


األزمات والكوارث البيئية مقترحة إلدارة ةاستراتيجي

 كأحد دعائم التنمية المستدامة

شركة النصر للبترول :حالة تطبيقية

 لباحثامقدمة من  رسالة
 أحمد طاهر أحمد 

  1998جامعة عين شمس )محاسبة(بكالوريوس تجارة 
 الستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في علوم البيئة

 قسم العلوم االقتصادية والقانونية واإلدارية البيئية

 فاشر إتحت 

 يالسيد الخولسيد ا.د/
كلية التجارة ـ جامعة عين شمس أستاذ ورئيس قسم إدارة األعمال

 د. / وائل فوزي 
 التجارة ـ جامعة عين شمس كلية-االقتصاد  مدرس

2014

جامعة عين شمس  

دراسات  ال د  ئيةمعه ي ب ال والبحوث   

إلدارية قسم العلوم االقتصادية  وا والقانونية 

ة ي ئ ي ب ال



 أ
 

 

 

 هداءاإل
 

 جدتي روح إلى

 ووالدتيوالدي  إلى

 األعزاء إخوتي إلى

 هللا في أحبهم الذين كل إلى

 

  



 ب
 

 شكر وتقدير
 ع دددددددددددددددى وأسدددددددددددددد م وأصدددددددددددددد ي فىطصا نيذلده اعباوسدددددددددددددد م ع ددددددددددددددى  وكفددددددددددددددي هلل الحمددددددددددددددد

 .والس م الص ة أفضل ع يه محمد نبينا خ قه خير

أشدددددددددددكر هللا الع ددددددددددددي القددددددددددددير ع ددددددددددددى فضدددددددددددد ه أن يسدددددددددددر لددددددددددددي إنهددددددددددداء  ددددددددددددذه ال حدددددددددددد   
 راجيًا منه عز وجل أن تكون من الع م النافع الذي ينتفع  ه.

 كما يطيب لي والمقام  نا لرد الفضل أل  ه أتقدم  الشكر والتقدير:

الدددددددددددددددكتور سدددددددددددددديد السدددددددددددددديد الخددددددددددددددولي الددددددددددددددذي  مرنددددددددددددددي  ح مدددددددددددددده وعطا دددددددددددددده  لألسددددددددددددددتاذ
 وبتوجيهاته القيمة التي أ نت  حثي  وسا مت بإخراجه إلى النور.

 وصبرة. لوقتهالدكتور وا ل فوزي 

/ فددددددددددددددد اد محمدددددددددددددددد كمددددددددددددددا أتقددددددددددددددددم بجزتددددددددددددددل الشدددددددددددددددكر والعرفددددددددددددددان لألسدددددددددددددددتاذ الدددددددددددددددكتور 
ل مناقشددددددددددة لتفضدددددددددد هما  قبددددددددددو  / خالددددددددددد قدددددددددددري السدددددددددديد الدددددددددددكتور االسددددددددددتاذ و  القاضددددددددددي
والقيمدددددددددددددة  م حظددددددددددددداتهم النافعددددددددددددة  ويقدددددددددددددين  دددددددددددد نم ع دددددددددددددي ع دددددددددددد ال حددددددددددددد  ف نددددددددددددا ددددددددددددذا 

ثددددددددددراء  حثددددددددددي و  إ ندددددددددداءلهددددددددددا أثددددددددددر  ددددددددددال  فددددددددددي  سددددددددديكون  ظهددددددددددارها   الشددددددددددكل ال  دددددددددد   وا 
 .والمناسب

بتحكدددددددددددديم أداة  ع دددددددددددىكمدددددددددددا اتقدددددددددددددم  الشدددددددددددكر الددددددددددددي السدددددددددددادة الكددددددددددددرام الدددددددددددذين تفضدددددددددددد وا 
توزتدددددددددددددددع وال يفددددددددددددددوتني أن أتقددددددددددددددددم  الشددددددددددددددكر لكددددددددددددددل مدددددددددددددددن سدددددددددددددداعدني فددددددددددددددي ال حدددددددددددددد  
 االست انات.
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 مستخلص البحث
 دددددددددددددددى  دددددددددددددددذا ال حدددددددددددددد  إلدددددددددددددددى تحسدددددددددددددددين واقددددددددددددددع ا دارة البي يدددددددددددددددة وخصوصدددددددددددددددا إدارة 
األزمددددددددددددات والكددددددددددددوار  البي يددددددددددددة مددددددددددددن خددددددددددددد ل تقيدددددددددددديم األسدددددددددددداليب الفعالددددددددددددة  دارتهدددددددددددددا 
والتعدددددددددددرى ع ددددددددددددى المعوقددددددددددددات التدددددددددددي تحددددددددددددول دون مسددددددددددددا متها  فاع يدددددددددددة فددددددددددددي دعددددددددددددم 

  .مقترحة ل درة ووضع استراتيجية النظام البي ي

ضددددددددددددددرورة إدارة األزمددددددددددددددات والكدددددددددددددوار  البي يددددددددددددددة ك حددددددددددددددد دعددددددددددددددا م  ايضدددددددددددددداحوأيضدددددددددددددا 
 .التنمية المستدامة ولتحقي  أ دفها من خ ل التخطيط البي ي

كمدددددددددا  ددددددددددى إلددددددددددى التعدددددددددرى ع ددددددددددى اتجا دددددددددات العددددددددددام ين نحدددددددددو مددددددددددد  تدددددددددوفر نظددددددددددام 
 دارة األزمدددددددددددددددددات فدددددددددددددددددي مراح ددددددددددددددددده المخت فدددددددددددددددددة وذلددددددددددددددددد  وصدددددددددددددددددواًل لتحديدددددددددددددددددد مدددددددددددددددددد  

د والجا زتددددددددددة التددددددددددي تتمتددددددددددع بهددددددددددا فددددددددددي التعامددددددددددل مددددددددددع األزمددددددددددات  وكدددددددددددذل  االسددددددددددتعدا
تحديدددددددددد مددددددددددد  الع قدددددددددة القا مددددددددددة بدددددددددين مراحددددددددددل نظدددددددددام إدارة األزمددددددددددات  عضدددددددددها مددددددددددع 

  عض.

كددددددددددذل  سددددددددددعي ال حدددددددددد  إلددددددددددى تبيددددددددددان تدددددددددد ثير العوامددددددددددل الديمو رافيددددددددددة  العمددددددددددر  مدددددددددددة 
( ع ددددددددددى  راء أفدددددددددددراد العيندددددددددددة حدددددددددددول فاع يدددددددددددة   الددددددددددددورات التدرتبيدددددددددددةالخدمددددددددددة  الجدددددددددددن 

 نظام إدارة األزمات في الشركة المذكورة.

تدددددددددددم عمدددددددددددل اسدددددددددددت انة مناسدددددددددددد ة لخدمدددددددددددة أ دددددددددددداى ال حدددددددددددد  وتوزتعهدددددددددددا ع دددددددددددى عينددددددددددددة 
( موظدددددددددددددددددا  وقددددددددددددددددد ب  دددددددددددددددددت االسددددددددددددددددت انات المسدددددددددددددددددتردة 350عشددددددددددددددددوا ية مقدددددددددددددددددار ا  

 ( است انة.289والصالحة  

وقددددددددددد أظهددددددددددرت النتدددددددددددا د العامددددددددددة ل  حدددددددددد  أنددددددددددده يوجددددددددددد ضددددددددددعا شدددددددددددديد فددددددددددي نظدددددددددددام 
كة المددددددددددددذكورة فدددددددددددددي كددددددددددددل مرح ددددددددددددة مددددددددددددن مراحددددددددددددل  دددددددددددددذا إدارة األزمددددددددددددات فددددددددددددي الشددددددددددددر 

النظدددددددددددام  وفدددددددددددي مراح دددددددددددده الخمسدددددددددددة مجتمعددددددددددددة  والتدددددددددددي تمثددددددددددددل المنظدددددددددددور المتكامددددددددددددل 



 ث
 

 دارة األزمددددددددددددددددات ممددددددددددددددددا يترتددددددددددددددددب ع يددددددددددددددددة ضددددددددددددددددعا القدددددددددددددددددرة لدددددددددددددددددي ا دارة ع ددددددددددددددددى 
دارة األزمات والكوار  البي ية  .التعامل وا 

ى وقدددددددددددد لدددددددددددوحل فدددددددددددي ال حددددددددددد  عدددددددددددددم تددددددددددد ثير الفدددددددددددرو  الديمو رافيدددددددددددة المدددددددددددذكورة ع دددددددددددد
 راء أفدددددددددددددراد العيندددددددددددددة والنتيجدددددددددددددة النها يدددددددددددددة التدددددددددددددي توصدددددددددددددل إليهدددددددددددددا ال حددددددددددددد   دددددددددددددو أن 

 الشركة مستهدفة لألزمات و ير مستعدة لها.

اظهددددددددددددر التح يدددددددددددددل نقدددددددددددددال الضدددددددددددددعا و القدددددددددددددوة بنظدددددددددددددام إدارة االزمدددددددددددددات و الكدددددددددددددوار  
 البي ية وع قتة بتحقي  التنمية المستدامة.

خدددددددددد ل ترتيددددددددددب أولويددددددددددات وبنددددددددداء ع يددددددددددة تددددددددددم وضدددددددددع االسددددددددددتراتيجية المقترحددددددددددة مدددددددددن 
اال تمدددددددددددددام  العناصدددددددددددددر األكثدددددددددددددر ضدددددددددددددعفا ثدددددددددددددم االقدددددددددددددوي فدددددددددددددي كدددددددددددددل مرح دددددددددددددة مدددددددددددددن 

  .المراحل الخمسة وكيفية تحسينها لتحقي  التنمية المستدامة

 وقد أوصي ال ح   ضرورة توفير افراد م   ين في إدارة األزمات.

كمددددددددددا أوصددددددددددي أيضدددددددددددًا  ضددددددددددرورة العمددددددددددل ع دددددددددددى ت صدددددددددديل منهجيددددددددددة متكام دددددددددددة  دارة 
ت مدددددددددددن خددددددددددد ل زتددددددددددددادة تدددددددددددوفير العناصدددددددددددر األساسددددددددددددية التدددددددددددي تتسدددددددددددم بهددددددددددددا األزمدددددددددددا

 ا دارة الناجحة لألزمات في مخت ا مراح ها.
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 البحث ملخص
أظهدددددار ضدددددرورة إدارة األزمدددددات و الكدددددوار  البي يدددددة   الدددددي ال حددددد   دددددى  دددددذا

دعدددددددددددددا م التنميدددددددددددددة المسدددددددددددددتدامة ولتحقيددددددددددددد  أ ددددددددددددددفها مدددددددددددددن خددددددددددددد ل التخطددددددددددددديط  ك حددددددددددددد
 .البي ي

 نظددام تددوفر مدد  نحددو العددام ين اتجا ددات ع ددى التعدرى كمدا  دددى إلددى
 مدددد  لتحديدددد وصدددوالً  المخت فدددة وذلددد  فدددي مراح ددده األزمدددات  دارة

 وكددذل  األزمددات  مدع التعامددل فدي بهددا تتمتددع التدي والجا زتددة االسدتعداد
  عضددها مدع األزمددات إدارة نظدام مراحدل بدين القا مدة الع قدة مدد  تحديدد
 . عض

الددددورات الديم رافيدددة   العوامدددل تددد ثير تبيدددان إلدددى ال حددد  سدددعي كددذل 
 حددول العينددة أفددراد  راء ع ددى الخدمددة  الجددن ( مدددة العمددر   التدرتبيددة
 .المذكورة في الشركة  األزمات إدارة نظام فاع ية

تندددددددددداول ال حددددددددددد   ددددددددددذه الموضدددددددددددوعات  ددددددددددالعرض والتح يدددددددددددل ع ددددددددددي خمسدددددددددددة فصدددددددددددول 
 كالتالي

  أ مية ال ح   مشددددددك ة ال ح واشددددددتمل ع ي  الفصددددددل األول االطار العام ل  ح تناول 
 ةالدراسدددات السدددا ق  كما تعرض ل عض محددات ال ح   منهجية ال ح   أ داى ال ح 

 . يك ية ال ح  فرضيات ال ح التي استند لها ال اح    

مكن ايجاز ي الفصدل الثاني التنمية المسدتدامة المفا يم العامة و األسد  النظرتة تناول  
 في الفصل في التالي ما تم مناقشته

لم يكن ظهور مفهوم التنمية المسددددتدامة وليد الحاضددددر ولكن نتد عن تطور فكر العالم  
تجاه فكر التنمية خ ل العديد من العقود وما عانته البي ة من تد ور ادي الى تعرتض 



 ح
 

الموا ل الطبيعية ومخزون المصدددددادر الطبيعية ل فناء واالضدددددمح ل وت و  أصددددد   يهدد 
 ت وكوار  بي ية خطيرة.  زما

عاما من اكتسدددداب االسددددتدامة كمفهوم االعتراى الدولي فإنها ال تزال  17و عد أكثر من 
تثير الكثير من النقدا  حول الكيفيدة التي ين  ي تعرتفهدا وتفسدددددددددددددددير دا وتقييمهدا  ده. لقدد 
قامت العديد من ال حو  و مناقشدددددددات السدددددددياسدددددددات ع ى تعرتا و قيا  جدو  التنمية 
المسدددددددددددددددتددامدة و ع ى الر م من أن ال يزال  ندا  الكثير من االلت دا  واالخت ى حول 
المعنى الدددقي  ل تنميددة المسدددددددددددددددتدددامددة   نددا  تواف  واسدددددددددددددددع أن مفهوم يجمع اال ددداى 

 االقتصادية و البي ية واالجتماعية .

 يتعتمد التنمية المستدامة ع ي تحقي  أمرتن اساسيين  ما الح  في التنمية و الح  ف
حماية البي ة و ك  ما من حقو  االنسان   فيقينا أن حماية البي ة من كل ما ي دي الي 
ازمات و كوار   بي ية  اتت مط  ا اساسيا لتدعيم حقو  االنسان في الحياة الكرتمة و 

 التمتع  الصحة التي ت تي من خ ل الح  في التنمية و ل تنمية المستدامة 

ة من خ ل اليداتهدا ومحتوا دا الي تحقي  مجموعدة من كمدا تسدددددددددددددددعي التنميدة المسدددددددددددددددتددامد
اال داى يمكن ت خيصدددددددددددها  ما ي ي تحقي  نوعية حياة أفضدددددددددددل ل سدددددددددددكان  احترام البي ة 
الطبيعية  تعزتز وعي السدددددددكان  المشدددددددك ت البي ية  تحقي  االسدددددددت  ل الرشددددددديد ل موارد 

ب حددا  ت يير منداسدددددددددددددددالطبيعيدة  ربط التكنولوجيدا الحدديثدة  مدا يخددم ا دداى المجتمع  ا
 ومستمر في حاجات واولويات المجتمع.

يحتدا  تحقي  ا ددى التنميدة المسدددددددددددددددتددامدة إلى إحراز تقددم متزامن في أربعدة أ عداد ع ى 
األقل   ي األ عاد االقتصدددادية  وال شدددرتة والبي ية والتكنولوجية. و نا  ارت ال وثي  فيما 

 خذ في إحدا ا من شددددددددد نها تعزتز األ داىبين  ذه األ عاد المخت فة  وا جراءات التي تت
 في  عضها اآلخر
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ي تي وضع واستخدام م شرات التنمية المستدامة ردا ع ى  اج  كبير   و الحرص 
ع ى أن تكون القرارات المتع قة  التنمية المستدامة مرتكزة ع ى مع ومات صحيحة  

ة شكل قاعدة ذات فا دوناجعة  وم  مة   ومتاحة في ال حظة المناس ة . ذه الم شرات ت
 دارة جميع جوانب التنمية المستدامة. إن  ذه الب ورة تسهم في تحوتل المع ومات المتاحة 
إلى صي  أكثر قاب ية ل ستخدام بهدى اتخاذ القرار وموجهة نحو جماعات المستفيدين  

دام في خأي تحوتل التقييمات الع مية واالجتماعية واالقتصادية إلى مع ومات قاب ة ل ست
 التخطيط وا ع م.

تواجه التنمية المستدامة مجموعة من التحديات الصع ة التي يجب العمل ع ي تذلي ها 
فقر والتنمية ال من اجل مستقبل افضل ل  شرتة و البي ة منها الربط بين  الحد من أع اء

والحد من مخاطر الكوار  حي  يعتمد كل منها ع ى اآلخر.

الفصل الثال  إدارة أزمات الس مة والصحة و البي ة المفا يم العامة و األس  تناول 
 يمكن ايجاز ما تم مناقشته في الفصل في التالي  النظرتة

والمقدددددددايي   مددددددع تحددددددول العدددددددالم الددددددى قرتدددددددة صدددددد ير ظهدددددددرت الحاجددددددة لتوحيدددددددد المعددددددايير
الخاصدددددددة  ددددددداألداء البي دددددددي وتنظيمددددددده ويعتبدددددددر كددددددد  مدددددددن نظدددددددام ا دارة البي دددددددة وأنظمدددددددة 

مددددددددن ا دددددددم االنظمدددددددة التدددددددي يعتمددددددددد ع يهدددددددا لتحسدددددددين بي ددددددددة  السددددددد مة والصدددددددحة المهنيدددددددة
العمددددددددل الداخ يدددددددددة والخارجيدددددددددة وتوعيدددددددددة العمالددددددددة  الشدددددددددركات لت ددددددددد  المعدددددددددايير كمدددددددددا ان 

 ت والموارد المستخدمة.انتها  ت   النظم يوفر في الطاقة والوق

منهجدددددددددا   تشددددددددكل كددددددددل مدددددددددن  االدارة البي يددددددددة و أنظمدددددددددة السدددددددد مة و الصدددددددددحة المهنيددددددددة
مسددددددداعدا ل حدددددددد مدددددددن االثددددددددار المترت دددددددة عدددددددن الكدددددددوار  الطبيعيددددددددة والتدددددددي يتسدددددددع مجددددددددال 
ت ثير دددددا مددددددع نمددددددو الكثافدددددة السددددددكانية المتزايدددددددة خاصددددددة فدددددي المندددددداط  االكثددددددر عرضددددددة 

اجمددددددددة عدددددددددن ا مددددددددال التخطددددددددديط السدددددددد يم السدددددددددتخدام ل كددددددددوار  الطبيعيددددددددة و الكدددددددددوار  الن
االراضدددددي فمدددددن الم حدددددو  االن ان الكثيدددددر مدددددن الكددددددوار  التدددددي تبددددددوا طبيعيدددددة  دددددي فددددددي 
اال  ددددددب  ناجمدددددددة  عددددددن عوامدددددددل سدددددددوء التخطدددددديط االنسددددددداني و ق ددددددة اال تمدددددددام بدراسدددددددة 
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المشددددروعات الكبيدددددرة و تركيدددددز اال تمدددددام  رضددددداء اال دددددراض السياسدددددية مدددددن اصدددددحاب 
ا مددددددا مددددددا ينددددددتد عنهددددددا عدددددددم عدالددددددة التوزتددددددع فددددددي اسددددددتخدام المددددددوارد ممددددددا القدددددرار التددددددي د

يهمدددددددد  الخددددددددددمات المقدمدددددددددة لمجتمعدددددددددات معيندددددددددة و ينشدددددددد  عنهدددددددددا تددددددددددن م حدددددددددو  فدددددددددي 
خددددددددماتهم و المثددددددددال المتكددددددددرر فددددددددي العديدددددددد مددددددددن دول العددددددددالم و دول المنطقددددددددة  مدددددددددنها 
الكبددددددر  وجدددددددود تزايددددددد سدددددددرتع فددددددي المنددددددداط  العشددددددوا ية  يدددددددر المخططددددددة حيددددددد  يكدددددددون 

نتشددددار االوب ددددة اكثدددددر سددددهولة لتكدددداثر معددددددل انتشددددار االمددددراض فدددددي المسدددداكن الكدسدددددة ا
 دددددالفقراء الدددددذين يعدددددانون مدددددن سدددددوء بنيددددددة العمدددددل و بنيدددددة المسدددددكن  ا ضدددددافة الدددددي تدددددددن 
فدددددي الخددددددمات االساسددددددية التدددددي يحصدددددد ون ع يهدددددا كميددددداه الشددددددرب و الصدددددرى الصددددددحي 

 و التخ ص االمن من المخ فات الص  ة

 والنددوات المد تمرات تطرحده مدا خد ل مدن متزايددًا  ا تمامداً  ليدةالدو  األوسدال تدولي
 المتحددة األمدم منظمدة وبرعايدة الددول معظدم فيهدا تعقدد ا وتشدار  التدي الدوليدة

البي يددة و أنظمددة  ا دارة نظددم الددذي ت ديدده الدددور لمعرفددة المخت فددة  ووكاالتهدا
 حمايدة فدي يتج ددى الددذي المسدتدامة  التنميدة فددي  السد مة و الصدحة المهنيددة

 العدالدة وتحقيد  وال طالددة الفقدر مددن  الحدد عمدل يددرت ط فددرص وخ د  البي دة
 .و ير ا والمساواة

الفصددددددددل الرا ددددددددع األزمددددددددات و الكدددددددددوار  المفددددددددا يم العامددددددددة و األسدددددددد  النظرتدددددددددة تندددددددداول 
 يمكن ايجاز ما تم مناقشته في الفصل في التالي

 األرض سكان من كبيرة أعداد ع ى القضاء إلى عام  شكل الطبيعية الكوار  ت دي
  الض ط حدوثها ساعة يع م ال كونية ظوا ر فهي التحتية  والبنى ل منشآت الدمار وتسبب

 مخاطر ا من التخفيا يمكن ولكن منعها يمكن وال "وتعالى س حانه هللا" ال يب عالم إال
 و التنسي    "الكارثة حصول و عد وأثناء قبل " ال زمة ا جراءات اتخاذ خ ل من

 إلى ووصوال العادي المواطن من ابتداء المستويات  كافة ع ى المشتر  والتعاون 
 .القرار وأصحاب المس ولين
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 نا  ترا ط وثي  بين الحد من أع اء الفقر والتنمية والحد من مخاطر الكوار  حي  
ا تتراكم و ال ا ميعتمد كل منها ع ى اآلخر. وتعد الكوار  أكثر تدميرا في الدول النامية 

مخاطر الكوار  تارتخيا من خ ل التدخ ت  ير الم  مة ل تنمية أو القصور في 
سياسات التنمية. و ا ضافة إلى ذل   ت دي الكوار  إلى إعاقة التنمية والتقدم نحو 

 تحقي  أ داى تنمية األلفية.

