثيرا ما یتجاوز تأثيرها مناطق النزاعات والحروب

وب، التي وقعت في أوربا سبيل المثال، امتد التأثير المباشر وغير المباشر للحر
 . العالمفي منطقة الخليج العربي، إلى جميع دولوالحروب العربية االسرائلية والحروب 

  مخاطر وسائل النقل-و
     أصبحت وسائل النقل المختلفة مصدر خطر لما تسببه من حوادث ینتج عنها قتل 

البحریة، وإصابة اآلالف من البشر سنویا نتيجة حوادث الطيران والمالحة 
وقد تجـاوز عدد اإلصابات والقتلى السنوي لحرآة النقل . والقطارات والسيارات

والمواصالت عدد اإلصابات والقتلى التي تنتج عن األمراض آما هو الحال في دول 
آما أن وسائط النقل تساهم في تلوث البيئة بما تبثه من أول أآسيد . الخليج العربي

الهيدروآربونات السامة، وحرارة  وجين والرصاص والكربون وثاني أآسيد النتر
وآذلك ما یحصل من تسرب للمواد الخطرة . نتيجة لالحتراق الداخلي في المحرآات

  .والسامة المنقولة بالمرآبات والحاویات الكبيرة نتيجة حوادث مروریة أو تسرب في الصهاریج
  التلوث البيئي-ز

عصر الحدیث نتيجة للتقدم الصناعي، وتعدد      یعتبر التلوث البيئي من مخاطر ال
ویشمل تلوث الهواء والماء . النشاط البشري الذي یزداد بزیادة سكان األرض

وأصبح آثير من األجواء والمياه ملوثة ال . واألرض، والتلوث الصوتي والضوئي
ونتيجة . تناسب الكائنات الحية، آما أن آثيرا من الترب أصبحت ميتة غير منتجة
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 آثرت األمراض البشریة والحيوانية والنباتية، وقلت المحاصيل الزراعية، لذلك
واختفت بعض النباتات الطبيعية، وارتقت حرارة الجو التي تؤثر مباشرة وغير 

 .مباشرة على البيئة البشریة والنباتية والحيوانية
  مخاطر فكریة وعقائدیة-ك

مصائب إلیمان أصحابها بصحتها      تعتبر المخاطر الفكریة والعقائدیة أخطـر ال
وخطـأ اآلخرین، وامتدادها الزمني وانتشارها الجغرافي الواسع، وآثرة المؤمنين 

 بين أتباع الدیانات خالل القرونارها، الصراعات التي تحدث على ومن آث. بها
شكل في الوقت الحاضر وی. السماویة والعقائد البشریة والمذاهب التي تفرعت منها

فكري والعقائدي عامال مهما فيما یحدث في العالم من صراعات وحروب العامل ال
وآان لها آثار سلبية حيث أدت إلى قتل . واحتالل وتفجيرات في آثير من دول العالم

هذا إلى . وإصابة وتشرید سكان المناطق التي وقعت فيها، وإصابة اقتصادها بالشلل
ومنها .  یسود المناطق التي وقعت فيهاجانب فقدان سكانها األمن واالستقرار الذي آان

  .على سبيل المثال الحروب الصليبية والحرب اإلیرانية العراقية والحروب العربية االسرائلية
 :البشریة/ المخاطر الطبيعية :  ثالثا

فقد یكون العامل .       وهي المخاطر التي تنتج عن عوامل طبيعية وبشریة مشترآة
عي فيزداد سواء نتيجة تصرف اإلنسان فالفيضانات تحدث الرئيس لوقوع الحدث طبي

نتيجة أمطار متوسطة أو غزیرة، ولكن اإلنسان یزید من خطـرها عندما یغير من 
جيومورفولوجية األودیة بتضييقها أو إغالقهـا أو رمي النفایات في بطونها، ونحو 

. لطبيعيوقد یكون الحدث وقع بسبب تصرف بشري وازداد سوءا بالعامل ا. ذلك
وعلى سبيل المثال، عندما یحدث تسرب لمواد سامة وخطرة من احد المصانع فان 
تأثيره یقتصر على منطقة الحدث، ولكن عندما تهب ریاح أو تسقط أمطار غزیرة 

