


التخطيط لمواجهة األزمات

-:البد وأن يؤخذ في اإلعتبار األمور الهامة التالية
وقت  أى أن تكون هناك يقظة اتمة يف التنبؤ ب… ضرورة إدراك احلاجة إىل اخلطة •

.احلاجة إىل التخطيط
.ضرورة حتديد اهلدف من اخلطة•
.ضرورة جتميع وحتليل البياانت اليت تتعلق بعملية التخطيط•
.ضرورة تنمية التفاصيل اخلاصة ابخلطة واإلرتقاء هبا•
.ضرورة احلصول على موافقة كافة اإلدارات اليت تعنيها اخلطة•



مقومات التخطيط إلدارة الكارثة
-:مقومات التخطيط إلدارة الكارثة هي

.حتديد اهلدف من اخلطة•
.تقدير اإلحتياجات واإلمكاانت املطلوبة للعمل•
.يةحتديد اجلهاز اإلداري للقيام ابلعمليات التنفيذ•
.حتديد أولوايت العمل حسب اإلستعدادات•
.أن تكون اخلطة مرنة وقابلة للتعديل•
.العمل على التنبؤ حبدوث الكارثة وتوقيتها•
.اإلستمرارية يف عملية التخطيط•



ةما تشتمل عليه خطة إدارة مواجهة الكارث

.حتديد املخاطر احملتملة من الكارثة-1
.حتديد اإلمكاانت املطلوبة-2
.حتديد اجلهات املساندة واألعمال املطلوبة-3
.حصر اإلمكاانت املتوفرة-4
.حتديد أعضاء القيادة الرئيسية-5
.حتديد طرق التدخل-7.حتديد اإلمكاانت املساعدة-6
.حتديد أماكن اإليواء-9.حتديد وسائل اإلنذار-8

.جتربة اخلطة-11.االتصاالتحتديد وسائل -10



مبادئ التخطيط
يفلعلميةاابخلرباتاإلستعانةطريقعنعلميأساسإىلاإلستنادويعين:العلميةمبدأ•

.األزمةإدارةجمال
.التنفيذوالمركزيةالتخطيطمركزيةمبعىن:املركزيةمبدأ•
إدارةلياتعميفاملشرتكنيمجيعيكونوأنالتنفيذيفاإللتزامويعين:اإللزاميةمبدأ•

.وردتكمااخلطةبتنفيذكامل  إلتزاما  ملتزمنياألزمة
.تفشلأندونالطارئةللظروفلإلستجابةقابلةاخلطةتكونأنويعين:املرونةمبدأ•
.واإلمكاانتللواقعاخلطةملَءمةأى:الواقعيةمبدأ•
.ضا  عار أومؤقتا  يكونوالمستمرا  التخطيطيكونأنوهى:اإلستمراريةمبدأ•
منولكلاءاخلرب ملختلفالبناءةاآلراءكافةاإلعتباريفيؤخذأنجيب:املشاركةمبدأ•

.اخلطةتنفيذبهسيناط
حتققاليتهىةالفعالواخلطة.ملئما  توقيتا  يتطلباجليدالتخطيطإن:التوقيتمبدأ•

.هلااحملدداملوعديفهدفها
يد يقوم والتخطيط اجل. لكل عمل عدد من اخلربات ميكن أن يؤديه:مبدأ اإلحتماالت •

.ل تكلفةعلى إختيار أحسن البدائل وأقدرها على حتقيق اهلدف يف أقصر وقت وأق



أنواع التخطيط
-:إن خطط مواجهة الكوارث على عدة أنواع منها

:خطة اإلعداد لمواجهة الكوارث(1
أو التخفيف من اآلاثر، وتتم هذه اخلطط قبل وقوع الكارثة وتشمل تقسيم الكوارث احملتملة وتدابري املنع

سائل اإلتصاالت وضع نظام لإلنذار، تنظيم القوى البشرية والتجهيزات، تشكيل جهاز القيادة وو 
.واإليواء

:العملياتخطة(2
نفيذ تدابري الوقاية تُنفذ عند وقوع الكارثة وتشمل دراسة املوقف، نوع وكمية املعونة املطلوبة، أولوايت ت

ا، تنسيق واإلنقاذ واإلسعاف واألفراد والوسائل، نوع وحجم املساعدات اخلارجية وإستخداماهت
.إيواء السكان املنكوبني… التدابري اليت تشرتك يف مواجهة آاثر الكارثة 

:الكارثةإزالةخطة(3
عنها هتديد حياة وتُنفذ عقب الكارثة وتشمل إجراءات املنع والسيطرة على كل العناصر اليت قد ينجم