يا مام ودعما كافومع ذل   لم يحل عنصر الحد من مخاطر الكوار  حتى وقتنا  ذا  ا ت
 اعت اره أحد أوجه التنمية المستدامة. و ال ا ما يتم اعت اره نظاما جديدا ومستق   ومع 
ذل   ال يزال يتم التعامل معه  اعت اره  لية ل ستجا ة ألحدا  التدمير الت قا ية ع ي 

 الر م من ت ير وجه الكوار  وعدم م ءمة السبل القديمة لمواجهتها

 168 تعهدت اآلسيوية السونامي كارثة حدو  ق يل من  عد أي   2005 عام وفي 
من  الحد إدرا  :و ي  يو و عمل  طار الث ثة االستراتيجية األ داى بتنفيذ حكومة
 الم سسات  وتقوية إنشاء المستدامة  ا نما ية والخطط في السياسات الكوار  خطر

 من الحد نهد بإدرا  منهجي  شكل المخاطر  والقيام مواجهة ع ى والقدرات واآلليات
  .وا نعا  االستجا ة وبرامد الطوارئ  لحاالت الت  ب تنفيذ في المخاطر

 يتناوله موضوع مجرد لي  الكوار  من الحد أن ع ى أيضا العمل إطار وشدد
 مهم أيضا  و بل عن البي ة  المدافعون  أو والع ماء ا نساني  المجال في العام ون 
 منجزات الكوار  تقوض و .المستدامة واالقتصادية االجتماعية التنمية لعم يات
 أجل من المنسقة الجهود النعدام ونظرا .والدول إفقار السكان إلى وُت دي التنمية 
 تحقي  الخطورة أمام متزايدة عق ة تشكل فإنها ل كوار  األساسية لألس اب التصدي
 .لأللفية ا نما ية األ داى

 بتفرت  ال اح  قامحي  الخام  االطار المنهجي ل  ح  و نتا د التح يل الفصل تناول 
 االخت ارات استخدام ا حصا ي وتم SPSSبرنامد  خ ل من االست انة وتح يل

 :التالية ا حصا ية
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 النصددفية التجز ددة كرون دا  و طرتقددة ألفددا اخت ددار  والتكدرارات الم ويدة النسدب 
  الفقدرات صدد  لقيدا  بيرسدون  ارت دال معامدل  االسدت انة فقدرات ث دات لمعرفدة
 الطبيعدي التوزتدع تت دع  دل البياندات ندوع لمعرفدة سدمرنوى-كولدومجروى اخت دار

 مدان اخت دار  Sign Test.ا شددارة  اخت دار  ( Sample K-S -1ال   أم
 kruskal- Wallis.واال   كروسددكال اخت دار   Mann- Whitneyوتندي 

Test (H test)
 إلدى التوصدل تدم الفرضديات واخت دار التسدا الت ومناقشدة وتفسدير تح يدل  عدد

  :التالية النتا د

 العام الحسابي المتوسط ب   حي    األزمات إدارة نظام في شديد ضعا يوجد .1
 مراحل و كافة لألزمات الناجحة ا دارة بها التي تتصا األساسية العناصر لكافة
 2.6258 األزمات  دارة المتكامل تمثل المنظور والتي مجتمعة الخمسة النظام
 52 مقداره نسبي وبوزن 

 مستو  عند إحصا ية داللة ذات ايجابية ارت ال ع قات وجود إلى التوصل تم .2
 الزتادة أن أي  عض  مع  عضها األزمات إدارة نظام مراحل بين  0.05معنوية 

 في لألزمات الناجحة ا دارة بها تتصا التي األساسية العناصر  توفر درجة في
 من األخر  المراحل في العناصر توفر درجة في إلى الزتادة ت دي مرح ة أي
 المتكامل المنظور وتمثل ومترا طة متداخ ة  ذه المراحل لكون  األزمات؛ إدارة نظام
 .األزمات  دارة

 ية لبييوجد اخت ى جو ري بين قدرة االدارة مع التعامل مع االزمات و الكوار  ا .3
 وبين تحقي  التنمية المستدامة ل ثروة البترولية

 نظام فاع ية حول أفراد  راء متوسطات بين إحصا ية داللة ذات فرو   ال توجد .4
 ل عمر و مدة الخبرة و الجن  و عدد الدورات التدرتبية فيها األزمات إدارة
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اظهددددددددددددر التح يدددددددددددددل نقدددددددددددددال الضدددددددددددددعا و القدددددددددددددوة بنظدددددددددددددام إدارة االزمدددددددددددددات و الكدددددددددددددوار  
وبناء ع يدددددددددددددددددة تددددددددددددددددم وضدددددددددددددددددع البي يددددددددددددددددة وع قتددددددددددددددددة بتحقيددددددددددددددددد  التنميددددددددددددددددة المسددددددددددددددددتدامة.

االسدددددددددددددتراتيجية المقترحدددددددددددددة مدددددددددددددن خددددددددددددد ل ترتيدددددددددددددب أولويدددددددددددددات اال تمدددددددددددددام  العناصدددددددددددددر 
األكثددددددددددر ضددددددددددعفا ثددددددددددم االقددددددددددوي فددددددددددي كددددددددددل مرح ددددددددددة مددددددددددن المراحددددددددددل الخمسددددددددددة وكيفيددددددددددة 

 .تحسينها لتحقي  التنمية المستدامة

 التوصيات العامة في مجال للبحثوكانت 

ثقافدددددددددة الحدددددددددد مددددددددن الكدددددددددوار  الطبيعيدددددددددة  مدددددددددا فددددددددي ذلددددددددد  محاولدددددددددة مندددددددددع تعزتددددددددز  .1
 الكوار  إن أمكن والتخفيا منها والت  ب لها والتصدي وا نقاذ .

 التركيز الشديد ع ى الوقاية من أخطار الكوار  .2
 االستثمار في مجال الحد من أخطار الكوار . .3

 القطاعددات إن عبددر شددام ة ورة صد والتنفيددذ والتخطدديط التقيدديم إجدراء .4
 مواجهددة فدي الضددعا مددواطن وراء الكامندة المخت فددة األسدد اب فهدم

  ددالتخطيط والقيدددام تقييمدددات إجددراء يسدددتدعي واألزمدددات الكددوار 
 قطاعات مخت فة عبر والتنفيذ

 بددين يحدد  ال الصدمود ع ددى القدددرة األجددل لتعزتدز الطوتدل المنظدور .5
 طوت ي االجل واستثماراً  انخراطاً  وتتط ب وضحا ا عشية

. الكوار  الخاصة والسياسات الكوار  قوانين تعزتز .6
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 قائمة المحتويات
 أ ............................................................................. اإلهداء

 ب .......................................................................وتقدير شكر

 ت .................................................................. البحث مستخلص

 ج ......................................................................البحث ملخص

 س ................................................................. المحتويات قائمة

 ف ................................................................ فنيةال المصطلحات

 1 ..................................................... للبحث العام اإلطار األول الفصل

 2 :مقدمة .1

 6 :البحث مشكلة .2

 12 البحث فرضيات .3

 14 :البحث أهداف .4

 14 :البحث أهمية .5

 15 :البحث منهجية .6

 16 البحث محددات .7

 18 السابقة الدراسات .8

 33 البحث( خطة) هيكلية .9

 36 للبحث المعرفية الخريطة

 37......................النظرية واألسس العامة المفاهيم المستدامة التنمية الثاني الفصل

 38 تمهيد .1

 39 المستدامة التنمية ما ية .2

 51 المستدامة التنمية وم شرات أ عاد .3
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 83 المستدامة التنمية خصا ص .4

 83 ومقوماتها المستدامة التنمية وا داى اس  .5

 92 المستدامة التنمية تحديات .6

 99 الفصل م خص

 101 ... النظرية واألسس العامة المفاهيم والبيئة والصحة السالمة أزمات إدارة الثالث الفصل

 102 تمهيد .1

 104 وفوا ده وطبيعته البي ية ا دارة نظام مفهوم .2

 115 البي ية ا دارة لنظام األساسية المتط  ات .3

 123 البي ية ا دارة نظام تطبي  معوقات .4

 124 المهنية والصحة الس مة أنظمة إدارة مفهوم .5

 132 المهني والصحة الس مة أنظمة أدارة عمل منظومة .6

 150 الفصل م خص

 152 ..................... النظرية واألسس العامة المفاهيم والكوارث األزمات الرابع الفصل

 153 تمهيد

 154 والكوار  االزمات .1

 168 والكوار  األزمات إدارة .2

 179 مواجهتها واستراتيجيات وم اد ه والكوار  األزمات مع التعامل أس  .3

عداده األزمات فرت  تكوتن .4  186 عم ة ومراحل وا 

 189 والكوار  األزمات نماذ  .5

 196 الفصل م خص

 199 ............................. التحليل ونتائج للبحث المنهجي اإلطار الخامس الفصل
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 المصطلحات الفنية

 ي مجموعة من المصدددددط حات المسدددددتخدمة وقد تم ذكر ا لتوحيد المفهوم ط قا لما جاء 
 – شدددددددددددددددد ن حماية البي ة أو لما جاء  مراجع الخطة  مح ية  1994لسدددددددددددددددنة  4 القانون 
 1.عالمية(

 البيئة:  .1

المحيط الحيوي الذي يشمل الكا نات الحية وما يحتويه من مواد وما يحيط بها من  واء 
 وماء وتربة وما يقيمه ا نسان من منشآت.

 الكارثة البيئية:  .2

الحاد  الناجم عن عوامل الطبيعة أو فعل ا نسددددددددان والذي يترتب ع يه ضددددددددرر شددددددددديد 
 إمكانيات تفو  القدرات المح ية. البي ة وتحتا  مواجهته إلى 

 األزمة البيئية: .3

 ي مجموعدددة من األحددددا  المتتددداليدددة محددددودة التددد ثير منفردة  تددد ثيراتهدددا المجمعدددة أو 
المتنامية قد ت د  إلى ت ثيرات سددددددددددددد بيددددددددددددددددددددددددددددددة تدعو الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات 

 لى كارثة. استثنا ية  والتي إذا لم تتناسب مع تطور األحدا  ست د  حتما إ

 التلوث البيئي:  .4

أي ت يير في خواص البي ة مما قد ي د   طرت  م اشدددددر إلى ا ضدددددرار  الكا نات الحية 
 أو ي ثر ع ى ممارسة ا نسان لحياته الطبيعية.

 حماية البيئة:  .5

المحدافظدة ع ى مكوندات البي دة  واالرتقداء بهدا  ومنع تدد ور دا أو ت وثهدا أو ا ق ل من 
 حدة الت و . 

                                                                 

البيئية، المفاهيم والمصطلحات، وزارة الدولة لشئون البيئة الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث  1  

2006 



 

 ق
 

 المواد والعوامل الملوثة:  .6

أي مواد صد  ة أو سدا  ة أو  ازتة أو ضدوضداء أو إشدعاعات أو حرارة أو ا تزازات تنتد 
  فعل ا نسان وت د   طرت  م اشر أو  ير م اشر إلى ت و  البي ة وتد ور ا.

 المواد الخطرة: .7

 ى البي ة ع المواد ذات الخواص الخطرة التي تضدر  صدحة ا نسدان أو ت ثر ت ثيراً ضداراً 
 مثل المواد المعدية أو السامة أو القاب ة ل نفجار أو االشتعال أو المواد المشعة.

 النفايات الخطرة:  .8

مخ فات األنشددددددددددطة والعم يات المخت فة أو رماد ا المحتفظة بخواص المواد الخطرة التي 
نشدددددددددددطة أللي  لها اسدددددددددددتخدامات تالية أصددددددددددد ية أو بدي ة  مثل النفايات ا ك ينيكية من ا

الع جية والنفايات الناتجة عن تصددددددنيع أي من المسددددددتحضددددددرات الصدددددديدلية واألدوية أو 
 المذي ات العضوية أو األح ار واألص اغ والد انات.

 الحادث:  .9

أو تدمير ل ممت كات أو  وفاة  إصدددا ة  أمراضالتي ت د  إلى ظهور حاالت   و الواقعة
 لعناصر البي ة.

 مصدر الخطر:  .10

مادة( مر ي أو  ير مر ي يكمن بها الضدددددددرر في شدددددددكل  –لة  معدة  و مصددددددددر أو حا
إصدددددا ة أو مرض مهني أو ت ا ل ممت كات أو ضدددددرر ل بي ة أو حدو  أكثر من ضددددرر 

 من األضرار السا قة.

 تعيين مصادر الخطر: .11

 .الشدة×  ي عم ية تتم لمعرفة وتمييز مصادر الخطر ويقدر الخطر =التكرار 
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 المخاطرة:  .12

 المخاطرة  ي احتمالية وشدة حدو  ضرر من مصدر خطر ما. 

 تقييم المخاطرة: .13

 ي عم يددة متكددام ددة لتعيين وتح يددل وتقييم المخدداطرة وتقرتر مددا إذا كددانددت مقبولددة أم ال 
 معنى أنه ك ما تعرضددددددددددت منطقة معينة ذات قاب ية ل تضددددددددددرر عالية وقدرة  ذه المنطقة 

 رتفعت احتماالت حدو  المخاطر.ع ى ا دارة لحد  ضار منخفضة ك ما ا

 القابلية للتضرر:  .14

 و درجة اسدددددددددددددددتعداد منطقة نظام بي ي ل ت ثر  حد  وقدرة  ذه المنطقة ل تكيا مع  ذا 
 الحد .

 تقدير القابلية للتضرر لمنطقة محددة: .15

 و عم ية متكام ة لتعيين وتح يل وتقيم المخاطر الناشددددددددددددددد ة عن وقوع كارثة  منطقة ما 
 عددادع ى: تنطقدة ع ى مواجهدة عواقدب ت د  الكدارثدة وتعتمدد  دذه العم يدة وقددرة  دذه الم

  .الحالة االقتصادية –ا مكانات  –البنية األساسية  –ا نشاءات  –السكان  المنطقة 

 القدرة على اإلدارة:  .16

دارة الكدددارثدددة البي يدددة وذلددد  بهددددى خفض  مدددد  قددددرة األطراى المعنيدددة ع ى التددددخدددل وا 
 .ت ثيراتها المحتم ة

 تقيم القدرة على اإلدارة:  .17

  ي مقيا  تجميعي لقدرة األطراى المعنية ع ى إدارة الكارثة ويحدد  العوامل اآلتية:

 مد  الوعي الك ى ل شعب. .1

 مد  االلتزام  القوانين والتشرتعات المتع قة. .2

 مد  م  مة التحذيرات  الحد . .3



 

 ل
 

 مد  رد الفعل عند الحكومة تجاه الحد . .4

مكانيات الحكومة مستق  ً تجاه الحد .مد  استعدادات  .5  وا 

 جودة أعمال الوقاية والتخفيا من  ثار الحاد . .6

 مستو  المشاركة الشعبية في ا دارة عند وقوع الحد . .7

 قدرة الحكومة في ا دارة ككل. .8

 الكوارث الطبيعية:  .18

 ي الكوار  التي تتحكم فيها الطبيعة ولي  لإلنسددددددددددددددددان أي دور في حدوثها  ولكنه قد 
 يتسبب في زتادة حجم الخسا ر الناتجة عن  ذه الكوار   أو التخفيا من  ثار ا.

 كوارث من صنع اإلنسان:  .19

 كوارث ال إرادية: -ا 
ن لم يتعمد إحداثها  ولكن ي عب ا  مال دورًا ر يسددياً   ذه الكوار  من صددنع ا نسددان وا 

 فيها.

 كوارث إرادية أو مخططة: -ب

حروب وكذل  اسددددددتخدام أسدددددد حة الدمار الشددددددامل والحرا    ي الكوار  التي تنجم عن ال
 وحواد  ا ر اب أو التخ ص من النفايات النووية وق ة كفاءة الصيانة.......الخ.

 الكوارث المشتركة بين الطبيعة واإلنسان:  .20

إما أن تبدأ  فعل ا نسدددددددددددددان ثم ت عب الطبيعة دورًا أسددددددددددددداسدددددددددددددياً في زتادة حجمها و ثار ا 
الكارثة  فعل الطبيعة  ثم ي د  سدددددوء التصدددددرى من جانب ال شدددددر إلى والعك  أي تبدأ 

 زتادة حجم الخسا ر.
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 المساعدات المتبادلة:  .21

 ي ت   الترتي ات وا جراءات التي تتخذ لوضددددددددددع إمكانيات عدة سددددددددددواء كانت مادية أو 
خبرات في مواجهدة الحدد  أو الكدارثدة التي قدد يتعرض لهدا أي طرى   رض حشدددددددددددددددددد 

 ل مواجهة.الطاقات 

 غرفة العمليات المركزية للكوارث البيئية:  .22

 و مكدددان مجهز ع ى نحو يمكن منددده ت قى ال   دددات عن الكدددارثدددة البي يدددة ومتدددا عدددة 
رسددال المع ومات عنها. و و مكان إدارة الكوار  البي ية  والذي يتم فيه ت ادل  اسددتق ال وا 

 شد ا مكانات ل مواجهة.المع ومات عنها مع موقع الكارثة لتقييم الموقا بهدى ح

 مركز التحكم والسيطرة في مسرح العمليات: .23

 و الموقع الدذي يمكن منده مراق دة سدددددددددددددددير العم يدات وتنظيم دفع ا مددادات والتجهيزات 
 وجمع المع ومات عن كافة تطورات الكارثة من خسا ر مادية و شرتة.......الخ.

 مركز القيادة النوعية للخدمات بموقع الكارثة: .24

 مكان التحكم في تحرت  ا مكانات الخاصة  الخدمة المختصة بها. و 

 مجموعة العمل:  .25

 و فرت  يتم تكوتنده وذلد  لمتدا عدة مواجهدة الكدارثدة البي يدة عندد وقوعهدا أو توقع حددوثهدا 
تضدددددم في عضدددددوتتها ممث ي الجهات المعنية  ويكون لر يسدددددها جميع السددددد طات ال زمة 

 اون مع األجهزة المختصة.لمواجهة الكارثة البي ية  التع

 شبكات الرصد البيئي:  .26

الجهات التي تقوم في مجال اختصددداصدددها  ما تضدددم من محطات ووحدات عمل برصدددد 
تداحدة البيداندات ل جهدات المعنيدة  صدددددددددددددددفدة دورتدة. والتي يمكن  مكوندات وم وثدات البي دة وا 

  ة.ياست  ل بياناتها في تطبي  نظام ا نذار الم كر لألزمات والكوار  البي 



 

 ن
 

 إدارة الكارثة: .27

 ي نشدددددددددال  ادى يقوم  ه األطراى المعنية لتفهم طبيعة المخاطر الماث ة لكي يحدد ما 
ين  ي عم ه إزاء ا واتخاذ وتنفيذ التدابير لمواجهة الكارثة وتخفيا حدة و ثار ما يترتب 

 ع يها. 

 اإلجراءات القياسية لمواجهة الكوارث البيئية:  .28

ى ة التي تتخذ لتحقي  المواجهة الفعالة لآلثار التي تترتب ع  ي ت   الخطوات التنفيذي
 وقوع الحد  الضار  البي ة وتحق  إزالة  ثاره وتضيي  نطا  انعكاساته ع يها.

 منع الكارثة البيئية: .29

منع الكارثة البي ية تعنى اتخاذ جميع ا جراءات  زالة أو تق يل المخاطر البي ية سددددددددددددواء 
 .الطبيعية أو الكوار  التي من صنع ا نسانالناش ة عن الكوار  

 رد الفعل تجاه الحدث )االستجابة(:  .30

 ي مجموعدة ا جراءات التي تتخدذ من جداندب كدافدة الهي دات وا دارات الحكوميدة و ير 
الحكومية في مواجهة الحد  ل سددددددديطرة ع يه وتق يص اآلثار الجانبية الضدددددددارة له وا عادة 

مرح ة االسدددددددتقرار  الوضدددددددع البي ي إلى المرح ة التي كانت االتزان ل منطقة وصدددددددوالً إلى 
 ع يها الحالة قبل وقوع الكارثة.

 تخفيف حدة الكارثة: .31

 الكارثة. ي األنشطة المنظمة التي تهدى أو ترمى إلى تخفيا حدة  ثار 

 االستعداد والتحضير:  .32

التق يل ي ية و و ي األنشدددددددددددددددطة الهادفة إلى تعظيم ا مكانات والقدرات لمجابهة الكارثة الب
من  ثار ا التدميرتة  وتعنى  ذه المرح ة بوضدددددددددددددددع الخطط وتحديد ا مكانات والقدرات 

 الضرورتة لتنفيذ ا. وتدرتب األفراد والمجموعات ع ى كيفية مجابهة الكارثة البي ية.
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 أسلحة التدمير الشامل: .33

األسدددددددد حة منضددددددددب  و تتكون من األسدددددددد حة النووية   نواعها المخت فة  ما فيها اليورانيوم ال
الكيميا ية والتي تتضددددددددمن ال ازات الحربية   نواعها  من  ازات سددددددددامة قات ة  أو  ازات 
تشددددددل القدرة  أو ال ازات المزعجة   ا ضددددددافة إلى األسدددددد حة البيولوجية أو ال كترتولوجية 

   نواعها  سواء ال كترتا أو الفيروسات أو الفطرتات أو سموم الميكرو ات.

