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ABSTRACT 
The research paper discusses the entrance to effective management of crises and disasters 
from the planning and architectural effort, The paper reviews the stages of the disaster and the 
requirements of each stage, and explains the diverse disaster levels, and the regulatory 
framework to address disasters and crises in a scientific manner, The research discusses - in 
the last part - the role of engineering management in disaster management team, and applied 
aspects of the design and planning considerations that must be taken into account when 
planning and design of urban areas . 

 
: ملخص البحث

تناقش الورقة البحثٌة المدخل للوصول العلمً ألسس إدارة األزمات والكوارث من الناحٌة التخطٌطٌة والمعمارٌة ، 
وتستعرض الورقة مراحل الكارثة ومتطلبات كل مرحلة ، كما تشرح المستوٌات المتنوعة للكوارث ، واإلطار التنظٌمً 

دور اإلدارة الهندسٌة فً - فً الجزء األخٌر منها-لمعالجة الكوارث واألزمات بشكل علمً ، كما تتناول الورقة البحثٌة 
فرٌق إدارة الكوارث، والجوانب التطبٌقٌة واإلعتبارات التصمٌمٌة والتخطٌطٌة التً ٌجب أن تإخذ فً اإلعتبار ، عند 

. تخطٌط وتصمٌم المناطق العمرانٌة
: المقدمة

أن اإلستعداد المبكر والتدرٌب المسبق هو حجر األساس لعملٌة إدارة األزمات والكوارث ، وكما هو مسلم به ، فؤن منع 
وقوع األزمات والكوارث أمر مستحٌل ، ولكن ٌمكن التقلٌل من حجم الخسابر الناتجه عنها باإلستعداد المبكر والمناسب 

. ووضع الخطط والسٌنارٌوهات المحتملة لؤلزمات
ورغم تعدد األبحاث العلمٌة فً هذا المجال فإن الطرٌق الٌزال طوٌال ،  للوصول الى بٌبة منظمة ٌعمل كل فرد بها 

بطمبنٌنة وٌتضمن الحماٌة المناسبة لؤلفراد والموارد المادٌة للمإسسات، وٌطمح الباحث الى اإلهتمام بمجال إدارة 
. األزمات والكوارث، للحد من الخسابر الفادحة والتً تترب عن عدم اإلستعداد المبكر لها

: التعرٌفات والمصطلحات 1.1

 Hazardsاألخطار 
، وهى تتفاوت من حٌث السبب والمصدر والتطبٌق والظروف التً تحٌط بالحالة ، العدٌد من التعرٌِفات تتناول الخطر 

مما ٌإدى إلى وجود عدة أسالٌب إلدارة المخاطر ، وبشكل غٌر متناسق ، وتستخدم هذه التعرٌفات على نطاق واسع 
ٌنتج عنها أضرار أو ، نجد أن معظم التعرٌفات تتفق على أنها مجرد أحداث مستقبلٌه إحتمالٌة الحدوث  . والمخاطرة

خسابر من الممكن تجنبها أو التخفٌف من قدرتها أو درجتها أو حدة تؤثٌراتها ، كما أنها تختلف عن المشاكل العادٌة فى 
 . أنها ٌجب معالجتها فى الحال

 Emergency: الطارئ 

 .  موقف إستثنابً ٌحتاج إلً تعببة الجمهور ، وإنهابه فً أقصر وقت ممكن

: Emergency Situationحالة الطوارئ 
 ". حالة الطوارئ  "  ٌترتب على حدوث أي كارثة موقف غٌر عادي ٌطلق علٌه 

:  باعتبارها تعتمد على ثالثة عواملRiskٌشار إلى المخاطرة 
                                                 

  . 28ص  ( 1987رسانح دكتُراي ، كهيح انذفاع انُطىي ، انماٌرج ) فارَق محمذ ٌالل ، دَر انمؼهُماخ في ػمهيح صىغ انمرار انسياسي ،  ( 

تكىُنُجيا ادارج انكارحح ، تحج مىشُر ، انمؤتمر انذَني ألدارج انكُارث انحاضر ، محمذ حهمي صذيك ، مساػذ َزير انذاخهيح االسثك / نُاء ( 

