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ABSTRACT 
The world has always faced various crises and problems that developed and got worse thereafter  to 
be a disaster, which resulted in the destruction of humanity and threatening its stability, much less the 
material and moral damages. Disasters affect various parts of the world. They are divided into natural 
disasters such as earthquakes, floods, high temperatures, droughts, etc., and man-made disasters such 
as wars, pollution, destruction, epidemics, etc., leaving behind destroyed buildings and homeless 
people. The kinds of disasters have increased and new ones, indirectly affecting people and society 
and harming its equilibrium, have appeared over time. They are called the "Indirect community 
disasters," which in turn cause damage no less serious than other natural or man-made disasters. 
 
Arab countries in general, and Egypt in particular, suffer from many indirect disasters such as drug 
addiction, unemployment, street children, congestion and overcrowding, illiteracy, dropping out of 
education, population displacement and others. In the event of a disaster, different emergency shelter 
techniques are urgently resorted to in order to reduce the aggravation of the disaster and to shelter 
those affected. Also, in the case of indirect (community) disasters, emergency sheltering techniques 
should be applied to control the disaster and reduce its aggravation. Urgent shelter is not limited to 
providing temporary housing for the homeless, but its comprehensive concept is "the Urgent 
containment economically, socially, physically and educationally." Thus, if states are able to apply 
the concept of emergency sheltering in the right sense properly in the case of (direct and indirect) 
disasters, they will ensure the stability and safety of their people.  
 
This paper discusses the direct and indirect disasters and the difference between them, and the urgent 
shelter used in disasters of all kinds. It also deals with the disasters that hit the governorate of North 
Sinai, specifically the city of Al-Arish since 2010 until 2017 (namely Al-Arish Floods 2010), as a 
direct disaster, and the displacement of the people of Rafah and Sheikh Zuweid as an indirect 
disaster. 
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  ملخص البحث 
وغیرھا ، .. ھا المختلفة سواء مباشرة مثل الكوارث الطبیعیة ، الحروب یعاني السكان في انحاء كثیرة من العالم من الكوارث بأشكال

 في الموارد البشریة ، وغیرھا ، التي تسبب دمار كبیر.. مثل النزوح ، البطالة ، األمیة ) مجتمعیة (أو كوارث غیر مباشرة 
سائر متعددة في الممتلكات والبشر، وایضا تشرد ، كما ینتج عن الكوارث بأنواعھا خلل في األنظمة ودمار وخیة، واالقتصادوالطبیعیة

، لكارثة والتقلیل من نسبة الخسائر، لذلك یتم اللجوء بشكل فوري بعد الكوارث لإلیواء العاجل للحد من أضرار االمجتمعات واالفراد
  .  وایواء المتضررین بشكل عاجل 

، ومنھا ما ا ما ھو مباشر  كالسیول، والزالزل والزحف الرمليختلفة منھفظات المصریة لعدة أنواع من الكوارث الماتتعرض المحو 
  . ھو غیر مباشر كالنزوح السكاني ، والتسرب من التعلیم ، واألمیة 

 الكوارث المباشرة وغیر المباشرة و الفرق بینھما ، و یتعرف على االیواء العاجل المستخدم في حاالت تتناول ھذه الورقة البحثیة 
 ٢٠١٠ تحدیدا مدینة العریش ،وھي سیول العریش – ،و یتناول ایضا الكوارث التي اصابت محافظة شمال سیناء الكوارث بأنواعھا

، ثم تتناول الورقة مجموعة  ككارثة غیر مباشرة"رفح والشیخ زوید"بمحافظة شمال سیناء ككارثة مباشرة ، ونزوح اھم مدینتي 
  . زمة لمعالجة مثل ھذه االمورالنتائج التي تم التوصل الیھا وبعض التوصیات الال

 
  ، مدینة العریش ،  كوارث غیر مباشرة ، كوارث مباشرة ، الكوارث المجتمعیة ،االیواء العاجل،الكوارث : الكلمات المفتاحیة 

  .الشیخ زوید   مدینة ،  رفح مدینة،السكان  نزوح ، سیول العریش ،محافظة شمال سیناء                          
    مقدمة

لطالما واجھھ العالم في مختلف االوقات اشكال مختلفة من األزمات والمشكالت التي تطورت وتفاقمت بعد ذلك لتصل لمرحلة كارثة، 
    . والتي ترتب علیھا تدمیر لإلنسانیة وتھدید استقرارھا، ناھیك عن الضرر المادي والمعنوي

یعیة كالزالزل، الفیضانات، االرتفاع الشدید في درجات الحرارة، تؤثر الكوارث على مختلف بقاع االرض ، فھناك كوارث طب
  .  وغیرھا ،تترك خلفھا مباني مدمرة وأفراد مشردة.. وكوارث بفعل األنسان كالحروب ،التلوث ، الدمار ،األوبئة  وغیرھا،.. الجفاف 

، بشكل غیر مباشر وتؤثر على اتزانھلمجتمع تزایدت أنواع الكوارث وظھرت مع الوقت اشكال كوارث جدیدة تصیب االنسان واوقد 
والتي بدورھا تسبب اضرار ال تقل خطورة عن غیرھا من الكوارث الطبیعیة او ) غیر المباشرة (یطلق علیھا الكوارث المجتمعیة 

  . التي بفعل االنسان
ومصر بشكل خاص من العدید من  كما تعاني الدول العربیة بشكل عام،

مثل ادمان المخدرات ، البطالة ، اطفال الشوارع ، الكوارث غیر المباشرة 
وغیرھا .... االزدحام والتكدس ،االمیة، التسرب من التعلیم ،نزوح  السكان 

.  
في حالة وقوع كارثة یتم بشكل طارئ وفوري اللجوء ألسالیب االیواء 
العاجل المختلفة للحد من تفاقم الكارثة وایواء المتضررین ، كذلك في حال 

یجب تطبیق اسالیب االیواء العاجل ) المجتمعیة(ث غیر المباشرة الكوار
  )١(شكل . للسیطرة على الكارثة والحد من تفاقمھا

ال ینحصر االیواء العاجل في توفیر مسكن مؤقت إلیواء من ال مأوى لھم ، 
ھو االحتواء العاجل اقتصادیا واجتماعیا وعمرانیا : بل ھو بمفھومھ الشامل 

تمكنت الدول من تطبیق مفھوم االیواء العاجل بمفھومھ وبالتالي ان  ،
بشكل سلیم ضمنت ) المباشرة وغیر المباشرة (الصحیح في حالة الكوارث  

  .استقرار وسالمة شعوبھا 
سیتم في ھذه الورقة البحثیة القاء الضوء على الكوارث المباشرة وغیر 

راسة مدینة االیواء العاجل المصاحب لحاالت الكوارث ، ودشرة والمبا
  . في محافظة شمال سیناء  كحالة دراسیة، وكذلك رفح والشیخ زویدالعریش

  

استخدام االیواء العاجل في حالة الكوارث المباشرة وغیر ) ١(  شكل
  .المباشرة 
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  فرضیة البحث 
  حالةیتم تطبیق االیواء العاجل في حال الكوارث المختلفة كالزالزل والسیول وغیرھا إلیواء المتضررین ومقاومة الكارثة ، كذلك في

  .  لعاجل بأسالیب والیات مختلفة للحد من تفاقمھا والتقلیل من اضرارھا الكوارث غیر المباشرة یمكن استخدام االیواء ا

  أھداف البحث 
  .التعرف  على اسالیب االیواء العاجل في مصر•    
  .التعرف على اھم الكوارث غیر المباشرة التي تواجھ المجتمع المصري •    
  .الیات التعامل مع الكوارث المباشرة وغیر المباشرة  •    
  .  كیفیھ االستفادة  من اسالیب االیواء العاجل في الحد من الكوارث المجتمعیة•  

  .التعرف على اسالیب االیواء العاجل التي تخدم ھذا المجال •    
  .توظیف مراكز االیواء العاجل في خدمھ المجتمع المدني •    

   منھجیة البحث.
لى جمع البیانات والمعلومات من المراجع العلمیة واالبحاث والدوریات یعتمد ھذا الجزء ع) : االستقرائي (الدراسة النظریة  •

  .والمؤتمرات التي تعني في مجال االیواء العاجل والكوارث
  . تحلیل البیانات والتجارب المختلفة في مجال االیواء العاجل والتعامل مع الكوارث المختلفة : الدراسة التحلیلیة  •
 مدینة العریش  من حیث الكوارث –اجراء دراسة للحالة الراھنة في شمال سیناء ) : لة دراسة الحا(الدراسة التطبیقیة  •

المباشرة وغیر المباشرة  ، واسالیب االیواء العاجل المستخدمة ،وتحلیلھا وتقییمھا من خالل العناصر التي تم التوصل الیھا 
 . في الدراسة النظریة 

   محتوي البحث.
 -   متطلبات االیواء العاجل-  االیواء العاجل  - یر المباشرةغالفرق بین الكوارث المباشرة و -  الكوارثاع أنو - الكـــــــــــارثة ( 