 ة:الجهة القائد .34

....( المسددددددددد ولة عن تنظيم وقيادة عم يات مواجهة -جهاز  – ي ة  – ي الجهة  وزاره 
الطارئ البي ي  واختيار جهة كجهة قا دة يعتمد ع ى مهام ومسددددددد وليات الجهات المعنية 
والمحددة  القوانين وقرارات السديد ر ي  الجمهورتة والسديد ر ي  الوزراء والسدادة الوزراء  

 ى التنسي  المسب  بين الوزارات والهي ات المخت فة.ويعتمد كذل  ع 

 الجهة المساندة: .35

 ي الجهة التي تمت   الخبرة أو القوة ال شددددددددددددرتة أو الموارد والتي تكون الجهة القا دة في 
حاجة إليها  دارة وقيادة عم يات مواجهة الطوارئ البي ية  والجهة المسددددددددددددددداندة يمكن أن 

 ية أو معهد أو جهة خاصة. تكون وزارة أو  ي ة أو أكاديم

 قائد موقع التلوث:  .36

 البي ة. و الشخص المس ول عن إدارة عم يات مواجهة الكوار  

 الكفاءة  .37

سددد عة أو خدمة معينة أو تحقي   دى معين   قل جهد  ع ىاسدددتخدام الموارد ل حصدددول 
 2 .وأقصر وقت و  قل تك فةممكن 

                                                                 
المنيا  إبرا يم عبد هللا  ا دارة: المفا يم واألس  والمهام  دار الع وم  الرتاض   2
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 الفاعلية  .38

 و ة كما النتا د المر  والوصول إلىلما حدد لها  وفقا وتحقي  األ داىتطبي  السياسات 
 3 .اوالوصول إليهتعبر عن درجة تطاب  النتا د المحققة مع األ داى المراد تحقيقها 

 4خاصة بإدارة السالمة والصحة المهنية مصطلحات وتعريفات
  الخطر المقبول .39

المسدددددتوي الذي يمكن تحم ه في الم سدددددسدددددة  النظر إلى  إلى و الخطر الذي تم اختزاله 
 .التزاماتها التشرتعية وسياسة الس مة والصحة المهنية بها

  المراجعة .40

التقييم المنظم لتحددديددد مددا إذا كددانددت األنشدددددددددددددددطددة والنتددا د التي تتع   بهددا تتطدداب  مع 
وأنها مناسدددددددددددد ه   الترتي ات المخططة  وما إذا كانت  ذه الترتي ات قد تم تطبيقها  فاع يه

 .لتحقي  سياسة المنش ة وأ دافها

  التحسين المستمر .41

اء الك ى دحة المهنية لتحقي  التحسدين في األ و عم ية تعزتز نظام إدارة السد مة والصد
والصدددددحة المهنية وع ى نف  الخط مع سدددددياسدددددة المنشددددد ة الخاصدددددة  السددددد مة  ل سددددد مة

 والصحة المهنية.

 مر ال تتط ب أن تتم في جميع األماكن واألنشطة.عم ية التحسين المست م حوظه:

أي يحد   المستمر:  .مفيدةاألحسن أو عمل ت ييرات  الي و عم ية الت يير  التحسين:
  انتظام.

                                                                 
بدوي  احمد زكي  محمد كمال مصطفي  معجم مصط حات القوي العام ة  م سسة الش اب   3
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تادة كفاءة ز  اليل حصددول ع ى ت يير نافع ي د   منتظمةعم يه  أي التحسددين المسددتمر:
 األداء الخاص  الس مة والصحة المهنية.

   األجراء التصحيحي .42

 و الفعل المتخذ ألزاله السدددددددددددبب الذي أدي إلى حالة عدم مطا قة تم تحديد ا أو موقا 
يمكن أن يكون  نددا  أكثر من سدددددددددددددددبددب واحددد لحددالددة عدددم  الحل:  ير مر وب فيدده.

 المطا قة

 ا جراء التصحيحي يتخذ لمنع التكرار بينما ا جراء الوقا ي يتخذ لمنع الحدو . الحل:

 الوثيقة .43

 . ي المع ومات والوسط الذي يحتوتها

الوسددط الذي يحتوي الوثيقة يمكن أن يكون ورقي أو م ناطيسددي أو إلكتروني أو  الحل:
 .صور فوتو رافية أو عينات أو خ يط منهم

  الخطر مصدر .44

 في صدورة إصدا ة  و المصددر أو الموقا الذي من المتوقع أن ينتد عنه حدو  ضدرر
 ك  م. أو لإلنسان أو مرض

   تحديد المخاطر .45

  ي عم ية تعرى أن مصدر الخطر موجود وتحدد خصا صه.

 المرض .46

أو تحد  لها مضددددداعفات  /  و حالة أداء عكسدددددي جسدددددديا أو عق يا محددة تنشددددد  من و
 أو موقا عمل مرت ط  ه.  سبب نشال عمل و/
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  الحادث الوشيك .47

   ض النظر  مرض و ظرى متع    عمل يحد  أو كاد أن يحد  فيه إصددددددددددددددددا ة أو 
 أو فقد ل حياة. عن درجة الشدة(

 الحاد   و حاد  وشي  تسبب في حدو  إصا ة أو مرض أو فقد ل حياة. الحل:

الحداد  الوشددددددددددددددديد  حيد  ال إصددددددددددددددددا دات أو أمراض أو وفداة يمكن أن يسدددددددددددددددمي  الحل:
  خطر الحدو (.  قدر ولطا(   ضربة تقرت ا(   النجاة   عجو ة(  أيضا

 .تبر نوع خاص من الحواد الطوارئ تع الحل:

   طرف مهتم .48

أو مت ث ر   داء السددد مة  بدددددددددددددددددددد/ مجموعة  داخل أو خار  موقع العمل  مهتم  شدددخص أو 
 والصحة المهنية لمنظمة ما.

  عدم المطابقة .49

 "عدم إنجاز متط ب"

 عدم المطا قة يمكن أن يكون حيودا عن:

 الخ........ قانونية.مواصفات عمل أو طر  أو إجراءات أو تشرتعات 

 متط  ات نظام إدارة الس مة والصحة المهنية.

 السالمة والصحة المهنية  .50

 ي الشدددددددددددددرول والعوامل التي ت ثر في أو قد ت ثر في صدددددددددددددحة وسددددددددددددد مة الموظفين أو 
 متضدددددددمنا ذل  العام ون الم قتون وأفراد المقاول(  أو الزا رون أو أي  العام ون اآلخرتن

 قع العمل.أشخاص  خرتن في مو 

الم سدسدات يمكن أن تخضدع لتشدرتعات قانونية لصدحة وسد مة العام ين إلى ما  الحل:
  عد موقع العمل الم اشر  أو الذين يتعرضون لألنشطة في موقع العمل.
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 نظام إدارة السالمة والصحة المهنية .51

 و جزء من نظام إدارة الم سسة يستخدم في تطبي  وتطوتر سياستها ل س مة والصحة 
دارة مخاطر الس مة والصحة المهنية.  المهنية وا 

بيل ع ى سد-  متضدمنا نظام ا دارة يشدمل التركيب الم سدسدي وتخطيط األنشدطة الحل:
تقييم المخاطر ووضددددددددددددع األ داى(  كما يشددددددددددددمل النظام المسدددددددددددد وليات  وطر  - المثال

 ممارسة األعمال  وا جراءات  والعم يات والموارد.

  األهداف .52

 تي ت زم المنش ة نفسها بتحقيقه  النس ة ألداء الس مة والصحة المهنية. و الهدى ال

 عند التطبي .  مقاسه( أ داى الس مة والصحة المهنية يجب أن تكون كمية الحل:

يجب أن تتواف  أ داى السدد مة والصددحة المهنية مع سددياسددة السدد مة والصددحة  الحل:
 .المهنية

  األداء .53

إدارة السدددد مة والصددددحة المهنية التي تتع    سدددديطرة المنشدددد ة لنظام  المقاسددددة ي النتا د 
ع ى مخاطر السددددددد مة والصدددددددحة المهنية والمبنية ع ى سدددددددياسدددددددتها الخاصدددددددة  السددددددد مة 

 والصحة المهنية وكذا أ دافها.

 قيا  األداء يشمل قيا  أنشطة إدارة الس مة والصحة المهنية والنتا د. م حوظه:

 ةسياسة السالمة والصحة المهني .54

 ي صيا ة رسمية من ا دارة الع يا  الم سسة تمثل نوايا الم سسة وتوجهاتها المرت طة 
 .  داء الس مة والصحة المهنية

سدددددياسدددددة السددددد مة والصدددددحة المهنية تمد  ا طار العام لألعمال ووضدددددع أ داى  الحل:
 الس مة والصحة المهنية.
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  المنشأة .55

الم سددسددة أو جزء من أيهم سددواء كانت عامه أو  ي الشددركة أو العم ية أو المشددروع أو 
دارتها.  خاصه والتي لها وظا فها وا 

 المنش ات التي لها أكثر من موقع  يعتبر كل موقع كمنش ة. م حوظه:

   الوقائي )اإلجراء( الفعل .56

 و الفعل المتخذ لمنع السبب الذي ي دي إلى وقوع حالة عدم مطا قة محتم ة أو موقا 
 محتمل. ير مر وب فيه 

 Risk درجة المخاطر .57

يمثل إصدددددددددددددددا ة أو  الت ثير لحدو  خطر معين  و الناتد من احتمالية الحدو  وشددددددددددددددددة
 تنتد عن حد  أو تعرض. مرض

   مراجعة شدة المخاطر .58

ير ما وتقد االعت ار تناسب أي ضوا ط موجودةفي  أخذا المخاطر ي عم ية تقدير شدة 
 بها. إذا كانت  ذه المخاطر في الحدود المسموح

 موقع العمل .59

  و المكان حي  تمار  األنشطة المرت طة  األعمال تحت سيطرة الم سسة.

عند تعرتا مواقع العمل ع ى الم سدددسدددة أن ت خذ في االعت ار مخاطر السددد مة  الحل:
 موقع العميل أو والصدددددددددددددددحة ع ي العام ون الذين يسدددددددددددددددافرون أو يتنق ون أو يعم ون في

 العميل أو العمل في المنازل.
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 :مقدمة .1

حتاجدددددده مددددددن طالمددددددا كددددددان كوكددددددب األرض منددددددذ أسددددددتوطنه بنددددددي ادم خزتنددددددة  كددددددر لمددددددا ي
مسدددددتودع لمدددددا ي قيددددده مدددددن نفايدددددات و لقدددددد وصدددددا هللا ألدم سدددددكناه فدددددي الجندددددة : مدددددوارد و 

دددددددَر  ِإنَّ َلددددددَ  َأالَّ  دددددددَحى   ِفيَهدددددددا َوالَ  َتظ َمدددددددُ  الَ  ( َوَأنَّددددددد َ 118  َتُجدددددددوَع ِفيَهدددددددا َواَل َتع  ( 119َتض 
عددددددم ندددددت سدددددكناه ع دددددى األرض فكدددددان الظمددددد  والجدددددوع والعدددددر  و ع دددددى النقددددديض كاو طددددده 

مددددددا صدددددداح ة مدددددددن ي خ قددددددت الحاجدددددددات األولددددددى لإلنسددددددان و وجددددددود المدددددد و  العوامددددددل التدددددد
ة ممدددددا جعدددددل ضددددرورة اسدددددتخدام مدددددا  دددددو متددددداح مدددددن مدددددوارد لسدددددد  دددددذه الحاجدددددات األوليددددد

البي ددددددددة المحيطدددددددة  دددددددده ع قدددددددة تنافسدددددددديه  ومدددددددع تطددددددددور بدددددددين الع قدددددددة بدددددددين ا نسددددددددان و 
فقددددددددط ع ددددددددى لددددددددم تعددددددددد تقتصددددددددر ا درا  ال شددددددددر  واكتشددددددددافاته الع ميددددددددة زادت حاجاتدددددددده و 

إلدددددى متط  ددددددات لكدددددن تفرعددددددت أساسددددددية كاألكدددددل والشددددددرب والم ددددد   والسددددددكن و الحاجدددددات 
لألسدددددددا لددددددم يكدددددددن  دددددددات رفا يددددددة وزادت حدددددددده المنافسددددددة و متط إعانددددددة ع دددددددى المعيشددددددة و 

 سددددرى فددددي االسدددددتخدام ا نسددددان يعتقددددد أن  عددددض ت دددد  المددددوارد قدددددد يصددددير إلددددى العدددددم ف
تدددددددوازن حيدددددددان فددددددي إخددددددد ل الو ترشددددددديد ممددددددا أد  فدددددددي كثيدددددددر مددددددن األدون أي تخطدددددديط أ

ت وأزمدددددات بي دددددة تددددد ثر ع دددددى حاضدددددرة ومسدددددتقب ه ومسدددددتقبل مددددددن خ ددددد  مشدددددك البي دددددي و 
 . عدة

"نحدددددن نددددددر  مددددددن حولنددددددا أدلددددددة متزايدددددددة ع ددددددى وقددددددوع ضددددددرر مددددددن صددددددنع ا نسددددددان فددددددي 
والهدددددددددواء  مندددددددداط  كثيددددددددرة مددددددددن األرض: مسددددددددتويات خطيددددددددرة مددددددددن الت ددددددددو  فددددددددي المدددددددداء

ا ع دددددددى التددددددددوازن اضدددددددطرا ات كبيدددددددرة و يدددددددر مر دددددددوب فيهددددددد واألرض والكا ندددددددات الحيدددددددة 
مددددددوارد ال يمكددددددن االسددددددت ناء عنددددددده  لمحدددددديط الحيددددددوي  وتددددددددمير واسددددددتنزاى البي ددددددي فددددددي ا

الجسدددددديمة  والضددددددرر ع ددددددى الصددددددحة الجسدددددددية والعق يددددددة واالجتماعيددددددة  وأوجدددددده القصددددددور
 5لإلنسان  في بي ة من صنع ا نسان  ال سيما في بي ة المعيشة والعمل."

                                                                 

  في الفقرة 11الفصل  3المعني  البي ة ال شرتة بند  المتحدة الصادر عن م تمر األمم ا ع ن  5
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المحافظددددددة ع ددددددى و ذلددددد  ممددددددا حدددددددي  ا نسددددددان إلدددددى محاولددددددة دراسددددددة مددددددا صدددددنعته يددددددداه 
المدددددددوارد ونمددددددددو فكددددددددر التنميدددددددة المسددددددددتدامة لديدددددددده كمددددددددا ورد فدددددددي تقرتددددددددر مدددددددد تمر القمددددددددة 

 وتقويددددددة زددددددديزبتع جماعيدددددة ليةوؤدددددددمس عاتقندددددا ع ددددددى تقددددددع." المسدددددتدامة ل تنميددددددةالعدددددالمي 
االقتصددددددادية والتنميدددددددة  التنميددددددةالتنميددددددة المسددددددتدامة المترا طددددددة والمتداعمدددددددة و ددددددي  اركددددددان

المح ددددددددددددددي والدددددددددددددوطني وا ق يمددددددددددددددي  الصدددددددددددددعيد ع ددددددددددددددىاالجتماعيدددددددددددددة وحمايددددددددددددددة البي دددددددددددددة  
 6والعالمي."

كمددددددا كددددددان ل ت يددددددرات المناخيددددددة التددددددي حدددددددثت  سددددددبب تسددددددارع النمددددددو االقتصددددددادي  يددددددر 
ضددددددانات  أعاصددددددير  بدددددددراكين  في البي ددددددي ومددددددا صددددددحبها مددددددن ظددددددوا ر طبيعيددددددة كارثيددددددة 

. أدت إلددددددى خسدددددددا ر ماليددددددة و شدددددددرتة  ا  ددددددة وت ييددددددرات فدددددددي الموا ددددددل البي يدددددددة(   الددددددخ...
كددددل ت دددد  الكدددددوار  أثددددرت ع ددددى مدددددا حولدددده مددددن مدددددوارد وكددددان يقددددا موقدددددا العدددداجز فدددددي 
كثيددددر مدددددن األحيدددددان وبنددددداء ع دددددى مدددددا سدددددب  تحدددددتم ع دددددى المجتمدددددع مجابهتهدددددا ومحاولتددددده 

مجابهدددددة مددددددا قددددددد يدددددد تي فدددددي المسددددددتقبل عددددددن طرتدددددد  ل تخفيدددددا مددددددن األضددددددرار الحاليددددددة و 
وكمدددددددا ذكدددددددر فدددددددي تقرتدددددددر األمدددددددين العدددددددام عدددددددن . إدارة ت دددددد  األزمدددددددات والكدددددددوار  البي يدددددددة

 :أعمال المنظمة  األمم المتحدة

" ال يدددددددزال معددددددددل الكدددددددوار  الطبيعيدددددددة وحددددددددتها  خدددددددذين فدددددددي التزايدددددددد  ممدددددددا يددددددد ثر فددددددددي 
بيدددددوتهم وأرضدددددهم م يدددددون شددددخص كدددددل سددددنة  ممدددددن يفقدددددون  200المتوسددددط ع دددددى نحددددو 

وفدددددددرص حصدددددددولهم ع دددددددى الوظدددددددا ا. وأصددددددد حت الكدددددددوار  الطبيعيدددددددة تشدددددددكل  صددددددددورة 
 متزايدة تهديدا ل مكاسب التي تحققها عم ية التنمية.

وتعمدددددددل منظومددددددددة األمدددددددم المتحدددددددددة  صدددددددورة وثيقددددددددة مدددددددع الحكومددددددددات الوطنيدددددددة لتعزتددددددددز 
ي إلددددددددى قددددددددراتها ع دددددددى الوقايدددددددة واالسدددددددتجا ة. وتدددددددددعو برندددددددامد األمدددددددم المتحددددددددة ا نمدددددددا 

                                                                 
gual/Default.asp?documentid=97&http://www.unep.org/Documents.Multil in

articleid=1503 

 5تقرتر م تمر القمة العالمي ل تنمية المستدامة  مرف  اع ن جو انسبر   ش ن التنمية المستدامة بند  6 
 2002  جو انسبر   جنوب افرتقيا  ا سط  1الفصل  2صفحة 
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إدرا  االعت ددددددارات المتع قدددددددة  مخددددددداطر الكددددددوار  فدددددددي جميدددددددع مراحددددددل التخطددددددديط ل تنميدددددددة 
الوطنيدددددة  وبخاصدددددة فدددددي مجدددددال بنددددداء القدددددددرات فدددددي الب ددددددان األكثدددددر عرضدددددة لإلصددددددا ة 

 الدولية ل حد من الكوار . االستراتيجية الكوار   وذل  وفقا أل داى 

ودة  تددددددوفر األمددددددم المتحددددددددة حيدددددد  تكددددددون اآلليددددددات الوطنيددددددة القددددددادرة ع ددددددى العمددددددل محددددددد
المسددددداعدة مدددددن خددددد ل تعب دددددة المددددددوارد وتدددددوفير مسددددداعدات الطدددددوارئ وا نعدددددا  ل سددددددكان 

  وقعددددددددت كارثتددددددددان طبيعيتددددددددان  2002المتضدددددددررتن. وفددددددددي النصددددددددا األول مددددددددن عدددددددام 
ك تا مدددددا ضددددددمن حدددددداالت الطدددددوارئ المعقدددددددة المسددددددتمرة  ممدددددا تط ددددددب اسددددددتجا ة متكام ددددددة 

ي الطدددددددوارئ واالنتعددددددا  مدددددددن مراحددددددل الكارثدددددددة مددددددن جانددددددب األمدددددددم المتحدددددددة فدددددددي مرح تدددددد
ع ددددددددى حددددددددد سددددددددواء: انفجددددددددار البركدددددددددان فددددددددي  ومددددددددا بجمهورتددددددددة الكون ددددددددو الديمقراطيدددددددددة  

 والزلزال الذي أصاب أف انستان.

وفدددددددي اآلوندددددددة   نطقتددددددي الجندددددددوب األفرتقدددددددي ووسددددددط  سددددددديا ويصدددددديب الجفددددددداى حاليدددددددا م
ورتددددددة إيددددددران األخيدددددرة  أصددددددابت الفيضدددددانات أف انسددددددتان ووسدددددط أورو ددددددا والصدددددين وجمه

ا سدددددد مية وجامايكدددددددا والف بدددددددين واالتحدددددداد الروسدددددددي وجندددددددوب  سدددددديا. ومدددددددن المدددددددرج  أن 
تدددددددزداد حدددددددددة التفدددددددداوت المندددددددداخي  ممددددددددا سددددددددي دي إلددددددددى المزتددددددددد مددددددددن حدددددددداالت الجفدددددددداى 
والفيضددددددانات. ولمسددددددداعدة الب ددددددددان ع دددددددى أن تكدددددددون أفضدددددددل إعددددددددادا لمواجهدددددددة الكدددددددوار  

ة جديدددددددددة لظدددددددا رة النينيددددددددو  المتصددددددد ة  دددددددالطق    مددددددددا فدددددددي ذلدددددددد  احتمدددددددال حددددددددو  دور 
تعددددددزز منظومدددددددة األمددددددم المتحددددددددة نظددددددم ا ندددددددذار الم كددددددر القا مدددددددة  فضدددددد  عدددددددن تدددددددوفير 

 7المشورة والتوعية والتدرتب لزتادة المرونة في حالة حدو  الكوار  الطبيعية."

لوضدددددددع الخطددددددة الوطنيدددددددة لمواجهدددددددة الكدددددددوار   2006ولقددددددد اتجهدددددددت مصدددددددر منددددددذ عدددددددام 
البي يدددة و ددددي التدددي سددددوى نحددداول ا شددددارة إليهدددا عنددددد إلقددداء الضددددوء ع دددى مددددد  فاع يددددة 

                                                                 
الوثا   الرسمية  الدورة السا عة والخمسون  تقرتر األمين العام عن أعمال المنظمة  الجمعية العامة   7

 2002  األمم المتحدة  نيوتور   24صفحة  106ال   103(  بند A/57/1  1الم ح  رقم 
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األسدددددددددداليب المسددددددددددتخدمة فددددددددددي إدارة األزمدددددددددددات والكددددددددددوار  البي يددددددددددة وع قتهددددددددددا بتددددددددددددعيم 
 التنمية المستدامة.

النمدددددددوذ  الموضدددددددد  فدددددددي الشددددددددكل التددددددددالي ولهدددددددذا ال ددددددددرض فقدددددددد اعتمددددددددد ال احددددددد  ع ددددددددى 
( وأورده الحمدددددددد وي والدددددددذي يمثددددددددل  Pearsonو  Mitroffوالدددددددذي قدددددددام بإعددددددددداده كدددددددل  

المنظددددددددور المتكامددددددددل والمدددددددددنهد الشددددددددامل فدددددددددي التعامددددددددل مددددددددع مدددددددددن األزمددددددددات  مراح هدددددددددا 
المخت فدددددددددة تخطيطددددددددددًا وتنفيدددددددددذًا ومعالجددددددددددة  دددددددددذا النمددددددددددوذ  يمكدددددددددن أن تقددددددددددوم المنظمددددددددددات 

إداري خددددداص ل تعامددددددل مدددددع األزمدددددات التدددددي تواجههدددددا أو مددددددن  المخت فدددددة بتطبيقددددده كنظدددددام
المحتمدددددل أن تواجههدددددا فدددددي المسدددددتقبل  وتتكدددددون مدددددن خمددددد  مراحدددددل أساسدددددية تمدددددر بهددددددا 
ذا فشدددددل المددددددير فدددددي إدارة مرح دددددة مدددددن  دددددذه المراحدددددل فإنددددده يصدددددد    معظدددددم األزمدددددات  وا 

 مس واًل عن وقوع األزمة وتفاقم حدتها.