 . تانماٌرج90طُارئ – َانمستمثم 
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. عامل الخطر -1
قابلٌة تؤثر وتعرض العناصر للخطر  وقد تشمل هذه العناصر األفراد واألصول المادٌة والنظم الطبٌعٌة والتراث  -2

الثقافى أو التارٌخى والنظم المختلفة مثل نظم تبادل المعلومات والشبكات المجتمعٌة واألشٌاء غٌر الملموسة كالثقافة 
 .والقٌم األخالقٌة

المرونة )قدرة العناصر المعرضة للخطر على تفادى أو تقلٌل إلى أدنى حد ممكن أو استرداد قوتها بعد آثار الخطر  -3
resilience.) 

 Disastersالكوارث 

: وكتعرٌف شامل و دولً عن المنظمة الدولٌة للحماٌة المدنٌة 
 Naturalحادثة كبٌرة ٌنجم عنها خسابر كبٌرة فً األرواح والممتلكات وقد تكون طبٌعٌة " هً : فالكارثة لدٌها 

Disasters  وقد تكون كارثة صناعٌة  (ألخ ... عواصف – زالزل – سٌول  ) مردها فعل الطبٌعةTechnical 

Disaster  ًوتتطلب لمواجهتها معونة الوطن أو  (بإهمال  )أو ال إرادٌاً  (عمداً  ) أي مردها فعل اإلنسان سواء كان إرادٌا
  ."على المستوى الدولً إذا كانت قفدرة مواجهتها تفوق القدرات الوطنٌة

 
:  فٌما ٌلً 1977لسنه  (30)حددها قانون الضمان االجتماعً رقم  : اما التعرٌف المحلً للكارثة فً القانون المصري

ٌعتبر نكبة أو كارثة عامة أو فردٌة كل حادث ٌصٌب فردا أو  أسرة أو أكثر أو مجموعة من األفراد من أسر مختلفة فً  )
: مكان واحد وألسباب عارضة أو طاربة عن أرادة األسرة أو األسر مثل 

الغرق  - 6التصادم     - 5أنهٌار المنازل - 4السٌول  - 3الفٌضانات  - 2الحرابق  - 1
وال ٌدخل فً النكبات العامة ). وٌتسبب عنها خسابر فً األرواح أو الممتلكات الثابتة أو المنقولة أوالحٌوانات أو غٌرها

   . (والفردٌة ما ٌتلف من المحاصٌل نتٌجة لآلفات الزراعٌة والظواهر الجوٌة واألراضً معتادة الغرق سنوٌا

: مراحل الكارثة  2.1
 

: تقسم مراحل أدارة الكوارث الى ثالثة مراحل

. مرحلة مابعد الكارثة- مرحلة أثناء وقوع الكارثة         ج- مرحلة ماقبل الكارثة          ب-  أ

. ولكل من هذه المراحل متطلبات وأنشطة تلزم القٌام بها لمعالجة الكوارث بطرٌقة فعالة ومنظمة
وتعد مرحلة ما قبل الكارثة مباشرة، من مراحل اإلنذار المبكر للكارثة، التً تسبقها مرحلة اإلعداد المسبق والتدرٌب ؛ 
. وٌتم تقسٌم مراحل تطور الكارثة إلى مرحلة ما قبل وقوع الكارثة ومرحلة التعامل مع الكارثة ومرحلة ما بعد الكارثة 

 

إعداد الباحث : مراحل حدوث الكارثة  (1-1)الشكل 

 ولها شقٌن األول جمع المعلومات واإلعداد والتدرٌب واآلخر األستكشاف واإلنذار المبكر :مرحلة ما قبل الكارثة.  أ
. ووضع الخطط األستراتٌجٌة 

 فهً المحور األساسً لمفهوم مواجهه الكوارث ، حٌث ٌتولى فرٌق أدارة :المرحلة الثانٌة مرحلة التعامل مع الكارثة. ب
. الكوارث إستخدام صالحٌاته ، وتطبٌق األستراتٌجٌات والخطط الموضوعة مسبقا 