 نماذج من حاالت االیواء  -المباشرة وغیر المباشرة الكوارث حاالت في العاجل االیواء منشآت  اقامة عند المعماري دور
  ) النتائج والتوصیات - یواء العاجل كیفیة تطبیق االین النماذج فيمقارنة ب -  العاجل

   الكـــــــــــارثة  -١
یستخدم مصطلح كارثة كتعبیر على مصیبة ھائلة ،ال یمكن  التعایش معھا ألنھا أتت مخلة لالتزان وتتطلب تدخل عاجل 

  . وطارئ لحمایة االنسان والسیطرة على العواقب 
  مفھوم الكارثة   ١-١

ًمجموعة أحداث جسیمة ومفاجئة غالبا ما تحدث بفعل الطبیعة، تھدد المصالح  المتوقع وّن التحول المفاجئ غیرھي عبارة ع
أیضا وعلیھ فإن الكارثة تشمل . وتخل بالتوازن الطبیعي لألمور، وتشارك في مواجھتھا  كافة أجھزة الدولة  القومیة للبالد،

  .ثة في بلد ربما ال یعتبر كذلك في بلد أخرالجوانب السیاسیة، واالقتصادیة، واالجتماعیة فما یمكن اعتباره كار
  الفرق بین األزمة والكارثة   ٢-١

المجتمعات والعمران أو على مستوى األفراد  المدن على مستوى  المشكالت واألمور الطارئة التي تصیب صورتتعدد 
  : )١ ( جدولما الكوارث وللتفریق بینھ، وقد تتطور الي األزماتوتتصاعد لتصل اليتتنوع ھذه المشكالت و
 و تقصیر في فعل أو أمر ما نتج عنعبارة عن حدث غیر متوقع ومفاجئ نتج عن سوء تصرف أو اھمال أ: األزمة  •

جھد في وضع حلول لھا والسیطرة علیھا وتفادیھا قبل تفاقمھا ،وتزول األزمات بحسن مشكلة تحتاج الى تدخل عاجل و
  . مة الى كارثة إن لم یتم التعامل السلیم معھا وتؤدي األز. االدارة والتصرف والتعامل معھا 

 عبارة عن حدث طارئ ومفاجئ وغیر متوقع قد یحدث بناء على سوء تصرف أو یحدث بدون سبب:الكارثة  •
تولد .كالكوارث الطبیعیة ، وتكون خرجت من نطاق السیطرة ،وتحتاج الى عمل شاق في السیطرة على خسائرھا 

  . فیما بعد إن لم یتم التعامل الصحیح بعدھا الكارثة العدید من األزمات 
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  الكارثة  األزمة  عنصر المقارنة

  كاملة    تصاعدیة   المفاجأة 
  بشریة ومادیة وطبیعیة واجتماعیة   معنویة ،مادیة   الخسائر 

  طبیعیة أو بفعل االنسان   بفعل االنسان   األسباب 

  صعبة التنبؤ   ممكنة التنبؤ   التنبؤ بوقوعھا 

  معلنة   تكون سریة غالبا   عالن عنھا اإل

  ال یمكن السیطرة علیھا ولكن یمكن التقلیل من الخسائر  یتم السیطرة علیھا ومعالجتھا سریعا   السیطرة علیھا 

  على المستوى المحلي واإلقلیمي و الدولي   على المستوى الداخلي   المستوى 

   الواحدة تؤدي الى أزمات متعددةالكارثة  األزمة الواحدة تؤدي الى كارثة   تؤدي الى 

 أنواع الكوارث  -٢
  ) .مجتمعیة (كوارث مباشرة ، وكوارث غیر مباشرة :  تنقسم  الكوارث الى قسمین 

تعبر الكوارث المباشرة عن وقوع مصیبة ھائلة ،ال یمكن  التعایش معھا ألنھا أتت مخلة  : الكــوارث المباشرة ١-٢
  . لحمایة االنسان والسیطرة على العواقب لالتزان وتتطلب تدخل عاجل وطارئ

 علیھا ویترتب اإلنسان فعل بسبب أو الطبیعة، قوى عن ناجمة متوقعة غیر حوادث ھي:  تعریف الكوارث المباشرة١-١-٢
  . االجتماعیة والحیاة الوطني االقتصاد على شدید تأثیر ذات وتكون الممتلكات، في وتدمیر األرواح في خسائر

   :كما یلى وذلك حسب مسبباتھا الظاھرة وسرعة تأثیرھا  ،تنقسم الكوارث الى فئات: الكوارث المباشرة  أقسام ٢-١-٢
 .  مثل الزالزل ، البراكین ، السیول ، الزحف الرملي  : كوارث طبیعیة •
 .مثل اشتعال الحرائق ،تلوث األجواء ، الحوادث النوویة: كوارث تكنولوجیة  •
 .لحروب ، النزاعات ، التسرب النفطي مثل  ا: اإلنسان بفعلكوارث  •

  ): المجتمعیة (الكوارث غیر المباشرة  ٢-٢
تعاني المجتمعات من اآلفات واالمراض المجتمعیة المختلفة والتي تھدد استقرار المجتمع ونموه ،یتعرض كل مجتمع   

عمالة األطفال، وترویج المخدرات، األمیة، والفقر، و: من العدید من المشاكل االجتماعیة التي تؤثر علیھ ونذكر منھا
 .والتسرب المدرسي وغیرھا

كوارث الالى تصل تلك االزمات مع التعامل الخاطئ و ،زمةحد األ الي  وتصل مع االھمالھذه المشكالت طورتتوقد 
  )٢(ل شك.  ولكن على المدى الطویل )المباشرة (  ال تقل خطورة أو ضرر عن الكوارث الطبیعیة ، والتيمباشرةالغیر 

عن الكوارث كالھم یتركون خلفھم اناس متضررین كثیرا  المجتمعیة االزماتال تختلف نتائج ... لواقع في او
 كوارث غیر تسمى لذلك و نتائجھا تكون كارثیة بشكل غیر مباشرة ، ... ومشردین ودمار سواء عاجل او مؤجل 

  ..مباشرة  
  : تعریف الكوارث غیر المباشرة ١-٢-٢

   نتیجة تفاقم المشكالت المجتمعیة بواسطة اإلھمال والتعامل الخاطئ  لذي یصیب ویؤثر سلبا على المجتمعھي الخطر ا
  .المجتمعي واحداث كوارث تحتاج لتدخل عاجل  التوازن اختالل على ویعمل الطویل المدى على

ًاس نسبیا  ترتب علیة ضرر  أیة صعوبة أو سوء تصرف لعدد كبیر من الن بانھاایضامباشرة الغیر وتعرف الكارثة 
  . كبیر واھدار في الوقت والجھد والموارد

  . الفرق بین األزمة والكارثة) ١(جدول 

  .تكون الكارثة غیر المباشرة) ٢( شكل
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غیر مباشرة  ال توجد كوارث  أنھتختلف الكوارث االجتماعیة من ظرف إلى آخر داخل المجتمع الواحد ، وھذا یعني
   .مل والحلول الخ ، ولكن لكل مجتمع سماتھ وخصائصھ في التعا... األمیة والبغاء والتسول والجریمة: عالمیة مثل

  
   )٣(شكل  تنقسم الكوارث المجتمعیة إلى ): المجتمعیة (أقسام الكوارث غیر المباشرة ٢-٢-٢ 

  . ً وھي تعم المجتمع تقریبا مثل الجریمة والفقر :كوارث عامة •
  .اإلدمان التسرب من التعلیم:  وھي التي ال تصیب إال شریحة معینة من المجتمع مثل:كوارث خاصة •
َّیتفق الناس جمیعا على أنًظروفا غیر مرغوب فیھا تنشا ھذه الكوارث من وجود  :الح الخاطئ االصكوارث  •  ھاً

صالح تلك الظروف ،وطریقة إل أن یجمع على رأي أو منھج معین ولكن المجتمع ال یستطیعتھدد القیم االجتماعیة 
 تسبب كوارث ال حصر لھا ، ألن اإلصالح الخاطئ واألفكار المنشرة التي قد تبدو للبعض أنھا اصالحیة قد 

جوھر المشكالت اإلصالحیة ھي حلھا أي كیفیة التغلب علیھا ولیس على األسباب التي أسھمت في ظھورھا وخیر 
  ... مثال على ذلك العملیات االرھابیة والفكر المتطرف

 یجمعون على رأي وھي تلك المشكالت التي ال یتفق الناس على أسبابھا والظاھره أو خفیة  :كوارث اخالقیة •
    . بینھم علیھا بسبب الغموض واإلبھام الذي یكتف القیم االجتماعیة المتعارفھاحول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : الفرق بین الكوارث المباشرة و غیر المباشرة   -٣
ل ال تختلف المشكالت المجتمعیة عن الكوارث كالھم یتركون خلفھم اناس متضررین ومشردین ودمار سواء عاجل او مؤج

   )٢( جدول .،وتسبب كالھما العدید من األضرار المادیة والبشریة والمعنویة 
 مقارنة بین الكوارث المباشرة وغیر المباشرة) ٢(جدول 

  الكوارث غیر المباشرة  الكوارث المباشرة  عنصر المقارنة

  تكون على المدى البعید  بعضھا مفاجئ  المفاجأة

  بشریة ومادیة وطبیعیة واجتماعیة  عیةبشریة ومادیة وطبیعیة واجتما  الخسائر

  بإھمال االنسان  بفعل االنسان والطبیعة والتكنولوجیا  األسباب

  صعبة التنبؤ  ممكنة التنبؤ  التنبؤ بوقوعھا

  عالن عنھا وتكون مخفیةیصعب اال  معلنة وواضحة  اإلعالن عنھا

   علیھا بسھولةال یمكن السیطرة  یتم السیطرة علیھا ومعالجتھا سریعا  السیطرة علیھا

  على المستوى المجتمع المحلي  على المستوى العالمي والمحلي  المستوى

  

.  