 

 

 

 

 

 

 

 8  النموذج الذي وضعه بيرسون ومتروف إلدارة األزمة 1شكل

                                                                 
8 Cristine Person, Ian Mitroff, From Crisis Prone To Crisis Prepared , A 
Framework For Crisis Management, Academy of Management Executive , Vol 
7, No 1, 1993, p 53 

 المراحل الخمسة إلدارة األزمة

اكتشاف 

 إشارات

االستعداد 

 والوقاية
احتواء  استعادة النشاط

األضرار او 

 الحد منها 

 التعلم
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 مشكلة البحث: .2

إن جدددددو ر مشددددددك ة ال حددددد  يتمحددددددور حدددددول ا دارة البي يددددددة مدددددن حيدددددد  واقعهدددددا و دور ددددددا 
فدددددددي التنميدددددددة المسدددددددتدامة و بوجددددددده خدددددددداص دراسدددددددة األسددددددداليب الفعالدددددددة  دارة األزمددددددددات 

  وذلددددددددد  اعتمدددددددددادا ع دددددددددى عددددددددددم ك حدددددددددد دعدددددددددا م التنميدددددددددة المسدددددددددتدامةوالكددددددددوار  البي يدددددددددة 
ع دددددددى مكددددددان محددددددددد أو دولدددددددة يددددددة الكدددددددوار  البي األزمدددددددات و اقتصددددددار تددددددد ثير المشدددددداكل و 

و لكددددددن تتخطدددددداه إلددددددى المنظددددددور العددددددالمي لتصدددددد   محددددددط ا تمددددددام العددددددالم    عينهدددددا
المحددددديط بهددددددا ككددددددل  و ال سددددديما عندددددددما يددددددتم مواجهتهددددددا  شددددديء مددددددن النظددددددرة األحاديددددددة 
القاصدددددرة وعدددددددم العمددددددل  شددددددكل منظددددددومي لمواجهدددددة ت دددددد  األزمددددددات و الكددددددوار   كفدددددداءة 

 ل  بي ي المخل في جو ر التوازن البي ي.و فاع ية مما ينجم عن  ذا الفعل ا

  مسددددددتمر البيولددددددوجي التندددددوعفتندددددداقص   لبي ددددددة العالميدددددة تعدددددداني مددددددن التدددددد ور"ال تدددددزال ا
وكدددددددددذل  اسدددددددددتنفاد األرصدددددددددددة السدددددددددمكية  والتصدددددددددحر يت ددددددددددا مسددددددددداحات متزايددددددددددة مددددددددددن 
األراضدددددي الخصدددددد ة  واآلثدددددار الضددددددارة لت يددددددر المندددددا   اتددددددت واضدددددحة  وتزايددددددد حدددددددو  

عيدددددة ومدددددا يترتدددددب ع يهدددددا مدددددن دمدددددار  وأضدددددحت الب ددددددان الناميدددددة أضدددددعا الكددددوار  الطبي
حدددداال  وال يدددددزال ت ددددو  الهدددددواء والميدددداه وال حدددددار يحددددرم م يدددددين األشددددخاص مدددددن العدددددي  

 9"الكرتم 

تقدددددددددير دقيددددددددد  لمددددددددد  تددددددددد ثير ا نسددددددددان ع دددددددددى المنددددددددداط   عمدددددددددل "لددددددددي  مدددددددددن الممكددددددددن
الممكدددددددددددددددددددددددددددددددددددددن تحديدددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  المخت فدددددددددددددددددددددددددددددددددددددة  ولكدددددددددددددددددددددددددددددددددددددن مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددن ا حيا يدددددددددددددددددددددددددددددددددددددة

التربددددددددددددة والظدددددددددددددروى  المندددددددددددداط  ا حيا يدددددددددددددة بندددددددددددداء ع دددددددددددددى مدددددددددددددن "محتم دددددددددددده" منطقددددددددددددة
و دددددددددددذا الشدددددددددددكل ُيظهدددددددددددر كددددددددددددم مدددددددددددن  دددددددددددذه المنددددددددددداط  المحتم دددددددددددة وتقدددددددددددددير  المناخيدددددددددددة.

 1950  وكدددددددددددم تددددددددددم تحوت هدددددددددددا بدددددددددددين بنسددددددددددد ة يقددددددددددين متوسدددددددددددطة 1950تحولهددددددددددا قبدددددددددددل 
أيضددددددددددددا بنسددددددددددددد ة يقدددددددددددددين متوسدددددددددددددطة  وكدددددددددددددم سددددددددددددديتم تحوت ددددددددددددده بنددددددددددددداء ع دددددددددددددى  1990و

                                                                 

  3تقرتر م تمر القمة العالمي ل تنمية المستدامة  مرجع سب  ذكره  صفحة  9 
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 احتماليدددددددددددددة ضدددددددددددددعيفة بددددددددددددددين  MAاألربدددددددددددددع سدددددددددددددينارتو ات الموضدددددددددددددوعة مدددددددددددددن قبدددددددددددددل 
 10“ 2050و 1990الفترة من 

 

 

 11النسب المئوية للمناطق المحتمل تحولها  2شكل
 

                                                                 
10Millennium Ecosystem Assessment 
http://www.maweb.org/en/GraphicResources.aspx 
11lbid 

http://www.maweb.org/en/GraphicResources.aspx
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تددددددددالي م خددددددددص عدددددددن الكددددددددوار  الطبيعيددددددددة خدددددددد ل الفتددددددددرة مددددددددن ويظهدددددددر فددددددددي الشددددددددكل ال
مبيندددددددا عددددددددد الكدددددددوار  التدددددددي حددددددددثت خددددددد ل ت ددددددد  الفتدددددددرة وعددددددددد  2010وحتددددددى  1900

األشدددددخاص الددددددذين تضددددددرروا مددددددن ت دددددد  الكددددددوار  وعدددددددد األرواح ال شددددددرتة التددددددي فقدددددددت 
 أيضا من جراء ت   الكوار .

 

 

 
 12 2010و حتي   1900ملخص الكوارث الطبيعية خالل الفترة من 3شكل

                                                                 
12 SuperAdminEMDAT http://www.emdat.be/natural-disasters-trends 

 

http://www.emdat.be/natural-disasters-trends
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كمدددددا يظهددددددر الشدددددكل التددددددالي اآلثدددددار المترت ددددددة ع دددددى الكددددددوار  خددددد ل فتددددددرة اثندددددي عشددددددر 
ع دددددى كددددل مدددددن العنصددددر ال شدددددر  مدددددن  2012وحتددددى سدددددنة  2000سددددنة بددددددأ مددددن سدددددنة 

حيدددد  التددددد ثر بت ددددد  الكدددددوار  أو عددددددد الضدددددحايا الناتجددددة عنهدددددا كمدددددا يبدددددين األثدددددر ع دددددى 
ر وتتضدددددد  مددددددد  االقتصددددداد ويقدددددديم الخسدددددا ر التددددددي نجمدددددت عددددددن ت ددددد  الكددددددوار   الددددددوال

ا نسددددددانية خدددددد ل ت دددددد  الفتددددددرة والتددددددي نجمددددددت عدددددددن  تكبدددددددتهاالخسددددددا ر الضددددددخمة التددددددي 
 الكوار .

 

 

 

 13 2010 – 2000تأثير الكوارث خالل الفترة بين  4شكل

 

                                                                 
13 http://www.unisdr.org/files/25831_20120318disaster20002011v2.pdf 

(unisdr, 2012) 

http://www.unisdr.org/files/25831_20120318disaster20002011v2.pdf
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يتضددددددددددد  مدددددددددددن البياندددددددددددات الدددددددددددواردة فددددددددددددي الشدددددددددددكل التدددددددددددالي تسدددددددددددارع وتزايدددددددددددد الكددددددددددددوار  
الق ي ددددددددددددة الماضدددددددددددية والددددددددددددذي مدددددددددددن الممكددددددددددددن أن يشددددددددددددار  الطبيعيدددددددددددة خدددددددددددد ل السدددددددددددنوات

إلدددددددددددى  عدددددددددددض األسددددددددددد اب ع ددددددددددددى أنهدددددددددددا مدددددددددددن المددددددددددد ثرات فددددددددددددي التسدددددددددددبب فدددددددددددي ذلدددددددددددد  
التسددددددددددارع والتزايدددددددددددد مثددددددددددل ت يدددددددددددرات المنددددددددددا  التدددددددددددي شددددددددددهد ا العدددددددددددالم خدددددددددد ل السدددددددددددنين 
الماضدددددددددددددية والتددددددددددددددي يرجددددددددددددددع أسددددددددددددد ابها إلددددددددددددددى الجددددددددددددددور فدددددددددددددي اسددددددددددددددتخدام البي ددددددددددددددة دون 

تددددددددب ع يددددددددة مدددددددددن إخدددددددد ل عنددددددددد تجددددددددداوز مراعدددددددداة لطاقددددددددات األحمددددددددال البي يدددددددددة ومددددددددا يتر 
ت ددددددددددد  الطاقدددددددددددات وتزايدددددددددددد الخسدددددددددددا ر ال شددددددددددددرتة والماليدددددددددددة التدددددددددددي نجمدددددددددددت عدددددددددددن ت دددددددددددد  

 الكوار .

 

 

 14 2010وحتى  1900الكوارث الطبيعية المرصودة خالل الفترة من  5شكل

                                                                 
14 SuperAdminEMDAT Op.Cit 
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 ت   الكوار   الدوالر التالي تك فةالشكل  وتتض  من

 

 – 1900تقدير االضرار بالمليون دوالر التي تسببت بها الكوارث الطبيعية المرصودة خالل الفترة من  6شكل

2010 15 

وكمددددددددددا ُذكدددددددددددر مدددددددددددن قبدددددددددددل أن إدرا  االعت ددددددددددارات المتع قدددددددددددة  مخددددددددددداطر الكدددددددددددوار  فدددددددددددي 
جميددددددددددع مراحددددددددددل التخطدددددددددديط ل تنميدددددددددددة الوطنيددددددددددة يجددددددددددب أن يكدددددددددددون لدددددددددده مكددددددددددان  دددددددددددارز 

وطنيددددددددددددددة لوضدددددددددددددع خطدددددددددددددط  ومنهدددددددددددددا مصدددددددددددددرالعديدددددددددددددد مدددددددددددددن الدددددددددددددددول فقدددددددددددددد اتجهدددددددددددددت 
 لمواجهة الكوار  البي ية.

 وتطرح األس  ة نفسها  ا نا:

 يحد  تخ ط شديد مع ا سط األزمات؟ لماذا .2.1
 لتجنب أثار الكوار ؟ ل معرفة ل يوجد حد أدنى  .2.2
 والكدددددددددددوار  ومدددددددددددد  فاع يتهددددددددددددامدددددددددددا مسدددددددددددتو  كفددددددددددداءة أسدددددددددددداليب إدارة األزمدددددددددددات  .2.3

 والكوار  البي ية؟في مواجهة األزمات 

                                                                 
15 lbid 
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 ددددددددددل الزال  نالدددددددددد  مددددددددددا يمكدددددددددددن تقديمدددددددددده لعددددددددددالم يطمددددددددددد  فددددددددددي أزالدددددددددده العوا ددددددددددد   .2.4
وتحقيدددددددددد  الجدددددددددددودة والقدددددددددددرة فدددددددددددي معالجددددددددددة الكثيدددددددددددر  أمكدددددددددددن  والصددددددددددعو ات مددددددددددا

عدددددددددددن ت دددددددددددد   واالقتصدددددددددددادية واالجتماعيدددددددددددة الناتجددددددددددددةمدددددددددددن المشدددددددددددك ت البي يددددددددددددة 
 والكوار ؟األزمات 

مدددددددددا مددددددددددد  تددددددددد ثير التدددددددددددرتب الجيدددددددددد لألفددددددددددراد لمواجهدددددددددة األزمددددددددددات ع دددددددددى الحددددددددددد  .2.5
 أثر ا؟من 

 ددددددددددل  ندددددددددددا  تدددددددددددرا ط وثيددددددددددد  بدددددددددددين التنميدددددددددددة والحدددددددددددد مدددددددددددن مخددددددددددداطر الكدددددددددددوار   .2.6
 نها ع ى اآلخر؟ حي  يعتمد كل م

 دددددددددل يحدددددددددل عنصدددددددددر الحدددددددددد مددددددددددن مخددددددددداطر الكدددددددددوار   ا تمدددددددددام ودعمدددددددددا كافيددددددددددا  .2.7
  اعت اره أحد أوجه التنمية المستدامة؟

 فرضيات البحث .3
دارة األزمددددددددددددددات والكددددددددددددددوار   .3.1 ال توجدددددددددددددد قدددددددددددددددرة لدددددددددددددددي ا دارة ع ددددددددددددددى التعامددددددددددددددل وا 

خددددددددد ل ضددددددددددعا أو عددددددددددم تدددددددددوافر العناصدددددددددر األساسددددددددددية وذلددددددددد  مدددددددددن  البي يدددددددددة 

التددددددددددي يتصددددددددددا بهدددددددددددا نظددددددددددام فعددددددددددال  دارة األزمدددددددددددات والكددددددددددوار  البي يددددددددددة فدددددددددددي 

وتنبثدددددددددددددد  عددددددددددددددن  ددددددددددددددذه ( كدددددددددددددل مرح ددددددددددددددة مددددددددددددددن المراحددددددددددددددل منفددددددددددددددردة ومجتمعدددددددددددددده

 .الفرضية الفرضيات الفرعية التالية

دارة  .3.1.1 ال توجددددددددددددددددددددددددد قدددددددددددددددددددددددددرة لدددددددددددددددددددددددددي ا دارة ع ددددددددددددددددددددددددى التعامددددددددددددددددددددددددل وا 

ح دددددددددددددددة اكتشدددددددددددددددداى إشددددددددددددددددارات األزمدددددددددددددددات والكددددددددددددددددوار  البي يدددددددددددددددة فددددددددددددددددي مر 

  .ا نذار الم كر

دارة  .3.1.2 ال توجددددددددددددددددددددددددد قدددددددددددددددددددددددددرة لدددددددددددددددددددددددددي ا دارة ع ددددددددددددددددددددددددى التعامددددددددددددددددددددددددل وا 

  .األزمات والكوار  البي ية في مرح ة االستعداد والوقاية
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دارة  .3.1.3 ال توجددددددددددددددددددددددددد قدددددددددددددددددددددددددرة لدددددددددددددددددددددددددي ا دارة ع ددددددددددددددددددددددددى التعامددددددددددددددددددددددددل وا 

  .األزمات والكوار  البي ية في مرح ة احتواء األضرار

دارة ال توجددددددددددددددددددددددددد قدددددددددددددددددددددددددرة لدددددددددددددددددددددددددي ا دارة  .3.1.4 ع ددددددددددددددددددددددددى التعامددددددددددددددددددددددددل وا 

  .األزمات والكوار  البي ية في مرح ة استعادة النشال

دارة  .3.1.5 ال توجددددددددددددددددددددددددد قدددددددددددددددددددددددددرة لدددددددددددددددددددددددددي ا دارة ع ددددددددددددددددددددددددى التعامددددددددددددددددددددددددل وا 

  .األزمات والكوار  البي ية في مرح ة التع م

بددددددددددددين مراحددددددددددددل نظددددددددددددام  جو رتدددددددددددده توجددددددددددددد ع قددددددددددددات ارت ددددددددددددال دالددددددددددددة إحصددددددددددددا يا .3.2

درجدددددددددددة تددددددددددددوافر  إدارة األزمدددددددددددات  عضددددددددددددها بددددددددددد عض   معنددددددددددددى أن الزتدددددددددددادة فددددددددددددي

العناصددددددددددددر األساسددددددددددددية التددددددددددددي تتسدددددددددددددم بهددددددددددددا ا دارة الناجحددددددددددددة لألزمددددددددددددات فدددددددددددددي 

أي مرح ددددددددددة مددددددددددن مراحددددددددددل النظددددددددددام  تدددددددددد دي إلددددددددددى زتددددددددددادة درجددددددددددة تددددددددددوافر ت ددددددددددد  

 .العناصر في المراحل األخر  من ذل  النظام(

بددددددددددددين قددددددددددددددرة ا دارة  دالدددددددددددددة إحصددددددددددددا يا جو رتدددددددددددده ال توجددددددددددددد ع قددددددددددددات ارت ددددددددددددال .3.3

  البي يددددددددددددة وبددددددددددددين تحقيدددددددددددد  التنميددددددددددددة مددددددددددددع التعامددددددددددددل مددددددددددددع األزمددددددددددددات والكددددددددددددوار 

  .المستدامة ل ثروة البترولية

توجدددددددددددد فدددددددددددرو  ذات داللدددددددددددة إحصددددددددددددا ية بدددددددددددين متوسدددددددددددطات  راء أفدددددددددددراد العينددددددددددددة  .3.4

حدددددددددددول فاع يددددددددددددة نظددددددددددددام إدارة األزمددددددددددددات فيهدددددددددددا تعددددددددددددز  ل عوامددددددددددددل الديمو رافيددددددددددددة 

 .اآلتية  الدورات التدرتبية  العمر  مدة الخدمة  الجن (
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    :أهداف البحث .4
ال حدددددددددددد  إلددددددددددددى بيدددددددددددان واقددددددددددددع اسددددددددددددتخدام نظددددددددددددام إدارة األزمددددددددددددات  يهددددددددددددى  ددددددددددددذه .4.1

والكددددددددددوار  فدددددددددددي شدددددددددددركة النصدددددددددددر ل بتدددددددددددرول فدددددددددددي مصدددددددددددر وع قتددددددددددده بتحقيددددددددددد  
  التنمية المستدامة.

أظهددددددددددار ضدددددددددددرورة إدارة األزمددددددددددات والكدددددددددددوار  البي يددددددددددة ك حدددددددددددد دعددددددددددا م التنميدددددددددددة  .4.2
 المستدامة ولتحقي  أ دفها من خ ل التخطيط البي ي.

ة بدددددددددددددددين مراحدددددددددددددددل نظدددددددددددددددام إدارة األزمددددددددددددددددات تحديدددددددددددددددد مدددددددددددددددد  الع قدددددددددددددددة القا مدددددددددددددددد .4.3
 · عضها مع  عض. 

التعدددددددددرى ع دددددددددى مددددددددددد  وجدددددددددود فددددددددددرو  فدددددددددي  راء أفدددددددددراد العينددددددددددة حدددددددددول فاع يددددددددددة  .4.4
نظدددددددددددددددددام إدارة األزمددددددددددددددددددات فيهددددددددددددددددددا تعدددددددددددددددددز  ل عوامددددددددددددددددددل الديمو رافيددددددددددددددددددة اآلتيددددددددددددددددددة 

 العمر  مدة الخدمة  الجن (الدورات التدرتبية  
االزمددددددددددددددددددددات والكدددددددددددددددددددددوار  لتحقيدددددددددددددددددددد  التنميدددددددددددددددددددددة وضددددددددددددددددددددع اسدددددددددددددددددددددتراتيجية الدارة  .4.5

المستدامة.
 :  البحث أهمية .5

تن ددددددددددع أ ميدددددددددددة  دددددددددددذا ال حددددددددددد  مدددددددددددن الناحيددددددددددة النظرتدددددددددددة مدددددددددددن خددددددددددد ل األ ميدددددددددددة  .5.1
التددددددددددددددي تحت هددددددددددددددا ا دارة البي يددددددددددددددة ومنهددددددددددددددا إدارة األزمددددددددددددددات والكددددددددددددددوار  البي يددددددددددددددة 
فدددددددددددي كونهددددددددددددا دعامدددددددددددة أساسددددددددددددية ل نشدددددددددددال االقتصددددددددددددادي فدددددددددددي الحفددددددددددددا  ع ددددددددددددى 

اسدددددددددددددددددته كها وكونهدددددددددددددددددا ت بدددددددددددددددددى احتياجدددددددددددددددددات المددددددددددددددددوارد الطبيعيدددددددددددددددددة وترشددددددددددددددددديد 
التنميدددددددددددددددددة المسدددددددددددددددددتدامة وقددددددددددددددددددرتها ع ددددددددددددددددددى تددددددددددددددددددعيم النظدددددددددددددددددام البي دددددددددددددددددي فددددددددددددددددددي 

 االستمرار.
ومددددددددددددددن الناحيدددددددددددددددة التطبيقيددددددددددددددة أصددددددددددددددد حت ت دددددددددددددد  المفدددددددددددددددا يم النظرتددددددددددددددة شددددددددددددددديء  .5.2

م مدددددددددددو  ومطبددددددددددد   شدددددددددددكل منهجددددددددددددي فدددددددددددي كثيدددددددددددر مددددددددددددن الددددددددددددول فدددددددددددي شددددددددددددكل 
خطددددددددددددط وبددددددددددددرامد لددددددددددددإلدارة والمواجهددددددددددددة وذلدددددددددددد  لتطددددددددددددور األزمددددددددددددات والكددددددددددددوار  

 ع حدددددددددددوثها وتعددددددددددد مصدددددددددر مددددددددددن ت دددددددددد  الددددددددددول التددددددددددي تعرضددددددددددت ل كثيددددددددددر وتتدددددددددا
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مددددددددددددن األزمدددددددددددددات والكددددددددددددوار  خددددددددددددد ل العقددددددددددددود الماضدددددددددددددية  دددددددددددداخت ى أنواعهدددددددددددددا 
ممددددددددددددا حددددددددددددددي بدددددددددددددوزارة الدولدددددددددددددة لشددددددددددددد ون البي دددددددددددددة بوضدددددددددددددع الخطدددددددددددددة الوطنيدددددددددددددة 

ممدددددددددددددا يظهدددددددددددددر ضدددددددددددددرورة إت ددددددددددددداع  2006لمواجهددددددددددددة الكدددددددددددددوار  البي يدددددددددددددة عدددددددددددددام 
مدددددددددددد  فاع يتهدددددددددددا مدددددددددددع األسدددددددددداليب ال زمدددددددددددة لمواك دددددددددددة ت ددددددددددد  المحدددددددددددن ودراسدددددددددددة 

 المجتمع المصري.

