


تنظيم أعمال المواجهة والتدخل

إن نوع الكارثة هو الذي يحدد خطوات التدخل بما يتفق 
امة وخصائص الكارثة فإذا كان الحادث صناعيًا كتسرب مادة س

فالحوادث. فإنه يختلف عن التدخل في حالة كوارث الزالزل
الصناعية وتسرب المواد السامة يتطلب إطالق اإلنذار وإخالء
ء السكان ومنع إمتداد الغاز إلى المناطق المجاورة وفحص الهوا

ن أن في حي. وإقامة مركز اإلسعاف والسيطرة على موقع التسرب
ث ِّل إزالة فقد ُتم. كارثة طبيعية كالزالزل تتطلب تدخاًل مختلفاً 

من األنقاض وإنتشال الجرحى وإقامة أماكن لأليواء الجزء األعظم
المهمة إضافة إلى إختالف التجهيزات المطلوبة للتعامل مع

واجهة في وتمثل التدابير الوقائية للدفاع المدني خط الم. الحالتين
-:مواجهة الكوارث وتتمثل هذه التدابير فيما يلي



 ًً اإلنــذار: أواًل
هدف إعالم يعتبر اإلنذار من أهم التدابير الوقائية للدفاع المدني التي تست

المواطنين بقرب وقوع الخطر أو حدوث الكارثة بهدف إتاحة 
ن الفرصة الزمنية المناسبة إلتخاذ اإلجراءات الوقائية للحد م

.الكارثة واألخطار الناجمة عنها

تحذيرية فاإلنذار ما هو إال صافرات كهربائية أو أجراس كهربائية أو نغمات
لدفاع والهدف منها اإللتزام بتعليمات ا. معروفة ومفهومة مسبقاً 

بتعاد المدني المتعلقة بالوقاية من الخطر وإتاحة الفرصة لهم باإل
.عن مواطن الخطورة

لدفاع وتساهم أجهزة اإلنذار في إيجاد قنوات إتصال فعالة بين سلطات ا
المدني وأجهزة الدولة المعنية وقت الطوارئ بما يحقق سرعة 

.التنسيق وتقليل آثار الكارثة



 ًً اإلخــالء: ثانيًا
يل الخسائر ُتعد خطط اإلخالء من أكثر التدابير الوقائية للدفاع المدني فاعلية لتقل

ن من حيث ُتعنى هذه الخطط بالعمل على إبعاد أكبر عدد مك. البشرية والمادية
قليل المواطنين من المناطق المعرضة لمصدر الخطورة إلى المناطق اآلمنة بهدف ت

عالوة على أهمية اإلخالء في . الخسائر مع العمل على رعايتهم وإعاشتهم
.  رالمحافظة على الثروات القومية والممتلكات بنقلها بعيدًا عن مصادر الخط

يتم واإلخالء قد يتم من منطقة إلى أخرى داخل حدود الدولة وقد يحدث اإلخالء بأن
ثة ويقسم خبراء الدفاع المدني اإلخالء إلى ثال . نقل المواطنين إلى دولة أخرى 

.أنواع

اإلختياري اإلخالء: أواًل 
ال يكلف األفراد وتلبية لرغباتهم، وهذا النوع من اإلخالءاختيار وهذا يتم بمحض 

مدينة أهالي ومثال على هذا النوع من اإلخالء ما قام به . الدولة أعباء مالية
.الرياض والمنطقة الشرقية أثناء حرب الخليج 



ًً تابع اإلخــالء: ثانيًا
اإلخالء اإلجباري الجزئي :ثانياً 

قبل حيث يتم اإلخالء بناًء على تعليمات ملزمة من السلطات المختصة
ي حدوث الكارثة وذلك عندما تتوقع هذه السلطات وقوع خطر معين ف

اكن منطقة ما فتتولى نقل األطفال والشيوخ والنساء والمرضى إلى أم
تم كما يكون اإلخالء أثناء الكارثة وبعد وقوعها حيث ي. بعيدة وآمنة

.إخالء المتضررين من المنطقة المنكوبة

اإلخالء اإلجباري الكلي :ثالثاً 
ميع حيث يتم اإلخالء بناًء على تعليمات السلطة المختصة ويشمل ج

رورة المقيمين بالمنطقة المعرضة للخطر كما يحدث في حالة الحرب بض
كرية إخالء المنطقة من السكان بما يتيح للجيش مباشرة العمليات العس

ى ومثال عل. بحرية تامة أو في حالة توقع هجوم بأسلحة تدمير شامل
ن هذا النوع من اإلخالء ما قامت به سلطات الدفاع المدني بإخالء سكا