ومن المخاطر . فإنها تنشرها في منطقة أوسع وابعد من منطقة الحدث، وهكذا
، القحـط و الجفاف، واالحتباس الحراري، البشریة التصحر، التلوث البيئي/ الطبيعية 

وانتشار األوبئة واألمراض، وتصدع وتشقق المباني والطرق، وانهيار السفوح 
 . الطينية والحصویة، وانهيار السدود والخزانات المائية، وفقدان األمن واالستقرار
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 : والكوارثمالحظات عامة حول المخاطر
 :بوجه عام بعدد من الصفات والخصائص منها  والكوارث تتصف المخاطر      
 في البيئة المفتوحة بعيدا عن االستيطان  والكوارثتقع المخاطر:  المكاناختالف  �

 . حيث یتوطن اإلنسان ویزاول نشاطه المختلفالبشریة والنشاط البشري، وفي البيئة
 ألسباب بشریة مباشرة وغير  والكوارثتحدث المخاطر:  السبباختالف  �

  .باشرة،وتحدث ألسباب ال عالقة لإلنسان بهام
 مباشرة وغير مباشرة على البيئة  والكوارثتؤثر المخاطر:  التأثيراختالف  �

بسيط،  ویكون. نفسي أو مادي ومكوناتها، ویختلف تأثيرها فيكون بدني أو
ترویع، تشرید للسكان، تدمير للممتلكات، ونشر وآثارها قتل، . متوسط، وشدید

 .الخ. لألمراض
 تأثير المخاطریختلف امتداد وانتشار :  نطاق تأثيرها الجغرافياختالف �

  .، فقد یكون تأثيرها موضعي، محلي، إقليمي، أو عالميوالكوارث
 المدةكون ت، فقد  و الكارثةیختلف العمر الزمني للخطر:  عمرها الزمنياختالف  �

 .ت أو آالف السنواتشهور، سنوات، عقود، مئا ثوان، دقائق، ساعات، أیام،
 . مقدمات لحدوثها، ولكن بعضها یحدث فجأة والكوارث یبدو لبعض المخاطر �
 . الخ عضها غير مرئي آالغازات السامةوب  مرئي آالسيول والكوارثبعض المخاطر �
 . آلها ولكن یمكن توقع بعضها بدرجات متفاوتة والكوارثال یمكن توقع المخاطر �
  من الوقوع، ولكن یمكن الحد منها والتقليل من الخسائرال یمكن منع الحوادث �
 .قد تنتج عنها والمادیة التي  البشریة    
 ل السجل البشري، أما البعض منها له سابقة خال والكوارثالبعض من المخاطر �

 .آالمخاطر الصناعية والتقنية الحدیثة ألول مرةث  یحددقفهو جدید 
 .والمعالجة للمخاطراختالف طرق المواجهة والتصدي  �
 . محدود وارث وبعضها یعتبر مخاطر ذات أثریصنف البعض منها بأنها آ �
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 :التخطيط لمواجهة األخطار و الكوارث
واجه اإلنسان األحداث التي آانت تهدده في الماضي باإلمكانات المتاحة لدیه،    

األحداث التي تقع في وهي إمكانات بسيطة جدا ال تتناسب في الغالب مع حجم وقوة 
وفي العقدین األخيرین آثرت الحوادث والكوارث التي تشكل خطرا على البيئة . بيئته

 . ومكوناتها ومنها اإلنسان
 التي تهدد البيئة الطبيعية أو الكوارثاألحداث و المخاطر وتختلف خصائص   و

ع فيها، ي تقالبشریة في أسبابها وقوتها وانتشارها وتكرارها، وخصائص البيئة الت
واختالف . ونوعية الخسائر التي تترتب علي وقوعها التي تنتج عنها، واآلثار