 منهجية البحث:    .6
  النظرية:أسلوب الدراسة  .6.1

   دددددددددددو المددددددددددنهد الوصددددددددددفي مدددددددددددن خدددددددددد ل أسدددددددددد وب االسدددددددددددتن ال  نددددددددددا المت ددددددددددع المددددددددددنهد
الددددددددددذي يقددددددددددوم ع ددددددددددى اسددددددددددتنتا  أفكددددددددددار محدددددددددددددة مددددددددددن ظددددددددددا رة ع ميددددددددددة ومددددددددددز  ذلددددددددددد  

مددددددددددن جهدددددددددددة والواقددددددددددع مدددددددددددن بتح يددددددددددل واقعدددددددددددي يددددددددددربط بدددددددددددين التشددددددددددخيص والمعالجدددددددددددات 
جهددددددددددة أخددددددددددر . وفددددددددددي سددددددددددبيل تحقيددددددددددد  أ ددددددددددداى ال حدددددددددد  تمددددددددددت االسددددددددددتعانة  العديدددددددددددد 

والمراجددددددددددددع المخت فددددددددددددة  التدددددددددددددي  مددددددددددددن الدراسددددددددددددات وال حددددددددددددو  والتقددددددددددددارتر المتخصصددددددددددددة
فدددددددددي تح يدددددددددل األفكدددددددددار وربطهدددددددددا مدددددددددع  عضدددددددددها الددددددددد عض  صدددددددددورة  سدددددددداعدت ال احددددددددد 
 منطقية وع مية.

  الميدانية:أسلوب الدراسة  .6.2

وتحقيددددددددددددد  أ دافدددددددددددددده واخت دددددددددددددار صدددددددددددددحة فروضددددددددددددده فسددددددددددددددوى  تمدددددددددددددام  دددددددددددددذا ال حددددددددددددد  
بيدددددددددددان واقدددددددددددع اسدددددددددددتخدام نظددددددددددددام  ألمدددددددددددر القيدددددددددددام بدراسدددددددددددة ميدانيددددددددددددة بهددددددددددددىيتط دددددددددددب ا

وع قتددددددددددده فدددددددددددي مصدددددددددددر  النصدددددددددددر ل بتدددددددددددرولشدددددددددددركة  والكدددددددددددوار  فددددددددددديإدارة األزمددددددددددات 
خددددددددددد ل مرحددددددددددددل األزمدددددددددددة ويمكدددددددددددن توضدددددددددددي  مراحددددددددددددل التنميدددددددددددة المسدددددددددددتدامة  بتحقيددددددددددد 

 إجرا ها فيما ي ي:

 .انصيا ة قا مة االستبي .6.2.1

 والعينة.تحديد مجتمع ال ح   .6.2.2
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 .اخت ار ث ات وصد  أداة ال ح  .6.2.3

 .تحديد أساليب التح يل ا حصا ية المط وب استخدامها .6.2.4

 محددات البحث .7

   :الموضوعيالحد  .7.1

اقتصدددددددددددددددر ع ددددددددددددددددى إدارة األزمددددددددددددددددات والكددددددددددددددددوار  البي يددددددددددددددددة ك حددددددددددددددددد دعددددددددددددددددا م التنميددددددددددددددددة 
المسدددددددددددتدامة وذلددددددددددد  مدددددددددددن خددددددددددد ل دراسدددددددددددة أ دددددددددددم األسددددددددددد  والقواعدددددددددددد  دارة الكددددددددددددوار  

مددددددددددن ع دددددددددددم ا دارة ومدددددددددددي تطبيقهدددددددددددا فددددددددددي إدارة األزمدددددددددددات فددددددددددي الواقدددددددددددع  والمستسددددددددددقاة
العم ددددددددددددددددددي والتطبيقددددددددددددددددددي ودراسددددددددددددددددددة التنميددددددددددددددددددة المسددددددددددددددددددتدامة وأ عاد ددددددددددددددددددا وم شدددددددددددددددددددراتها 

 .قة المبنية بينهماوالع 

   :المؤسسي الحد .7.2

 .قطاع البترول

   :المكاني الحد .7.3

 .شركة النصر ل بترول السوي 

   :البشري  الحد .7.4

  .عينة من العام ين  شركة النصر ل بترول ع ىاقتصر  ذا ال ح  

 :الزماني الحد .7.5

  2014إلى  2012
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  :و يوض  الجدول التالي التوقيت الزمني المقترح ل خطوات

 من اعداد الباحث التوقيت الزمني المقترح لخطوات البحث 1جدول 

 خطوات ال ح  م
 التوقيت الزمني المقترح

1 

2 

3 4 5 6 7 

8 

9 10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 17 

ا طار
 

النظري
 

لجنة االشراى من السادة 
 اعضاء  ي ة التدرت 

            

             الفصل االول
             الفصل الثاني
             الفصل الثال 
             الفصل الرا ع

ا طار
 

الميداني
 

جمع  وتحكيم أدواتتصميم 
 البيانات

            

إجراء ال ح  السرتع  المشاركة 
 مع الف ات المستهدفة

            

             وجدولة البياناتتح يل 
البيانات في ضوء تفسير 

 الدراسات السا قة
            

             وتوصياتهانتا د ال ح  
             صيا ة التصور المقترح

صيا ة م خص ال ح   ال  ة 
 واالنج يزتةالعربية 

            

             مراجعة ال ح  ل ويا



 
 

 الدراسات السابقة .8
 الدراسات المحلية .8.1

 األولىالدراسة  .8.1.1

(  عندددددددوان تقيدددددديم دور مصدددددد حة الددددددددفاع المدددددددني فددددددي مواجهدددددددة 2004دراسددددددة معددددددروى  
 16.الكوار  البي ية بجمهورتة مصر العربية

تناولدددددددت الدراسددددددددة موضدددددددوع إدارة الكددددددددوار  البي يدددددددة  ددددددددالتطبي  ع دددددددى مصدددددددد حة الدددددددددفاع 
المدددددني  اعت ار دددددا الجهدددددة الرسدددددمية المندددددول بهددددا مواجهدددددة الكدددددوار  والتدددددي يكدددددون لكثيدددددر 

 .بي يمنها مردود 

 األهداف 

 التعرى ع ى األس وب الحالي لمواجهة الكوار   صفة عامة في مصر. .1
  دارة الكوار .التعرى ع ى النس  المصري  .2
 التعرى ع ى التشرتعات الخاصة  الدفاع المدني ومد  فاع يتها. .3
 التعرى ع ى مشروع الخطة العامة لمواجهة الكوار  البي ية. .4

 التوصيات

 إعداد وتحدي  خطط الحماية والوقاية من الكوار  البي ية. .1
زتددددددددادة التنسددددددددي  مددددددددع الجهددددددددات المعنيددددددددة  مواجهددددددددة الكددددددددوار  وتعب ددددددددة إمكانيدددددددددات  .2

المواجهدددددددة لتحقيددددددد  أقصدددددددى اسدددددددتفادة ممكندددددددة  كافدددددددة ا مكانيدددددددات المتاحدددددددة وقددددددددت 
 الكارثة.

اسددددددتحدا  قاعدددددددة بياندددددددات موحدددددددة ع ددددددى مسدددددددتو  الجمهورتددددددة بإمكانيددددددات جميدددددددع  .3
 الجهات المعنية  مواجهة الكوار .

                                                                 

معروى  محمد رشدي  تقييم دور مص حة الدفاع المدني في مواجهة الكوار  البي ية بجمهورتة مصر العربية  جامعة عين  16 
 2004شم  
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 إعداد وتكوتن مجموعات عمل متخصصة لحصر وتصنيا الكوار . .4
ون جدددددددزء مددددددن ميزانيددددددات التنميدددددددة ميزانيددددددة خطددددددة مواجهددددددة الكدددددددوار  يجددددددب أن تكدددددد .5

 االقتصادية.
ال تمدددددددددام بإعددددددددددداد المددددددددددواطنين لتحمدددددددددل مسدددددددددد وليتهم فددددددددددي مجدددددددددال الوقايددددددددددة مددددددددددن ا .6

 الكوار  ومواجهتها.
 الدراسة الثانية .8.1.2

(  عندددددددددوان دور الصددددددددندو  االجتمدددددددداعي فدددددددددي مواجهددددددددة الكدددددددددوار  2008دراسددددددددة سدددددددديد  
 17.البي ية

الكدددددوار    سددددد وب ع مدددددي نمددددا إلدددددى السدددددط  فكدددددر جديدددددد لدددددوعي جديدددددد يندددددادي  مواجهدددددة 
كمددددددا أفددددددرزت  ددددددذه الكددددددوار  حاجددددددة م حددددددة إلددددددى   ولدددددي    سدددددد وب االسددددددتكانة والقدرتددددددة

التعامدددددددل معهدددددددا   سددددددد وب يعتمددددددددد ع دددددددى الع دددددددم والتكنولوجيددددددددا والفكدددددددر الدددددددواعي والتقدددددددددير 
السددددد يم ك سددددد حة لمواجهدددددة ت ددددد  الكدددددوار  ومدددددن  ندددددا يبدددددرز دور الصدددددندو  االجتمدددددداعي 

 متاحة ل دولة لمواجهة الكوار    س وب ع مي.ل تنمية ك حد أ م الوسا ل ال
 األهداف 

 إظهار وتقييم دور الصندو  االجتماعي في مواجهة الكوار  البي ية. .1
عددددددرض الكدددددددوار  التدددددددي تعرضدددددددت لهدددددددا مصدددددددر فدددددددي اآلوندددددددة األخيدددددددرة والمحتمدددددددل  .2

 وقوعها.
 تحديد دور الجهات الوطنية واألجهزة الرقابية في مواجهة الكوار . .3
 قومي تنظيمي لمواجهة الكوار  قبل وقوعها.اقتراح  يكل  .4

 التوصيات
إن التخطددددديط األمثددددددل لمواجهددددددة الكارثددددددة قبددددددل حدددددددوثها يحددددددد مددددددن اآلثددددددار السدددددد بية  .1

 البي ية.

                                                                 

سيد  محمد مدبولي  دور الصندو  االجتماعي في مواجهة الكوار  البي ية  معهد الدراسات وال حو  البي ية  جامعة عين  17 
 2008شم  
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ل صددددددددددندو  دور فددددددددددي الحفددددددددددا  ع ددددددددددى البي ددددددددددة مددددددددددن خدددددددددد ل دورة فددددددددددي مواجهددددددددددة  .2
 الكوار .

وضدددددددع إطدددددددار تشددددددددرتعي وتنفيدددددددذي مقتدددددددرح لمواجهددددددددة األزمدددددددات والكدددددددوار  يكددددددددون  .3
كيفيدددددة التعامدددددل مدددددع األزمدددددات والكدددددوار  التدددددي تعرضدددددت لهدددددا مصدددددر فدددددي مرجعدددده 

 اآلونة الخيرة.
التخطدددددديط لمواجهددددددة الكددددددوار  لددددددي  عمدددددد  أو مخططددددددا مسددددددتق  لكنددددددة جددددددزء مددددددن  .4

 التنمية المستدامة لذا يجب دفع خطة قومية لمواجهة الكوار .
العمدددددددل ع دددددددى سدددددددرعة التنفيدددددددذ لعم يدددددددة ا  اثدددددددة أو ا نقددددددداذ  عدددددددد حددددددددو  الكارثددددددددة  .5

   اشدددددددرة والعمدددددددل ع دددددددى تخفيدددددددا ا جدددددددراءات ا دارتدددددددة أمدددددددام المتضدددددددررتن وذلدددددددم
 ل حد من وط ة الضرر 

يجدددددب زتددددددادة فاع يددددددة األنظمددددددة المختصددددددة  حمايددددددة البي ددددددة حيدددددد  أثبتددددددت الدراسددددددة  .6
أن اآلراء المخت فدددددددة لمدددددددد  فاع يتهدددددددا جدددددددداءت منخفضدددددددة  حيددددددد  أصددددددد حت سددددددددب ا 

 ر .ر يسيا في انخفاض المواجهة الشام ة ل زمات والكوا
 
 الدراسة الثالثة .8.1.3

(  عندددددددوان إطددددددار مقتدددددددرح السددددددتخدام ا ندددددددذار الم كددددددر فدددددددي 2009دراسددددددة أبدددددددو عدددددداي   
 18.إدارة األزمات البي ية

تعتبددددددددر نظددددددددم ا ندددددددددذار الم كددددددددر فدددددددددي إدارة األزمددددددددات البي يددددددددة أحدددددددددد المددددددددداخل ا دارتدددددددددة 
الحديثدددددة  دارة األزمدددددات  صددددددورة منهجيدددددة منظمددددددة  وتتمثدددددل مشدددددك ة ال حدددددد  فدددددي ندددددددرة 

شددددددددددارات ا نددددددددددذار أو خطددددددددددط  دارة األزمددددددددددات ومواجهتهددددددددددا م الكتشدددددددددداى اوجددددددددددود نظدددددددددد
   س وب ع مي منظم.

                                                                 
أبو عاي   منال عبد الكرتم فت  هللا  إطار مقترح الستخدام ا نذار الم كر في إدارة األزمات البي ية  معهد الدراسات وال حو   18 

 2009ين شم  البي ية  جامعة ع
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 األهداف 
التعدددددددرى ع دددددددى اسدددددددتعداد الشدددددددركات محدددددددل الدراسدددددددة فدددددددي مواجهدددددددة األزمدددددددات فدددددددي  .1

البي يدددددة الصدددددناعية ومدددددد  اعتقددددداد م  ضدددددرورة وجدددددود إدارة ل زمدددددات تعمدددددل ع ددددددى 
 .منع األزمة أو مواجهتها  كفاءة عالية

تحديددددددددد المعوقددددددددات التددددددددي تحددددددددد مدددددددددن قدددددددددرة الشددددددددركات ع ددددددددى اكتشدددددددداى إشدددددددددارات  .2
 ا نذار الم كر وكيفية الت  ب ع يها.

اسدددددددتخدام األسدددددددداليب ا حصدددددددا ية المناسدددددددد ة  بدددددددراز وسددددددددا ل اكتشددددددداى إشددددددددارات  .3
 .ا نذار الم كر في ظل قواعد البيانات الحالية  المنظمات

 مددددددا يسدددددا م فددددددي زتددددددادة  تصدددددميم إطددددددار مقتدددددرح السددددددتخدام نظددددددم ا ندددددذار الم كددددددر .4
 .فاع ية إدارة األزمات  منظمات األعمال

 التوصيات
اال تمددددددددددددام بإنشدددددددددددداء وحددددددددددددددة أو فرتدددددددددددد   دارة األزمدددددددددددددات  منظمددددددددددددات األعمدددددددددددددال  .1

الصددددددناعية تكدددددددون مهمتددددددده التنبدددددد   المخددددددداطر والتخطددددددديط لمواجهتهددددددا مدددددددع تمثيدددددددل 
المسدددددددددددددتويات المخت فددددددددددددددة  المنظمددددددددددددددة فدددددددددددددي فرتدددددددددددددد  إدارة األزمددددددددددددددات وأن تتنددددددددددددددوع 

 صاتهم.اختصا
يجدددددب اال تمدددددام بتددددددوفير قاعددددددة بياندددددات ومع ومددددددات ونظدددددام اتصدددددال فعددددددال  دارة  .2

األزمدددددات تتسدددددم  الدقدددددة والموضدددددوعية مدددددع اسدددددتخدام األسددددداليب والوسدددددا ل الع ميددددددة 
 جددددددراء التح دددددددي ت ال زمدددددددة واالسددددددتعانة  دددددددالخبراء والمستشدددددددارتن المتخصصدددددددين 

 في  ذا المجال.
والتقدددددددال إشددددددارات ا ندددددددذار  ة اكتشدددددداىتوجيدددددده المزتددددددد مدددددددن اال تمددددددام نحدددددددو مرح دددددد .3

 مدددددددا يمكدددددددن مدددددددن سدددددددرعة التقاطهددددددددا وتوصدددددددي ها إلدددددددى متخدددددددذ القدددددددرار فددددددددي الم كدددددددر 
الوقددددت المناسدددددب حتددددى يتسدددددنى اتخددددداذ االسددددتجا ة المناسددددد ة لمنددددع حددددددو  األزمدددددة 

 واحتوا ها والتعامل معها.
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 الدراسات الدولية .8.2
 الدراسة األولى .8.2.1

الم سسات المح ية في الحد من قاب ية (  عنوان دور 2003دراسة لورنت و خرون  
 19.التعرض إلى الكوار  الطبيعية المتكررة وفي تطوتر سبل معيشة مستدامة

الكدددددددوار  الطبيعيدددددددة الدورتددددددددة مدددددددن العوامدددددددل الهامددددددددة التدددددددي تسدددددددهم فددددددددي زتدددددددادة ضددددددددعا 
المجتمعددددددددددددات المح يددددددددددددة وم ددددددددددددادرات وعم يددددددددددددات تحقيدددددددددددد  التنميددددددددددددة المسددددددددددددتدامة ودفدددددددددددددع 

 ضحايا م تحت خط الفقر. 

قددددددددررت منظمدددددددددة األ ذيددددددددة والزراعدددددددددة تعزتدددددددددز أنشددددددددطتها فدددددددددي الب دددددددددان التدددددددددي تتعدددددددددرض 
ل كددددددددددوار  الطبيعيددددددددددة  وذلددددددددددد  بهدددددددددددى ضددددددددددمان أن إدارة الكدددددددددددوار  الطبيعيددددددددددة سدددددددددددوى 
تصددددددد   أحدددددددد االعت دددددددارات الر يسدددددددية فدددددددي إطدددددددار أنشدددددددطة التنميدددددددة الزراعيدددددددة فدددددددي  دددددددذه 

عدة فدددددي الب دددددان. والهددددددى األساسدددددي  ددددو تحسدددددين التكامدددددل فددددي مرح دددددة مدددددا  عددددد المسدددددا
اطر حددددداالت الطددددددوارئ فددددددي إطدددددار اسددددددتراتيجيات طوت ددددددة المدددددد  فددددددي مجددددددال إدارة المخدددددد

 والكوار   والتنمية الرتفية.

 األهداف
ودور الم سسددددددددات ردود الفعدددددددل فددددددددي المجتمعدددددددات المح يدددددددة   دددددددذه الورقدددددددة تركددددددددز ع دددددددى 

فدددددددي مواجهدددددددة ظدددددددوا ر محدددددددددة  الفيضدددددددانات المتكدددددددررة  وفتدددددددرات الجفددددددداى(  الخارجيددددددة 
 تركيز ع ى "الكارثة" في حد ذاته. أكثر من ال

                                                                 
19  Laurent ,Jean Marie and other ,The role of Local Institutions in the Management of 
Risk and Prevention/Mitigation of Natural Disasters  Case study, Honduras ,Association 
ABC Honduras, Eurohonduras Consulting, Universidad Nacional Autónoma de Honduras 

, CURLA, 2003 
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إنهدددددددا  صددددددددد تحديددددددددد العناصدددددددر التددددددددي تسدددددددم  ل مجتمعدددددددات المتضددددددددررة فدددددددي المندددددددداط  
الرتفيددددددددة لمقاومدددددددددة أفضدددددددددل ل ظددددددددوا ر الطبيعيدددددددددة وفعدددددددددل الواجددددددددب ع يهدددددددددا لمنعهدددددددددا مدددددددددن 

 التحول المنهجي إلى حاالت الكوار .

 التوصيات 
كارثة"  الن وقوع الظا رة ال المن الضدددددددروري التفرقة بين "الظا رة" و "الحد " و " .1

يعني  الضددددددرورة حدو  الكارثة. ا دارة المح ية ل مخاطر تحاول منع الكوار  من 
الحدو  في حال حدو  الظا رة وتعزتز قدرات الحكومات المح ية والم سدددددددسدددددددات 

 في التعامل مع  ذه المخاطر.

نشاء ع قة بين  .2 دخال "معادلة الخطر" يسم  لنا توضي  وا  مفهومي تقديم وا 
"المخاطر"  "الضعا" و "الحد "  ويساعد ع ى تح يل دور الم سسات المح ية 

 في مخت ا المت يرات في معادلة الخطر.

وأخيرا  فمن المستحسن أن إدارة المخاطر المح ية تكون جزءا ال يتجزأ من في  .3
 عم ية التنمية المح ية المستدامة.

 الدراسة الثانية .8.2.2

ان دراسة حالة: دور جماعات القاشقاي الرحل في الحد (  عنو 2004دراسة سينيستا  
 20.من قاب ية التعرض إلى الجفاى المتكرر وتنمية سبل المعيشة المستدامة في إيران

تسدددددعى دراسددددددة الحالددددددة إلدددددى فهددددددم كيددددددا يمكددددددن أن ت عدددددب الجماعددددددات الرعويددددددة المح يددددددة 
دور ددددا فدددددي إدارة الجفددددداى فدددددي إيدددددران. وتبدددددأ بدراسدددددة س سددددد ة المنظمدددددات المشدددددتركة فدددددي 

 2001وحتددددددددى1999إدارة الجفددددددداى فددددددددي إيددددددددران. وتركددددددددز ع ددددددددى تجربددددددددة الجفدددددددداى مددددددددن 

                                                                 
20  Cenesta, Case study The role of Qashqai nomadic communities in reducing 

vulnerability to recurrent drought and sustainable livelihoods development in Iran ,Centre 

for Sustainable Development, Iran , 2004 



 

24 
 

تدددددددادة اشدددددددترا  وفقدددددددًا لحددددددددي  رعددددددداة قاشدددددددقاي مدددددددن جندددددددوب إيدددددددران. وتثبدددددددت شدددددددهادتهم ز 
 الجماعات المح ية في إدارة الكوار  الطبيعية التي تصيبهم.

 األهداف
تسعى دراسة الحالة إلى فهم دور المجتمعات الرعوية المح ية في إدارة الجفاى في 
 .إيران وذل  بدراسة مجموعة من المنظمات التي تشار  في إدارة الجفاى في إيران

 التوصيات
ين  ي دعم المنظمات الرعوية بواسطة سياسة مواتية والمنا  التشرتعي الذي يتي   .1

 لهم تنظيم وتمثيل واتخاذ ا جراءات ال زمة  النيا ة عن مجتمعهم. 
هما في تمكين المجتمعات المنظمات  ير الحكومية يمكن أن ت عب دورا م .2

ة لقضايا المرت طفي التوسط بين المجتمعات المح ية والحكومة حول االرعوية 
  الكوار . 

استحدا   ليات في جميع الدوا ر الحكومية ذات الص ة لتعديل السياسات  .3
 والممارسات القا مة ع ى نتا د أنشطة الرصد والتقييم.