مع املنكوب وإختاذ التدابري اللزمة إلعادة احلياة الطبيعية يف اجملت .وصحة السكان أو ممتلكاهتم
.وكذا إعادة إصلح وتشغيل األجهزة اليت تعرضت للتلف يف املنطقة املتضررة

:البديلةالخطة(4
طلوب للمجتمع أو وهى خطة قومية وحملية حتقق السيطرة على احلالة وتنسيق املعونة وتقدمي الدعم امل

.البيئة اليت أصابتها الكارثة





ةالتخطيط للكارث: أواًل 



:ةالتخطيط للكارث: أواًل 
تعريف الكارثة-1

افية حدث بفعل الطبيعة أو بفعل انسان بحجم وشدة ك•
لعامة النقطاع األنشطة الطبيعية للمجتمع مع تعريض ا

 .للخطر الشديد والمباشر

ابات حادثة مدمرة نسبة لإلمكانيات المتوفرة تسبب اص•
قصيرةمتعددة خالل فترة 

تفرض دون توقع مخاطر مباشرة وخطيرة علىحالة •
. صحة العامة



:مقدمة

الكوارث ال يمكن تحديد مكان لها وال زمان •
ا من وتترك خافها المآسي بسبب ما ينتج عنه

وتلفياتاصابات
حددت الجمعية العمومية لألمم المتحدة عقد •

يات التسعينات لخفض نسب االصابات والوف
من جراء الكوارث

م المجتمع الطبي و استجابته للكارثة من أه•
المتطلبات لتحقيق الهدف المعلن من األمم 

.المتحدة لهذا العقد



:التخطيط للكارثة

تعريف الكارثة-1

ة انهيار العالقة بين االنسان والبيئ•
يسبب حالة خطرة و مفاجئة تهدد 

المجتمع وبحاجة إلى مجهودات غبر 
طبيعية للتغلب عليها وعادة تحتاج

.خارجيةمساعدة 
ة وزارة الصح-اصابة خمسون أو أكثر •

.والدفاع المدني



:التخطيط للكارثة

المفهوم المحوري للخدمات الطارئة في الكوارث-2

الهدف هو تقديم أفضل خدمة ألكثر عدد•
ممكن من المصابين

ال يجب أن يكون أساس الخدمات أكثر •
.الحاالت خطورة

ون ال تنسى أن جميع الموارد المتاحة ستك•
.محدودة



:التخطيط للكارثة

المؤثرات على االستجابة للكارثة-3

عدم وجود أي اتصال السلكي بين•

ما سيارات اسعاف الجهات المختلفة م

.ىيحد من السيطرة على نقل المرض

عدم وجود أي مسار لخدمات •

.ةالطوارئ باألنفاق المنتشرة بمك

عدم السيطرة على حركة سير •

بر مركبات الطوارئ في حادثتي الخ

.ومنى



:التخطيط للكارثة

المؤثرات على االستجابة للكارثة-3

أمكانيات-1
الجهات المشاركة

الموارد الطبية-2

خطة طوارئ للجميع-3



:التخطيط للكارثة

المؤثرات على االستجابة للكارثة-3

طرقة اعالن -4
الكارثة

التعداد السكاني- 5

وقت الكارثة- 6



:التخطيط للكارثة

المؤثرات على االستجابة للكارثة-3

حالة الطقس-7

الموقع الجغرافي- 8

بعد الكارثة- 9



:التخطيط للكارثة

نظام قيادة الكارثة-4



:التخطيط للكارثة

للكوارثاألحصائيةاألسس-5

بينالتوزيع االحصائي للمصا•
القدرة االنقاذية بالميدان•
قدرة االخالء من الموقع•
قدرة العالج بالمستشفى•



:التخطيط للكارثة

للكوارثاألحصائيةاألسس-5



:التخطيط للكارثة

التدريب على الخطة-6

التدريبات الفرضية هي 
ة الوسيلة الوحيدة المتوفر 

للوصول إلى أقرب درجة من
ثالفهم واالدراك لخطط الكوار 

من هذه التدريباتوالفائدة،
.قعتزداد كلما اقتربت من الوا



ةاالستجابة للكارث: ثانيًا 

التجهيزات-3االفراد-2االتصاالت-1



ةاالستجابة للكارث: ثانيًا 



ةاالستجابة للكارث: ثانيًا 



ةاالستجابة للكارث: ثانيًا 



الخاتمـة

نحن جميعا بحاجة 
ماسة العادة النظر 
بالخطط الحالية آخذين

تائج باالعتبار الواقع والن
السلبية من التجارب 

.السابقة



الخاتمـة

ال ارى أننا نعاني من
اء انفرادية بالعمل أثن

الكارثة