.مدينة الخفجي أثناء حرب الخليج



 ًً اإليــواء: ثالثًا
قًا ويقصد بها األماكن التي تقوم إدارة الدفاع المدني بإعدادها مسب

ووزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة مثل الشئون اإلجتماعية
لذين الدفاع والطيران والحرس الوطني وذلك إلستقطاب األفراد ا

تشملهم خطط اإلخالء حيث يتم من خاللها توفير كافة 
.مقومات اإلغاثة

كون وقد تكون أماكن اإليواء ثابتة كالمدارس، الفنادق، النوادي وقد ت
مؤقتة تقام وقت الحاجة مثل معسكرات اإليواء مع األخذ في
اإلعتبار أن تكون أماكن اإليواء قريبة من طرق المواصالت

كهرباء مما يسهل وصول المتضررين وأن تتوافر فيها الماء وال
وسائل والصرف الصحي وأن يتم إعدادها هندسيًا وتجهيزها ب

لروح اإلعالم إلعطاء التعليمات والتوعية لألفراد للحفاظ على ا
.مالمعنوية وعدم السماح بإنتشار اإلشاعات المغرضة بينه



 ًً اإلنقـاذ: رابعًا
ُيعرف اإلنقاذ بأنه عملية إخراج المحصورين تحت األنقاض أو داخل

اء األماكن المغلقة في أسرع وقت ممكن بإستخدام وسائل إنقاذ مناسبة مع إجر 
ها الدفاع وُيعد اإلنقاذ من الخدمات الرئيسية التي يقوم ب. اإلسعافات األولية لهم

. ى تأخيروتتميز خدمة اإلنقاذ بأنها سريعة وال تتحمل أ. المدني في أوقات الكوارث
قاذ إلى ويتطلب اإلنقاذ سرعة ومهارة عاليتين وتدريب جيد، ويمكن تقسيم اإلن

-:قسمين

فنيةاراتمهتتطلبالالتيالبسيطةاإلنقاذعمليةوهى:الخفيفاإلنقاذ
األنقاضتحتالمحصوريناألفرادإنقاذعملياتمثلكبيرمجهودأومتميزة

.جزئياً مهدمةمبانيداخلأوالخفيفة
الية ويقصد به عمليات إنقاذ ثقيلة تحتاج لمهارات ع: اإلنقاذ الثقيل

الهندسية متميزة وتدريب جيد بإستخدام معدات اإلنقاذ الحديثة واإلستعانة بالخدمات
نواع عالوة على ذلك هناك أ. لتخليص األرواح المحصورة تحت األنقاض الثقيلة

تدريب فهناك اإلنقاذ البري، والبحري والجوي وكل نوع يتطلب: معينة من اإلنقاذ
.خاص يتناسب مع طبيعة اإلنقاذ



ًً تابع اإلنقـاذ: رابعًا
ونظرًا ألهمية وحساسية هذه المرحلة فإن على فرق اإلنقاذ إتباع

:اإلرشادات التالية أثناء تعاملها مع الكارثة

دامبإستخاألنقاضوتحتاألماكنداخلاألرواحإنقاذفيعاجالً المبادرة•
.حديثةووسائلمعدات

.المصابينلجميعاألوليةاإلسعافاتتقديمسرعة•
.ألوبئةاإلنتشارمنعاً األنقاضتحتمنالموتىجثثتخليصعلىالعمل•
.هدم المنازل اآليلة للسقوط بالتنسيق مع اإلدارات الهندسية•

:وتشتمل إدارة عمليات اإلنقاذ على

رجالأوالجمهورأوالمتضررينمنالوضععنمعلوماتعلىالحصول•
.األمن

صورةوأخذاإلنقاذمسؤوليقبلمنالكارثةموقعومشاهدةالوقوف•
.والمتضررينالمحتجزينأماكنعنواضحة

.والمشاهدةالوقوفواقعمناإلنقاذلعملياتخطةإعداد•
.إعطاء أهمية قصوى للسالمة بإستخدام مالبس الحماية الشخصية•



 ًً اإلغاثـة: خامسًا
:أهمهاالعواملمنبمجموعةاإلغاثةترتبط

.باتهاومتطلوخسائرهاحجمهاتحديديمكنحتىواسبابهاالكارثةنوع(ا)
والمنظماتالجهاتتحركاتعلىموافقتهاوضمانالحكومةدور(ب)

.والمساعداتاإلغاثةبنشاطاتالمعنيةوالهيئات
ناته البد من دعم البلد نفسه المتضرر من الكارثة وتسخير جميع إمكا( ج)

.هاالبشرية والمادية لتسهيل مهمة الجهات المتعاونة وضمان فاعليت
:رجتينإن تنظيم عمليتى اإلغاثة واإلنقاذ في موقع الكارثة يمر بفترتين ح