 الدراسة الثالثة .8.2.3

(  عندددددددددوان دراسدددددددددة حالدددددددددة: دور 2006دراسدددددددددة المركدددددددددز اآلسددددددددديوي ل ت  دددددددددب ل كدددددددددوار   
قاب يدددددددة التعدددددددرض ل كددددددددوار  الطبيعيدددددددة المتكددددددددررة الم سسدددددددات المح يدددددددة فددددددددي الحدددددددد مددددددددن 

مقاطعدددددة إي ددددددو -وفدددددي تنميدددددة سددددددبل المعيشدددددة المسددددددتدامة فدددددي المندددددداط  شدددددديدة الخطددددددر 
 21.إي و  الف بين

دراسدددددة الحالددددددة حددددددول دور الم سسدددددات ع ددددددى المسددددددتو  المح ددددددي فدددددي الحددددددد مددددددن قاب يددددددة 
التعدددددددرض ل كددددددددوار  الطبيعيددددددددة المتكدددددددررة وفددددددددي تنميددددددددة سدددددددبل المعيشددددددددة فددددددددي المندددددددداط  
المعرضددددددددددة لمخددددددددددداطر شددددددددددديدة ل مسدددددددددددا مة فددددددددددي فهدددددددددددم دور الم سسددددددددددات والمنظمدددددددددددات 
                                                                 
21 Asian Disaster preparedness Center, The role of local institutions  in reducing 

vulnerability to recurrent natural disasters and in sustainable livelihoods development 

Philippines, Rome, 2006 

 



 

25 
 

كددددددذل  المح يدددددة فددددددي تخطدددددديط وتنفيددددددذ اسددددددتراتيجيات السددددديطرة ع ددددددى مخدددددداطر الكددددددوار  و 
دور السدددددددد طات المح يددددددددة فددددددددي بندددددددداء رأ  المدددددددددال االجتمدددددددداعي ل مجتمددددددددع ل وقايددددددددة مدددددددددن 
الكدددددوار  واالسدددددتعداد لهدددددا.  دددددذا الفهدددددم يقددددددم ر يدددددة عميقدددددة وتوجيهدددددًا حدددددول كيفيدددددة دمددددددد 

 السيطرة ع ى مخاطر الكوار  في استراتيجيات التنمية.

 األهداف 

ر الكدددددددددددوار  تعتمددددددددددد  دددددددددددذه الدراسدددددددددددة ع ددددددددددى افتدددددددددددراض أن التخفيدددددددددددا الندددددددددداج  لمخددددددددددداط
والسدددددددديطرة ع يهدددددددددا يتط ددددددددب أن تقدددددددددوم الحكومددددددددة المركزتدددددددددة بجميددددددددع الدددددددددوزارات وا دارات 
والتواصدددددل  شدددددكل أفضدددددل مددددددع المح يدددددين  مدددددا فدددددي ذلدددددد  السددددد طات التق يديدددددة والمجتمددددددع 
المددددددددددني وأن تكدددددددددون ا جدددددددددراءات والمدددددددددوارد منسدددددددددقة  شدددددددددكل أفضدددددددددل والمركزتدددددددددة وفقدددددددددًا 

رئ ع دددددى المسددددددتو  المح دددددي بدددددروا ط واعيددددددة ل مزايدددددا النسدددددبية ل مح يدددددين. ومعالجددددددة الطدددددوا
 . عادة البناء ومراحل الوقاية واالستعداد ل سيطرة ع ى مخاطر الكوار 

 التوصيات

أكدت الدراسة أن مخاطر الكوار  الطبيعية يجب أن تعامل  اعت ار ا تهديدا  .1
مستمرا وتطوتر النهد الشامل المت ع ل حد من  ذه المخاطر  وتعزتز التنمية 

 .امةالمستد

أظهرت الم سسات المح ية كفاءة ل ت  ب ل كوار  واالستجا ة لها من خ ل  .2
 .تقديم م شرات قاب ة ل قيا 

تشجيع الم سسات المح ية من خ ل سياسات وطنية تعزز إقامة نظام إدارة  .3
 .الكوار  في الموقع

الم سسات المح ية نجحت في بناء الخبرات من الكوار  السا قة وصقل نظم  .4
 .الكوار  المح ية المستدامةإدارة 
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أقدمت الم سسات المح ية  شكل نشط ع ى لعب دور الوساطة مع الوكاالت  .5
الوطنية الستج ب التطورات الع مية الصالحة مح يا من اجل إدارة الكوار  

 . فاع ية

أنش ت الم سسات المح ية نظاما ل ستجا ة ل كوار  في حال لم تستجب  .6
  .الم سسات الوطنية

 سة الرابعةالدرا .8.2.4

(  عنوان إدارة األزمات في بي ة العولمة حالة دراسية  عادة 2008دراسة الدي مي  
 22.إعمار مدينة الف وجة في جمهورتة العرا 

يتناول ال ح  الحالة التي تعرضت لها مدينة الف وجة في جمهورتة العرا  قبل وأثناء 
 و عد اجتياح القوات األمرتكية لها.

 األهداف 
 وتقديم ا طار العام لكيفية البدء في التعامل مع األزمات.عرض  .1

ال ح  في الطرتقة المث ى لتشكيل فرت  إدارة األزمة واختيار مواقع تواجد م  .2
 والص حيات الممنوحة لهم.

تح يل الع قات بين المواطنين المتضررتن وفرت  إدارة األزمة  والوقوى  .3
المواطنين وتق يل  معاناةواء ع ى مد  نجاح فرت  إدارة األزمة في احت

 اآلثار الناتجة من األزمة.

التعرى ع ى مفا يم وعناصر إدارة األزمة قبل وأثناء األزمات األخر  التي  .4
 تنتد عنها.

                                                                 
حالة دراسية  عادة إعمار مدينة الف وجة  إدارة األزمات في بي ة العولمة حمد  عبد الدليمي  حامد 22 

 2008في جمهورتة العرا   جامعة سانت ك يمينت  
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دراسة وتح يل ت ثير سرعة تعامل فرت  إدارة األزمة مع األضرار التي  .5
عادة الخدمات  حص ت ع ى المواطنين وتعويضهم عن  ذه األضرار وا 
عادة األعمار ع ى الحياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية  األساسية وا 

 واألمنية ل مواطن.

 التوصيات

تنسي  تقديم المعونات المقدمة مما ي من وصولها ع ى المستحقين كافة  .1
 و عادلة.

ضرورة أن يتم تقديم الدعم الكامل لفرت  إدارة األزمة من الجهات الحكومية  .2
  مهامه.ل رض قيام الفرت  

ضرورة توفير وسا ل ا ع م ل مواطنين توض  فيها الخطط وا جراءات  .3
 التي يقوم بها فرت  إدارة األزمة وما المط وب من المواطنين القيام  ه.

السعي لت مين وسا ل اتصال مناس ة بدي ة ل وسا ل التي تعرضت ل تدمير  .4
 لضمان تواصل المواطنين فيما بينهم وبين إدارة األزمة.

 الدراسة الخامسة .8.2.5

 23 (2009 الندوة الدولية عن إدارة الكوار  

مشار  من ال احثين وال احثات من مخت ا دول  1100وقد شار  في الندوة ما يقارب 
م خص وب   عدد األ حا   500العالم وب   عدد الم خصات الواردة ل ندوة ُقرا ة 

الكوار  وطر  إدارتها  ح  تتع    التعامل األمثل مع شتى أنواع  300المكتم ة 
  حثًا. 154ومواجهتها وكيفية ت في وقوعها  وُأقر منها 

 

                                                                 
الندوة الدولية عن إدارة الكوار   المديرتة العامة ل دفاع المدني  الرتاض  المم كة العربية السعودية 23
 2009 ) 



 

28 
 

 األهداف 

 الكوار . رصد الجهود المح ية وا ق يمية والدولية في التعامل مع .1

 الكوار . . متا عة المستجدات في مجال إدارة2

 وكيفية مواجهتها. . عرض أبرز التهديدات والمخاطر3

 التطوعي بوصفه أحد مقومات نجاح إدارة الكوار . العمل.  ليات تفعيل 4

 الكوار . . ت ادل المع ومات والخبرات في مجال إدارة5

المح ي وا ق يمي والدولي في مجال إدارة  . تعزتز سبل التعاون ع ى المستو 6
  الكوار .

 التوصيات
فقد تم  ومن خ ل ما تم طرحه ومناقشته من  حو  وأورا  عمل خ ل  ذه الندوة

 التوصل إلى العديد من التوصيات منها:

أ مية مراجعة الخطط المستقب ية المتع قة بإدارة الكوار  من وقت آلخر لتحدي   .1
 المع ومات  التنسي  الفاعل لمواك ة المستجدات.

جراء تمارتن وخطط فرضية لمواجهة الكوار  من  ضرورة تشجيع .2 نقل المعرفة وا 
 الب دان والمنظمات الدولية.خ ل الشراكة والتواصل بين 

وضع  لية واضحة لمواجهة حاالت الكوار  يحدد فيها كيفية مشاركة المنظمات  .3
الدولية والس طات المح ية والم سسات في تنفيذ عم يات مواجهة حاالت الطوارئ 

 مع الت كيد ع ى دمد إدارة الكوار  ضمن التخطيط الدا م ل تنمية المستدامة.

أ مية ا نذار الم كر ك داة فعالة  نقاذ األرواح والممت كات في  ي كد المنتدون ع ى .4
حاالت الكوار  والطوارئ واعت اره عنصرًا أساسياً في الحد من مخاطر الكوار  

واال تمام برفع قدرات نظم ا نذار الم كر واألخذ  كل ما  و نموذجي ومتجدد في 
  ذا المجال.
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 الدراسة السادسة .8.2.6

(  عنوان تقييم المخاطر البي ية ل حد من اآلثار في 2011و خرون  دراسة بين في دو 
 24 .المنطقة المتضررة من الزلزال الذي ضرب ونتشوان الصين

يمكن ل زالزل أن يكون مدمرا ل بنية التحتية والبي ة الطبيعية  مثال زلزال اليا ان مار  
ن ا ضرار البي ية من أحدا  اليا ان أ تسوماني. وتتض درجة والحقه  9 قوة  2011

الناجمة عن الكوار  الثانوية  تسوماني  تسرب من مفاعل نووي( يمكن أن تعادل أو 
 تتجاوز  ثار الحد  األساسي.

 األهداف 

تطوتر أساليب التقييم الفعالة التي يمكن تطبيقها  سرعة في حاالت ما  عد الكوار   
ن اخت ل نوية  وتسهيل التعافي مل حد والتخفيا من األضرار التي تسببها الكوار  الثا

  يكل ووظا ا ا دارة البي ية.

 التوصيات

كشا تقييم ما  عد الزلزال أن الزلزال لم ي ثر  شكل كبير ع ى الجودة الشام ة  .1
من الهواء أو الماء أو التربة. لم يكن  نا  أي خطر ا شعاع من المنشآت 

 ا يكولوجية المح ية. وفيالنووية. ومع ذل   لحقت أضرار  ال ة ب عض النظم 
 عض المدن فقد القدرة ع ى الرصد  وترجع ذل  إلى تدمير أنظمة الرصد ع ى 

 نحو خطير.

تم وضع مشروع ا جراءات والعم يات التي يمكن استخدامها في المستقبل في  .2
 مرح ة ما  عد الكارثة لتقييم الس مة البي ية.

                                                                 
24 Environmental risk evaluation to minimize impacts within the area affected 

by the Wenchuan earthquake , Pengfei Du and Others, School of 
Environment, Tsinghua University, PR China ,2011, Science of the Total 

Environment ,Volume 419, 1 March 2012. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00489697/419
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ال حدة القياسات والمقترح  عد زلز مشروع تقييم المخاطر البي ية والتخفيا من  .3
 ونتشوان  ي األسا  النظري والعم ي ل عمل في المستقبل.

 طار ونظام إدارة تقييم المخاطر البي ية في مرح ة ما  عد  والقياساتوالمعايير  .4
 كارثة مط و ة.

نظام الع   وتقنية الطوارئ الزمان لمواجهة الم وثات البي ية  عد أي كارثة مثل  .5
 الزالزل والفيضانات.

 الدراسة السابعة .8.2.7

(  عنوان لماذا ال نتع م من كوار  الفيضانات؟ األدلة من ج ال 2012دراسة سكاد  
 25.شمال  رب فيتنام

 االعتماد ع ى دراسة الحالة التي أجرتت في أحد الب دية المتضررة من الفيضانات  
 ير العادية من قبل  استكشافنا إلى أي مد  ينظر إلى أس اب و ثار الفيضانات

السكان المح يين وذل  في شكل االستجا ة الفورتة وجهود التخفيا في المستقبل وما 
 ي الدرو  التي يمكن استخ صها من  ذا ل توعية في المستقبل بخصوص 

 االستراتيجيات وصنع السياسات.

 األهداف
  وكيا الفيضانات الدراسة تسعى إلى ا جا ة ع ى األس  ة التالية: كيا يفهم النا 

يقيمون  ثار الفيضان وكيفية ارت ال وجهات النظر مع التح يل الع مي ألس اب و ثار 
 الفيضانات وما  ي الدرو  المستفادة ل مستقبل من اجل تخفيا وتق يل المخاطر؟

 التوصيات
الع قات السددددببية ل فيضددددانات في المناط  المرتفعة أكثر تعقيدا مما  ي ع يه في  .1

المناط  المنخفضددددة. الزراعة المكثفة ل محاصدددديل السددددنوية في األراضددددي المنحدرة 
وأثر ذلد  في المنداط  المنخفضددددددددددددددددة مشدددددددددددددددك دة خطيرة من ك  المنظورتن البي ي 
                                                                 
25 Schad, Iven and others, why do people not learn from flood disasters? 
Evidence from Vietnam’s northwestern mountains, EARTH AND 

ENVIRONMENTAL SCIENCE , Volume 62, Number 2, 2012 
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ة الحقول المرتفعدة و ثدار ا واالقتصددددددددددددددددادي. وع ى الر م من االعتراى  د  ميدة زراعد
ع ى قددرة عزل تم التعرى ع ى م محده األسدددددددددددددددداسددددددددددددددديدة من قبدل الجهدات المعنيدة 
المح ية  آلزال الفهم الشددددددددامل لع م البي ة المح ية وروا طه مع كوار  الفيضددددددددانات 

  امض.

 السياسات الفعالة يجب أن توفر الحوافز المناس ة. .2
من خ ل أن المس وليات في  تقاع  المزارعين يمكن توضيحه  شكل جز ي .3

 البي ة م سسية ال تسند إلى من يمت   الكفاءة  ولكن بناء ع ى ا دارة الهرمية.
المن ع أداة واعدة لزتادة الحافز لديهم لوضع تدابير  أراضيعد تعويض مالكي ي .4

 (.2009حفل التربة في األراضي المنحدرة  نيا وتوما  
صيص أراضي ل صيانة في حالة حصولهم المزارعين من المرج  أن يقوموا بتخ .5

ع ى ما يكفي من تعويضات عينية أو تقنيات تحسين ا نتاجية فيما ت قى لهم من 
 (.2009مزارعهم  جوردان و خرون 

االعتماد المت ادل ع ى المع ومات والتدرتب  و المفتاح لمواجهة الفيضانات  .6
  الشكل المناسب ع ى المستوتين الم سسي والعم ي.

ن أن التدابير الهيك ية  مثل السدود الص يرة واآلثار  ير الم اشرة  تشكل في حي .7
عام  حاسما في منع الفيضانات أو الحد من  ثار ا المدمرة  فإنها  حاجه إلى أن 
تقترن  شكل خ   مع التدابير  ير الهيك ية  مثل تقسيم المناط  المجتمعية بناء 

ر األراضي  استخدام الخطط التي ع ى المناط  المعرضة ل فيضانات  وتطوت
 تعتمد ع ى كل من الخبراء والمعرفة المح ية.

 السابقة: الدراسات علىتعليق  .8.3

اسددددددددددددددتعرض ال حدددددددددددددد  فيمددددددددددددددا سددددددددددددددب  عددددددددددددددددا مددددددددددددددن الدراسددددددددددددددات المح يددددددددددددددة والعربيددددددددددددددة 
واألجنبيدددددددددددددددددة ذات الع قددددددددددددددددددة الم اشددددددددددددددددددرة و يددددددددددددددددددر الم اشددددددددددددددددددرة  موضددددددددددددددددددوع ال حدددددددددددددددددد  

ا د التددددددددددي أعانددددددددددت فدددددددددددي وتوصدددددددددد ت الدراسددددددددددات السددددددددددا قة إلدددددددددددى مجموعددددددددددة مددددددددددن النتددددددددددد
إثدددددددددددددراء ال حددددددددددددد  وتدددددددددددددم االسدددددددددددددتعانة  المع ومددددددددددددددات الموجدددددددددددددودة بهدددددددددددددا خددددددددددددد ل إعددددددددددددددداد 
ا طددددددددددار النظددددددددددري ل  حدددددددددد . وفيمددددددددددا ي ددددددددددي تع يدددددددددد  م خددددددددددص ع ددددددددددى ت دددددددددد  الدراسدددددددددددات 

 :السا قة
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أبرزت جميع الدددراسدددددددددددددددددات السدددددددددددددددددا قددة أ ميددة ع م إدارة األزمددات كمجددال مهم  .8.3.1
  .وضروري ل م سسات والمنظمات

منع والتخفيا الأكدت معظم الدراسددددات السددددا قة ع ى ضددددرورة إدرا  عناصددددر  .8.3.2
 .من حدة الكوار  ضمن خطط التنمية

أكدت  عض الدراسددددات السددددا قة ع ى ضددددرورة التخطيط االسددددتراتيجي وا عداد  .8.3.3
مسدددددددددد قا قبل حدو  األزمة وضددددددددددرورة التنب   األزمات والكوار  والحد من أثار ا 

  .والقدرة ع ى التعامل معها
أكدت معظم الدراسدددددددددددددددات ع ى أ مية الوقاية من األزمات قبل حدوثها وأكدت  .8.3.4

 الع  .ع ى مبدأ الوقاية خير من 
أبرزت معظم الدراسددددات السددددا قة أ مية االتصدددداالت والمع ومات ودور ا الفعال  .8.3.5

 األزمات.في إدارة 
أكدت معظم الدراسددددددددات السددددددددا قة ع ى ضددددددددرورة االسددددددددتعداد لمواجهة الكوار   .8.3.6

 المستويات.والتخطيط لحاالت الطوارئ ع ى كافة 
أظهرت أ  ب الدراسددددات السددددا قة أن  نا  ضددددعفاً في اال تمام بإدارة األزمات  .8.3.7

 عند الم سسات والشركات.
 ًا في إدارةأكدت أ  ب الدراسدددددددددددددات ع ى أ مية المنهجين الوقا ي والع جي مع .8.3.8

 األزمات. 
أكدت أ  ب الدراسدددددات أيضددددداً ع ى أ مية األخذ  عين االعت ار العوامل البي ية  .8.3.9

 الداخ ية والخارجية في التعامل مع األزمات.
أوصدددددددت أ  ب الدراسدددددددات  ضدددددددرورة األخذ   سددددددداليب إدارة األزمات   .8.3.10

ة فدونشدددددددددددددددر الوعي بهدا لدد  ا دارات المخت فدة في الكيدان ا داري  ونشدددددددددددددددر الثقدا
 التنظيمية المستعدة لألزمات.
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أوصددت الدراسددات أيضددًا  ضددرورة إنشدداء وحدات  دارة األزمات في  .8.3.11
الكيانات ا دارتة المخت فة مع ضدددرورة تفعيل أو زتادة العناصدددر األسددداسدددية التي 

 تتسم بها ا دارة الناجحة لألزمات في مراح ها المخت فة.
لنظرة الشددددمولية أوصددددت أ  ب الدراسددددات  ضددددرورة أخذ المنظمات  ا .8.3.12

 لتطبي  المنهد المتكامل  دارة األزمات.
أيضداً أشدارت  عض الدراسدات إلى ضدرورة دراسدة وتقييم أثر العوامل  .8.3.13

ا نسددددددددددددددددانيدة ع ى تطبي  المنهد المتكدامدل  دارة األزمدات وجع هدا في صددددددددددددددددال  
 المنظمة.

 - :السابقة الدراسات من االستفادة .8.4

 -السا قة في: تمث ت عم ية االستفادة من الدراسات 

 إثراء ال ح   ا طار النظري. .8.4.1
 المساعدة في تح يل وتفسير نتا د ال ح  الحالية. .8.4.2
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 تمهيد .1
لدددم يكددددن ظهددددور مفهددددوم التنميددددة المسددددتدامة وليددددد الحاضددددر ولكددددن نددددتد عددددن تطددددور فكددددر 
العدددددالم تجددددداه فكددددددر التنميدددددة خددددد ل العديددددددد مدددددن العقددددددود ومدددددا عانتددددده البي ددددددة مدددددن تددددددد ور 

تعددددددددددددرتض الموا ددددددددددددل الطبيعيددددددددددددة ومخددددددددددددزون المصددددددددددددادر الطبيعيددددددددددددة ل فنددددددددددددداء  الدددددددددددديأدي 
واالضددددمح ل وت ددددو  أصددددد   يهدددددد   زمددددات بي يدددددة خطيددددرة مثددددل فقددددددان التنددددوع البي دددددي  
وتق دددددص مسدددددداحات ال ا ددددددات المدارتدددددة  وت ددددددو  المدددددداء والهدددددواء  وارتفدددددداع درجددددددة حددددددرارة 

ع منسدددددددوب ارتفددددددا الدددددددياألرض الندددددداتد عددددددن االنح دددددددا  الحددددددراري والدددددددذي يدددددد دي بدددددددورة 
  .مياه ال حار واألنهار التي ينتد عنها الفيضانات المدمرة

عقددددددددددددت األمددددددددددم المتحددددددددددددة ثددددددددددد    2002وعدددددددددددام  1972فخدددددددددد ل الفتدددددددددددرة مدددددددددددن عددددددددددام 
مدددددددددد تمر األمدددددددددم المتحددددددددددة حدددددددددول بي ددددددددددة  خاصدددددددددة األولمددددددددد تمرات دوليدددددددددة ذات أ ميدددددددددة 

والثدددددداني مددددددد تمر األمددددددم المتحددددددددة حدددددددول . 1972ا نسددددددان عقدددددددد فددددددي أسدددددددتوكهولم عدددددددام 
مدددددددد تمر األمدددددددددم  والثالدددددددد  1992بي ددددددددة والتنميددددددددة عقددددددددد فددددددددي رتدددددددددو دي جددددددددانيرو عددددددددام ال

  2002المتحدة حول التنمية المستدامة عقد في جو انسبورغ عام 

إلدددددى فكدددددرة  1972وتتضدددد  مدددددن عندددددوان كدددددل مدددد تمر التطدددددور مدددددن فكدددددرة بي ددددة ا نسدددددان 
بي ددددددة و فالع قددددددة بددددددين ال 2002إلددددددى فكددددددرة التنميددددددة المتواصدددددد ة  1992البي دددددة والتنميددددددة 

ا نسدددددان ال تنحصدددددر فددددددي أثدددددار البي دددددة ع ددددددى ا نسدددددان و صدددددحته كمددددددا كدددددان االعتقدددددداد 
  ولكددددددن ل ع قددددددة وجددددده  خددددددر  ددددددو 1972فدددددي المدددددد تمر الددددددذي تدددددم عقدددددددة  السددددددوتد عدددددام 

أن البي دددددة  دددددي خزانددددددة المدددددوارد الطبيعيدددددة التددددددي يحولهدددددا ا نسدددددان بجهددددددده و مدددددا أكتشددددددفه 
لدددددددددى ثدددددددددروات تشددددددددد ع احتياجاتددددددددده و مددددددددن المعدددددددددارى و األسددددددددداليب الع ميدددددددددة و التقنيدددددددددة إ

متط  اتدددددده وذلدددددد   ن تحوتدددددددل المددددددوارد إلددددددى ثدددددددروات  ددددددو جددددددو ر التنميدددددددة   كمددددددا إنهدددددددا 
 مستودع لما ي قيه من مخ فات و م وثات .