الخصائص لألخطار واألحداث یجعل عملية التصدي والمواجهة لها تختلف من خطر 
الطبيعية والكوارث فخطط المواجهة التي تعمل لمواجهة المخاطر . ومن حدث آلخر

وعلى سبيل .  المخاطر واألحداث البشریةتختلف عن الخطط التي تعمل لمواجهة
وما . المثال، ما یعمل لمواجهة البراآين ال یناسب لمواجهة خطر السيول والفيضانات

یعمل لمواجهة الخطر في منطقة زراعية ال یناسب لمواجهة الخطر في منطقة 
 تعمل لمواجهة اإلرهاب الفكري ال تناسب والخطط التي. عمرانية مكتظة بالسكان

وهكذا، فان خصائص الخطر هي التي تحدد نوعية . لمواجهة اإلرهاب غير الفكري
ویمكن القول أن لكل خطر خطة مواجهة . وسير خطة المواجهة والتصدي لها

. تتناسب مع خصائصه وخصائص البيئة الطبيعية والبشریة التي یقع فيها أو یهددها
المخاطر ال بد من توفر بعض األسباب والعوامل التي تساعد على نجاح ولمواجهة 

 :مواجهتها بعد طلب العون من اهللا بالتوفيق والنجاح، منها
 . وجود جهة عليا مسئولة عن مواجهة المخاطر-

 مدى إدراك الجهات المختصة بمواجهة المخاطر بنوعية الخطر أو المخاطر -
 .التي تهدد المنطقة

 تهدد المنطقةومات وافية ومتكاملة عن نوعية الخطر أو المخاطر التي  توفر معل-
 .واآلثار التي تنتج عنها

 الرغبة الصادقة من الجهات المختصة بمواجهة الخطر أو األخطار في القضاء -
 .عليها أو الحد منها أو التخفيف من الخسائر التي قد تنتج عنها

 .نسوبي الجهات المختصة بمواجهة المخاطر توفر الخبرة العلمية والميدانية لدى م-
 . توفر اإلمكانات المادیة والبشریة لدى الجهات المختصة بمواجهة المخاطر-
 مدى وعي وإدراك سكان المناطق المهددة بالمخاطر بنوعية المخاطر واآلثار -

 .في حالة وقوعها السلبية التي قد تنتج عنها
طر في إعداد وتنفيذ خطة المواجهة التي  مشارآة سكان المناطق المهددة بالمخا-

 .لحمایتهم ودرء المخاطر أو الخطر عنهم سوف تنفذ في منطقتهم
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 :مراحل خطط مواجهة األخطار والكوارث
وغيرها من اآلليات واإلجراءات التي لم یشار إليها التي ذآرت سابقا      إن العوامل 

ر، والتقليل من الخسائر البشـریة سوف تساعد بإذن اهللا على منع أو الحـد من المخاطـ
 :وتمـر خطة مواجهة المخاطر بثالث مراحل هي. والمادیة التي قد تنتج عنها

  مرحلة ما قبل الخطر -١
 ،)مرحلة االستعداد      ( 

  مرحلة المواجهة -٢
 ،)مرحلة التنفيذ       ( 

  مرحلة ما بعد الخطر -٣
 ).مرحلة التقييم       ( 

من هذه المراحل الثالث یتخـذ عـددا من الخطوات واإلجراءات    ولكل مرحلة 
 .واآلليات المناسبة لتنفيذها

 مرحلة ما قبل الخطر: أوال
 ):مرحلة االستعداد       ( 

 هدد المنطقة، وتعتبر هذه المرحلة من أهم مراحل مواجهة الخطر أو األخطار التي ت 
 :وتتألف من ثالث عناصر رئيسة هي. عملية المواجهةفهي األساس التي تنطلق منها 

  التعرف على طبيعة ونوعية الخطر أو األخطار التي تهدد المنطقة،-١
  التأثير على مصدر الخطر أو األخطار،-٢
 .إعداد الخطة أو الخطط لمواجهة الخطر أو األخطار المحتمل وقوعها مستقبال في المنطقة -٣
 :البند األول من المرحلة األولى  