:الفترة األولى

دات وتستمر من عدة ساعات إلى عدة أيام وفي هذه الفترة يصيب قيا
ص في باإلضافة إلى نق. إدارة الكارثة والمرافق العامة شلل وجمود نظرًا للمفاجأة

.  ةوتكون اإلمكانيات محدودة بالمقارنة مع حجم الكارث. وسائل اإلغاثة واإلنقاذ
يشل ويصاحب هذا الشعور إنفعال عنيف نتيجة الصدمة النفسية والذهول الذي

.حركة األهالي



ًً تابع اإلغاثـة: خامسًا
:الثانيةالفترة

وتستمر لمدة أطول من األولى وتصل إلى عدة أسابيع حسب طبيعة 
ى وفي هذه الفترة نجد أن حالة التعبئة واإلمكانات سرعان ما تتعد. الكارثة

يذ التدابير اإلحتياجات الفعلية مما يؤدي إلى إزدحام في منطقة الكارثة وصعوبة تنف
ضافة إلى باإل. المتخذة وبالتالي تؤثر سلبًا على فاعلية عمليات اإلغاثة واإلنقاذ

ن إلى منطقة تدفق عشوائي من الفضوليين وأهالي المنكوبين والمنقذين والمتطوعي
ألجل القيام و . الحدث وبالتالي تنشأ صعوبة في التنسيق بين القطاعات المختلفة

:بمهمة اإلغاثة واإلنقاذ على أكمل وجه فإن هذا يتطلب عدة عوامل أساسية

تنظيم وإدارة الوسائل واإلمكانات (2)جمع المعلومات الصحيحة (1)
تأمين حركة المرور والمواصالت (4)األمن والسالمة (3)
اإلعالم (6)حماية األرواح والممتلكات (5)



مراحل تنفيذ عملية اإلغاثة
ىفوضحالةهوالكارثةمكاناإلغاثةوحداتوصولعندنشاهدهماأولإن

معارنةبالمقالمطلوبةاألعماللحجمنظراً واإلستسالمبالعجزالمسؤولينوشعور
عمليةذتنفيهوحلوأفضل.المعلوماتدقةعدمإلىباإلضافةالمتوفرةاإلمكانات
إستعمالبالطبيةاإلسعافاتعملياتومديراإلغاثةعملياتقائدقبلمنإستطالع

:التاليةالمهامإلنجازعموديةطائرة

.الجغرافيةحدودهاورسمالكارثةحجمتقييم•
.الحالةوتفاقمتطورإحتماالتمعرفة•
.الممكنةالتجمعوأماكنالطائراتومهابطالدخولمحاوروتسجيلإحصاء•
.إحصاء عدد الضحايا والمصابين بإنتظام•

لخطر وتعتبر عملية اإلستطالع مهمة وإلزامية وتسبق مهمة تحديد مناطق ا
طقة المنطقة الحمراء والمن: حيث تسمح بتحديد ثالث مناطق متحدة المركز هى 

.البرتقالية والمنطقة الخضراء

المنطقة الحمراء(  أ )
ذه وتسمى أيضًا المنطقة القاتلة وتشمل كافة األماكن المدمرة وتخضع ه
اثة عبر المنطقة إلى رقابة مشددة وشاملة ويحظر دخولها لغير وسائل اإلنقاذ واإلغ

ير وال يمكن التفكير بإقامة أى منشأة أو خدمات فيها غ. ممرات وحيدة اإلتجاه
.المستشفى الميداني



ةمراحل تنفيذ عملية اإلغاثتابع

المنطقة البرتقالية(  ب)
ل هذه وال يسمح بدخو. تحيط بالمنطقة الحمراء وتمتد بعمق عدة كيلومترات

وتستخدم . المنطقة إاًل بموجب تصريح وتكون حركة المرور فيها بإتجاه واحد أيضاً 
دوية هذه المنطقة إليداع وتركيب بعض الوسائل والمنشآت الطبية وتخزين األ

متطوعين والمالبس واألغذية وحشد اآلليات الثقيلة والشاحنات وأيضًا إستقبال ال
.وبينوتقام في هذه المنطقة مراكز إسكان للمنك. وتجهيزهم بالوسائل الفنية

المنطقة الخضراء(  ج)
بين الذين وهى منطقة مفتوحة يسمح بدخولها والحركة فيها وتستقبل المصا

.يتم إجالئهم من مكان الكارثة

اعات وبعد تقسيم مكان الكارثة إلى مناطق ُتقسم المنطقة الحمراء إلى قط
احة الورشة ومن ثم يتم تقسيم كل قطاع إلى ُرقع وكل ُرقعة إلى ورشات وتوافق مس