 . اقسام الكوارث غیر المباشرة) ٣(شكل 



  
   )سیناء شمال محافظة – العریش مدینة على تطبیقیة دراسة ( ..)مجتمعیةال (مباشرةال غیر و مباشرةال في حاالت الكوارث العاجل االیواء

 

JAUES, 15, 54, 2020  
  

359 

     العاجلاإلیواء -٤
یعرف اإلیواء العاجل ھو ذلك المأوى الذي توفره الدول لمواطنیھا أو مواطني الدول األخرى ، كبدیل مؤقت أو دائم لحین 

 حمایة االنسان وسالمتھ ، وفي بعض الدول ھناك مناطق مخصصة انتھاء أزمة أو كارثة أو ظرف مؤقت ، مما یساھم في
، في األزمات تحول إلى مراكز إیواءلإلیواء العاجل ، ففي األوضاع الطبیعیة تكون تلك المناطق مستغلة لخدمة األھالي و

 وكیفیة إیوائھم وحتى تكون عملیة اإلیواء ناجحة یجب أن یتم حصر عددھم ونسبة توزیعھم ولغاتھم وثقافتھم وعاداتھم
  .وماھي الوسائل السلیمة في ذلك وتحدید نقط تمركزھم وتوزعھم 

: ال ینحصر اإلیواء العاجل في حاالت الكوارث واألزمات فقط ، بل یھتم أیضا بالظروف االضطراریة والمؤقتة مثل 
 ، المسافرون على الطرق السریعة ، العمال والمھندسین والفنیین  في المناطق تحت اإلنشاء ،الجنود المتنقلین والمتغیرین

  . السیاحیة البعیدة المسافرون عبر الموانئ والمطارات ، السائحین في المناطق

  :المتطلبات الواجب توفرھا عند اقامة االیواء العاجل  -٥
  ٠)٣(جدول :   یجب ان تشمل المتطلبات التالیةةللحكم على عملیة إیواء بأنھا ناجح
  .  التي یجب توفرھا عند اقامة اإلیواء العاجلیوضح المتطلبات) ٣(جدول 

  

  التوضیح  مطلب

 بالثبات واالستقرار والدوام وتتحدد فیھ الحقوق ویتسم الیھ فیھ الفرد باالنتماء  یشعر اجتماعي تنظیموجود   اجتماعي
  .والواجبات

یواجھ فیھا خاصة في الظروف التي  سیة التي تؤھل الفرد والمجتمع للحصول على حاجاتھ األساالحمایةتشمل تدابیر   اقتصادي
  .الكوارث

 قبل حدوثھ واتخاذ االجراءات علیھا  بكافة جوانبھا من البر والبحر والھواء ومنع أي تعدحمایة للبیئة أقصى تحقق  بیئي
  . لذلكالوقائیة

 وتقدیرالنتماء والمكانة والعطاء وا ھو األمن الشخصي والطمأنینة وإشباع الحاجات السیكولوجیة من الحب والمحبة  نفسي
  .الذات

 االحتیاجاتالحد األدنى من تلك   للفرد والمجتمع وضمانتوفیر االحتیاجات الغذائیة االساسیةھو قدرة المجتمع على   غذائي
  .بشكل منتظم

ى المجاالت  في شتالداخلیة والخارجیة واالقتصادیة والعسكریةھو القدرة التي تمكن الدولة من إطالق مصادر قوتھا   قومي
  .في مواجھة المصادر التي تھددھا في الداخل والخارج في السلم والحرب

  والداخلیة  الخارجیة من المھددات والمعنویة المادیة على حمایة ممتلكاتھا والشعبیة الرسمیةقدرة الدولة بمؤسساتھا   وطني
  . بین أفراد المجتمعالطمأنینة لبسط االستقرار و وسعیھا

  واالجتماعیة العسكریة الجوانب یشمل وسكان المدن وھو الحضریة لسكان التجمعات االمنیة بالسالمة یتعلق  حضري
  .السكنیة العمراني للتجمعات والتصمیم التخطیط والبیئیة إلى جوانب االقتصادیة

   : المباشرة غیرالمباشرة و الكوارث االیواء العاجل في حاالت عند اقامة  منشآت المعماري دور -٦
 ھدف ذات مشروعات على المعماریون فیھ یركز الذي المعماري مسؤولیات أھم من تعد والتي اإلنسانیة العمارة
 وكیف األزمة، أثناء في للناس إیواء أفضل  توفیركیفیة فيالمعماري  یبحث كما في حال الكوارث واألزمات  ،اجتماعي
   .أفضل نحو على للكوارث مقاومة البعید، المدى علىتكون  بحیث  منشآت و مبانيبناء ینبغي
 لیس  مثال المسكن ولكن ممكن، وقت بأسرع وسائل االعاشة اإلغاثة وكاالت توفر أن الطبیعي من الحاالت، تلك مثل في

 یعمر مبتكرمأوى  ولتأمین ،ًمنزال ُیدعى كي الناس فیھ یعیش أن یصلح ًمناسبا ًحیزا یكون أن ینبغي أي مأوى؛ مجرد
  . ذلك المستھدفة  والھیئاتالمجتمعات ومع المحلیة اإلغاثة وكاالت مع الوثیق بالعمل لمعماریونا بدأ ًطویال،
 یعرف ما تحقیق في المعماري المھندس دور خالل من واألمان األمن مفھوم تحقیق في رئیسي دور المعماریة للھندسة

 المھندس ودور والتخریب، االقتحام وعملیات تالسرقا ضد واألمن  الكوارث، ضد األمن تشمل والتي األمنیة بالمنظومة
 والتصمیم طیالتخط عملیة أثناء والتصمیمة التخطیطیة العناصر من بالعدید االھتمام في یتمثل ومصمما مخططا المعماري
 و التخطیط في المعماري المھندس دور یتمثل كما، الكوارث أضرار من وتقلل تحمي معماریة وألیات لحلول للوصول
    :التالي كما لھا واالستعداد  الكوارث على والسیطرة المتضررین إغاثة لعملیات یمالتصم

وضع سیناریوھات وتصورات في حالة وقوع كارثة ، لوضح خطط االیواء الالزمة وتقییمھا ،وتقییم سرعة التعامل  •
  .واالستجابة للكارثة 
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 مع الكارثة وقوع حال استخدامھا یمكن والتي دمةالمستخ واأللیات المقترحة اإلیواء لمواقع مسبقة مخططات إعداد •
  .واألمان األمن من درجات وأعلى جھد وأقل وقت بأسرع المواقع لھذه الوصول وآلیات مخططات توضیح

 من المتضررین بین االجتماعي الترابط تعزز بحیث المباشرة غیر الكارثة ایواء واسالیب مواقع وتصمیم تخطیط •
 إلى یؤدي بدوره الذي والتواصل االلتقاء عملیات في وتساھم ذلك تحقق التي المختلفة دماتوالخ المرافق توفیر خالل

   .واألمان باألمن الشعور
 في لألفراد تتوفر كانت مثلما  المأوى داخل اإلنسانیة االحتیاجات كافة توفر بحیث اإلیواء مواقع وتصمیم تخطیط •

  .المستخدمة االیواء الیة تالئم بصفات والمھددات خطاراال عن عیدةب والیات مواقع واختیار ، الكارثة قبل  مناطقھم
لتوفیر التعاون والتنسیق مع جمیع الجھات المختصة باألزمات والكوارث واالیواء سواء جھات خاصة أو حكومیة  •

  .الیات ایواء عاجل مناسبة وفعالة 
  : نماذج من حاالت االیواء العاجل  -٧

 الكوارث من مختلفة شكالأ منالعالم  في السكان یعاني
 المجتمع على تؤثر التي المباشرة وغیر المباشرة

 االرواح في والخسائر الدمار وتسبب واالفراد
 ،الحرائق الزالزل ، السیول مثل  ، والموارد
، التسرب من التعلیم ، النزوح  المباني ،انھیارات