   طلب توفر معلومات وافية ودقيقة عن الخطر أو األخطار المحتمل وقوعها في      یت
 :المنطقة، وتشمل المعلومات التالية

 ،األخطار أنواع -
  أماآن وقوعها،-
 تكرارها، -
  أوقات حدوثها،-
  انتشارها الجغرافي،-
  آيفية حدوثها؛ فجأة أو تدریجي،-
  طول المدة التي تستغرقها،-
 .سائر التي تنتج عنها،بشریة، مادیة، ومعنویة نوعية الخ-
 . حجم الخسائر التي تنتج عنها-
 . مدة استمرار آثارها-
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 :  البند الثاني من المرحلة األولى
   یشمل اتخاذ خطوات وإجراءات للتأثير على مصدر أو مصادر الخطر أو 

 :نهافي المنطقة، ویتضمن اتخاذ خطوات وقرارات م األخطار المحتمل وقوعها
 .الدعاء والتضرع إلى اهللا سبحانه وتعالى بان یحمي عباده ومخلوقاته من آل سوء وخطر �
منع وقوع الخطر، وهذا في الغالب ال یمكن تحقيقه في المخاطر الطبيعية إال في  �

 . یمكن تحقيقه بشكل اآبر في المخاطر التي سببها اإلنسان ولكن. حدود ضيقة
السحب والتغيير في النشاط البشري السائد في المنطقة التأثير على السبب آزرع  �

 .ونحو ذلك لمنع الفيضانات و الحد من الخسائر التي تنتج عنها أو إعادة تخطيطها
تخفيف الخطر وتقليل الخسائر بوضع أنظمة تحذیر للطوارئ، وتصميم المباني  �

 أو بمـا یتناسب مع الخطر المحتمل، وتوعية السكان بنوعية وحجم الخطر
 .األخطار التي تهددهم، والقيام باإلخالء المؤقت للسكان

 والمباني شاءاتنللمالتخطيط السليم للمناطق السكنية، ووضع مواصفات خاصة  �
 .التي تقام في المناطق المهددة  بحيث تتناسب مع نوعية وحجم الخطر أو األخطار التي تهددها

قة الذي یمكن أن یكـون سببا مباشـرا التغيير في النشاط البشري السائد في المنط �
 .وقوع الخطر واستفحاله وزیادة الخسائر المادیة والبشریة أو غير مباشر في

توعية سكان المناطق المصنفة بأنها خطرة بنوعية المخاطر والنوازل التي  �
تهددهم ألن السكان أحيانا یشكلون مصدرا للخطر أو یساهموا في زیادة خطورته 

 . سائر التي یمكن أن تنتج عنهوارتفاع الخ
  

 :البند الثالث من المرحلة األولى
 :  ویتضمن ما یلي

 . إعداد خطة أو خطط لمواجهة الخطر واألخطار المتوقعة-١
 .  تنفيذ بنود الخطة-٢
 :إعداد خطة أو خطط لمواجهة الخطر واألخطار المتوقعة: ١

ر التي تنتج عنه والبيئة       لكل خطر خطة مواجهة تتناسب مع خصائصه واآلثا
رة ومتوسطة وطویلة قصي: وأنواع الخطط ثالث. الطبيعية والبشریة التي یقع فيها

وضع خطة المواجهة بعدد من العوامل والمؤثرات التي تتعلق  ویتأثر. المدى
بخصائص األخطار وبيئتها الطبيعية والبشریة، واإلمكانات المادیة والبشریة 