                                                 
3
 Industrial Civil Defense Manual :  

( I.C.D.O ) Commission under the chairmanship of general / Mohamed Helmi Seddik 

 12 ، ص1994احمذ ػثذ هللا َآخرَن ، مُاجًٍ انكُارث انطثيؼيح ، مركس انجيم نهذراساخ انشثاتيح َاالجتماػيح ، انماٌرج . د ( 

 .في وٍايح انثحج نتُضيح انفرق تيه انتؼريفاخ انساتمح (1-1)انمهحك  ( 
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 فهً المرحلة التً ٌتم فٌها إحتواء اآلثار الناجمة عن الكارثة ، وعالج تلك اآلثار ، وهو :أما مرحلة ما بعد الكارثة. ج
جزء هام من عملٌة أدارة الكارثة ، ومن ثم إستخالص الدروس المستفادة حتى ٌتم إستعادة النشاط على ما كان علٌه الحال 

. قبل الكارثة وأٌضا التعلٌم وأعادة التقٌٌم والخروج بالدروس المستفادة 

:   تقسٌم الكوارث 3.1

المواجهة العاجلة للكارثة ترتكز إلً درجة كبٌرة على نوع وحجم الكارثة وهناك مجاالت متعددة لتصنٌف الكوارث 
:  ٌمكن تقسٌمها لعدة مجموعات كاآلتً 

  :السبب - أ

 :وٌمكن تعرٌف نوع الكارثة بناء على نوع الحدث مثل

.... انفجار – مرض معدي – إشعاعات ومواد سامة – ثوران بركانً – أعصار – هزات أرضٌة – ماء – حرٌق  ) 
  (ألخ 

  :الحجم  - ب

 وهو تصنٌف آخر ٌعتمد على مقٌاس حجم الخسابر وقوة تؤثٌر الكارثة، وجوانب التؤثٌر

. ، وتقسم الى كوارث بسٌطة ومتوسطة وقوٌة ومدمرة(حجم الخسابر وعدد الضحاٌا  )تبعاً ألهمٌة الكارثة 
 : المساحة المعرضة - ج

  .(مساحة المنطقة المنكوبة أو المهددة تهدٌداً مباشراً )وهو عامل جغرافً تبعاً لمساحة األرض 
 /وانطالقاً من ذلك فإن الكارثة ستكون، وتقسم إلى طبٌعٌة أومن  فعل اإلنسان اإلرادي أو ألالإرادي :المصدر- د

: كوارث طبٌعٌة -1
تدمٌر الغطاء النباتً – كالبق الدقٌق والنمل – الحشرات البٌبٌة – الجراد واآلفات الزراعٌة – آفات – أوببة :  بٌولوجٌة -أ

– الكولٌرات – كالحمً الصفراء )األوببة – تعرٌة التربة والطفرات البٌولوجٌة – أنقراض أنواع الحٌوانات والنباتات – 
.  (....الحمى الشوكٌة واإلٌدز 

كاألرصفة القارٌة )الهبوط اإلقلٌمً – إنهٌارات– السٌول – الفٌضانات – البراكٌن – الزلزال :- مناخٌة وجٌولوجٌة -ب
موجات –الصقٌع – والسٌول – تآكل الشواطا العواصف والفٌضانات - واإلنهٌارات الثلجٌة – األعاصٌر البحرٌة - (

. العواصف الثلجٌة – الزوابع واألعاصٌر – حرابق الغابات – الرٌاح – الجفاف والمجاعات – الحر والبرد 
. سقوط الشهب والنٌازك واإلشعاع الكونً واألنفجارات الكونٌة والغبار الكونً:-  كونٌة -ج
وهً الكوارث الناتجة عن التطور التكنولوجً أو العامل البشري وتقسم الى : كوارث من صنع األنسان-2
– مثل الحروب واألرهاب والنهب والسلب والشغب وجرابم التخرٌب على المستوى القومً والدولً : إرادٌة ومخططة - أ

. إنفجارات آبار البترول وحرابقه وأسلحة الدمار الشامل– تلوٌث الهواء والمٌاه والتربة 
التلوث – الحرابق – التلوث الجمالً واألخالقً – التلوث الضوبً والبصري – مثل تلوث الهواء والتربة  :ال إرادٌة-ب