وزراعيدددددة جديدددددددة تكددددددون  اقتصدددددداديةوتحددددداول حركددددددة االسدددددتدامة اليددددددوم تطددددددوتر وسدددددا ل "
ع دددددى األمدددددد الطوتدددددل  الحاضدددددر وتتمتدددددع  اسدددددتدامة ذاتيددددة  احتياجدددداتقددددادرة ع دددددى ت بيدددددة 
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خاصدددددددة  عدددددددددما أتضدددددددد  أن الوسددددددددا ل المسددددددددتخدمة حاليددددددددا فددددددددي بددددددددرامد حمايددددددددة البي ددددددددة 
قددددددددر كبيدددددددر مدددددددن المددددددال والجهدددددددد لدددددددم تعدددددددد مجديدددددددة نظدددددددرا ألن  اسدددددددتثمارالقا مددددددة ع دددددددى 

المجتمدددددع ا نسددددداني ذاتددددده ينفددددد  م ال دددددا وجهدددددودا أكبدددددر فدددددي شدددددركات ومشدددددارتع تتسددددددبب 
التنددددداقض القدددددا م فددددددي المجتمدددددع الحددددددي  بددددددين و ددددددذا . فدددددي إحددددددا  مثددددددل ت ددددد  األضدددددرار

الر  ددددة فدددددي حمايدددددة البي دددددة واسدددددتدامتها وتموتدددددل الشدددددركات والبدددددرامد المددددددمرة ل بي دددددة فدددددي 
الوقدددددت نفسددددده  ددددددو الدددددذي يفسدددددر سددددددبب الحاجدددددة الماسدددددة لتطددددددوتر نسددددد  جديدددددد مسددددددتدام 
 ".يتط ددددب إحددددددا  ت ييددددرات ثقافيدددددة واسدددددعة فضدددد  عدددددن إصدددد حات زراعيدددددة واقتصدددددادية

26 

نميدددددة المتواصدددددد ة تضددددديا العديددددددد مدددددن األ عدددددداد لع قدددددة كددددددل البي دددددة وا نسددددددان  فكدددددرة الت
وتركدددددز فددددددي جو ر ددددددا ع ددددددى ثدددددد   أ عدددددداد أساسددددددية: ال عددددددد االقتصددددددادي وال عددددددد البي ددددددي 

 وال عد االجتماعي.

 ماهية التنمية المستدامة  .2
 اسددددددددتخدامهالبي دددددددة مصدددددددط   شددددددددا ع االسدددددددتخدام فددددددددي األوسدددددددال الع ميدددددددة  كمددددددددا يشددددددديع 

أيضددددا عندددددد عامدددددة الندددددا   وفدددددي ضدددددوء ت ددددد  العموميدددددة نجدددددد تعدددددارتا عديددددددة تخت دددددا 
 دددداخت ى ع قدددددة ا نسددددان  البي دددددة  فالمدرسددددة بي دددددة  والجامعددددة بي دددددة  والمصددددنع بي دددددة  

 والمجتمع بي ة  والعالم ك ه بي ة.

كدددددددذل  يمكدددددددن النظددددددددر إلدددددددى البي دددددددة مددددددددن خددددددد ل النشددددددداطات ال شددددددددرتة المخت فدددددددة  كدددددددد ن 
راعيددددددددة  الصددددددددناعية  الثقافيددددددددة  الصددددددددحية  االجتماعيددددددددة  السياسددددددددية  نقدددددددول  البي ددددددددة الز 

 الروحية.

                                                                 

ن جمعان  التنمية المستدامة بين الح  في است  ل الموارد الطبيعية والمس ولية ال امدي  عبد هللا ب 26 
 .3  ص 2007عن حماية البي ة  قسم الع وم السياسية جامعة الم   سعود  المم كة العربية السعودية 
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ومهمددددددا كانددددددت النظددددددرة إلددددددى البي ددددددة ومجاالتهددددددا  فددددددإن التعددددددارتا الددددددواردة  شدددددد نها  ددددددي "
 كاآلتي: 

  البي ة  ي ا طار الذي يعي  فيه ا نسدان  ويحصدل منه ع ى مقومات حياته
اتدده مع أقراندده من بني من  ددذاء وكسددددددددددددددددداء ودواء ومدد و   ويمددار  فيدده ع قدد

 ال شر. 
  نعني  دالبي دة كدل مدا  و خدار  عن كيدان ا نسدددددددددددددددددان  وكدل مدا يحيط  ده من

  والماء الذي يشددددددددددددربه  واألرض التي يتنف موجودات  فتشددددددددددددمل الهواء الذي 
يسددددددددددكن ع يها وتزرعها  وما يحيط  ه من كا نات أو جماد. و اختصددددددددددار  ي 

 لمخت فة.ا طار الذي يمار  فيه حياته وأنشطته ا
  البي ددة  ددالمعنى الع مي المتددداول تتمثددل في ث   جوانددب ر يسددددددددددددددديددة  جددانددب

 27"اقتصادي واجتماعي  وجانب فيزتا ي  طبيعي(. 

ومدددددددن خددددددد ل التعدددددددارتا السدددددددا قة يتضددددددد  لندددددددا مدددددددد  الع قدددددددة الوثيقدددددددة بدددددددين ا نسددددددددان 
والبي ددددددة  فهدددددددي إطددددددار وجدددددددوده  ومحدددددددددة أنشددددددطته ومسدددددددتويات معيشددددددته  ولدددددددذا ين  دددددددي 

 نسدددددان أن يكدددددون عددددددام  إيجابيدددددا  يددددد ثر فدددددي البي ددددددة حتدددددى يحدددددافل ع دددددى ذاتدددددده ع دددددى ا
 .ومحيطه

  تارتخ ت سي  1972بدأت األمم المتحدة تهتم  الطبيعة ا تماما مستمرا ومنظما منذ عام "
برنامد األمم المتحدة ل بي ة  الذي أوك ت إليه مهمة توفير القيادة والتشجيع ع ى الشراكة 
تاحة ا مكانيات  في مجال العناية  البي ة عن طرت  إرشاد الدول والشعوب وا ع مها وا 

نوعية حياتها دون النيل من نوعية حياة األجيال المقب ة ويسهل تبين السبب لها لتحسين 
فقد بدأ الوعي ينتشر داخل األمم المتحدة   ن التنمية االقتصادية ال حتة  التي ب  ت 
أوجها  نذا   تنتد عن طا ع انتهازي يمكنه أن يعر ض  قاء الجن  ال شري ل خطر. ومنذ 
                                                                 

 ،المهنةومرجع عن البيئة العالمية مركز علوم صحة البيئة  التربية البيئية برنامج التعليم البيئي 27 
 .3، ص فلسطين، بدون تاريخ زيت،جامعة بير 
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حيحية تخفا من أثر العم ية المضرة  البي ة والمدمرة ذل  الحين بدأ رسم سياسات تص
ل طبيعة الناتجة عن السعي إلى تحقي  تنمية ال إنسانية ولكنها سياسات لم تنج  في 

 مواجهة التحدي المطروح مواجهة كام ة في نهاية المطاى.

د النموذ  الدولي المتع    الطبيعة تحديدا صحيحا إال في عام  وذل   1987ولم يحدَّ
المسمى  " المشتر  مستقب نا“المعنون  فضل تقرتر ال جنة العالمية المعنية  البي ة والتنمية 

أيضا تقرتر برونت ند تكرتما ل رو  ارلم برونت ند  ر يسة ال جنة(. و ذه الدراسة  ي 
مفهوم التنمية المستدامة في بي ة محمية وطورته  وتوسعت في تح يل  التي اقترحت

جوان ه االقتصادية واالجتماعية والسياسية ال ال ة  دون سا ر الجوانب الثقافية أو األشكال 
االقتصادية والسياسية والمجتمعية التي تش ل مكانة ثانوية في عالم اليوم. ويشكل 

 د فروع ذل  التقرتر وعبثا ي ح  المرء فيه عن حقو  االعتراى  الحقو  والمس وليات أح
 الشعوب األص ية ومس ولياتها.

د لنموذ  برونت ند  مع التركيز  الط ع ع ى االسم  التنمية المستدامة  ي الشعار المحدِ 
التنمية وع ى الصفة المستدامة التي ر م أ ميتها ليست إال ل توضي  والتعديل. ويعتبر 

لمس وليات ذات الص ة وأوجه النفوذ التي تقاب ها إنما  ي مس وليات ذل  التقرتر أن  ا
الدول ونفوذ ا ت يها فيما يتع    النتا د األولية لهذه المس وليات الم سسات الدولية 
والمنظمات  ير الحكومية ال الشعوب األص ية التي ال ت خذ في االعت ار في سيا  أي 

 28"نتا د.

عاما من اكتسددددددددداب االسدددددددددتدامة كمفهوم االعتراى الدولي عن طرت   17و عد أكثر من 
لجنددة برونت نددد فددإنهددا ال تزال تثير الكثير من النقددا  حول الكيفيددة التي ين  ي تعرتفهددا 

يا  جدو  تعرتا وقلمناقشددددددات ال ه. لقد قامت العديد من ال حو  و  وتفسددددددير ا وتقييمها
 التنمية المستدامة.

                                                                 
الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية الدورة التاسعة، نيويورك، أبريل  للمزيد انظر: المنتدى 28 

 5- 4ص ،E/C.19/2010/4، وثيقة رقم، 2010
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افسدددددة   وكثيرا ما تكون متنالمخت فةعرتا التنمية المسدددددتدامة في عدد من الطر  يمكن ت
وتعرتفات متناقضدددددددددددددة في  عض األحيان مما يعك  التعقيد وعدم اليقين  شددددددددددددد ن ما  و 

 مستدام وع ى يد من ولمن وما  ي أكثر الوسا ل المر و ة لتحقي  ذل .

واالخت ى حول المعنى الدددقي   ال يزال  نددا  الكثير من االلت ددا ندده ع ى الر م من أ
لبي ية او االقتصدددددددددادية األ داى مفهوم يجمع  هل تنمية المسدددددددددتدامة   نا  تواف  واسدددددددددع أن

ي "التنمية التي عنحي  يقترح أن التنمية المستدامة تتقرتر برونت ند   واالجتماعية  وفي
ة  بيددت بي احتيدداجددات الجيددل الحدداضدددددددددددددددر دون المسدددددددددددددددددا   قدددرة األجيددال المقب ددة ع ى ت

احتياجاتها الخاصددددددة". وقد حددت الحكومة البرتطانية التنمية المسددددددتدامة   نها "ضددددددمان 
نوعية حياة أفضددددددددددددل ل جميع اآلن ولألجيال القادمة في المسددددددددددددتقبل" من خ ل السددددددددددددعي 

 لتحقي  خمسة أ داى:

 العي  داخل حدود البي ية .1
 ضمان قوة وصحة المجتمع  .2
 تحقي  اقتصاد مستدام .3
 الرشيدتعزتز الحكم  .4
 29"استخدام الع م الس يم  مس ولية .5

 اإللمامماهية التنمية المستدامة يجب  وللتعرف على

 والنمو والتغييرببعض التعريفات مثل التنمية 

 التنمية: .1

ظهددددر مفهددددوم التنميدددددة مددددع نهايددددة الحدددددرب العالميددددة الثانيدددددة. حيدددد  وجددددد قدددددادة أوربددددا أنددددده 
 عددددد الدددددمار الددددذي لحدددد  بهددددم إثددددر انتهدددداء الحددددرب ومددددا عانتدددده دولهددددم سددددواء مددددن ناحيدددددة 

                                                                 
29 Mohamed El Haram and others, Development of an Integrated Sustainability 

Assessment  Toolkit, University of Dundee Perth Road,UK,2007, P2 
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ضددددددحايا الحدددددددرب أو مددددددن الناحيدددددددة االقتصدددددددادية أندددددده البدددددددد مدددددددن وجددددددود خطدددددددط تنمويدددددددة 
 .تدفع بهذه الدول إلى إعادة إعمار ما دمرته الحرب

كمدددددا أن قضدددددية التنميدددددة قدددددد طرحدددددت فددددددي الددددددول المسدددددتق ة حدددددديثا حيددددد  أن االسددددددتق ل 
السياسددددددددي لدددددددددم يكدددددددددن  دددددددددو ال ايدددددددددة الوحيدددددددددد بددددددددل كدددددددددان بدايدددددددددة لمرح دددددددددة مدددددددددن التطدددددددددور 

  .االقتصادي واالجتماعي ل تحرر  الكامل من الت عية الخارجية

و التددددددالي أصدددددد   مفهددددددوم التنميددددددة مددددددن المفددددددا يم الشددددددا عة وكثيددددددرة االسددددددتخدام وتخت ددددددا 
تعرتفدددددات التنميددددددة  ددددداخت ى المدددددددار  التدددددي تناولتهددددددا بنددددداء ع ددددددى االخدددددت ى إمددددددا فددددددي 

عددددددددددت اآلراء حددددددددول مفهدددددددددوم تالمكددددددددان أو الزمددددددددان أو ط قددددددددا ل ظددددددددروى السددددددددا دة ولقددددددددد 
 التنمية ويمكن إيراد  عضها فيما ي ي:

ا عم يدددددددة معقددددددددة شدددددددام ة تضدددددددم جواندددددددب الحيددددددداة االقتصدددددددادية والسياسدددددددية تعددددددرى   نهددددددد
 واالجتماعية والثقافية وااليدولوجية.

كمددددددا تعددددددرى   نهددددددا الشددددددكل المعقددددددد مددددددن ا جددددددراءات أو العم يددددددات المتتاليددددددة والمسددددددتمرة 
مضدددددددمون واتجدددددداه وسدددددددرعة الت يدددددددر التددددددي يقدددددددوم بهددددددا ا نسدددددددان ل ددددددتحكم  قددددددددر مدددددددا فددددددي 

 مع من المجتمعات بهدى إش اع حاجاته.الثقافي والحضاري في مجت

وتعدددددددرى كدددددددذل    نهددددددددا ظدددددددا رة اجتماعيدددددددة نشدددددددد ت مدددددددع نشددددددد ة ال شددددددددر المسدددددددتقر فددددددددزاد 
 ا نتا  وتطورت التجارة وظهرت الحضارات المخت فة ع ى أرض المعمورة.

كمدددددا تعددددددرى   نهدددددا نشددددددال مخطدددددط يهدددددددى إلدددددى إحدددددددا  ت يدددددرات فددددددي الفدددددرد والجماعددددددة 
الخبددددددرات ومددددددن ناحيددددددة األداء وطددددددر  العمددددددل  ومددددددن والتنظدددددديم مددددددن حيدددددد  المع ومددددددات و 

ناحيدددددة االتجا ددددددات والسددددد و  ممددددددا يجعددددددل الفدددددرد والجماعددددددة صدددددالحين لشدددددد ل وظددددددا فهم 
نتاجية عالية.   كفاءة وا 

 ومن خ ل ما سب  فإن  ذه التعارتا تشتر  في عدة نقال أ مها:
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 تعتبر التنمية عم ية شام ة ومستمرة. .1

 ل مجتمع نحو األحسن مع االنتفاع من الت يير.التنمية  ي عم ية ت يير ونقل  .2

 تهدى التنمية إلى تنمية الموارد وا مكانات الداخ ية ل مجتمع. .3

وع يدددددددده فددددددددإن التعرتددددددددا ا جرا ددددددددي ل تنميددددددددة   ندددددددده عم يددددددددة شددددددددام ة ومسددددددددتمرة وموجهدددددددددة 
وواعيددددددة تمدددددد  جوانددددددب المجتمددددددع جميعهددددددا  وتحددددددد  ت يددددددرات كميددددددة وكيفيددددددة وتحدددددددوالت 

اء  مسددددددددددتو  المعيشدددددددددددة لكددددددددددل أفددددددددددراد المجتمددددددددددع والتحسدددددددددددن  يك يددددددددددة تسددددددددددتهدى االرتقدددددددددد
 30المستمر لنوعية الحياة فيه  االستخدام األمثل ل موارد وا مكانات المتاحة. "

 عن األمم المتحدة مفاده أن التنمية م أول تعرتا ل تنمية1946صدر في عام 

"  دددددي مجموعدددددة الوسددددددا ل والطدددددر  التددددددي تسدددددتخدم  قصددددددد توجيددددده جهددددددود األ دددددالي مددددددع 
سددددددد طات العامددددددددة  مددددددددن أجددددددددل تحسددددددددين مسدددددددتوي الحيدددددددداة مددددددددن النددددددددواحي االقتصددددددددادية ال

خددددددرا   ددددددذه المجتمعددددددات  واالجتماعيدددددة والثقافيددددددة فددددددي المجتمعددددددات القوميددددددة والمح يددددددة  وا 
 من عزلتها  لتشار  إيجابيًا في الحياة القومية  وتسهم في تقدم ال  د "

تنميددددة يكددددداد ُيجمددددع ع يدددددة قددددددمت  ي ددددة األمدددددم المتحدددددة تعرتفددددًا أخدددددر ل  1956وفددددي عددددام 
كددددددل المشدددددددت  ين  التنميددددددة والتخطددددددديط  والددددددذي مددددددد داه أن التنميددددددة  دددددددي " العم يددددددة التدددددددي 
يمكدددددن بهدددددا توحيدددددد الجهدددددود لكددددددل المدددددواطنين والحكومدددددة لتحسدددددين الظدددددروى االجتماعيددددددة 
واالقتصددددددددادية فددددددددي المجتمعددددددددات المح يددددددددة والقوميددددددددة لمسدددددددداعدتها ع ددددددددى االندددددددددما  فددددددددي 

 .تقدمها   قصى قدر مستطاعسهام في حياة األمة وا 

فدددددي الفقدددددرة 1986لألمدددددم المتحددددددة الصدددددادر فدددددي سدددددنة  41/128وجددددداء فدددددي القدددددرار رقدددددم 
الثانيددددددة مددددددن الدي اجددددددة  ددددددد ن التنميددددددة عم يددددددة اقتصدددددددادية واجتماعيددددددة وثقافيددددددة وسياسدددددددية 
شددددددددام ة تسددددددددتهدى التحسددددددددين المسددددددددتمر لرفا يددددددددة السددددددددكان   سددددددددر م واألفددددددددراد جمدددددددديعهم 
                                                                 

رك، المفتوحة، الدنم محمد، جابر يوسف، استحالة التنمية االقتصادية دون تنمية بشرية، االكاديمية العربية 30 
 .8، ص 2011
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النشدددددطة والحدددددرة والهادفددددة  فدددددي التنميدددددة وفددددي التوزتدددددع العدددددادل ع ددددى أسدددددا  مشدددداركتهم  
 ل فوا د الناجمة عنها.

 م:1955تعرتا  ي ة األمم المتحدة عام 

 ددددددددي " العم يددددددددة المرسددددددددومة لتقدددددددددم المجتمدددددددددع جميعدددددددده اجتماعيددددددددًا واقتصدددددددداديًا  وتعتمدددددددددد 
شراكه "   قدر ا مكان ع ى م ادرة المجتمع المح ي وا 

االجتمددددددددداعي فددددددددددي  ي دددددددددة األمددددددددددم المتحددددددددددة: "تنميددددددددددة تعرتدددددددددا المج ددددددددد  االقتصددددددددددادي و 
المجتمدددددددع مدددددددن ا جدددددددراءات الشدددددددام ة التددددددددي تسدددددددتخدم لرفدددددددع مسدددددددتو  المعيشدددددددة وتركيددددددددز 

   ". ا تمامها أساسًا ع ى المناط  الرتفية
 تعرتا إدارة التعاون الدولية التا عة لألمم المتحدة:

م ل تخطدددددددديط عم يدددددددة ل عمدددددددل االجتمدددددددداعي تسددددددداعد أفددددددددراد المجتمدددددددع ع دددددددى تنظدددددددديم أنفسددددددده
والتنفيدددددذ عدددددن طرتددددد  تحديدددددد مشددددداك هم واحتياجددددداتهم األساسدددددية  والتكامدددددل بدددددين الخطدددددط 
الفرديدددددددة والجماعيددددددددة لمقاب ددددددددة احتياجددددددداتهم  والقضدددددددداء ع ددددددددى مشددددددداك هم  والعمددددددددل ع ددددددددى 
تنفيددددددددذ  دددددددددذه الخطددددددددط  االعتمددددددددداد ع ددددددددى المدددددددددوارد الذاتيددددددددة ل مجتمدددددددددع  واسددددددددتكمال  دددددددددذه 

الماديدددددددة مدددددددن جانددددددب الم سسدددددددات الحكوميدددددددة المددددددوارد  الخددددددددمات والمسددددددداعدات الفنيددددددة و 
 واأل  ية من خار  المجتمع المح ي.