  .وغیرھا .. السكاني 
 فيالمستخدمة ل  االیواء العاجاسالیب لذلك یقدم البجث 

لبنان  –اللبناني البقاع سھل في لالجئین الجراحیة مخیم
 محافظة شمال سیناء ، كمثال من دولة عربیة ،  و

 في حالة  من مصرتحدیدا مدینة العریش كحالة دراسیة
،  ) ٢٠١٠سیول العریش (وقوع كارثة مباشرة 

نزوح سكان مدینتي رفح والشیخ (وكارثة غیر مباشرة 
  ) .زوید 

 في لالجئین الجراحیة  مخیم-مدرسة الجارحیة ١-٧
  : )٤ (شكل لبنان –اللبناني البقاع سھل

 البقاع سھل في لالجئین الجراحیة مخیم في التعلیمیة المرافق نقص  السبب في السعي لبناء ھذه المدرسة ھو معالجة
، غیر التجمع في  تعلیم أي على نیحصلو ال األطفال ھؤالء مھجر، نصف سوري طفل ٥٠٠٠٠٠ یضم والذي ، اللبناني

  .احد الخیمات لتلقي بعض الدروس كمحاولة لتفادي الجھل  
 نقلھ وتم   ٢٠١٥معرض میالن في ایطالیا والذي تبرعت بھ لمساعدة االطفال في  تفكیك لذلك بدأت المدرسة عن طریق

 لتحویلھ من معرض الى منشأة ، المحلیین سكانوال األطفال مع بالتعاون واعادت انشاءه وتركیبة ، الجراحیة -إلى لبنان 
  )٥ (شكل .ومستدامة  وظیفیة واجتماعیة تعلیمیة

  .  )الجارحیة مدرسة(خطوات نقل المعرض وتحویلة لمدرسة : ) ٥(شكل 
  

مدرسة الجارحیة ، موقع جائزة االغا : ، المصدر  الجارحیة  مدرسة)٤(ل شك
خان المعماریة 

https://www.akdn.org/architecture/project/jarahieh-

(    
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تتكون ھذه المدرسة من ستة فصول دراسیة ، 

 افراد ، وغرفة ادارة ٦وغرفھ معلمین تكفي 
ت والمخازن ،تطل ،وبواب ، باإلضافة للحماما

  )٦ ( شكل.جمیع اجزاء المدرسة على فناء داخلي 

تم تصمیم الفصول ذاتیة التبرید عن طریق 
الفتحات المتقابلة التي تخلق تیارات ھواء للتھویة 
والتبرید وایضا فتحھ سماویة لإلضاءة والتھویة 
ایضا ، كما یساعد العزل بالصوف على الحفاظ 

  )٧ (شكل.سبة ومالئمةرجة حرارة الفراغ مناعلى د

 بمساعدة عادیة غیر بناء استراتیجیات تنفیذ تم 
 السوریین المقیمین مع أقیمت التي العالقات
 سبیل على ، أسابیع عدة مدار على واللبنانیین

 الموجود من األغنام وضع صوف ، المثال
 بما. للصوت ومخففة عازلة كمواد محلیة مصادر

 فإن البقاع، في موجودة لبنان يف الموجودة األغنام من٪ ٧٢ أن
 ًأیضا دعمت بل ، فحسب مستدامة تكن لم االستراتیجیة ھذه

 وتجفیف لتنظیف توظیفھم تم الذین المحلیین والعمال المزارعین
  ).٨ (شكل .الصوف

 بعد لألطفال بحیث انھا مدرسة مجرد لیست الجارحیة مدرسة
 نھایة في وتعمل ، للبالغین مدرسة ھي ، ًمساء ٤ الساعة
 وایضا تخلق. المساعدات لتوزیع ًوموقعا عامة كسینما األسبوع
 سكان لجمیع عامة مساحة صغیرة ٍمبان ستة من المكونة الساحة
 الفیضانات مثل طبیعیة وفي حال حدث كارثة ، الالجئین مخیم
   .ستستغل كمأوى اجتماعي  ، الثلجیة العاصفة أو

المؤقتة  اإلنشاءات أن حقیقة علىً دلیال الجارحیة مدرسة تعد
 الناس حیاة نوعیة على كبیر تأثیر لھا یكون أن یمكن والعاجلة 

 إلى حاجة ًأیضا ھناك ، الطارئة الحاالت مع التعامل فعند ،
 دائمة ھیاكل بناء یمكنك ال ، لبنان في مؤقتة و سریعة ، ھیاكل

الظروف والمحددات  تتوافق فإن الوحدات العاجلة  لذا ، لالجئین
 وتغییر نشاطھا  وتجمیعھا تفكیكھا ویمكن ، مؤقتة: مطلوبة ال

 الحاجة عدم بمجرد أنھ حسب الحاجھ ، كما یتمیز ھذا المركز
 المبنى تعبئة سیتم ، البقاع وادي في الجراحیة مدرسة إلى

 التنمیة لدفع الھیكل ھذا مثل یتطلب آخر موقع إلى وشحنھ
   . التدویر ادة،تحت مفھوم إع.منطقة اخرى  في االجتماعیة

  

  

  

  

  

   . )الجارحیة مدرسة(مكونات المدرسة :  )٦(شكل 

االضاءه والتھویة الطبیعیھ في  االعتماد على : )٧(شكل 
 االغا جائزة موقع الجارحیة ، مدرسة: ، المصدر  سةالمدر

وضع عازل للصوت من صوف االغنام وللتكیف مع االجواء ) ٨(شكل 
 االغا جائزة موقع الجارحیة ، مدرسة: ، المصدر  البارده في الشتاء 

 یةالمعمار خان
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  : مدینة العریش –االیواء العاجل في شمال سیناء   -٨

 )٩(شكل ، العربیة  لجمھوریة مصر الشرقي الشمال فيتقع محافظة شمال سیناء 
تعد محافظة شمال سیناء وعاصمتھا مدینة العریش واحدة من المحافظات 

افیة الصحراویة داخل مصر والتي تتمیز بمجموعة من الخصائص الجغر
واالقتصادیة واالجتماعیة التي تجعل منھا واحدة من المجتمعات المحلیة شدیدة 

   نشأتھا المرونة للتأثر بالعدید من األحداث و األزمات بمختلف مسببات
  

 مدینة العریش تحدیدا ألشكال مختلفة –تعرضت محافظة شمال سیناء وقد 
العریش كارثة سیول من الكوارث ، سیتم دراسة حاالت االیواء العاجل في 

   . كمثال لكارثة مباشرة٢٠١٠
  :٢٠١٠ سیول العریش ١-٨
ضربت موجة من السیول مدن وسط سیناء  

، وتخطى ٢٠١٠والعریش في ینایر عام 
السیل ارتفاع سد وادى الروافع أكثر من 

 مترا، مما أدى إلى تحطیم مصدات ١٧٢
المیاه أعلى السد الذى یندفع بسرعة كبیرة 

ب علیھ وصول المیاه إلى وسط جدا وترت
 ٤مدینة العریش ، حیث اندفع السیل بارتفاع 

أمتار من وسط سیناء وتخطى سد الروافع 
إلى مدینة العریش متجھا إلى البحر 
المتوسط، مما أدى إلى احتجاز المئات بین 
طرفي المدینة حیث قطع السیل الطرق 
الدولیة والداخلیة نھائیا، فیما تم إغالق مطار 

عریش والمیناء تحسبا لتفاقم األمور، كما ال
 ایام ٤انقطع التیار الكھربائي لمدة تزید عن 

 أشخاص ٥تسببت السیول في مصرع . 
، وانھیار ١٠واختفاء شخصین وإصابة 

 غمرتھا المیاه وتدمیر ١٤٨٧ً منزال و٥٩٢
تعرضت مدینة العریش بسبب  .ً طریقا٧٢

یة ھذا السیل الى خسائر كبیرة مادیة وطبیع
 وساھم وجود العدید من )٤( جدول وخدمیة ،

المعوقات على مجرى السیل في زیادة ھذه 
رى السیل جالخسائر ،حیث انھ یوجد على م

 )١٠(شكل  شوارع رئیسیة في المدینة ٤اھم 

وھي شارع الفتح ، شارع الجیش ، الموقف 
،وشارع علي ابن ابي طالب ، مما ترتب 

 یصعب ئیینجزعلى ذلك انقسام المدینة على 
  . على كل طرف منھا االنتقال للطرف االخر 

   
  
  

 المعلومات مركز :المصدر ، ٢٠١٠ العریش سیول عن جةالنات الخسائر) ٤(جدول 
 سیناء شمال في السیول عن قرار دعم حالة بعنوان ، تقریر سیناء شمال بمحافظة

 .٢٠١٣ بتاریخ مارس ، ،العریش وأخطارھا

. : خریطة محافظة شمال سیناء ، المصدر ) ٩( شكل
 شمال  لمحافظة االلكترونیة البوابة موقع المصدر

 . ٢٠١٦ ، ومؤشرات أحصائیات بعنوان تقریر ، سیناء
http://www.northsinai.gov.eg/  

http://www.northsinai.gov.eg
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   )١١(شكل  :  اإلجراءات التي تم  اتخاذھا إلیواء المتضررین ١-١-٨
 انتقل :التواصل مع المواطنین والتعرف على احتیاجاتھم   -١