– حوادث المرور والنقل البرٌة أو الجوٌة أو البحرٌة – إنهٌار المنشآت كالمناجم والسدود والمبانً الضخمة – اإلشعاعً 
التلوث – تملٌح المٌاه الجوفٌة – إنفجارات المناجم والمحاجر – حوادث الصناعة وخاصة الكٌماوٌة – نقل المواد الخطرة 

. البترولً  
 

:  إمكانٌة  التنبؤ بها -هـ 
:  كوارث ٌمكن التنبإ والعمل على تقلٌل آثارها ومن أمثلتها - 1
الفٌضانات المدمرة التً ٌمكن التنبإ بوقوعها عند ازدٌاد مستوى هطول األمطار، عند منابع األنهار ، السٌول ، - أ

.  األمطار الموسمٌة ، األعاصٌر والرٌاح الموسمٌة ، المناطق الواقعة فً حزام الزلزال 
.  (كما هو الحال فً بعض الدول العربٌة حالٌا)كوارث تفاقم بعض األزمات السٌاسٌة - ب
: كوارث ٌصعب التنبإ بها- 2

كوارث - أ:  وٌمكن تالفى تكرارها ومن أمثلتها ألنها غالبا ما تكون ناتجة من أخطاء بشرٌة أو تقنٌة ٌمكن إصالحها 
.  سقوط الطابرات وخطفها وكوارث انهٌار المبانً

.  كوارث اصطدام القطارات وحوادث الطرق السرٌعة - ب
: كوارث ٌمكن التنبإ بها - 3

 .أو هبوط مفاجا فً األرض . كوارث تكون نتٌجة ألزمة ، أوقوع زلزال مدمر لحظً فً منطقة خارج حزام الزلزال 

:  اإلستمرارٌة - و 
:  وٌمكن تقسٌمها إلى نوعٌن 

                                                 
 1997محمذ حهمي صذيك ، تكىُنُجيا أدارج انكارحح ،انمؤتمر انذَني انخانج نمُاجٍح انكُارث َاألزماخ ،جامؼح ػيه شمس انماٌرج /  نُاء (

   1997انسيذ ػهيُي ، أداري األزماخ َانكُارث ، مركس انمراراخ أنالستشاراخ ، انماٌرج . د ( 

 2009انظُاٌر انطثيؼيح وحُ تىاء حمافحانُلايح مه كُارحٍا في انثهذان انؼرتيح، مكتة انيُويسكُ اإللهيمي ، انماٌرج ،  ( 
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 )وهذا النوع من الكوارث ٌقع لحظٌا وتظهر آثاره الفادحة فور حــدوثه ، مثل : (اللحظٌة  )الكوارث غٌر المستمرة - 1
 .  (إنهٌار المبانً والزالزل اللحظٌة 

:  الكوارث المستمرة - 2
وقد تكون هذه الكوارث مختلطة مثل نشوب . وهذا النوع من الكوارث ٌحدث على فترات طوٌلة نسبٌا ، فٌضان ، أو سٌول 

 . حرب بٌن قطبٌن قد تطول فترته وقد تقصر

:  تقسٌم الكوارث من حٌث وجود طرف مضاد -ز
زلزال ، أو بركان ، أو فٌضان مدمر ، نتٌجة للجفاف كالشدٌد  . (الكوارث الطبٌعٌة  )كوارث ال ٌوجد بها كطرف مضاد - 1

. ، أعاصٌر ، رٌاح 
 .أحداث اإلرهاب ، واألزمات الداخلٌة كاإلضرابات والشغب ، وكذلك الكوارث الناشبة عن أزمات عسكرٌة - 2

 

 

. من إعداد الباحث: المصدر. تقسٌم أنواع الكوارث: (1-1)الجدول 

: مراحل أدارة الكوارث واألزمات 4.1

 : وٌتم فٌهاالكارثة،/ الحدث الطارئ/ ما قبل األزمة : المرحلة األولى
 البعٌد / المتوسط /القرٌب المدى فً حدوثها المحتمل الكوارث /لؤلزمات التوقع /التنبإ .

