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Abstract  

Natural disasters are phenomena that are difficult to control by humans but require quick 
responses and a successful way to deal with them. This research aims to review the concept 
of natural disasters and compare them with the crisis, and then review previous studies in 
this context. The researchers aim to provide practical recommendations that contribute to 
Decision makers understand the importance of managing natural disasters and the 
successful ways in responding to these disasters. The recommendations also address the role 
of small and large organizations in dealing with natural disasters and ways to return to 
normal life after disasters. 
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 المقدمة  1
إن الكوارث الطبيعية هي شيء متكرر احلدوث يف كوكب األرض ورغم ما وصل إليه االنسان من تطور فإنه ال يستطيع أن  

التخفيف من حجم اخلسائر و اآلاثر الناجتة عن هذه  مينع حدوث الكوارث الطبيعية حىت اآلن وإمنا كل حماوالته و سعيه يف  

لقد تطور مفهوم الكارثة بتطور فهم االنسان هلا  و الكارثة هي "حدوث وقع مفاجئ غالبا ما يكون بفعل   الكوارث.

امل الدولة  أجهزة  و تشارك يف مواجهته كافة  الطبيعة لألمور،  للبالد وخيل ابلتوازن  القومية  ،يهدد املصاحل  ختلفة،  الطبيعة 
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حيدث عنه اصاابت وتدمري للممتلكات تتجاوز مواجهتا واالمكانيات واجلهود العادية خلدمات الدفاع املدين و الشرطة و  

(.إال أن هذا املفهوم مل يعد دقيقا يف عصران احلايل حيث ظهرت الكثري من الكوارث الطبيعية  2008االسعاف" )دفع هللا:

على الطبيعة كثقب األوزون، و األمطار احلمضية ،واالنفجارات الكيميائية و النووية وما    وبعضا منها بفعل اإلنسان وأتثريه

"تُعّرف   أنه  أيضا  وجند  طبيعية.  من كوارث  عنها  احلياة يف    الكوارثينتج  سري  تُعّطل  ُمفاجئة  أحداث  أّّنا  على  الطبيعّية 

جتمعات، وغالباً ما ُتسّبب خسائر فادحًة، سواء كانت هذه اخلسائر بشريًّة، أو ماديًّة، أو بيئيًّة، أ
ُ
و اقتصاديًّة، ويف معظم  امل

جتمعات يف التعاُمل مع هذه اخلسائر، حيث تعتمد على استخدام مواردها، ومصادرها اخلاّصة فقط يف  
ُ
الكوراث تفشل امل

العوامل  البشر؛فهنالك جمموعة من  بفعل  تنشأ  أن  أّّنا مُيكن  إال  الكوارث طبيعّية  الرغم من كون هذه  مواجهتها، وعلى 

ن أن تزيد من حّدة هذه الكوارث ومدى تكرارها، مثل تغري املناخ، ومظاهر الفقر والتخلُّف، وظاهرة التوسُّع  البشريّة اليت مُيك

ّدخرات، وقد تتسّبب يف  
ُ
ما جُتّرد الكوارث الطبيعّية الناس من الطعام، واملأوى، وامل العمراين غري املدروس، وغريها،وغالباً 

حتملة ومحاية األفراد تشّتت العائالت، وإغالق املدارس واملرا
ُ
ساعدات الطارئة، ولتجّنب هذه املخاطر امل

ُ
فق الطبّية، وأتخُّر امل

الكارثة.") وشّدة  مبوقع  يتنّبأ  ُمبّكر  إنذار  نظام  تطوير  جيب  للخطر،  املعّرضة  املناطق  البوريين،  يف    عاتكة 

https://mawdoo3.com/،19/11/2019أو   الطبيعة  تقع بفعل  ومكانياً   زمانياً   حمددة  (. كما عرفها السهلي على أّنا "حادثة  

 ملواجهتها   ضخمة  جهود  وحتتاج   واملمتلكات،  األرواح  يف  خسائر ضخمة  عنها   وينتج   املتعمد،   غري   أو   املتعمد  اإلنساين  اخلطأ

(. وترى الباحثة أبن  الكارثة الطبيعية هي  2011")السهلي،.جمتمعة   دول   عدة  أو   الدولة   وقدرات   تتعدى إمكاانت   قد

حدث قد يكون مفاجئا و غري متوقع وقد ميكن التنبؤ حبدوثه، و هو حيدث بفعل الطبيعة وحدها أو بفعل الطبيعة و تدخل  

مادية وبشرية ختتلف و تتفاوت حجمها وفق شدة الكارثة ومدى جناح املؤسسات و األفراد  اإلنسان و ينتج عنه خسائر  

 و اجلماعات يف التعامل معها.

 

 

https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://mawdoo3.com/،19/11/2019
https://mawdoo3.com/،19/11/2019
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 الفرق بين الكارثة و األزمة 2
 مفهوم األزمة 2.1 

 عندها ويعد نقطة حرجة يتحدد لوضع ما مستقر  واضح إن التغري الذي حيث نتيجة ظروف مفاجئة و يؤدي لظهور هتديد 

 ،  والباحثني الكتاب  من العديد قبل من األزمة تعريفات تعددت  فقد ذلك  ومع .ما ميكننا أنه نعرفه أبنه أزمة مصري تطور

 حول هذه التعريفات بني  تشاهباً  هناك أن إال  األزمة،  كلمة إىل منها ينظرون اليت والزاوية ومشارهبم بتعدد خلفياهتم وذلك

 األفراد يهدد خطر معىن على  تنطوي األزمة كلمة يعتربن القدماء فالصينيون "،  الكلمة هذه  تعنيه وما األزمة  مدلول

 وقت " : أبّنا هريتيج قاموس عرفها حني  يف ، اقتناصها يلزم  وفرصة Crisis أو  We-Se ، معاجلته  جيب  واملؤسسات

 اكسفورد فعرفها قاموس  أما ، السياسية الشؤون يف كما " متوقعاً  حامساً  تغرياً  تشمل مستقرة حالة غري أو  حاسم قرار أو 