 : الخطط ومنفذیها، ومنهاالمتوفرة، وخبرة واضعي
 تقني وغير ذلك،, نوعية الخطر، طبيعي، بشري، طبيعي بشري �
 تكرار الخطر، �
 مدة الخطر، �
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 مقدار مساحة نطاق تأثير الخطر، �
 یحدث فجأة أو ببطء، �
 نوعية وحجم الخسائر التي تنتج عنه، �
 الخصائص الطبيعية والبشریة لمنطقة الخطر، �
 ين في مواجهة الخطر أو األخطار التي تهدد المنطقة وسكانها،مدى رغبة المسئول �
 اإلمكانات المادیة المتاحة لتنفيذ الخطة، �
 الخطط، الخبرة لدى واضعي الخطة أو �
 الخطط، الخبرة لدى منفذي الخطة أو �
 طول المدة بين فترة وضع الخطة والوقت المحتمل لوقوع الخطر، �
 لخطر بما یحدث في منطقتهم من أخطار،وعي سكان المناطق المعرضة ل �
 المستوى العلمي والمادي لسكان المناطق المعرضة للخطر، �
 مدى تعاون سكان المناطق المعرضة للخطر مع واضعي ومنفذي الخطة، �
الجهات الحكومية واألهلية مع الجهة المنفذة للخطة أو خطط مواجهة مدى تعاون  �

 الخطر أو المخاطر،
 ،.ت المناسب لتنفيذ الخطة أو الخططاختيار الوق �
مرونة الخطة أو الخطط الموضوعة لمواجهة األخطار المتوقعة بان یستطيع  �

 . منفذوها تنفيذها وفق ما یتطلبه الميدان دون إخالل بجوهر الخطة
  : تنفيذ بنود الخطة-٢

 :   ویتم في هذه المرحلة تنفيذ عدد من األمور، منها
ئات الحكومية وغير الحكومية المعنية بتنفيذ خطة المواجهة، تحدید الجهات والهي �

 وبيان اإلمكانات المادیة والبشریة والفنية المتوفرة لدیها،
 إعداد وتجهيز غرفة عمليات إلدارة ومواجهة الخطر، �
 تامين األموال والمعدات واآلليات الالزمة لتنفيذ خطة المواجهة، �
 واجهة من إداریين ومنفذین،تدریب المعنيين بتنفيذ خطة الم �
 :وضع خطط تفصيلية لكل مرحلة من مراحل المواجهة وهي �

  اإلنذار-١ 
  اإلخالء-٢
  اإلیواء- ٣
  اإلغاثة-٤
   التوعية العامة بواسـطة جميع الوسائل اإلعالميـة والتعليمية والثقافية والدینية -٥

 .هابالمخاطر أو الخطر المحتمل، وآيفية التعامل مع وغيرها
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 ):مرحلة التنفيذ ( مرحلة المواجهة :ثانيا 
   تعتبر هذه المرحلة هي مرحلة مواجهة الخطر المحدق بتنفيذ الخطة أو الخطط    

 .التي وضعت في مرحلة االستعداد لمواجهته واإلجراءات والبرامج
 ):مرحلة التقييم ( مرحلة ما بعد الخطر : ثالثا

ملية مواجهة الخطر، ویكـون ذلك بصـراحة یتم في هذه المرحلة تقييم شامل لع
ویشترك في ذلك . لمعرفة مستوى المواجهة، ومدى نجاح الخطة الموضوعة

ولتقييم الخطة وعملية المواجهة ُیثار عدد . المنفذون للخطة والمشرفون على تنفيذها
 ومن هذه األسئلة التي تثار في. من األسئلة، ویتم اإلجابة عليها من قبل المشارآين

 :هذه المرحلة
 هل خطة أو خطط المواجهة آانت ناجحة ؟،  � 

 إذا آانت اإلجابة بنعم، فما هي نسبة درجة النجاح ؟، �
 ما هي أوجه القصور في بنود الخطة التي برزت أثناء تنفيذها خالل المواجهة ؟، �
 ما هي المشكالت التي برزت أثناء تنفيذ الخطة أو الخطط ؟،   �
  المواجهة فاشلة آليا أو جزئيا ؟،هل آانت عملية �
 .إذا آانت اإلجابة بنعم، ما هو سبب أو أسباب ذلك ؟ �

    وعلى ضوء التساؤالت واإلجابات التي نوقشت من قبل المشارآين، یقرر 
 المجتمعون بان المواجهة