المسئولین على كافھ المستویات إلى مواقع الحدث للتعرف على 
ثارھا واالستماع لشكاوى المواطنین وتلبیھ حجم االزمھ وأ

  .      احتیاجاتھم العاجلة 
 تم تشكیل لجان لحصر الخسائر بكافھ : ـ حصر الخسائر ٢

وقد أظھرت نتائج الحصر المبدئیة أن  )  حكومیة–أھالي (أنواعھا 
  . ملیون جنیھ ١٣٧إجمالي الخسائر تزید عن 

 المصريالل االحمر لمسئولین والھل  الزیارات المیدانیة -٣
ومنظمات المجتمع المدني ورجال األعمال لتوزیع المعونات 

تم اشتراك المشایخ وأعضاء المجالس المحلیة و القیادات : العاجلة 
الطبیعیة في التعرف على احتیاجات المواطنین العاجلة ،واستمرت  

منظمات المجتمع المدني واألجھزة الحكومیة ورجال األعمال 
الھالل :المساعدات والتبرعات النقدیة و العینیة ومنھا في تقدیم 

  – ووزارة الدفاع -  وزارة اإلنتاج الحربي- األحمر المصري 
  . مجموعھ شركات سما وغیرھا 

 مراكز ٤فور حدوث االزمھ تم فتح    :  ـ اإلیواء العاجل٤
لإلیواء منھا معسكر الشباب الدائم في العریش ، وتم تقدیم كافھ 

 أثناء وبعد االزمھ وفور للمتضررینإلقامة  واإلعاشة وسائل ا
استقرار األوضاع عاد معظم المتضررین إلى أماكن إقامتھم أو 

  .أماكن بدیلھ 
   )نموذج لإلیواء(  معسكر الشباب الدائم بالعریش ٢-١-٨

ھناك العدید من معسكرات الشباب في شمال سیناء ولكن یعتبر 
یسع ، ریش واالخر برمانةاكبرھا ھو المعسكر الدائم بالع

 خیمة ٢٥المعسكر الدائم للشباب في مدینة العریش ألكثر من 
تستخدم في الحاالت العاجلة والمخیمات الصیفیة ،یتم نصبھا وتجھیزھا في حالة الكوارث في مدة زمنیة ال تتعدى الیوم 

 المؤقت لمدة ال لإلیواء وحدة تستخدم ٢٦ا عددھ) شالیھات (الواحد ، كما انھ مرفق بھ نزل شباب عباره عن وحدات سكنیة 
  )١٢(شكل  .تتعدى السنة 

 تم استغالل معسكر العریش الدائم في ایواء المتضررین عن طریق نصب خیام ایواء بأیدي ٢٠١٠ في كارثة سیول ینایر
 –مجلس مدینة العریش ( متطوعین مدربین على ذلك ، و یتم اتخاذ االجراءات الالزمة للتنفیذ من قبل األجھزة المعنیة 

 . جراءات التي تم اتخاذھا إلیواء المتضرریناال) ١١( شكل

ادارة األزمات : المصدر ، بالعریش الدائم الشباب معسكر )١٢( شكل
 مخاطر العمل لمواجھة إجراءات والمخاطر بشمال سیناء ، دلیل

   .٢٠١٢السیول ، 

  .الشوارع  والمیادین الرئیسیة التي تأثرت بفعل السیل وادت الى انقسام المدینة ) ١٠(شكل 
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 خیمة مجھزة ٢٥، یبلغ عدد ھذه الخیام  )  جھاز التعمیر – الھیئة العامة للتعاونیات – دیوان عام المحافظة –مدیریة االمن 
  .باألسرة وغرف طعام مجمعة ودورات میاه ومسجد ، ویتم تزوید المعسكر بالكھرباء والمیاه 

ة افراد ، ویتم نصب الخیمة عن طریق ھیكل معدني یتم تركیبھ وشده على دعامات تسع الخیمة الواحدة من اثنین الى اربع 
ثابتة في األرض ، وربطھ ویتم تثبیتھ بحبال متینة ، ثم یكسى بقماش ثقیل من الكتان مدعم بمادة المطاط و مضاد للمیاه 

   )٥(جدول . لیقاوم الظروف المناخیة المختلفة بشكل جید 
 فرد ، ودورات میاه وعیادة ومخازن  ١٥٠ فان المركز مزود بصالة طعام كبیرة تسع الى  المعیشیةاما فیما یخص الخدمات 

 .خطوات تثبیت خیام االیواء في معسكر الشباب في العریش) ٥(جدول 
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 )١٤(شكل  ، )١٣(شكل . واماكن مفتوحة 
 وحدة موزعھ على طابقین  ٢٦كما یشیع تسمیتھا ، وھي عبارة عن ) الشالیھات ( أو لإلیواءیحتوي المركز ایضا على نزل 
، شكل )  ١٥(شكل  افراد ٦ الى ٤الة ومطبخ ودورة میاه صغیرة ، تتسع الوحدة الواحدة من ،تحتوي على غرفتین نوم وص

ویكون نظام االیواء بھا مؤقت أي لمدة أطول من االیواء العاجل ، وتم ایواء بھا متضرري السیول الذین فقدوا ، )  ١٦(
  )١٧(شكل . مساكنھم لحین اعادة اصالحھا والعودة الیھا مدة من عام الى عام ونصف 

 طقة المخیمات في معسكر الشباب بالعریشمغاسل من) ١٤( شكل  .صالة الطعام المرفقة بمعسكر الشباب بالعریش)  ١٣( شكل

  . صورة ألحد الوحدات) ١٦( شكل  .مسقط افقي  لوحدة الشالیھ) ١٥(شكل 
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    شالیھ ٢٦ ویبلغ عدھم منطقة شالیھات االیواء وتستخدم بشكل مؤقت من عام الى عام ونصف

   خالل مدة ال تتعدى الشھرین  عاجل وتستخدم بشكل  خیمة٢٥ تحتوي االیواء مخیماتمنطقة 

 

   مناطق استراحات وجلوس 

صا
لة 
طع

  سور شجري للمحافظة على خصوصیة المخیمات 

  حمامات  

  حمامات  

ادا
  رة 

  مدخل المخیمات   

مد
خل 
ال
شا

  اتجاه البحـــر

    . بالعریش٢٠١٠رضي  لمركز الشباب الدائم والذي تم استخدامھ في ایواء متضررین سیل مسقط افقي الدور اال ) ١٧( شكل
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 بسبب موقعھ الممیز واستعداده یعتبر معسكر الشباب الدائم من افضل اسالیب االیواء العاجل الموجودة في العریش
بشكل دائم ألي حدث طارئ ، كذلك التجھیزات الجیدة والشباب المدربة بشكل دوري على تجھیز الخیام ، وھناك 
بعض العیوب التي یجب اصالحھا حیث انھ یحتاج الى صیانھ الشالیھات ، وایضا یحتاج الى زیادة عدد الشالیھات 

  .  العاجللإلیواءتقییم المعسكر كمركز  )٦(جدول  ویوضح ، أكبر من المتضررینیحتوي عدد ومساحة المخیمات حتى
  

  . تحلیل وتقییم مركز الشباب الدائم بالعریش)  ٦(جدول 
  :  نزوح سكان مدینتي رفح والشیخ زوید  ٢-٨

النزوح ھو ترك الشخص منطقتھ لیستقر في مكان آخر، وھو 
ذات الھجرة ولكن داخل الدولة الواحدة ، وھناك العدید من 

بعضھا أسباب سیاسیة أو . د تؤدى للنزوحاألسباب التي ق
اقتصادیة، أو ألسباب شخصیة ، تعتبر حركة النزوح خاصة 
بأعداد كبیرة و في نفس التوقیت  كارثة غیر مباشرة لما یترتب 
علیھا من خلل في اتزان المنطقة التي تم النزوح الیھا على 

  . الصعید االجتماعي واالقتصادي و السیاسي واألمني 
 موجات ٣دت مدینھ العریش في محافظة شمال سیناء شھحیث 

نزوح أھلیة ، حیث نزح أھل مدینتي رفح والشیخ زوید الى 
 ، بسبب )١٨(شكل  سنوات ٣مدینة العریش بشمال سیناء خالل 

موقع لظروف واالجراءات األمنیة لتأمین البالد، خاصة  أن ا
كتوبر  أفيالمدینتین على الحدود الشرقیة ، بدأت أول موجة  

متر قرب الحدود  ١٠٠٠ شریحة بغرض ،  بإخالء ٢٠١٤عام 

 التقییم الوضع الراھن للتقییم التقییمعوامل 

في قلب مدینة العریش  ، مطل على البحر ، في منطقة غیر مكتظة بالسكان ،  المكان اختیار 
 وعلى شوارع رئیسیة

 

اء العاجل ألي حدث أو كارثة مباشرة أو غیر مباشرة یستخدم في  حاالت االیو نوع الكارثة
  ، وھو على استعداد في كل االوقات