 قرار اختاذ فتستوجب والتاريخ تطور احلياة أو  ،  املالية كاألزمة اإلنسان حياة جمرى يف حامسة حلظة أو  حتول نقطة : أبّنا

 املنظمة والذي استعداد درجة كانت  أي  جتنبه ميكن ال  الذي السليب احلدث ذلك هي األزمة إن. حمددة زمنية فرتة يف حاسم

 متوقعاً  خطرياً  هتديداً  تعين أبّنا تعريفاً لألزمة جرب أورد وهلذا ، هبا الضرر إحلاق األقل على أو  تدمريها إىل يؤدي أن ميكن

 اختاذ عملية من حتد واليت والدول واملنظمات)األفراد وممتلكات ومعتقدات وقيم ألهداف متوقع غري أو 

 (.2015القرار")االمسري،

 مفهوم الكارثة 2.2 

فهي تعين يف اللغة العربية النازلة العظيمة ومجعها كوارث ويقال كرثته الكوارث أي اقتلعته، و كرثة األمر أي  أما الكارثة   

 العمل ( .وتعرف الكارثة علميا على اّنا اضطراب خطري يف سري 1998اشتد عليه وبلغ منه مبلغ املشقة.)املعجم الوجيز،

يف اجملتمع مما يسبب نطاقا واسعا من اخلسائر االقتصادية والبيئية أو اإلنسانية و اليت تتجاوز املقدرة البشرية واملادية.)حممد  

كما أن الكوارث هي أحداث تسبب الكثري من اخلسائر البشرية و املادية ممت يتطلب احلصول .(2017حسني واخرون،

 املادية  وإضراراها  حجمها  حبسب  تعريفها  خيتلفون  ( . فالكارثة2012طقة املنكوبة.)انيل،على املساعدات اخلارجية للمن
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  يري   من  وهناك   كارثة،   تعترب  مادية  وخسائر  وإصاابت  وفيات  عنها  ينتج   مادية  واقعة  حدوث   أن  يري   من  فهناك   واملعنوية،

  إعصار  نتيجة  مادية   خسائر   حدوث  أن  يري   من  وهناك   كارثة،  يعترب  وفيات   حاالت  يسبب  معدي  مرض   أو   وابء  انتشار  أن

 .األضرار من والتقليل املساعدة لتقدمي الدويل اجملتمع أو   الدولة تدخل تستوجب كارثة،   يعترب حرائق، حدوث  أو  مدمر

 مقارنة بني األزمة و الكارثة  2.3

وجند أن هناك تقارب بني  مصطلح أزمه و كارثة مما قد حيدث بعض من للبس يف استخدام املصطلحني لذلك البد من   

معرفه "أن األزمة تكون حمصورة داخل املنظومة أو املؤسسة ولذلك يقتضي التعامل معها مهام إدارية فائقة من متخذي  

مل مها حيتاج ألكثر من مستوى وتكامل أدوار رمسيا وشعبيا و بسبب اتساع القرار و يف املنظمة املعنية، بينما الكارثة التعا

األثر الذي حتدثه وميكن و ميكن توصيف الفرق بني األزمة و الكارثة خاصة على مستوى الداللة بشكل مقارن مع استعمال  

قت الذي يوجد فرق بينهما. لفظي مشكلة وإشكالية. فهذان اللفظان يستخدمان بصورة متداخلة و أحياان متبادلة يف الو 

فاملشكلة يف العادة تكون حمدودة األثر وتظهر يف نطاق ضيق بينما االشكالية جتر إىل سلسلة من املشكالت املرتتبة على  

اإلشكالية")حممد عبد احلميد، مذكرة جامعة أفريقيا العاملية السودان(. ويف كلتها األحوال فاألزمات متباينة يف حدهتا و 

 سبباهتا وكذلك الكوارث. ضررها وم

 (Dwit  ،2014مقارنة بني  األزمات و الكوارث) 

 الكارثة الكبرى)النكبة(  الكارثة  األزمة الكبرى  األزمة 

  كامل بشكل محدود  الموقع جدا  محدود  الموقع حجم التأثير

 جزئي أو
الموقع كبير جدا في  الموقع نطاق واسع وشديد

 والمعنويالمجال المادي 

 

 حجم االستجابة

 

 الموارد المحلية 

 

الموارد المحلية بشكل  

 رئيسي 

مع بعض المساعدات   

المتبادلة في المناطق  

 المجاورة 

 

الحكومات الدولية،  

الوكاالت المتعددة،  

االستجابة الالزمة 

للسلطات القضائية 

 المتعددة 

 

الحاجة للتنسيق والى 

الموارد الكبيرة الوطنية  

 والدولية 

  

 االجراءات العملياتية القياسية 
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التي  واالجراءاتالخطط  

 تم تفعيلها 

  وخططالقياسية 

 ، يمكن تفعيلها الطوارئ

خطط الكوارث 

 يتم تفعيلها  والطوارئ

خطط الكوارث 

 االستثنائية   والطوارئ

     

التأثير على موارد 

 االستجابة الالزمة

الموارد المحلية مع بعض  الموارد المحلية كافية

 الخارجية

أضرار جسيمة تحويل 

الموارد بين األقاليم 

 الرئيسية

تصاب النظم المحلية 

بالشلل وهي   واالقليمية

بحاجه للمساعدة من  

 الخارج

 

 اشراك الجمهور 

 

 عدم مشاركة العامة من الناس

 

عدم مشاركة العامة بشكل 

 ير كب

 

مشاركة العامة على نطاق  

 واسع 

 

مشاركة العامة بأغلبية 

 ساحقة

 

 التحديات التي تواجه 

 التعافي بعد الحدث  

 

 ال توجد تحديات كبيرة أمام التعافي 

 

 تحديات قليلة عند التعافي

 

 تحديات كبيرة 

 

تحديات ضخمة وآثار 

 كبيرة على طول المدى

   ( 2014للتعريب: المركز العربي  :DAVID) المصدر:

 

وترى الباحثة أبن الفرق بني الكارثة و األزمة يكمن يف أن كل منهما يقوم على عنصرين مها : اخلطر ،و الضعف .اللذان   

يتسببان يف خلل و وعدم استقرار يف منظومة ما أو بلد أو جمموعه من البلدان وينتج عنهما خسائر و أضرار. بيد أن عنصر  

األزمة أقل قوة وأقل أثر وعند التنبؤ به ميكن منع وقوعه حبسن اإلدارة و التخطيط وكذلك ميكننا إزالته بعد وقعه  اخلطر يف  

أما يف الكارثة فال ميكن غري التعامل معه لتقليل من آاثره وحجم اخلسائر اليت سوف ختلفها فحىت مع توقعها ال ميكن  منع  

 وقوعها أو ايقافها. 