  -:    والخطة أو الخطط ما یلي
 . الخطة ناجحة و یتم قبولها-
 فيتم رفضها، والتوصية بوضع خطة أو خطط مواجهة  الخطة فاشلة وغير موفقة-

جدیدة مع األخذ في االعتبار المشكالت والصعوبات التي أدت إلى عدم نجاح الخطة 
 .أو الخطط السابقة التي تم تنفيذها لمواجهة الخطر الذي تعرضت له المنطقة
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 :رثالكواتقنية والتكنولوجيا الحدیثة في مواجهة المخاطر و الدور
إن التخطيط السليم لمواجهة المخاطر والكوارث یتطلب تنفيذ آثير من بنوده    

انتشارها لتحدید مواقع المخاطر والكوارث ونطاق   الحدیثةالنماذجو استخدام التقنيات
التبليغ بحدوثها،  وواإلنذار الجغرافي وعمرها وتوقع حدوثها، ومتابعة سيرها،

ومن التقنية المستخدمة  .اإلغاثة واإلیواء وخالءاإلو ،ووسائل المواجهة والتصدي
 :حدیثا للتخطيط ومواجهة المخاطر والكوارث المختلفة

 الكاميرات العالية الدقة والمتصلة بأجهزة حواسيب -
 الرادارات األرضية والجویة -
 السفن و األقمار الفضائية -
 أجهزة الرصد والتسجيل الجویة و األرضية -
 الحواسيب المتقدمة -
   (Geographic Information System, GIS) علومات الجغرافيةنظم الم -
 ,(Remote Sensing, RS) االستشعار عن بعد تقنيات -
 أجهزة االستشعار الذآية -
 أجهزة االتصال السریعة  -
 GPSنظام تحدید المواقع  -
 االنترنت -
 خرائط الرسم متطورة ل أجهزة -
  نبؤات والت للتوقعات المتطورة والدقيقةالنماذج الحاسوبية -
 نماذج المحاآاة -
  الحدیثةوسائل التدریب والتطویر -
 

 
                     نموذج لشبكة االستشعار
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ي الكوارث التة دورا مهما في مواجهة المخاطر والتكنولوجيا الحدیثوقد لعبت التقنية و
 :ویتمثل ذلك في المجاالت التالية. البشریةتهدد مكونات البيئة الطبيعية و

 .ضع خطط المواجهة القصيرة والمتوسطة و طویلة األجل والتسهيل في والمساعدة 

 .الكوارث التي تقع في البيئةتحدید موقع وانتشار الظاهرات واألحداث و 
 .الكوارث الخسائر التي تنتج عن المخاطر و تقدیر حجم 
 بوقوع بعض المخاطر والكوارث آالبراآين والزالزل والسيول ؤالتوقع والتنب 

 .  وغيرها وزحف الرمالر والتصحتاوالفيضان
األعاصير والعواصف الترنيدو و تتبع مسارات بعض الظاهرات واألحداث آ 

 . وغزو الجراد وغيرها من الظاهرات المتحرآةالهریكين
 .معرفة انتشار الحدث السدودوالبحيرات  واألنهارمياه تتبع مستوى ارتفاع منسوب  
 .تكرار األحداثمعرفة  
اآلثار الناتجة عنها  من خالل ألحداث من حيث االنتشار وخصائص امقارنة  

 .مقارنتها باألحداث التي وقعت سابقا في نفس المكان
 ودقيقة لمواقع وتوزیع الظاهرات واألحداث ةرسم خرائط جغرافية تفصيلي 

 خصائص الحوادث والكوارث الحدیثة بما ةتمكن من مقارنالتي وأثارها  
 .وات الماضيةحدث في نفس المكان في السن

         

 :معوقات استخدام التكنولوجيا والتقنية الحدیثة 
  الحدیثةالمعرفةدیثة دورا مهما في تطور العلوم والتكنولوجيا الحتلعب التقنيات و  

 وتخزین ارث من خالل ما تقوم به من رصد وتسجيلالكووإدارة ودرء المخاطر و
 المائية والظاهرات البشریة المختلفة، والجویةولبيانات األرضية  لوتصنيف وتحليل