 لذلك المختلفة السٌنارٌوهات ورسم الكوارث ومواجهة األزمات لدرء الخطط إعداد. 
 (.اإلنسان صنع من التً )الصناعٌة الكارثة أو األزمة تسكٌن / لمنع الوقابٌة اإلجراءات اتخاذ 
 مبكر إنذار نظم بناء /المعدات وصٌانة األفراد تدرٌب مثل األحداث مع للتعامل االستعداد. 

: (المواجهة واالستجابة واالحتواء) الكارثة/ الحدث الطارئ / أثناء األزمة : المرحلة الثانٌة
 ة، الخطط تنفٌذ . المخططة والسٌنارٌوهات المعدَّ

 الكارثة لنوعٌة وفقا بؤنواعها، واإلغاثة المواجهة أعمال تنفٌذ . 

 العاجلة الطوارئ خدمات بؤعمال القٌام .

                                                 
 2008 خطح مُاجٍح انكُارث ، مجهس انشُرِ ، تمرير نجىح انخذماخ ، ( 

 أمثلة األنواع المعٌار 

ث
سٌم الكــوار

تق
 

 نوع الحدث  السبب

 الحجم
- متوسطة- صغٌرة 

 كبٌرة

 واسعة- محدودة  المساحة المعرضة

 المصدر

 االفات الزراعٌة بٌولوجٌة كوارث طبٌعٌة

 الجفاف مناخٌة وجٌولوجٌة

 النٌازك كونٌة

 الحروب إرادٌة من صنع اإلنسان

 الحرابق فً المبانً الإردٌة

 إمكانٌة التنبإ

 الرٌاح الموسمٌة ٌمكن التنبإ بها وتقلٌل آثرها

 حوادث السٌر ٌصعب التنبإ بها

 األعصاٌر ٌمكن التنبإ بها

 اإلستمرارٌة
 انهٌار المبانً كوارث لحظٌة

 الفٌضانات كوارث مستمرة

 وجود طرف مضاد
 الزالزل الٌوجد بها طرف مضاد

 أحداث األرهاب ٌوجد بها طرف مضاد
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 الضرورة عند اإلخالء عملٌات تنفٌذ.  
 

 :(مرحلة التوازن)  الكارثة/ الحدث الطارئ / ما بعد األزمة : المرحلة الثالثة
 المحتملة المستقبل أخطار من والحماٌة ، (النشاط استبناف إعادة مرحلة )الطبٌعٌة للحٌاة العودة و البناء وإعادة التؤهٌل .

 والمنشآت األفراد فً الخسابر حصر  .

 المستفادة بالدروس والخروج اإلدارة عملٌة تقٌٌم  .

 تحقٌق أجل من مستقبالً  والسلبٌات األخطاء لتالفى وذلك المستفادة، بالدروس توصٌات وإعداد السابقة، الكوارث توثٌق 
 .أفضل إدارة

ولكً ٌتٌسر القٌام بهذه السلسلة من اإلجراءات البد من وجود منظومة عمل ثابتة متخصصة فً إدارة األزمات 
والكوارث، وأن ٌتوفر لهذه المنظومة مّقومات النجاح المختلفة من األدوات التقنٌة والتدرٌب ونظم التحلٌل والتنفٌذ، وٌتوفر 

لها وسابل االتصال والقٌادة والسٌطرة لتكون قادرة علً تنسٌق جهود أجهزة الدولة فً مواجهة األزمات والكوارث 
 :بؤسلوب فعال من خالل

 القومً المستوي علً والكوارث األزمات مواجهة لمنظومة وتنظٌمً تشرٌعً إطار وضع. 
 للمنظومة السٌطرة من سلسلة إطار فً المختلفة المستوٌات علً والسلطات المسإولٌات تحدٌد. 
 ومحددات معها، التعامل وأسلوب استعدادها، ودرجة المواجهة، وإمكانٌات قدرات توزٌع وإعادة وتصنٌف حصر 