 ث: أنواع الكوار 2.3.1 

  تواجه  اجملتمعات   إن الكوارث ختتلف يف تصنيفها إبختالف اهلدف من التصنيف و الزاوية املراد الرتكيز عليها، وجند أن  

اليت ميكن عموما تصنيفها على أّنا واحدة من  واليت قد تتسبب يف الكوارث و جمموعة متنوعة من التهديــدات واملخاطر  

أنواع   تعريفات    وقدثالثة  استخدام  الفيدرالية  مت  الطوارئ  إدارة  ووكالة  الكوارث  خماطر  من  للحد  املتحدة  األمم  مكتب 

 األمريكية )فيا ( يف وضع هذه التعريفات األساسية: 
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عملية أو ظاهرة طبيعية قد تســبب خســائر يف األرواح أو أضرارا صحية أخرى أو إتالف  الطبيعية: هي نتيجة خاطرامل-1

 ي. العيش واخلدمات أو االضطراابت االجتاعية واالقتصادية أو الضرر البيئاملمتلكات أو فقدان سبل 

الصناعية اب يف ذلك احلوادث واإلجراءات اخلطرية   و التكنولوجية:هي تلك اليت تنشــأ من الظــروف التكنولوجية أ  خاطرامل-2

رواح واإلصاابت واملرض أو اآلاثر الصحية وقصور البنية التحتية أو األنشــطة البشرية احملددة اليت قد تسبب خسائر يف األ

 . اعية واالقتصادية أو الضرر البيئي ماألخرى وإتالف املمتلكات وفقدان سبل العيش واخلدمات واالضطراابت االجت

م  لنامجة عن اإلجراءات املتعمدة للعدو مثــل التهديد هبجو   التهديدات أو املخاطر اليت يتســبب فيها اإلنســان: هي تلــك -3

 ( 2017.)التميمي:أو القيام هبجوم كيميائي أو بيولوجي أو إلكرتوين

 ومن بني هذه املخاطر الثالث ستعىن هذه الدراسة ابلكوارث الناجتة عن املخاطر الطبيعية. 

 :الكوارث الطبيعية 2.3.2 

 األغلب فإّنا قد تنقلب إىل  يف كثري من األحيان شاع أن االنسان هو عدو الطبيعة إال أنه "رغم كون الطبيعة غري خطرة يف

تقلباهتا من فيضاانت مغرقة وعواصف مهلكة،وزالزل مدمرة   البشرية معركة شبة مستمرة ضد  وقد خاضت  عدو خميف 

( فالكارثة الطبيعية بقوهتا وعنصر املفاجئة فيها تشكل دائما هتديدا مستمر  2014وثورات بركانية".)بيل،تعريب أشرف:

ملعرضة هلا فنجد املركز الوطين للمعلومات يف اليمن يعرفها أبّنا "حدث مفاجيء غالبا مايكون  لألمن القومي للبالدان ا

الوطين   املختلفة")املركز  الدولة  أجهزة  كافة  مواجهته  يف  وتشارك  للبالد  القومية  املصاحل  الطبيعة،يهدد  بفعل 

وغو أبّنا:ارتباك خطري يف أداء اجملتمع  ( وجند أن األمم املتحدة تعرف الكوارث يف يف اطار عمل هي2020للمعلومات:

احمللي أو اجملتمع يسبب خسائر بشرية و مادية واقتصادية أو بيئية على نطاق واسع تتجاوز قدرة اجملتمع احمللي أو اجملتمع  

 املتضرر على مواجهتها إبستخدام مواردة اخلاصة.والكارثة هي متوالية عملية خماطر .وهي تنشأ عن خليط من األخطار 

للمخاطر.)األمم   احملتملة  السلبية  اآلاثر  من  للتقليل  الالزمة  التدابري  أو  القدرة  ،وعدم كفاية  املناعة  قلة  وظروف 

للتخفيف من هذه اآلاثر السلبية اليت تنتج عن  2008املتحدة: ( وجند هنا أمهية التدابري اليت جيب أن يتخذها اجملتمع 
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يل منع وقع كارثة طبيعية إمنا على أي جمتمع أن يعمل على تقلل اخلسائر الكوارث الطبيعية حيث يكاد يكون من املستح

 يف األرواح و اخلسائر املادية والعمل على التعايف من أثر تلك الكارثة أو سلسلة الكوارث اليت يواجهها.

 أنواع الكوارث الطبيعية2.3.4 

 ها إىل:تتعدد أشكال الكوارث الطبيعية و ختتلف وفق العوامل املسببة حلدوث

 كوارث جيولوجية وتشمل الزالزل،واألمواج البحرية الزلزالية الرباكني •

 كوارث مرتولوجية وتشمل العواصف،والسيول،والفيضاانت،واجلفاف،والتصحر،وارتفاع درجة حرارة األرض  •

الرملية،آتكل  كوارث جيومورفولوجية وتشمل االّنيارات األرضية،سقوط الصخور،اهلبوط األرضي،ؤحف الكثبان   •

 السواحل. 