والعمل .  مختلفةأشكال على بتخزینهاالقيام الطبيعية والبشریة ووتصویر الظاهرات 
وتحليلها، وتوقيعها على خرائط الكترونية وإرسالها تصنيفها على تبویب المعلومات و

ات تقوم تقنيات الرصد والتصویر الجوي آاألقمار الصناعية والطائر و.وورقية
لحرآة ا بالتغير و تتميز التي الجویة واألرضية والمائيةمتابعة الظاهرات المختلفةب

بحدوث التوقع و. على اختالف أحجامها ومدة وقوعها، البطيئة وةوسطالمت وةالسریع
 ألرضية واألحداث والظاهرات االعواصفآاألعاصير و الجویة  المختلفةلظاهراتا

 األنهار وارتفاع وتغير مناسيب مياه صحرالتوالهزات األرضية آالبراآين و
الجز  والمد و)تسونامي(  العاتية البحریة آاألمواجالمائية والحرآات  والفيضانات،

التكنولوجيا من حيث ، تتطور أجهزة ووسائل التقنية و ومع مرور الوقت.البحري
نولوجيا التكلرغم من أهمية استخدام التقنية ووعلى ا. الدقة والتناهي في صغر الحجم
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الحدیثة في جميع مجاالت الحياة ومنها إدارة ومواجهة ودرء المخاطر والكوارث 
 وشبه النامية ومنها الدول  محدود جدا في البلدان الناميةاستخدامها أن إال بأنواعها
 :ویرجع ذلك إلى العيد من األسباب ومن أهمها،العربية 
 .كثير من الدولل لية تفوق اإلمكانات الماتكلفتها المادیة عالية جدا 

 .عدم توفر الخبرة البشریة المؤهلة لتشغيلها واستخدامها وصيانتها 

 .احتكار بعضها من قبل الدول المنتجة لها 

 .ارتفاع تكلفة صيانتها 

التحدیث السریع من قبل الشرآات المصنعة للتقنيات واألجهزة والبرمجيات  

 .ع غيار وصيانة لهامما یحد من عمر التقنيات المستخدمة لعدم توفر قط

التكنولوجيا  ووعلى الرغم من المعوقات التي تحد من استخدام التقنية   

 في الوطن العربي فانه یمكن التغلب على الكثير منها بالتنسيق الحدیثة

 ودول لدیها ،لدیها المال  منهابعضال أن حيث  العربيةوالتعاون بين الدول

وان التنسيق . ي مواجهة المخاطرالخبرة البشریة ودول لدیها التجارب ف

والتعاون العربي لمواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية والبشریة سوف یمنع 

 . وقوع آثير منها ویقلل من الخسائر البشریة والمادیة التي تنتج عنها
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    عملية تحویل المعلومات والمرئيات والصور الجویة إلى خرائط دقيقة
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 :المراجع
 .حيدب ، إبراهيم سليمان، اثر النشاط البشري على سطح األرض، الریاضاال

 .هـ، جغرافية المخاطر،الریاض١٤٢٩االحيدب ، إبراهيم سليمان،
 .االحيدب إبراهيم سليمان،  أودیة منطقة الریاض، الریاض

 .هـ، المناخ و الحياة، دراسة في المناخ التطبيقي، الریاض١٤٢٤االحيدب إبراهيم سليمان، 
 .هـ، الكوارث الطبيعية وآيفية مواجهتها، الریاض١٤١٩االحيدب، إبراهيم سليمان، 

، المخاطر الطبيعية في المملكة العربية السعودیة     ١٤٢٠االحيدب، إبراهيم سليمان، 
 . مواجهتها، الریاضةوآيفي

 .هـ،اإلنسان والبيئة مشكالت وحلول،الریاض١٤٢٤االحيدب، إبراهيم سليمان،
هـ، توزیع األمطار في جنوب غرب المملكة   ١٤٢١ب،إبراهيم سليمان، االحيد