تعالم وُتمثل الورشة الحلقة األولى من سلسلة القيادة واإلس. حجم فصيل إنقاذ
.وكذلك الحلقة األولى من السلسلة الطبية







لكارثة بعد إنجاز أعمال اإلستطالع وتحديد المناطق والقطاعات ُيشرع بمعاملة ا
المرحلة األولى:وفق ثالثة مراحل

:ويشمل(المصابين)الضحاياوإجالءمعالجة
.وتموينهاإمدادهاوتأمينالصحيةاإلمكاناتتوفير•
.المصابينونقلرفعأثناءاإلسعافإمكاناتتوفير•
.واإلخالءالعالجأولوياتتحديد•
.المستشفياتعلىالمصابينتوزيعتنظيم•
.المصابيننقلفترةطوالالطبيةالعنايةمتابعةتأمين•
التيفاتاإلسعاعنوالمستشفياتاإلسعافلمراكزالمفيدةالمعلوماتتوفير•

.المصابينعلىأجريت
.إعداد تقرير طبي لكل مصاب بإستمرار•

:وتتم مراحل ومعالجة المصابين إبتداء من

.المصابينونقلرفع•
.الورشةمنبالقربالميدانيالمستشفى•
إنياتالمستشفإلىثمومنالبرتقاليةالمنطقةفيلإلخالءالطبيالمركز•

.ذلكاألمرإستدعى
.القوافلباسلوبالمراحلهذهكلبينالمواصالتتأمينويتم•



المرحلة الثانية

عةأرببإستخداموإنقاذهممواقعهموتحديداألحياءعنالبحثوتتضمن
:وسائل

ببموجاألنقاضتحتالمحبوسينأوالضحاياأواألشخاصعددتحديد•
.وذويهمأقاربهمأقوالشهادة

.الغرفوتوزيعالبناءمخططاتودراسةتحليل•
.المدربةالكالبإستخدام•
إستخدام الوسائل الصوتية والبصرية•

المرحلة الثالثة
الحرائق مكافحة اآلثار الثانوية وهذه تحدث في حالة الزالزل حيث يتبعها عدد من

ازات وصعوبة تصعب السيطرة عليها بسبب إنقطاع وتلف شبكات المياه وتسرب الغ
لى المنقذين وعليه فإنه يجب توفير مياه الشرب وتوزيعها ع. حركة وحدات اإلنقاذ

.والمصابين عالوة على تطهير الورشات وتطعيم األهالي



أهم المنظمات العالمية التي لها دور في مواجهة الكوارث
UNDPللتنميةالمتحدةاألممبرنامج-1

ية لخطط يهدف هذا البرنامج إلى ربط عالقة الكوارث بالتنمية، المساعدات التقن
.مم المتحدةوإستراتيجيات اإلستعداد للكوارث ويقوم بدور المنسق المقيم في األ

UNDROالكوارثإلغاثةاملتحدةاألمممكتب-2
خفيف من األضرار يهتم بتنسيق المعلومات، تقييم الكوارث، التخطيط لعمليتى الت

.واإلستعدادات
UNICEFاألطفالإلغاثةالمتحدةاألممصندوق -3

.برامج التغذية في حاالت الطوارىء كبرامج المياه والمالجىء
UNCHRالمفوضية العليا لشؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدة-4

.الطارىء إلستيعاب تدفقات الالجئينالتخطيط
WFPالبرنامج العالمي للغذاء-5

.اإلحتياجات الطارئة لإلغاثة الغذائيةتقييم
FAOمنظمة األغذية والزراعة-6

لقة بجميع تقييم الزراعة والنشرات الجوية الخاصة بها واإلنذارات المبكرة المتع
.المعلومات الغذائية



أهم المنظمات العالمية التي لها دور في مواجهة الكوارثتابع 

WHOالعالميةالصحةمنظمة-7
الصحية المساعدات التقنية للحاالت الوبائية في أوقات الكوارث واإلستعدادات

.والعمل على سرعة إستعادة المرافق لكفاءتها وإيجاد البدائل
WMOالمنظمة العالمية لألرصاد الجوية-8

.المعلومات المتعلقة بالعواصف المدارية والتقلبات الجوية
منظمة الصليب األحمر الدولية-9

عافات وهى منظمة تابعة لألمم المتحدة ومهمتها تقديم اللوازم الطبية واإلس
.األولية

المنظمة الدولية للحماية المدنية-10
.ومقرها مدينة جنيف بسويسرا

إدارة الشؤون اإلنسانية-11
.ةسويسرا وتقوم األندرو بتوفير المساعدات المطلوب–ومقرها جنيف 