 كوارث كونية،وتشمل سقوط نيازك،و األشعة الكونية.  •

 ( 2003كوارث بيولوجية وتشمل األمراض الوابئية و أخطار اجلراد.)عزة عبدهللا: •

وهذه الكوارث ختتلف من حيث الشدة فبعضها بسيط قد الخيلف أضرار كبرية و بعضها شديدة فتحدث تدمريا  

ا و بعض حرائق الغاابت ، ومن حيث التأثري جند بعضها أتثرية حمدود يف قرية أو حي و  كبريا كتسوانمي اندونسي

بعضها على مستوى دولة أبكماهلا كما أن بعضها ذات أتثري كبري يشمل عدد من الدول كاألعاصري اليت تضرب  

األ يهدد كوكب  الذي  احلراراي  عاملي كاألحتباس  أو  أتثري كوين  ذات  منها  اهلندية  من حيث  القارة  أما  رض.و 

السرعة فمنها كوارث فجائية التأثريكسقوط النيازك وهجم اجلراد  و بعض منها بطيئة التأثري مثل اجلفاف وزحف 

الكثبان الرملية و التصحر وهذا األختالفات تظهر يف الكوارث وان كان املسبب واحد فمثال فهناك انزالق ارضية  

 ارضية بسيطة و حمدودة النطاق. مدمرة و واسعة النطاق و هناك انزالقات 

 مسات الكوارث الطبيعية2.3.5 

 :وهياملعنيني مبواجهتها وادارهتا  والجهاتتتسم الكوارث الطبيعية بسمات مشرتكة جتعل هلا التأثري البالغ على األفراد 
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الكبري    التحدي   والبياانت نقص املعلومات    اهلائل  والعصيبالنفسي   التوتر الضغطالعالية من    أحداثها والدرجة سرعة وتتابع  

اتصاالت على    املتاحة ونظامتوظيف أمثل الطاقات واالمكاانت    مألوفة وضرورةابتكار اساليب ونظم غري    للمسؤول ضرورة

 (2020املركز الوطين للمعلومات:) عاليةعالية من التنبؤ وابلتايل اجهزة ذات تقنية   جدا. ودرجةمستوى عايل 

 .  ارثلكو ا  لتأثر،خطرا  قابليةو هلا،  ض لتعر ا،و   رألخطااوهي    ات متغري   حمددة ضمن ثالثة   ارث لكو ا  ملخاطر  مثرية مل  وهناك عوا

 

 

 

  انفقد يسبب أن  ميكن -  ضي أو أر  ي جو أو  مائيـ  خلطر  حملتملا وث حلدا أبّنا تثري -  بأّنا ُ ارثلكو ا خماطر  تعريف ميكنو 

  لبنية وا  ت،ملمتلكااك  للمخاطر  ملعرضةا  لابألصو   تلحق  ليتا  ارألضر ا  على  وةعال  ى،خر أ  صحية  رااثأو آ  إلصابةأو ا  ةحلياا

أو    حملي  جملتمع  ةملميز ا وفلظر وا تلسماا نأب علما . تخلدماا تقدمي و  ، لعيشا كسب و  زق لر ا سبل، و لبيئيةا اردملو وا ،لتحتيةا

 .هبا يتصف  ليت ا لتأثرا قابلية  نب اجو  هي  خلطرا عن  لناجتة ا  ةملدمر ا رلآلاثعرضة  صلأ  جتعله  ليت ا لألصو ا من أو أصل  منظا

 إدارة الكوارث  3

  علم "  عليه يطلق ومواجهتها، إدارهتا وكيفية  والكوارث، ابألزمات خيتص مستقل علم  إيل احلديث  العصر يف احلاجة بدأت

  اخلاصة  واملفاهيم  العلمية   واملبادئ  األسس   من  جمموعة   على  العلوم  من  كغريه  مؤسس  علم  وهو "    والكوارث  األزمات   إدارة

  والكوارث   األزمات  فإدارة.  به  ختتلط  قد  واليت  األخرى  اإلدارية  العلوم  عن  وتطبيقاته،  أساليبه  يف  خمتلفاً   علماً   جيعله  ما  وهذا.  به

  تقوم   إدارة   وهي  ونتائجها،  ااثرها  ومواجهة  وتصنيفها  معها  والتعامل  ،  ومتفاقمة  ،  مفاجأة   احداث  يف  التحكم  إيل  هتدف

  تعمل.    السليم  للقرار  كأساس   والبياانت  املعلومات   واستخدام  والتخطيط   املستفادة  والتجارب   واملعرفة  والبحث،  الدراسة   على

 من   وحرماّنا  وحتجيمها  عليها  والسيطرة  تصاعدها،  لوقف  األحداث   مع  الفوري  التعامل  خالل  من  والكوارث  األزمات  إدارة
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من    قوة  أثناء   سبهاتكت  قد  جديدة   روافد  أي  ومن  تعاظمها  مقومات ماهي إىل جمموعه  عمومها  واالدارة يف  اندفاعها. 

االجراءات و القرارات اليت تتخذ من خالل عدد من الوسائل يف اطار خطة مسبقة أو حلظية جلعل األمور تسري حنو النجاح 

على   املتوقعه اليت تؤثر سلبا  ءات اليت تتخذها املنظمات يف مواجهة األحداث غريرا"اإلج ولذا جند من ضمن تعريفاهتا اّنا

وضع خطط التعايف من الكوارث، )للتقليل من خماطر ر عمل املنظمة و تشمل كذلك  الناس أو املوارد وهتدد استمر اال

الكوارث وللتعامل معها عندما حتدث( وتنفيذ هذه اخلطط، فإدارة الكوارث عادة ما تشري إىل إدارة الكوارث الطبيعية مثل  

والرااحل ة املخاطر.  ئق،  الزالزل،  أو  إدار أدفيضاانت،  الطوارئ  املتعلقة إبدار   ةارة  التقنيات  و  األزمات وتشمل  ة االزمات 

تيجيات الدولية للحد من  اعرفها مكتب األمم املتحدة لالسرت ( كما 2015الكوارث ادارة الطواري و ادارة املخاطر)ابوزيد:

الق الستخدام  منهجية  "عملية  والتناار ر الكوارث  واملهات  السياسات  راظيم  لتنفيذ  اإلدارية  التشغيلية  والقدارت  ت 

الصلةاواالسرت  ذات  والبيئية  الطبيعية  الكوارث  آاثر  من  للحد  احمللية  واجملتمعات  اجملتمع  يف  التأقلم  وقدارت  "  تيجيات 

(2012Bazrragchaa:  .)جراءات و  كما جند أن جامعة النجاح عرفتها على موقعها يف النت أبّنا جمموعة من اال

اخلطوات الضرورية والالزمة للتعامل مع وضع غري طبيعي أو غري عاي وذلك هبدف تقليل األضرار و اخلسائر يف املمتلكات  

و   النشاطات،واختاذالقرارات  و  التخطيط  عمليات  من  العديد  على  حتتوي  طويلة  عملية  ممكن،فهي  حد  ألقصى 

لوقائية وصوال إىل االجراءات العالجية املتأخرة ،لذلك فإن أي خطه مدروسة  التجربةواملمارسة وهي املسافة بني االجراءات ا

وانجحة على املستوى الوطين إلدارة الكوارث واألزمات جيب أن يتداخل معها دور العديد من اجلهات ذات العالقة. 

النجاح: الالز 2018)جامعه  االستعدادات  و  األنشطة  من  إال جمموعة  ما هي  الكوارث  ادارة  الكوارث  (،و  للتعامل  مة 

حسب طبيعتها هبدف احلد من آاثرها السلبية و التقليل من بقدر االمكان من من اخلسائر النامجه عنها و درء أي أزمات  

(،وقد اصبح ادارة الكوارث عاملا قائما حبد ذاته و قد تناولت سلسلة الدراسات العلمية أبن  2008قد ختلفها" )ال الشيخ:

عن جمموعة من اخلطط اليت تستهدف التحضري و املواجهه و التصدي للكارثة لغرض التقليل من حجم  هذا العلم هو عبارة  

اخلسائر عند حدوثها أبقل جهد ووقت وتكلفة وحبسب االمكانيات املتاحة ألن الذين يقومون إبدارة الكوارث هم من  

ملواجهة الكوارث ومن تتحقق السيطرة و االستجابة    االداريني واخلرباء ولديهم اخلربة العالية مبجال التدريب و االستعداد
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خليل   و  منهل  طبيعتها.)حممد  إىل  احلياة  اعادة  وابلتايل  أضرارها  من  التقليص  و  التدمريية  األاثر  من  للحد  السريعة 

تعامل و املؤسسات و اجلماعات و األفراد و الدول و األمم اليت تيُـعترب اإلنسان أهم مورد يف املنظمات  (و 2017عيسى:

ال يوجد بديل لوجود أشخاص أكفاء لديهم خربات عالية ميكنهم التصرف بسرعة وجدارة إلجياد حلول    مع الكوارث و 

، كاد أن يُلقى  2009ويف أعقاب الزلزال يف الكويال )إيطاليا( يف عام والكوارث  جذرية حلل املشاكل الناجتة عن األزمات

ومن ابرز املزالق اليت يوحي هبا االنطباع العام  .(2020)سوزان:اعتربت فشال ذريعابعلماء الزالزل يف السجن ألن حتذيراهتم 

فعل   ردة  أبّنا  تصور  من  عليه  ينطوي  وقوعها،ما  عند  الكوارث  جماهبة  يف  الكوارث  ادارة  حيصر   Reactiveالذي 

Approach     ستقبلي  حني ادارة الكوارث يف منهجها العلمي املكتمل هي استشراف م  فجائية يفلظاهرةProactive 

Approach    أبو بيئتة.)احلسن  لدرء أو ختفيف حدة جماهبة هتديدات الكوارث حلياة االنسان و ممتلكاته و مقومات 

( .وترى الباحثة أبن إدارة الكوارث هو علم حبد ذاته يعتمد على عنصرين ومها االنسان و املعرفة ويشمل  2020الطيب:

األنشطة اهلادفة و املمنهجة و املستمرة و القائمة على خطة أو بدون خطة واليت يك ون حمددها  سلسلة من االجراءات و 

هو االسرتاجتيات اليت تقوم عليها املؤسسات و املنظمات  و احلكومات ذات العالقة و هتدف إىل مواجهة الكارثة قبل  

أثناء وقوعها و بعد حدوثها  لتخفيف من االاثر السلبية امل رتتبة عليهامن خسائر مادية يف االرواح و املمتالك  وقواعها 

 وخسائر مادية وتستمر حىت يصل اجملتمع حلالة التعايف من الكارثة.

اليت   األولية  ابلظروف  يتأثر  تتخذها  اليت  )األشكال(  والشكل  االستجابة  وأنظمة  املنظمات  على  الكارثة  أتثري  أن  يبدو 

زلنا ال نعرف ما إذا كانت هذه املنظمات أو األنظمة تنتقل من حالة مستقرة    ما   هذا،بعد الكارثة. بعد قويل    يوجهوّنا

نسبيًا إىل حالة فوضوية أو ما إذا كانت تقوم ببساطة بتعديل سلوكها ضمن جمموعة معينة من االحتماالت وميكن التنبؤ  

  خمتلفة؛. الشرطان خمتلفان للغاية ويتطلبان اسرتاتيجيات إدارة  (1986  هولدن،) هبا مبا يتفق مع قواعد عمل كل منظمة

من الضروري وجود طريقة جديدة للتعامل مع عملية   األخري،يف    مفيدة؛ يف احلالة السابقة تكون اسرتاتيجية اإلدارة احلالية  

(. ميكن أن يساعد تطبيق نظرية الفوضى والكارثة ذات الصلة أو مناذج  2007  كومفورت، انشئة واهليكل املصاحب )