 

ینقسم الى جزء  مفتوح للخیام  وجزء شالیھات  ، تكلفھ جیدة مناسبھ للخدمات  التكلفة
 التي یقدمھا

 

اء ایواء المتضررین من الكوارث سواء مباشرة او غیر مباشره ایو • الخدمات المقدمة
عاجل لمدة قصیرة في المخیمات أو ایواء مؤقت لمدة طویلة في 

  الشالیھات 
 تدریب الشباب على التعامل السریع في حاالت المخاطر  •

 

   .وزارة الشباب والریاضة ، الشؤون االجتماعیة ،  محافظة شمال سیناء  الجھة المشرفة

 وامن ساكنیھ وھناك افراد أمن للحاالت محاط  المركز بسور كبیر لسالمة السالمة واألمن
  الطارئة

 

االستجابة للتغیرات 
 المجتمعیة

ھذا المركز مثال لسرعھ االستجابة  للتغیرات التي تحدث في المجتمع والعمل 
 على السیطرة علیھا ،والتعامل السریع والعاجل مع الظروف الطارئة

 

   . في  خدمة حاالت ایواء مختلفة یمكن  استخدام المركز تعدد االستخدامات

جزء الخیام متاح نقلة وتركیبھ في اي مكان وخدمة اي بقعھ ، اما الشالیھات في  سھولة النقل والتركیب
  .ایواء ثابت ال یمكن نقلھ 

 

          ضعیف            مقبول                                 جید جدا                                                           

 الظروف بسبب المصریة رفح مدینة اھالي نزوح) ١٨( شكل
.. العریش تطھیر ،  االلكترونیة الوطن جریدة : المصدر . األمنیة

/ ٢٣ مارس الخمیس تاریخ ، ورفح زوید الشیخ إخالء وتجربة
٢٠١٧ https://www.elwatannews.com/news. 

  

https://www.elwatannews.com/news
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 على مرحلتین شملت األھالي رفح ،بھدف إنشاء منطقة أمنیة عازلة لحمایة الحدود، وتم ترحیل يالمصریة الفلسطینیة ف
لنزوح  موجة ا.ة الثانیة، مع صرف تعویضات مالیة بالمرحل١٢٥٣ بالمرحلة األولى و٨٣٧ منزل، منھا ٢٠٩٠إخالء 

 الشیخ زوید ورفح إلى العریش وبئر العبد ووسط بمركزي ٢٠١٧ و٢٠١٦ و٢٠١٥ و٢٠١٤الثانیة تمت على مدى أعوام 
وتساقط القذائف لمطاردة االرھابیین،  بیوتھم ومزارعھم، إثر العملیات األمنیة األھاليسیناء وخارج المحافظة، حیث ترك 

  )١٩(شكل  . ین مدنیین أوقعت قتلى ومصابيواألعیرة الناریة، الت

وتوطنت تجمعات سكنیة عدة عشوائیة المظھر یغلب علیھا طابع البادیة، محیط العریش وبئر العبد، حیث تناثرت عشش 
، فیما مدت المؤسسات األھلیة ید العون لھم بتقدیم مساعدات غذائیة وأغطیة ومفروشات، كما تلقوا مبالغ )٢٠(شكل النازحین 

  .اء عشش ومفروشات وأجھزة، من لجنة رسمیة مشكلة من دیوان عام المحافظةمالیة ومستلزمات بن
، وشملت األسر القبطیة التي استھدفتھا العناصر اإلرھابیة بمدینة العریش، حیث ٢٠١٧وجاءت الموجة الثالثة للنزوح في 

حصرت مدیریة التضامن االجتماعي بشمال سیناء، مغادرة 
سماعیلیة والدقھلیة  أسرة لمحافظات القاھرة واإل٢٥٨

وبورسعید وأسیوط والقلیوبیة والمنیا وسوھاج والجیزة 
  . والفیوم والشرقیة والغربیة وبنى سویف

نتیجة لحاالت النزوح التي تم عرضھا ، تم فتح جمیع مدارس 
مدینة العریش التابعة لوزارة التربیة والتعلیم  وتجھیزھا 

باب الدائم إلیواء النازحین بشكل عاجل وایضا مركز الش
ومركز االغاثة ، وتمدیدھم بكافة التجھیزات والمھمات 
االزمة إلیواء النازحین ، لحین توفیر مساكن دائمة لھم 

   .وصرف التعویضات المناسبة 

  : مدرسة باحثة البادیة االبتدائیة  ١-٢-٨ 
من أشھر المدارس ) باحثة البادیة االبتدائیة ( تعتبر مدرسة 

 فتحت المدرسة ٢٠١٥  و ٢٠١٤تي استخدمت في إیواء النازحین بشكل عاجل ، ففي أحداث النزوح في مدینة العریش ال
ِابوابھا إلیواء النازحین لحین توفیر مساكن مؤقتة لھم ، وكانت المدرسة مزودة بكافة االحتیاجات المعیشیة من أسرة و 

 فصل یستطیع كل ٢٦مة ، و تتكون مدرسة الباحثة من ، وتزویدھا باألغذیة والمستلزمات المعیشیة الالز) بطاطین (أغطیة 
 افراد ، ھذا بخالف باقي اجزاء المدرسة من مصلى ومعامل وغرف المعلمین وغیرھا التي ١٠ الى ٨فصل منھم ایواء من 

  )٢٢(، شكل ) ٢١(شكل . استخدمت في خدمة النازحین 
  

 . عشش النازحین في االماكن الخالیة من مدینة العریش٢٠ شكل

 . ٢٠١٧ وحتى ٢٠١٤موجات النزوح في مدینة العریش منذ ) ١٩( شكل
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  . تحول الفصل الى غرف نوم في مدرسة باحثة البادیة) ٢١( شكل

    افراد ١٠ الى ٨غرفة تسع إلیواء  من    طالب ٣٦ الى ٢٤فصل دراسي یسع من 

ادارة ومعامل  وتستغل في حالة : الدور االرضي 
  االیواء الى صاالت طعام واستراحات وادارة 

  فصول الدور الثاني متكرر ،
  دراسیة یستخدم في التسكین  

الدور االول مكتبة و  فصول 
دراسیة ، تستخدم في التسكین 

شارع عمر بن 

مخازن 
المدرسة 

تستغل ساحة المدرسة في تحویلھا الى 
مخیمات ایواء في حال زیادة اعداد 

  .استغالل عناصر مدرسة باحثة البادیة في االیواء العاجل )  ٢٢( شكل

 .البادیة اموقع عام لمدرسة باحثة 



  
   )سیناء شمال محافظة – العریش مدینة على تطبیقیة دراسة ( ..)جتمعیةم (مباشرةال غیر و مباشرةال في حاالت الكوارث العاجل االیواء

JAUES, 15, 54, 2020  
  

370 

  

یعتبر استغالل المدارس في مدینة العریش كمأوى عاجل في حاالت الكوارث ، الیة جیدة وفعالة ، تتمیز بسرعة االستجابة 
  : )٧(جدول لمتضررین ، وفي الجدول التالي تحلیل و تقییم لمدرسة باحثة البادیة للظروف الطارئة وایواء أكبر عدد من ا

  . تقییم مدرسة باحثة البادیة في مدینة العریش كمثال على استغالل المدارس في االیواء العاجل) ٧(جدول 

  

 االغاثة مركز انشئ:   الدائم بالعریش االغاثة مركز ٢-٢-٨
 )٢٣ (شكل العریش سیول حادثة بعد ٢٠١٢ عام العریش بمدینة

 وایواء لھا  واالستعداد الكوارث مقاومة بغرض انشئ وقد ،
 والذي الریسة حي في المركز ھذا ویقع ،  الكوارث متضرري

 مثل الخدمیة المنشآت من العدید بھ خدمي سكني حي یعتبر
 العریش میناء ، المدنیة االحوال مبنى ، الصحة مدیریة
   . المدارس من والعدید ، البحري
 ابي بنت اسماء مدرسة على الغربي الجانب من المركز یطل
 ، ابتدائیة مدرسة على والجنوبي  االعدادیة الثانویة بكر

 من فضاء وارض سكنیة عمارات على الشمالیة الجھة وتطل
 لالستقبال رئیسیة بوابة على المركز یحتوي و  الشرقیة الجھة

   . لینوالعام للسیارات خدمیة بوابات ٣و
 او الكوارث من المتضررین ایواء على االغاثة مركز یعمل
 وزارة یتبع وھو ، وأسر أفراد من مأوى الى بحاجھ ھو من

 التقییم الوضع الراھن للتقییم التقییمعوامل 

 ةعلى شارع رئیسي من جھ: تقع مدرسة باحثة البادیة في وسك مدینة العریش  المكان اختیار 
 . األخرى منطقة سكنیة ةومن الجھ

 

یتم تحویل المدرسة الى مأوى في حاالت الكوارث المختلفة ، فقد تم استغاللھا  نوع الكارثة
  ).رة غیر مباش(، ومن ثم كارثة النزوح  ) مباشرة (في كارثة السیول  