 .علٌها والسٌطرة التحكم ومستوٌات استخدامها،
 والكوارث األزمات مواجهة مجال فً العاملة البشرٌة القوة وتؤهٌل اختٌار تنظٌم. 
 التدرٌبٌة أنشطتها وتنظٌم التنفٌذٌة، العناصر كفاءة مستوي علً اإلشراف. 
 والكوارث األزمات مواجهة فً والدولٌة اإلقلٌمٌة التعاون أنشطة تنظٌم. 
 وأضرار مخاطر من للحد الربٌسٌة المتطلبات تحدد التً والتخطٌطٌة الهندسٌة النواحً من الملزمة القوانٌن وضع 

 .الكوارث
 

 :الجهات المشاركة فً إدارة الكوارث واألزمات 5.1

 

 جهاز العملٌات  أجهزة أخرى تبعاً لالحتٌاجات 

 جهاز اإلنقاذ   جهاز هندسً لتقدٌر الخسابر ومعاٌنة المنشبات 

 وتحدٌد مدى صالحٌتها جهاز إخالء وإٌواء مإقت 

 جهاز الحماٌة الصحٌة  جهاز االستقبال وتوزٌع اإلسعاف 

 جهاز إعالم  جهاز تقدٌر الخسابر واالحتٌاجات 

 جهاز االتصال والنقل  جهاز التموٌن باألغذٌة والمواد األولٌة 

 ًجهاز التطهٌر الصح  جهاز التعرف على الموتى ومواراتهم 
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                                           فرٌق إدارة الكوارث 

 

                                              ربٌس الفرٌق                  

 

 

 عالقات عامة وإعالم                       فنٌون                      أخصائً مالً                             قانونً

 

أخصائً إتصاالت                      الشئون العامة                     أخصائً إجتماعً          

 

 فرٌق إدارة الكوارث: (1-1-)شكل
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: عملٌات اإلخالء 6.1

  : متطلبات عملٌات اإلخالءمن الناحٌة التخطٌطٌة
  :هناك العدٌد من المتطلبات الالزمة لعملٌات اإلخالء ٌمكن إٌضاحها على النحو التالً

عمل فهرسة لكافة المدن والقرى والهجر وحصر السكان بتلك المناطق مع توضٌح تلك الفهرسة على  .1
. خرابط توضٌحٌة

مع عمل ذلك على خرابط  (...برٌة، بحرٌة، سكة حدٌد، )عمل فهرسة بشبكة الطرق المختلفة  .2
. توضٌحٌة

وضع خطط لنقل وإخالء المرافق الخاصة والسجون والمستشفٌات ودور الرعاٌة االجتماعٌة  .3
. وٌجب وضعها فً االعتبار عند وضع الخطط التفصٌلٌة. الخ.. والمصحات النفسٌة 

 .وضع خطط لتسهٌل الحركة المرورٌة فً أوقات الطوارئ وإٌجاد الطرق البدٌلة .4
تحدٌد طرق ربٌسٌة لالستخدام فً حاالت الطوارئ مع تحدٌد الطرق البدٌلة لها فٌما لو تضررت  .5

. الطرق الربٌسٌة
  .تحدٌد نوع وعدد وسابل النقل المراد نقل المتضررٌن بها لمواقع اإلٌواء مع تحدٌد طاقتها االستٌعابٌة .6
. وغٌر ذلك.. تحدٌد المواقع المراد إخالإها مع معرفة وظٌفة ذلك الموقع صناعً، تجاري، سكنً  .7
معسكرات إٌواء، عمابر غٌر )تحدٌد مواقع اإلٌواء المختلفة المعدة الستقبال المتضررٌن ونوعها  .8

. )الخ.. مؤهولة، فنادق، نوادي رٌاضٌة، بٌوت الشباب، مالجا 
مدرسة، ساحة )تحدٌد موقع نقاط التجمع وٌجب أن تكون هذه المواقع معروفة مسبقاً لدى المواطنٌن  .9

. ، بشرط أن تكون قرٌبة ومن السهل الوصول إلٌها(الخ.. فضاء، حدٌقة 
تقسٌم المنطقة أو المدٌنة إلى أقسام صغٌرة حسب مساحة أو رقعة الموقع لتتم عملٌة اإلخالء وفق نظام  .10