اجتماعية أخرى يف  على ظاهرة  املفاجئ  املسألة  التغيري  ،  توضيح هذه  يم  ،    2004)ابر  براون  ديلورنزو 1994؛  ،  ؛ 
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؛    1994؛ كروننربغ ،  Guastello، 2002؛  1993؛ جرجيرسن وسيلر ،  ؛  1994؛ فورغيس وتيتارت ،  1994

. إذا مل يكن ابإلمكان إثبات أن بعض منظمات االستجابة للكوارث  (2000بول ، فان دي فني ، دويل ، وهوملز ،  

تدخل يف فوضى أو تعرض أحد أشكال التغيري األربعة ملا يسمى  وأنظمة االستجابة على األقل تقرتب من الفوضى أو  

هل ينطبق   ذلك،واألهم من    الفوضى. فإن إدارة الكوارث ليس لديها الكثري لتتعلمه من نظرية    "، "كوارث احلد األقصى

 تمام؟ "القانون الوحيد" و "املسار العاملي" على االستجابة للكوارث أم أننا فقط نستخدم استعارة مثرية لاله

املعادلة   تطبيق  خالل  املناسبة    اللوجستية من  االستجابة  بياانت  على  املعقدة(  النمو  عمليات  لتكشف  ريضية  )صيغة 

إىل زيدة    للكوارث، النظام  العاملي من  يتتبع املسار  نظام االستجابة  الكارثة أو  منظمة  إذا كانت  ما  من املمكن حتديد 

أول   )Priesmeyer and Cole )1995. كان (1995 وكول،بريسمري  ؛2007 موريس،)الفوضى إىل الفوضى

تقدمي مناقشة مفصلة لكيفية تطبيق املعادلة اللوجستية على عدد كبري من ظواهر الكوارث إلنتاج ما  )بريسمري وكول(من

منوذجي  لوجستية  اللوجستية. خريطة  للمعادلة  يسمى ابخلريطة  املشاهبة  املعقدة  الفوضوية  السلوكيات  لتطور  .  اللوجستيةة 

من   املقدمة  للكوارث  التعرض  بياانت    Bosworth and Kreps )1986(، Priesmeyer andاستخدام 

Cole )1995(()تبني أن منظمات الكوارث تتبع اخلريطة اللوجستية يف استجابتها األولية. مت تكرار هذه  بريسمري وكول

أيًضا أنه مبجرد استقرار االستجابة بعد أسبوع ظهر هيكل أكثر تنظيماً )  موريس، النتيجة من قبل     موريس، الذي وجد 

تنتقل املنظمة من حالة   اضطرااًب،أنه مع زيدة مستوى النشاط وتصبح البيئة أكثر    اللوجستيةظهر اخلريطة  (. تُ 2007

وتنتقل إىل الذات تنظم. حدد العمل    األولية، مستقرة نسبيًا عرب نقطة تشعب وإىل حافة الفوضى وتتبع أتثريات الظروف  

به   قام  وا  Guastello 22الذي  ابلكوارث  متعلقة  صلة  دراسة  ذات  سريعة  تغريات  تظهر  الكوارث  أن  تظهر  ليت 

(Guastello،  2002  التحليلية والتقنيات  الفوضى  نظرية  القائلة أبن  النظر  تدعم وجهة  التجريبية  أن األدلة  يبدو   .)

  يوفر  املرحلة، تصف االستجاابت التنظيمية فور وقوع احلدث وقد تتبع عمليات التنظيم الذايت بعد التشعبات. يف هذه  

حتليل الشبكة االجتماعية وغريها من أدوات األنظمة املعقدة مزيًدا من األفكار حول كيفية تتبع االستجابة الذاتية التنظيم  

 (.Magsino، 2009؛ Bar-Yam، 2004جزئيًا والتأثري عليها اآلن )
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اسرتاتيجة األمم املتحدة للحد من  يضع اطار عمل هيوغو الصادر عن أمانة  مبادي التوجيهية للحد من أخطار الكوارث:

الكوارث ومكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية،جمموعة من املبادئ التوجيهية لتفيذ احلد من أخطار الكوارث  

من   األساسية  االنسانية  ابملبادئ  االسرتشاد  الكوارث  حاالت  يف  املساعدة  تقدمي  عند  ينبغي  فيه:  جاء  حيث 

ة.ويرد ابلتفصيل يف وثيقة االسرتاتيجية الدولية للحد من الكوارث االنتقال من القول إىل الفعل وفق حياد،وانسانية،وونزاه

عدد من املبادئ التوجيهية و اليت تشمل حيث  يتطلب احلد من اخطار الكوارث بصورة فعالة مسامهة اجملتمع احمللي،كما  

بري احلد من أخطار الكوارث، وجيب ادماج احلد من أخطار  انه تقع على عاتق الدول املسؤولية الرئيسية عن تنفيذ تدا

الكوارث يف األنشطة االمنائية.حيث يؤدي ّنج مواجهة األخطار املتعددة إىل حتسني الفعالية. وإن تنمية القدرة اسرتاتيجية  

وارث.و االهتمام لقضاي  رئيسية للحد من األخطار. والبد األخذ ابلالمركزية فيما يتعلق ابملسؤولية عن احلد من أخطار الك

اجلنسني عامل أساسي يف أخطار الكوارث ويف احلد من تلك األخطار. وإن الشراكات بني القطاعني العام و اخلاص أداة  

مهمة للحد من أخطار الكوارث.كما يلزم مواءمة احتياجات احلد من االخطار حبسب كل وضع على حدة.)هيوغو،األمم  

يء العامة  اليت وجب أن تكون املوجهه يف جمال جمابة األخطار و لتكون مرتكز يرتكز عليه  ( . وإن املباد2008املتحدة:

جماهبه األخطار حبيث يكون موجهه لالنسانية يف هذا اإلطار كما أّنا _األمم املتحدة_ أوضحت أبن هذه املبادي تنطلق 

ويرى الفريق املشرتك ملركز املؤسسة األروبية أن إدارة  من املبادئ األنسانية األساسية و هي: احلياد، واإلنسانية،والنزاهه.  