 

یعتبر االیواء في المدرسة غیر مكلف اطالقا ، بحث تم تزوید المدارس بكل  التكلفة
 .مستلزمات االعاشة المطلوبة وتخزینھا في حال استدعى االمر 

 

ایواء المتضررین من الكوارث سواء مباشرة او غیر مباشره ایواء  • الخدمات المقدمة
 .عاجل بشكل مؤقت 

 

  .وزارة التربیة والتعلیم  ، الشؤون االجتماعیة ،  محافظة شمال سیناء  الجھة المشرفة

وسائل السالمة والحمایة الموجودة ھي ذاتھا التي تخص المدرسة من بوابات  السالمة واألمن
 .وسور المدرسة والحارس فقط 

 

االستجابة للتغیرات 
 المجتمعیة

علیمیة ، وفي الظروف یمكن بسھولة وسرعة تشغیل المدرسة كمؤسسة ت
الطارئة تشغیلھا كمأوى عاجل بسرعھ وسھولة وھذا دلیل قوي على استجابتھا 

 .ومرونة تشغیلھا في  الظروف المختلفة  

 

   .یستخدم كمؤسسة تعلیمیة ومأوى في حاالت الطوارئ  تعدد االستخدامات

   .ال یمكن نقلة أو فكھ وتركیبھ  سھولة النقل والتركیب

                  مقبول                       ضعیف جید جدا                                                 

 . مركز االغاثة بالعریش) ٢٣( شكل
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 مسكن الى انتقالھم لحین زوید والشیخ رفح أھل نزوح أحداث في بالكامل المركز ھذا اشغال تم وقد ، االجتماعي التضامن
    .دائم
 النازحین من واألفراد لألسر تةمؤق اقامة بتوفیر المركز قام

 االقامة وسائل كل توفیر مع أمن بشكل لھم مأوى وتوفیر
   : طریق عن والحمایة المریحة

 طریق عن الالزمة والعالجیة الصحیة الخدمات تقدیم •
   .دوریة طبیة وزیارات بالمركز دائمة عیادة

 فریق طریق عن الالزمة القانونیة الخدمات تقدیم •
 االوراق وتقدیم المشابھة بالحاالت نمختصی محامیین
   .الالزمة والحقوقیة الثبوتیة

 ألطفال الالزمة والمدرسیة التعلیمیة خدمات تقدیم •
  . التعلیم في بحقھم واالھتمام النازحین

   المحافظة مع بالتنسیق لھم دائم مسكن توفیر على العمل •

 ءالنزال الستقبال األرضي الدور ، طوابق ٤ من المركز یتكون
 مخازن االخر الجانب وعلى المركز وادارة ، الصحي والكشف
 االخرى طوابق والثالثة ، . السیارات انتظار واماكن المركز
 واالخر للسیدات جزء ، جزئیین الى الواحد الدور ینقسم ، للسكن

 ومطبخ حمامات من بخدماتھ مستقل منھم جزء وكل ، للرجال
 غرفھ كل نوم غرف ١٠ وعدد للمشرفین مبیت وغرفتي وساللم
 وتلفاز جلوس بغرفة مزود وایضا ، )٢٤ ( شكلِأسرة ٣ عدد تحتوي

السباكة  ألعمال لصیانة یحتاج ، جیدة المبنى حالة. . قسم كل في
 المناخ، عوامل بسبب  الحوائط ومعالجة طالءه واعادة )٢٥ (شكل

 ، شكل) ٢٦ ( شكل .بالمبنى المحیطة الخضراء بالمناطق واالھتمام

)٢٧(  
  .صورة توضح احتیاج المبنى لصیانة اعمال السباكة ) ٢٥(شكل 

  . غرف النوم كم الداخل ) ٢٤( لشك

 . المسقط االفقي لمركز االغاثة بمدینة العریش) ٢٦(شكل 
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مركز االغاثة یعتبر من أفضل اسالیب االیواء المؤقت الموجودة في مدینة العریش حیث انھ مكان مخصص لإلیواء 
المؤقت لیس الدائم،  لذلك ھذا المركز على اتم االستعداد في كل االوقات إلیواء المتضررین من اي كارثة ، ولكنھ یعتبر 

فقط ، وھذا العدد یعتبر صغیر في بعض حاالت الكوارث، وفیما یلي تقییم  فرد ١٨٠محدود العدد حیث انھ اقصى عدد لھ 
  )٨(جدول  :للمركز 

  

 التقییم الوضع الراھن للتقییم التقییمعوامل 

یقع مركز االغاثة في حي الریسة وھي منطقة خدمیة في طرف مدینة العریش  المكان اختیار 
 خدمات الالزمةوسكنیة ایضا ، یعتبر مكان جید وھادئ وبھ جمیع ال

 

مركز االستغاثة على اتم االستعداد الیواء المتضررین من الكوارث ،وتم   نوع الكارثة
  )كارثة غیر مباشرة .(استخدامھ مؤخرا في حاالت النزوح 

 

ھذا المركز یعتبر مكلف حین انشاءه ولكنھ في الوقت الحالي یعمل على تقدیم  التكلفة
 .المختلفة ومن ھم بحاجھ الى ایواء خدماتھ في حاالت الكوارث 

 

 الخدمات المقدمة

سكان النازحین بشل مؤقت لحین انتقالھم الى مسكن دائم او الى ا •
 اراضیھم

  تقدیم خدمات صحیة بشكل دوري •
 تقدیم مساعدات في االوراق الثبوتیة والخدمات المدنیة •

 

   .الشؤون االجتماعیة ،  محافظة شمال سیناء الجھة المشرفة

المبنى محاط بسور عالي ، مع وجود افراد امن وحراسة على المبنى لحمایة  السالمة واألمن
 .النزالء  

 

االستجابة للتغیرات 
 المجتمعیة

ھذا المركز معد الیواء من ھم بحاجھ الى ذلك تبعا الي كارثة أو ظرف 
 .طارئ 

 

  .ال تستخدم اال في االیواء  تعدد االستخدامات

   .ال یمكن نقلة أو فكھ وتركیبھ  سھولة النقل والتركیب

     مقبول                       ضعیف                   جید جدا                                           

  .متكررة یوضح المسقط االفقي لألدوار ال) ٢٧(شكل 

  .تحلیل مركز االغاثة في مدینة العریش إلیواء المتضررین والنازحین )  ٨( جدول
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ي رفح والشیخ زوید مقارنة بین كیفیة تطبیق االیواء العاجل في التعامل بین كارثتي سیول العریش ونزوح سكان مدینت -٩
  : الى العریش 

یقارن الجدول التالي بین الیات االیواء المستخدمة عند حدوث كارثتین مختلفتین ، فبعد دراسة الكوارث التي اصابت مدینة 
العریش مؤخرا بنوعیھا المباشر وغیر المباشر، سیتم توضیح الصعوبات وطرق التعامل مع الكارثة ومدى مالئمة الحلول 

   : )٨( جدول حة للمتضررینالمقتر
  مقارنة بین كارثتي السیول والنزوح التي اصابة مدینة العریش)  ٩(جدول 

  ونزوح سكان مدینتي رفح والشیخ زوید  سیول العریش  اوجھ المقارنة

  )مجتمعیة (كارثة غیر مباشرة   كارثة مباشرة  طبیعة الكارثة

الي العدید من سیول اصابت محافظة شمال سیناء أدت   تعریف الكارثة
  الخسائر وقسمت المدینة الى قسمین

ترك سكان مدینتي رفح والشیخ زوید مدنھم واستقرارھم في 
  .مدینة العریش 

 خسائر في الممتلكات •  نتائج الكارثة
 خسائر في الموارد •
 .انھیار المنشآت والبیوت  •
  تشرد عدد كبیر من السكان •

الثة خلل في استقرار المجتمع حیث لكل من المدن الث •
 طبیعة وعادات مختلفة )رفح ،الشیخ زوید ،العریش (

ارتفاع اسعار العقارات واالیجارات والسلع اثناء  •
 .وبعد النزوح 

السلوكیات العدائیة بین النازحین وسكان مدینة  •
 .العریش بسبب غضب كل طرف من االخر 

  .انتشار السرقات والجرائم المجتمعیة •
 ار غزیرة اصابع شمال سیناء اسباب طبیعیة امط •  أسباب الكارثة

عدم وجود سدود ومحددات تمنع السیل من تدمیر  •
 .على المدینة

عدم وجود احتیاطات تعامل مع السیل وخطط  •
  .مسبقة 

ترك سكان مدینتي رفح والشیخ زوید اراضیھم 
خاصة انھا مناطق حدودیة ،وذلك بعد االحداث 

  .األمنیة الغیر مستقرة 

االیواء العاجل 
في حال 

  لكارثةا

  تم ایواء المتضررین في معسكر دائم للشباب
  .و انشاء مخیمات تتبع الھالل األحمر 

تحویل مدارس مدینة العریش لتصبح مأوى  •
  للنازحین بشكل عاجل 

حي و ایواء المتضررین في مركز االغاثة في  •
  . بشكل مؤقت الریسة

كما تم توفیر وحدات سكنیة  بإیجار رمزي في  •
عبور بالعریش ومدینة بئر منطقتي السبیل وال