 .الریاض.العربية السعودیة
 السابع اإلقليمي المتحدة األمم مؤتمر،٢٠٠٦،واالجتماعية االقتصادیة الشؤون إدارة
 ١٨ بانكوك، - ٢٠٠٦ سبتمبر/أیلول ٢٢،الهادئ والمحيط آلسيا خرائط لرسم عشر

 األمانة، المستدامة والتنمية واإلسكان البيئة إدارة، االقتصادیة لشؤون لالعامة ألمانةا
 المرآز اتفاقية تفعيل وعرمش، ٢٠٠٨ي،العرب والتعمير اإلسكان وزراء لمجلس الفنية
 .٢٠٠٨ حزیران/یونيو، األخرى الطبيعية والكوارث الزالزل أخطار من للوقایة العربي

http:/www arable eagueonline.org/las/picture-
gallaryl٣draf/agroment٢٠٠٨-٠٧. 

 ٢٠ نيویورك، • المتحدة المؤتمر األمم تقریر
 في سهل األودیة، مراقبة التغير في اتجاهات مجاري ٢٠٠٧الجعيدي،فرحان حسين، 

 عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية خالل رالخرج باستخدام بيانات االستشعا
 الخليج و الجزیرة العربية،جامعة م،مجلة دراسات٢٠٠٦-١٩٥٠الفترة   من عام 

 .٣٣السنة-١٢٧الكویت، الكویت، العدد 
هـن استخدام صور االستشعار عن بعد الرقمية عالية ١٤٢٦الجعيدي،فرحان حسين،

الوضوح المكاني لتحدید امتداد فيضانات السيول في سهل الخرج،بحوث 
 .،جامعة الملك سعود٧١جغرافية،العدد 
 .األردن المعلومات الجغرافية النظریة و التطبيق،اربد،،نظم٢٠٠٣الدویكان،قاسم،

 علم الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية، إلىهـ، مدخل ١٤١٩سلمى، ناصر محمد،
 .،الریاض١ط

هـ، دور التنسيق في نجاح خطط مواجهة الكوارث، ١٤٢٨الشعالن، فهد، احمد،
 .مؤتمر الدفاع المدني الحادي و العشرون



 ٢٠

الزالزل ،األبحاث المتكاملة في البناءمرآز الوطني للدراسات والعفرة، حميد،   ،
وزارة ، مشروع المرآز العربي للوقایة منهاوالكوارث الطبيعية في العالم العربي و

 .، الجزائرـرانـمـعالسـكـن والـ
، مقدمة في نظم اإلدارة البيئية، المنظمة العربية للتنمية ٢٠٠٥عالم، عبدالرحيم، 

 .ة الدول العربيةاإلداریة، جامع
                http:/www arabma. org/subject/٢٦.     

 ، المؤتمر العالمي المعني ٢٠٠٤اللجنة التحضيریة، الجمعية العامة لالم المتحدة، 
 .جنيف – ٢٠٠٤ أآتوبر/األول تشرین ١٢بالحد من الكوارث،

http:unisder/org/ preparatory-process/prepcom٢/draft- 
programme-outcome-arabic. 

، الحد من تعرض الزراعة للكوارث ذات ٢٠٠٦، )FAO (لجنة الزراعة،الفاو
  .٣٠/٣/٢٠٠١-٢٦الصلة بالعواصف، روما 

، نظم االستجابة للطوارئ البيئية، والوقایة ٢٠٠٦مجلس ادارة برنامج االمم المتحدة للبيئة،
ذار المبكر بها أیضًا، الدورة االستثنائية من الكوارث والتأهب لها والتخفيف من حدتها واإلن

 .٢٠٠٦فبرایر / شباط٩ – ٧دبي،  ،المنتدى البيئي الوزاري العالمي/التاسعة لمجلس اإلدارة

المنظمة العربية للتنمية الزراعية،جامعة الدول العربية،    ،دراسة حول مؤشرات 
 .رصد التصحر في الوطن العربي

http:/www.aoad.org/fep/desertification. 
 

 