الكوارث ستكون أكثر فاعلية واسرتاتيجية إذا ما اتبعت مثان مباديء ألدارة الكوارث وهي:احرص على عدم االضرار،وتوقف 

على املدى البعيد،وخذ  وانظر واصغ قبل اختاذ اي اجراء،والتعمل مبعزل عن األخرين،وفكر فيما يلي األزمة أو الكارثة احلالية  

خربة املنظمات احمللية يف االعتبار،واعرف آلية عمل املستفيدين املستقبليني،وكن مسؤوال أمام من حتاول مساعدهتم، وانشر  

 (.2015عملك بشكل أوسع،واستخدمة كأداءة تعليمية.)حبيب ألبوزيد: 

 أهداف ادراة الكوارث  3.1 

أمهها حدوثها فجأة إىل جانب التطور السريع لألحداث،وضيق الوقت املتيسر    تتسم ادارة الكوارث الطبيعية بعدة مسات

 إلختاذ القرار ومن هنا ميكن حتديد أهداف إدارة الكارثة على النحو التايل: 
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 حتقيق درجة استجابة عالية عند حدوث الكارثة.  .1

 ختفيف األاثر النامجة عن حدوث الكارثة.  .2

 ( 2003حالته الطبيعية يف املناطق املنكوبة.)عزة:سرعة إعادة التوازن البيئي إىل   .3

 العمل املستمر على تطوير منظومة مواجهه الكوارث وإدارهتا. .4

   مراحل ادارة الكارثة:3.2 

متر عملية ادارة الكوارث بعدد من املراحلة املصاحبة لعملية ادراة الكوارث وهي: تلطيف أو ختفيف حدة الكارثة،واالستعداد  

( وميكننا إضافة مرحلة سادسة و هي مرحلة تطوير منظومة  2002اهبه،وإعادة التوازن،ومرحلة التعلم )وهاس:و التحضري،واجمل

 ادارة الكوارث. 

 

 : املؤسسات وادارة املخاطر و الكوارث 3.3 

وسرعتها ولكن  ال يوجد مؤسسة يف مأمن من املخاطر أي كانت تلك املخاطر من حيث طبيعتها أو مسبباهتا أو شدهتا  

يوجد نوعان من املؤسسات: مؤسسات معدة ملواجهه األزمات و الكوارث بداخلها،وومؤسسات غري معده لذلك، وهنا  

ال نقصد املؤسسات اليت ذات طبيعة عمل يقتضي منها مواجه أزمات و كوارثة طبيعية أو غري طبيعية )بفعل االنسان(،ولكن  

أو  عرف إدارة املخاطرملؤسسة نفسها بصرف النظر عن طبيعه عمل هذه املؤسسة. نقصد الكواراث و األزمات اليت هتدد ا

يف هذا اجملال على أّنا حدث أو ظرف حمتمل ميكن أن يكون له أتثريات سلبية على املؤسسة املعنية من حيث    الكوارث 

كما وقد يكون هناك أتثري  وجودها، مصادرها )سواء موظفني أو رأس مال(، املنتجات أو اخلدمات، أو زابئن السلطة،  

للتعامل مع نتائجه   على اجملتمع والبيئة احمليطة. و كذلك لكل خطر حمتمل ميكن أن يكون هناك خطة مصاغة مسبقا 

املمكنة )و ذلك لتأكيد حالة الطوارئ يف حال أصبح اخلطر مسؤولية قانونية(. نشاطات إدارة املخاطر كما تطبق على  

لتخطيط لكيفية استخدام إدارة املخاطر يف املشروع  ادارة املشاريع، فإن إدارة املخاطر تتضمن  إدارة املشاريع: يف حالة إ
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امليزانية،و املعين والنشاطات وكذلك  واملسؤوليات  املهمات  أن تتضمن اخلطة  وهو شخص   – تعيني مدير املخاطر  ،و جيب 

أهم صفاته جيب أن تكون الشكوكية    –شروع  خيتلف عن مدير املشروع مهمته التنبؤ ابملشاكل اليت ميكن أن تواجه امل

االحتفاظ بقاعدة بياانت للمخاطر اليت يواجها املشروع أول أبول. وهذه البياانت تشمل: اتريخ البداية، العنوان،  ،و الصحية

وأخريا األمهية العاملني يف  ،وصف خمتصر، االحتمالية  الفريق  التقارير ميكن من خالهلا ألعضاء  قناة إلرسال  إدارة إجياد 

إعداد خطط للتخفيف من حدة املخاطر اليت اختريت لتعاجل هبذه  ، املخاطر إرسال تقارير تتضمن تنبؤاهتم أبي خماطر حمتملة

الطريقة. اهلدف من هذه اخلطط هو وصف كيفية التعامل مع هذه املخاطر وحتديد ماذا ومىت ومبن وكيف سيتم جتنب أو  

إعداد ملخص عن املخاطر اليت متت مواجهتها وتلك املخطط ملواجهتها ،و انونيةتقليص نتائجها يف حال أصبحت مسؤولية ق

 (7/1/2020)ويكتبيدي:وفعالية نشاطات التخفيف واجلهد املبذول يف إدارة املخاطر.