العبد ، بجانب فتح معسكرات الشباب إلیواء 
  .النازحین 

الصعوبات 
التي تواجھ 
  المشروع

 الیات االیواء العاجل محدودة •
 توفیر وسائل االعاشة الالزمة •
 اعاده بناء المنازل ومعالجة الخسائر •

  

 ٣حصر اعداد النازحین على مدار أكثر من  •
  سنوات

كن ایواء خاصة بھم وتقدیم توفیر مساكن واما •
  تعویضات

التطورات 
  واالضافات

تم بناء مركز اغاثة وبناء سدود تعمل على حجز السیول 
  حتى ال تكرر الكارثة مرة اخرى

تقدیم وحدات سكنیة في مناطق مختلفة من مدینة 
  .العریش وبئر العبد 

  

 محافظة شمال سیناء ، مستوى والكوارث على تاألزما بإدارات الخاصة البیانات تحدیث یجب التأكید على ضرورة 
  .محتملة ، خاصة أن موقع المحافظة معرض لخطر الكوارث في أي لحظة  كوارث أو أزمات أى لمواجھة

 بجانب كوارث، أى بمواجھة الخاصة واألدوات والمستلزمات بالمعدات وتفصیلیة دقیقة بیانات وضع على كما یجب التأكید
 الخطط علیھا مع وضع العاملین وتدریب والمدارس والمؤسسات المصالح مختلف فى طوارئ سیناریوھات وضع

 نتیجة الكوارث سواء كوارث مباشرة أو غیر مباشرة   والیات ایواء عاجل ومؤقت مختلفة لمواجھة واالستراتیجیات
  .المحافظة  لھا تتعرض قد طارئة ظروف
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 : النتائج والتوصیات  - ١٠
  :  النتائج - اوال 

 تبدأ ال انھا حیث ، الكوارث ومقاومة مواجھھ خطة الى ادارة االزمات والكوارث في محافظة شمال سیناء تفتقر •
 ،حیث انھ  لم یتم احترام مجرى السیل ٢٠١٠كارثة سیل العریش  مثل وقوعھا بعد اال الكارثة معالجة على العمل

 ة ومیادین ومنشآت ومنازل أھالي ممابل كان ھناك العدید من المعوقات على ھذا المجرى ،من شوارع رئیسی
  .ومجتمعیة ومعنویة مادیة كبیرة خسائر عن أسفر

تتوفر في محافظة شمال سیناء العدید من الیات االیواء العاجل المختلفة ، مثل المراكز الشبابیة الدائمة ، تجھیز  •
  .یة لإلیواء على المدى الطویل المدارس الستغاللھا في حال وقوع كارثة ، ومركز االغاثة ، وتوفیر وحدات سكن

 الجغرافي موقعھا بسبب وذلك سواء مباشرة او غیر مباشرة الكوارث من العدید الى العریش مدینة تتعرض •
  .مؤخرا المستقرة غیر االمنیة االوضاع وایضا

 رفح ،الشیخ زوید(خلل في استقرار المجتمع حیث لكل من المدن الثالثة ترتب على موجات نزوح السكان  •
، كما ادى الى ارتفاع اسعار العقارات واالیجارات والسلع اثناء وبعد النزوح ، طبیعة وعادات مختلفة  )،العریش 
 انتشار السرقات والجرائم ، وایضا بین النازحین وسكان مدینة العریش  والقبلیة السلوكیات العدائیةوانتشار 
 .المجتمعیة

ة شمال سیناء بالمتطلبات االزمة لإلیواء العاجل تحسبا واستعدادا تم تجھیز كافة المدارس الحكومیة في محافظ •
 .لوقوع اي كارثة سواء مباشرة او غیر مباشرة لتكون المحافظة مستعدة إلیواء المتضررین 

 الشباب ،معسكر المعسكرات تلك أھم ومن المتضررین إلیواء سیناء شمال في الشباب معسكرات استغالل تم •
  والتعلیم التربیة لوزارة التابعة العریش مدینة مدارس جمیع فتح تم ، النزوح عند اما ، شالعری بمدینة الدائم

 في االغاثة ومركز الشباب معسكرات بجانب  ، البادیة باحثة مدرسة مثل عاجل بشكل النازحین إلیواء وتجھیزھا
  .والسبیل العبور منطقة في سكنیة وحدات لتوفیر باإلضافة  ،  الریسة منطقة

فراد المصابین بكارثة الشعور باألمان النفسي ، كذلك احساس الغربة لدیھم مما یسبب سلوكیات عدائیة یفقد اال •
وغیر سویة ،وذلك تبعا لعدم مراعاة تسكین المجموعات المتوافقة مع بعضھا قبل وقوع الكارثة ،وایضا عدم 

 .مراعاة طبیعة وعادات المجموعات النازحة والمتضررة  
 

  :  التوصیات –ثانیا 
فیما یلي توصیات عامة تصلح لحاالت اإلیواء العاجل في محافظة شمال سیناء عند وقوع اي كارثة سواء مباشرة أو 

  : غیر مباشرة ،بسبب تشابھھ مدن المحافظة في الطبیعة والعادات والتقالید 
 العاجل التالؤم والتوافق مع االھتمام بدراسة النسیج المجتمعي لمدن شمال سیناء بحیث تحقق الیات االیواء •

 .العادات والتقالید والطبیعة التي یتمیز بھا سكان المنطقة وأسلوب معیشتھم 
توفیر وحدات ایواء عاجل متنقلة سھلة الفك والتركیب الستخدامھا في حاالت الكوارث ،دون الحاجھ الى نقل  •

 . اف العملیة التعلیمیة لحین زوال الكارثة االفراد الى اماكن بعیدة ،او الى مدارس والتي یترتب علیھا ایق
االھتمام بالمجتمعات الجدیدة  للمتضررین والعمل على تنمیتھا ورعایة السكان اجتماعیا و وتوفیر جمیع  •

 .عناصر المعیشة الالزمة واصالح االخطاء التي نتجت عنھا الكوارث 
دتھم الى مدنھم اصبحت صعبة بسبب انشاء مناطق سكنیة جدیدة للنازحین لالستقرار بھا ،حیث ان عو •

 . الظروف غیر المستقرة 
االھتمام بالمشكالت المجتمعیة والسیطرة علیھا قبل تفاقمھا لتصبح كارثة غیر مباشرة یترتب علیھا خسائر  •

 .عدیدة نفسیة واقتصادیة ومجتمعیة وبشریة 
منع البناء على مجرى السیل وضع خطط مستقبلیة لمواجھھ الكوارث الطبیعیة كالسیول وانشاء السدود و •

  .٢٠١٠تفادیا لما حدث في سیل العریش 
صیانھ مراكز الشباب في مدن شمال سیناء وتزویدھا بالمتطلبات الالزمة واالحتیاجات  لحاالت اإلیواء  •

 .استعدادا لوقوع الكوارث من خیام ومعدات وصیانة للمنشآت 
جھة  حاالت الطوارئ والكوارث ،بسبب موقع المحافظة بناء مراكز ایواء في مدن محافظة شمال سیناء لموا •

 .الحدودي وایضا طبیعتھا الجغرافیة والمناخیة 
 الى العاجل االیواء وتطبیق المباشرة وغیر المباشرة الكوارث لمقاومة مصر في المبذولة الجھود تحتاج •

 في التجدید ، الكارثة ىعل والسیطرة التطبیق سرعة ، السابقة الخطط اعداد حیث من كفاءة ورفع تطویر
 مؤقتة سكنیة وحدات توفیر أو مادیة تعویضات تقدیم مثل المعتادة االسالیب وتطویر المستخدمة الیات

  .،وغیرھا
اإلیواء العاجل والتخطیط لمواجھھ الكوارث والتنبؤ بھا سواء كارثة مباشرة أو  بعملیة المجتمعي الوعي رفع •

 .غیر مباشرة 
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محافظة شمال سیناء والمحافظات  مستوى والكوارث على األزمات بإدارات الخاصة البیانات تحدیث یجب •
 .المصریة تأھبا حاالت الكوارث المفاجئة 

الكوارث ،  بمواجھة الخاصة واألدوات والمستلزمات بالمعدات وتفصیلیة دقیقة بیانات وضع على التأكید •
ركیب والنقل ،لرفع كفاءة عملیة االیواء واستیعاب وتوفیر الیات ایواء عاجل مختلفة متنقلة وسھلة الفك والت

 .الكارثة 
   المراجع
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  . جمھوریة مصر العربیةالقاھرة ، ، والكوارث

قسم  ، ماجستیر ،رسالة الكوارث اثار تخطي في المؤثرة للعوامل تحلیلیة دراسة ،  ) ٢٠١٠(، نبیھ ،ایمان شقور .٦
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