. معٌن بسهولة
التنسٌق مع وزارة المواصالت إلعادة فتح الطرق وإصالحها فً األماكن المتضررة وفتح طرق جدٌدة  .11

. إذا استدعى الموقف ذلك
مراعاة أولوٌة اإلخالء للمناطق األكثر تضرراً حسب تقدٌرات األجهزة المختصة مع األخذ فً  .12

. (الخ...السن، الجنس، الحالة الصحٌة )االعتبار مراعاة األولوٌة لؤلشخاص حسب 
. تحدٌد القوى البشرٌة الالزمة لعملٌة اإلخالء حسب مساحة المنطقة المراد إخالإها .13
. تحدٌد نوعٌة وعدد التجهٌزات واآللٌات المختلفة الالزمة لتنفٌذ عملٌة اإلخالء .14
 .توفٌر النماذج الخاصة بعملٌات اإلخالء .15
 :تخطٌط شبكة الطرق وٌراعى فً ذلك .16

. تجنب الشوارع غٌر النافذة .1
توفٌر مداخل للساحات الداخلٌة فً المناطق السكنٌة والصناعٌة مع سهولة الدخول والخروج  .2

. منها
ٌوصى بوجود مسارٌن منفصلٌن للمرور مع ترك مساحة خضراء بعرض أحد المسارٌن أو  .3

. أقل بحٌث ٌمكن استعمالها مساراً مرورٌاً إضافٌاً فً حاالت الطوارئ
. أن تكون المسافة بٌن المبانً وخط سٌر المرور مناسبة .4
. محاولة أن تكون الطرق مستقٌمة مع التقلٌل من المنعطفات .5
 .حرٌة الدخول أو الخروج من المناطق السكنٌة من جمٌع االتجاهات .6

 
:  (المبنى)تصمٌم نواحً اآلمان فً 

 :مع عدم اإلخالل بكافة ما تنص علٌة األكواد المحلٌة الخاصة بالزالزل والكوارث الطبٌعٌة ٌنبغً مراعاة

 توافق تصمٌم المبنى إنشابٌاً مع قدرة وكفاءة أجهزة ومعدات اإلخالء واإلنقاذ المتوفرة فً البلد .

  (الخ.. مدارس، أسواق، سكن، نوادي رٌاضٌة )تصمٌم المبنى للوظٌفة المطلوبة .

 حفظ خرابط وتصمٌمات المبنى لوقت الحاجة. 

 توفٌر سبل الهروب والنجاة المقاومة للحرٌق لمدة كافٌة .

 ٌجب توفٌر إشارات مضٌبة للمخارج وتوضع على كل مخرج وكذلك الممرات المإدٌة لتلك المخارج. 

 ٌجب أن ٌكون عرض كل من الدرج والممرات المنحدرة بشكل منتظم ومساعد على الحركة .

 ٌجب أال ٌزٌد طول الممر غٌر النافذ عن ستة أمتار .

 ٌجب أن تكون جمٌع فتحات األبواب والنوافذ مقاومة للحرٌق .

  ٌجب أال ٌقل عرض الممرات فً غرف الدراسة أو صاالت األفراح وغٌرها من األماكن المزدحمة
. سنتٌمتراً  . ٧٧باألشخاص عن 
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  عمل ساللم هروب للنجاة جانبٌة مع األخذ فً االعتبار أن تكون مقاومة للحرٌق ومحمٌة بشكل ٌوفر سالمة
. مستخدمٌه

 توفٌر مكبرات صوت ٌدوٌة الستخدامها عند عطل أجهزة اإلنذار .
 تؤمٌن مهابط طابرات مروحٌة فً الساحات الواسعة لنقل المتضررٌن وفوق أسطح العمابر المرتفعة.  