 أبعاد إدارة الكوارث 3.4 

الدارة إلدارة الكوارث "    أن أبعاد إدارة الكوارث أو متطلبات ادارة الكوارث تعد هي االطار العام الفعلي أو التطبيقي

( أبن هناك مخس خطوات تقليدية إلدارة الكوارث واعتربها كخطوط خارجية ويتفق  Mitroff:2005وقد أشار )

(،جاد  2009:139(،الظاهر)2002:36( والعتييب،وشوما)2009:39(،و)أحم112:2011مع ذلك كل من )

 بعاد ادارة الكارثة وهي كما أييت: ( إذ أتفق الباحثون املذكورون أعالة على أ2008:52هللا )

 signal detectionتشخيص إشارات االنذار  املبكر  -

 preparation-prevention systematicمنظومة االستعداد و الوقاية  -

 Rebalancing and activity systematicمنظومة استعادة التوازن و النشاط  -

 Strategic learning systematicمنظومة التعلم االسرتاتيجي املستمر  -
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 :  الدراسات حول إدارة الكوارث4 

بعنوان : " حتديت تصميم اإلدارة الكوارث االتصاالت املتكاملة ونظام املعلومات "  Meissne et  (۲۰۰۲  )دراسة 

Disaster Management Integrated an for challenges . " Communication and 

Information System    هدفت الدراسة إىل حتديد التحديت ورسم خمطط نظام متكامل لالتصاالت واملعلومات

اخلدمات ، واان  ملواجهة الكوار وأنشطة االستجابة والتعايف ، والذي يتناول بشكل خاص الشيكات ، وهتيئة األجهزة و 

وخلصت الدراسة إىل وجوب تعاون العديد من ختصصات تكنولوجيا املعلومات معا    أملانيا.البياانت ، وجدولة املوارد يف  

لتوفري نظام فعال ، وسهل االستخدام يساعد خدمات الطوارئ على التعامل مع الكوارث . مثل توفر شبكات اتصاالت  

( حىت يف بيئات االتصاالت األكثر صعوبة ، كما جيب    BAN , PAN   ،LAN WANقوية على مستويت  

على إدارة البياانت أن تكون قادرة على توفري بياانت تيتة وديناميكية عند احلاجة إليها . وأوصت الدراسة بضرورة توفري  

تصال أن تكون  األمن هلذه الشبكات عن طريق أنظمة التشقري لضمان سالمة البياانت ، كذلك على األجهزة ومعدات اال

مالئمة للعمل يف البيئات غري املوائية وللمستخدمني غري املتمرسني ابستخدام احلاسب اآليل ، وادارة هذه املوارد بشكل  

 فعال يف ظل الطبيعة الفوضوية للكوارث. 

" عرفت الدراسة    machinery in INDIA( بعنوان : " آالت إدارة الكوارث يف اهلند  2014)    Biswalدراسة  

القوانني  مراجعة  خالل  من  االن  الكوارت  من  للحد  اهلند  حكومة  قبل  من  املعتمدة  والسياسيات  اخلطط  مراجعة  إىل 

والسياسات ذات العالقة على املستوى الوطين والواليت واملقاطعات يتم مبوجبها القيام مبا يلزم ملواجهة الكوارث وما ميكن  

دنية يف كثري من األحيان ختفق يف مواجهة الكوارث ، وتستعني ابلقوات املسلحة  القيام به . وخلصت الدراسة إىل أن فند امل

للمساعدة يف عملية اإلنقاذ بطريقة سريعة إلنقاذ ممتلكات وحياة الناس . وأن حكومات الواليت عليها أن تكون أكثر  

تكون القوات املسلحة مدربة تدريباً جيداً  قرنة التنفيذ السليم للخطط احلالية اإلدارة الكوارث . وأوصت الدراسة بضرورة أن  

يف جمال إدارة الكوارث ، وأن على حكومات الواليت حتويل األموال من خمصصات أخرى لتنفيذ خطط مواجه الكوارث  

، بعنوان : " املشاركة اجملتمعية يف إدارة الكوارث : دور العمل االجتماعي  Hossain    (۲۰۱۳    )دراسة    -عند وقوعها . أ  
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 management : Role of Social Work Community Participation inزيز املشاركة  لتع

Disaster Management : * to Enhance Participation    نفت الدراسة إىل تقييم خطة احلكومة "

بنغالدش نتيجة لوجود    البنغالدشية إلدارة ال يف ادارة الكوارث والدور الباحثني االجتماعيني يف هذه اله املشاركة اجملتمعة يف 

ليليو مة   يوم  الكوارث  ادارة  به الضمان احلراشي يف عمليات  القيام  بعد  التنفيذ هذه املشاركة  بن احلته  عدد من ماريد 

الدراسة إىل وجود   لتضمني املشاركة اجملتمعية ماعلني يف هذه املشاركة ، وخلصت  وبراجمها  الكوارث  البنغالدشية إلدارة 

وحتفيز للعاملني االجتماعيني أنفسهم ،    جهدن احملددات ، وأنه على الباحثني االجتماعيني بذل  ضعف يف جود عدد م

 وان على احلكومة زيدة خمصصات إدارة الكوارث. 

  والتوصياتالخاتمة  5

تفتقد املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف عمومها إىل وجود رسالة خاصة هبا، توضح هلا سبب تواجدها وجمال  -

 عملها 

 ويف ّناية الرسالة قدم الباحثان التوصيات التالية: 

ممارساهتا  - االسرتاتيجي يف  للتخطيط  أولوية  إعطاء  وجماالت نشاطها  أنواعها  االقتصادية بشىت  املؤسسات  على 

 اهتا مع حميطها الداخلي واخلارجيوعالق

 إعطاء أمهية أكرب للمؤسسات الصغرية ومساعدهتا على املنافسة والبقاء لالستفادة منها يف عملية التنمية.  -

على املؤسسات الصغرية واملتوسطة االهتمام ابلتخطيط االسرتاجتي ملساعدهتا يف املنافسة والبقاء أطول مدة ممكنة   -

 ي.  يف نشاطا االقتصاد
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(. قيم التدخل المهني للخدمة االجتماعية في إدارة 2019& مجدي محمد مصطفي. )   ربه،عبد    فاروق،عماد    ف.،ع.    صالح،

 .23-1 ,( 1)31 ,مجلة القاهرة للخدمة االجتماعية الكوارث.

 (. إدارة الكوارث في الجزائر بين طرق الوقاية وأساليب المواجهة.2021& سعيد. ) عابد،

 (. ندوة: ادارة الكوارث.2009). فعبد اللطي& عرسان   المشاقي،

 (. إدارة الكوارث الطبيعية.2016موسى األمين الزبير. )
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