. الفرق بٌن األخطار والطوارئ والكوارث واألزمات: (1)الملحق 

 األزمات الكوارث الطوارئ األخطار التعرٌف

مصدر للخطر  الشرح

والذي ٌمكن ان 

 ٌتحول لكارثة

حدث مفاجا ٌتطلب 

تدخل سرٌع لمعالجة 

الحدث والذي ٌمكن 

 ان ال ٌحدث خسابر

حدث مفاجا 

ٌسبب اضرار 

جسٌمة وٌتطلب 

تدخل من اطراف 

 مختصة

اضطراب فً 

 حركة سٌر منتظم

حدث مفاجا محدود  متغٌرة ومتراكمة التوقٌت

 المده

مفاجا وقد ٌكون 

 طوٌل المدى

قد تكون وقتٌة او 

 طوٌلة المدى

حجم 

 االضرار

كبٌرة وقد تخرج  ٌمكن معالجته مختلفة

عن السٌطرة 

 المحلٌة

قد تحمل اضرار 

اقتصادٌة او توتر 

 فً العالقات

إمكانٌة 

 التنبؤ

 ممكن ٌمكن توقعها ٌصعب التنبإ ممكن

وجود ورشة داخل  مثال

 مبنى سكنً

حدوث إصابة 

 بالعمل

االزمات  الزالزل

 اإلقتصادٌة

 
: النتائج

ان إدارة الكوارث واألزمات هو علم وفن تخطٌط األمكانٌات المتاحة ودراسة العناصر التً ٌمكن ان تسبب األخطار  -1
 والذي ال غنى عنه فً أي مإسسه للحد من مخاطر الكوارث المختلفة

تمثل األزمة لحظة تحول مصٌرٌة فاصلة بٌن الموت والحٌاة ، مما ٌتطلب األستعداد المبكر لمواجة تلك اللحظة او من  -2
. حدوثها

ٌجب على مدٌر األزمات والكوارث إستخدام التقنٌات الحدٌثة إلدارة األزمات بشكل فعال لضمان الخروج األمثل بؤقل  -3
 .خسابر من الكوارث واألزمات المتوقعة

 .الكوارث أضرار من التقليل في هاما دورا الكارثة ماقبل لمرحلة اإلعداد مرحلة في الهندسي الدور يلعب -4
 

  : التوصيات
  توفٌر إدارة هندسٌة للكوارث قبل وقت سابق من وقوعها من أجل بناء عالقات الثقة المطلوبة وأتخاذ القرار

. الحاسم فً حال حدوث االكارثة
  أذ قد ٌتعطل عمل ، تحدٌد الشركاء من المنظمات أو المإسسات المتخصصة أو الدول القادرة على المساعدة

. المنظمات الرسمٌة أثناء الكوارث أو تخرج عنن نطاق السٌطرة المحلٌة 
  ،التدرٌب على التقٌٌم المعلوماتً والموقفً بشكل مناسب وفوري وتحدٌد مستوٌات الكارثة وكٌفٌة التعامل معها

. وتقٌٌم الواقع والموارد المتاحة 
  حشد المساعدة الخارجٌة وتنسٌق جهودها الى منطقة األزمة أو الكارثة ، سواء كانت مقدمة من الجٌش أو

. منظمات اجتماعٌة أو خارجٌة أو دول ، وأن لم تتالبم أعمالهم مع هٌاكل السٌطرة والقٌادة المتبعة 
  ًتدرٌب القادة وأكسابهم المهارات الخاصة بؤدارة األزمات والكوارث المختلفة وخصابص السلوك األنسان 

. المناسب المبنً على قٌم جوهرٌة العادة بناء الثقة وبسرعة 
  توفٌر مستلزمات الصحة األجتماعٌة وفً مقدمتها الموارد ، والتدرٌب على سٌنارٌوهات األزمة ومحاكاة الخطط

 . الموضوعة عند حدوث الكارثة  بما ٌضمن مرونة وسرعة أستجابة المواطنٌٌن والجهات الحكومٌة 
  أنشاء مراكز عملٌات متقدمة مهٌؤه ألن تؤخذ زمام المبادرة فً مثل هذه الحاالت . 
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  المشاركة مع المنظمات المحلٌة والحكومٌة وجمٌع قطاعات المجتمع من أجل تقلٌل حجم األضرار وأستعادة
 .النشاط

  المراجعة الموضوعٌة لؤلزمات الماضٌة والتعلم من األخطاء ، ومن األزمات المشابهة من أجل األعداد السلٌم
 . لخطط مناسبة مستقبلٌة 
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