  النمو: .2

" نددددددا  عددددددددة تعدددددددارتا ل نمددددددو االقتصدددددددادي  وع دددددددى العمددددددوم يمكدددددددن أن نعدددددددرى النمدددددددو  
طددددرى الفدددددرد فدددددي محددددديط   الزتددددادة المسدددددتمرة فدددددي كميدددددة السدددد ع والخددددددمات المنتجدددددة مدددددن

 يددددددر أندددددده  نددددددا  مددددددن يعددددددرى النمددددددو االقتصددددددادي  الزتددددددادة الكميددددددة  قتصدددددادي معددددددين ا
 لكل من الدخل القومي والناتد القومي

النمدددددو والهيكددددددل االقتصددددددادي" يعددددددرى  " فددددددي كتا دددددده " S .Kuznets أمدددددا االقتصددددددادي"
النمددددو االقتصددددادي كدددددما ي ددددي " النمددددو االقتصدددددادي  ددددو أساسددددًا ظددددا رة كميددددة؛ و التدددددالي 

ل سدددددددددكان والنددددددددداتد  دي لب دددددددددد مددددددددا  الزتدددددددددادة المسددددددددتمرةيمكددددددددن تعرتدددددددددا النمددددددددو االقتصدددددددددا
 الفردي".
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طرتددددددد  الزتدددددددادة فدددددددي  ويعرفدددددده " جدددددددون رتفدددددددوار" بددددددد التحدددددددول التددددددددرتجي ل قتصددددددداد عددددددن
ه اتجددددددا ا نتدددددا  أو الرفا يددددددة  حيددددد  الوضددددددعية التددددددي يصدددددل إليهددددددا االقتصدددددداد  دددددي فددددددي

لزتدددددادة و صدددددفة أكثدددددر دقدددددة يمكددددن تعرتدددددا النمدددددو   ا واحددددد نحدددددو الزتدددددادة لهدددددذه األخيددددرة 
فدددددي إجمدددددالي الددددددخل الدددددداخ ي ل ب دددددد مدددددع كدددددل مدددددا يحققددددده مدددددن زتدددددادة فدددددي نصددددديب الفدددددرد 

الحقيقددددددي  و التددددددالي مددددددن  دددددذه التعددددددارتا يمكددددددن أن نسددددددتخر  الخصددددددا ص  مدددددن الدددددددخل
 التالية:

ع ى الزتادة في الدخل الداخ ي ل ب د أن يترتب عنها الزتادة في دخل الفرد  يجب  .1
صادي  و ع ارة عن معدل نمو الدخل الوطني الحقيقي  أي أن معدل النمو االقت
 مطروح من معدل النمو السكاني.

أن تكون الزتادة في دخل الفرد حقيقية  أي أن الزتادة النقدية فيدخل الفرد مع عزل  .2
 أثر معدل التضخم.

المد  الطوتل  أي أنها ال تختفي  مجرد أن  يجب أن تكون الزتادة في الدخل ع ى .3
 تختفي األس اب.

يقصددددد  دددددالنمو االقتصددددادي ت ددددد  الزتددددادة فددددي ا نتدددددا  المح ددددي والتدددددي يعبددددر عنددددده ومندددده 
 النددددددددداتد الددددددددددوطني الخددددددددددام( والتدددددددددي ينبثدددددددددد  عنهددددددددددا  PNB النددددددددداتد الددددددددددداخ ي(  PIBب 

زتدددددادة فددددددي متوسددددددط نصدددددديب كددددددل فددددددرد مدددددن ا نتددددددا  حيدددددد  الندددددداتد المح ددددددي ا جمددددددالي 
 ضافة لمخت ا القطاعات االقتصاديةيساوي: مجموعة القيم الم

  ير:الت .3
الت ير  و التحول الذي يقع في التركيب السكاني ل مجتمع أو في أنمال ع قاته أو في 

التقدم  لىإقيمه ومعاييره التي ت ثر في أفراده والت ير ال ي دي  الضرورة والحتمية 
  31واالزد ار."

ماية ح"لقد فطن رجال البي ة والصناعة ع ى السواء منذ زمن طوتل إلى زتا الم ادلة بين 
حة ير  أن الصير جديد البي ة والنمو االقتصادي. وتجب ع ينا ات اع أس وب تفك
 32االقتصادية والبي ية  دفان مترا طان وتدعم أحد ما اآلخر."

                                                                 
ناصر، سمير، التنمية اهدافها ابعادها، الجزائر،  31 

2010.http://0503samira.maktoobblog.com/74/ 

 نيتن ديزاي، األمين العام لألمم المتحدة لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة 32 
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  و ير المستدامةوتوض  الشكل التالي مقارنة بين مفهوم التنمية المستدامة 

 33 مفهوم التنمية المستدامة  المقارنة  التنمية  ير المستدامة 8شكل

                                                                 
دليل تفعيل التنمية المستدامة في التخطيط، وزارة الشؤون البلدية والقروية الرياض،  33 

 3ه، ص  1426

التنمية 

المستدامة

البيئة

التنمية

الصحة

التنمية غير 

مالئمة

البيئة

الصحة

التنمية



 

48 
 

تتط ددددددددب التنميددددددددة المسددددددددتدامة تحسددددددددين ظددددددددروى المعيشددددددددة لجميددددددددع سددددددددكان العددددددددالم دون 
زتددددددددادة اسددددددددتخدام مواردندددددددددا الطبيعيددددددددة إلدددددددددى مددددددددا يتجدددددددداوز قددددددددددرة كوكددددددددب األرض ع دددددددددى 

كدددددددل التحمددددددل. وفدددددددي حددددددين أن التنميدددددددة المسدددددددتدامة قددددددد تسدددددددت زم إجدددددددراءات مخت فددددددة فدددددددي 
منطقددددة مدددددن منددددداط  العدددددالم  فدددددإن الجهدددددود الراميدددددة إلدددددى بنددددداء نمدددددط حيددددداة مسدددددتدام حقدددددا 

 تتط ب التكامل بين ا جراءات المتخذة في ث ثة مجاالت ر يسية:
 النمو االقتصادي والعدالة 

تضدددددمن عدالددددددة توزتددددددع المددددددوارد االقتصددددددادية بدددددين سددددددكان العددددددالم اجمددددددع   ددددددض النظددددددر 
 .عن مستوي التقدم الخاص بدولهم

  حفظ الموارد الطبيعية والبيئة
يقددددداى الت ددددددو    ذات تددددد ثير فعددددداليجدددددب إيجددددداد ح دددددول  ل حدددددد مدددددن اسدددددته   المدددددوارد  وا 

 وحفل الموا ل الطبيعية.

  التنمية االجتماعية 
والرعايدددددددة الصدددددددحية ال دددددددذاء والتع ددددددديم والطاقدددددددة جميدددددددع شدددددددعوب العدددددددالم لهدددددددا الحددددددد  فدددددددي 

ع ددددددى المجتمدددددددع العددددددالمي أن يكفدددددددل . وعنددددددد العنايدددددددة بهددددددذه االحتياجدددددددات  يجددددددب والمدددددداء
أيضددددددددا احتددددددددرام النسدددددددديد الثددددددددري الددددددددذي يمث دددددددده التنددددددددوع الثقددددددددافي واالجتمدددددددداعي  واحتددددددددرام 

وتمكدددددين جميددددددع أعضددددداء المجتمددددددع مددددددن  الفعالددددددة  ومشددددداركتها المجتمعيددددددةالمددددددرأة حقدددددو  
 أداء دور م في تقرتر مستقب هم.

تحقي   إلىفالتنمية المستدامة تم استخدامها ع ى مد  العقود الماضية كع ارة لإلشارة 
االحتياجات ال زمة لتخفيض الفاقة من خ ل نمو اقتصادي يحفل صحة النظام البي ي 

 وكذل  حفل مخزون المصادر الطبيعية. 
 تتعدد تعرتفات التنمية المستدامة 
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تي ت بي احتياجات الحاضر دون النيل من قدرة األجيال "التنمية المستدامة  ي التنمية ال
 34المقب ة ع ى ت بية احتياجاتها".

ة " التنميدة التي ت بي المتط  دات الحداليدة مع األخدذ  عين االعت دار إمكدانيدة األجيدال القدادمد
 35ع ى ت بية متط  اتهم"

أن تخل  دون "أنها التنمية التي تهيئ ل جيل الحاضددددر متط  اته األسدددداسددددية والمشددددروعة  
ر :   أو  ع ددددارة أخ قدددددرة المحيط الطبيعي ع ى أن يهيئ لألجيددددال التدددداليددددة متط  دددداتهم

دون المسدداومة ع ى قدرة األجيال المقب ة ع ى الوفاء  اسددتجا ة التنمية لحاجات الحاضددر
 36 حاجاتها"

"التنمية التي تفي  احتياجات الحاضددددددر دون المسددددددا   قدرة األجيال المقب ة ع ى الوفاء 
 37 احتياجاتها".
  والمستدامةيوض  مقارنة بين ك  من التنمية العادية  والجدول التالي

 38 والمستدامة مقارنة بين كال من التنمية العادية  2جدول 

 التنمية المستدامة التنمية العادية البيان

ا جميع موارد يتوظ هدفها
المجتمع المادية والطبيعية 
وال شرتة من أجل زتادة 
الدخل وتحسين الحالة 

ت بية حاجات الحاضر دون 
المساومة ع ى قدرة األجيال 
 .القادمة في ت مين حاجتهم

                                                                 
 1987ل بي ة التنمية  تقرتر برونت ند( مستقب نا المشتر : تقرتر ال جنة العالمية  34 
برنامد التع يم البي ي التربية البي ية مرجع عن البي ة العالمية مركز ع وم صحة البي ة والمهنة  مرجع سب   35 

 9ذكره  ص 
  2005عدلي  عماد الدين  ورقة عمل حول التنمية المستدامة ل صحاري الش كة العربية ل بي ة والتنمية  را د(  36 

 http://www.aoye.org/desert.doc 10ص 
 ة إدارة الش ون االقتصادية واالجتماعية شع التقرتر الموجز  األمم المتحدة -لتنمية السكان والبي ة وا 37 

 4-3  ص 2001  نيوتور   ST/ESA/SER.A/202السكان  وثيقة رقم 
 4دليل تفعيل التنمية المستدامة في التخطيط  مرجع سب  ذكره  ص  38 

http://www.hrdiscussion.com/ext.php?ref=http://www.aoye.org/desert.doc
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االقتصادية وتحسين 
الرفا ية االجتماعية 

 . االسته  

األبعاد 
 االقتصادية 

في المقام األول زتادة 
 .االقتصاديةالتنمية 

ت يير أنمال االسته   
بتخفيض مستوي استه   
الطاقة وتحسين كفاءتها 
والحد من التفاوت في 

 .الدخل

حماية الموارد الطبيعية من  . ير موجودة األبعاد البيئية 
الض ول ال شرتة ومعدالت 
االسته   المرتفعة في 
استخدام المحفزات 
والمعج ت لألنشطة 

 .األوليةاالقتصادية 

األبعاد 
 التكنولوجية

استخدام التكنولوجيا األولية 
 .لزتادة ا نتا 

استخدام تكنولوجيا متطورة 
أنظا وأكف  في استه   
 .الطاقة وتق يل االن عاثات

الموارد الطبيعية المتاحة   ركائزها 
المنشآت االقتصادية  

ر و  : ا نتا وأدوات 
األموال واألسوا  والطاقة 

 .الخامالمواد 

وحدة المصير  االستدامة  
الديمقراطية  المشاركة 
الشعبية  القيم والعدالة 
 .والمساواة وترشيد السكان
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 ا دما  والتشاور -التمكين 

 الحكم-

 

 التنوع البيولوجي / المرونة 
 الت و -الموارد الطبيعية 

 

 المستدامة  ومؤشرات التنميةأبعاد  .3
ل تنميدددددددة  األ عدددددداد أو الميدددددددادين الر يسدددددددية الث ثدددددددة الشددددددكل التدددددددالي تمثدددددددل ر و  المث ددددددد 

فدددددددددي  وترمددددددددي الميدددددددددان االقتصددددددددادي المسددددددددتدامة: االقتصددددددددادية واالجتماعيددددددددة والبي يددددددددة.
األسدددددا  إلدددددى تحسددددددين رفددددداه ا نسدددددان  وذلدددددد  فدددددي المقدددددام األول مددددددن خددددد ل الزتددددددادات 

البي ددددددددي ع ددددددددى حمايددددددددة سدددددددد مة  وتركددددددددز الميدددددددددان  فدددددددي اسددددددددته   السدددددددد ع والخدددددددددمات.
   ومرونة النظم ا يكولوجية.

ع ددددددددى تقويددددددددة الع قددددددددات ال شددددددددرتة وتحقيدددددددد  الطموحددددددددات  ويشددددددددد الميدددددددددان االجتمدددددددداعي
وتظهددددددر أمث ددددددة ل ددددددروا ط بددددددين الميددددددادين الث ثددددددة  طددددددول أضدددددد ع   الفرديدددددة والجماعيددددددة.

وتظهدددددددددر داخدددددددددل المث ددددددددد  القضدددددددددايا الهامدددددددددة  مثدددددددددل ت يدددددددددر المندددددددددا  والفقدددددددددر   المث دددددددد .
 وا نصاى واالستدامة و ي تتفاعل مع الميادين الث ثة جميعا.

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 39العناصر الرئيسية للتنمية المستدامة والصالت المتبادلة  9شكل

                                                                 
39  
http://www.grida.no/publications/other/ipcc_tar/?src=/climate/ipcc_tar/vol4

/arabic/065.htm 

 العناصر االقتصادية
 العناصر الرئيسية للتنمية المستدامة والصالت المتبادلة

 االستقرار-الكفاءة  –النمو  

 العناصر البيئية العناصر االجتماعية
 االنصاى بين االجيال

 القيم والثقافة

 الفقر

 االنصاى

 االستدامة

http://www.grida.no/publications/other/ipcc_tar/?src=/climate/ipcc_tar/vol4/arabic/065.htm
http://www.grida.no/publications/other/ipcc_tar/?src=/climate/ipcc_tar/vol4/arabic/065.htm
http://www.grida.no/publications/other/ipcc_tar/?src=/climate/ipcc_tar/vol4/arabic/065.htm


 

52 
 

الم حل أن التنمية المستدامة تتضمن أ عادا متعددة تتداخل فيما بينها من ش ن التركيز 
ع ى معالجتها إحراز تقدم م مو  في تحقي  التنمية المستهدفة  ويمكن ا شارة  نا إلى 

ع ة  ي كل من األ عاد االقتصادية وال شرتة والبي ية أربعة أ عاد حاسمة ومتفا
 .والتكنولوجية

 أبعاد التنمية المستدامة .3.1

 
 

 ا عاد التنمية المستدامة من اعداد ال اح 10شكل
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 40 األبعاد االقتصادية .3.1.1

 حصة االستهالك الفردي من الموارد الطبيعية .3.1.1.1

قياسا ع ى مستو  نصيب الفرد من الموارد  الب دان يست  ون  عض  حل أن سكان ي
لة حي  ُتعد كل دو  النامية.الطبيعية في العالم  أضعاى ما يستخدمه سكان الب دان 

مس ولة عن جميع ما تسته كه ضمن حدود ا السياسية  ويشمل ذل  المنتجات التي يتم 
فال صمة البي ية ل عض الب دان الص يرة مثل   .استيراد ا ل رض االسته   المح ي

أن استه   الطاقة الناجمة عن  ايضاومن ذل   الدول.العديد من  ع ىاالمارات تتفو  
مرة  و و في ب دان  33 دالنفط وال از والفحم في الواليات المتحدة أع ى منه في الهند ب

مرات في المتوسط منه " أع ى  عشر OCDEمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية ال "
 في الب دان النامية مجتمعة.

 إيقاف تبديد الموارد الطبيعية .3.1.1.2

تحسين مستو  ي فالتنمية المستدامة تت خص  البي ية الكبيرة ال صمةذات  النس ة ل ب دان  
حدا  ات إجراء تخفيضات متواص ة من مستويت يير جذري في أس وب الحياة ب الكفاءة وا 

ذري حم ت توعية ت ير  شكل ج ل طاقة والموارد الطبيعية وذل  عبراالسته   المبددة 
نمال ت يير أو الخضراء  والتوجه ل ح ولمن اس وب الحياة المترى في ت   الب دان 

االسته   التي تهدد التنوع البيولوجي في الب دان األخر  دون ضرورة  كاسته    عض 
والبد في  ذه العم ية من الت كد من عدم  .الدول ل منتجات الحيوانية المهددة  االنقراض
 تصدير الض ول البي ية إلى الب دان النامية. 

 

                                                                 

داخ ة في االجتماع السنوي لنقا ة ل مزتد انظر: اديب  عبد الس م  ا عاد التنمية المستدامة  م 40 
   بتصرتا.2002المهندسين الزراعيين التا عة ل تحاد الم ربي ل ش ل  
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 مسؤولية البلدان المتقدمة عن التلوث وعن معالجته .3.1.1.3

كما ذكر من قبل ُتعد كل دولة مس ولة عن جميع ما تسته كه ضمن حدود ا السياسية  
ويشمل ذل  المنتجات التي يتم استيراد ا ل رض االسته   المح ي. كما تسا م المنتجات 
التي تقوم الدولة بتصدير ا إلى الخار   مثل النفط وال از في ال صمة البي ية ل دولة التي 

وتقع ع ى الب دان الصناعية مس ولية خاصة في قيادة التنمية  تقوم  استه كها.
المستدامة  ألن استه كها المتراكم في الماضي من الموارد الطبيعية مثل المحروقات 
و التالي إسهامها في مشك ت الت و  العالمي كان كبيرا بدرجة  ير متناس ة. يضاى 

 ع ية والتقنية وال شرتة الكفي ة   ن تضطإلى  ذا أن الب دان ال نية لديها الموارد المال
 الصدارة في استخدام تكنولوجيات أنظا وتستخدم الموارد  كثافة أقل  وفي القيام بتحوتل 
اقتصادياتها نحو حماية النظم الطبيعية والعمل معها  وفي تهي ة أس اب ترمي إلى تحقي  

 ة والخدمات االجتماعيةنوع من المساواة واالشتراكية ل وصول إلى الفرص االقتصادي
خاصة الدول النامية الب دان األخر   وتصدير ا الي  ومشاركتها داخل مجتمعاتها

  اعت ار أن ذل  استثمار في مستقبل الكرة األرضية.الناحية التكنولوجية  والمت خرة من

 تقليص تبعية البلدان النامية .3.1.1.4

دراسة  ال نية والفقيرة يحتا  إلىوثمة جانب من جوانب الروا ط الدولية فيما بين الب دان 
دقيقة. ذل  أنه  القدر الذي ينخفض  ه استه   الموارد الطبيعية في الب دان الصناعية  
يت اط  نمو صادرات  ذه المنتجات من الب دان النامية وتنخفض أسعار الس ع األساسية 

ساعد اجا ماسا. ومما يبدرجة أكبر  مما يحرم الب دان النامية من إيرادات تحتا  إليها احتي
ع ى تعويض  ذه الخسا ر  االنط   من نمط تنموي يقوم ع ى االعتماد ع ى الذات 
لتنمية القدرات الذاتية وت مين االكتفاء الذاتي و التالي التوسع في التعاون ا ق يمي  وفي 
  التجارة فيما بين الب دان النامية  وتحقي  استثمارات ضخمة في رأ  المال ال شري

 والتوسع في األخذ  التكنولوجيات المحسنة.
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 التنمية المستدامة لدى البلدان الفقيرة .3.1.1.5

وتعني التنمية المستدامة في الب دان الفقيرة تكرت  الموارد الطبيعية أل راض التحسين 
المستمر في مستويات المعيشة. ويعتبر التحسين السرتع  كقضية أخ قية  أمر حاسم 

في الما ة من سكان العالم المعدمين في الوقت الحالي. ويحق   20 النس ة ألكثر من 
التخفيا من عبء الفقر المط   نتا د عم ية  امة  النس ة ل تنمية المستدامة  ألن  نا  
روا ط وثيقة بين الفقر وتد ور البي ة والنمو السرتع ل سكان والتخ ا الناجم عن التارتخ 

اسية  لرأسمالية. أما الذين ال ت بى لهم احتياجاتهم األساالستعماري والت عية المط قة ل قو  ا
والذين ربما كان  قا هم ع ى قيد الحياة أمرا مشكوكا فيه  فيصعب أن نتصور   نهم 
سيهتمون  مستقبل كرتنا األرضية  ولي   نا  ما يدعو م إلى تقدير مد  ص حية 

ة ألطفال في محاولة لزتادتصرفاتهم ل ستدامة  كما أنهم يجنحون إلى االستزادة من ا
 القوة العام ة لألسرة ولتوفير األمن لشيخوختهم.

 المساواة في توزيع الموارد .3.1.1.6

ة كل من مس ولي  يخفيا من عبء الفقر وتحسين مستويات المعيشة مس ولية التأن 
طبيعي  انها ح  وقدراته كماحد سواء كل حسب امكانياته  والفقيرة ع ىالب دان ال نية 
وتتمثل في جعل فرص الحصول ع ى  تمييز قو  االفراد بدون تفرت  او من ادني ح

الموارد والمنتجات والخدمات فيما بين جميع األفراد داخل المجتمع أقرب إلى المساواة. 
فالفرص  ير المتساوية في الحصول ع ى التع يم والخدمات االجتماعية وع ى األراضي 

ختيار و ير ذل  من الحقو  السياسية  تشكل والموارد الطبيعية األخر  وع ى حرتة اال
المساواة تساعد ع ى تنشيط التنمية والنمو االقتصادي  حاجزا  اما أمام التنمية. فهذه

 الضرورتين لتحسين مستويات المعيشة.
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 الحد من التفاوت في المداخيل .3.1.1.7

فالتنمية المستدامة تعني إذن الحد من التفاوت المتنامي في الدخل وفي فرص الحصول 
تاحةلكافة المواطنين دون ع ى الرعاية الصحية   ير األراضي الواسعة و  حيازة تمييز وا 

 ذين ال يم كون أرضا أو ل مهندسين الزراعيين العاط ين كما  و الش ن  النس ة ل المست  ة
كسابها الشرعية ل  دنا وكذا تقدي م القروض إلى القطاعات االقتصادية  ير الرسمية وا 

 اركة المجتمعيةوالمش وتحسين فرص التع يم والرعاية الصحية  النس ة ل مرأة في كل مكان
. وتجب ا شارة إلى أن سياسة تحسين فرص الحصول ع ى األراضي ع ي قدم المساواة

ة لعبت دورا حاسما في تحفيز التنمية السرتعوالتع يم و ير ذل  من الخدمات االجتماعية 
 والنمو في اقتصاديات النمور اآلسيوية مثل ماليزتا وكورتا الجنوبية وتايوان.

 تقليص االنفاق العسكري  .3.1.1.8

االولوية في ميزانيات ا  ب الدول ل حد الذي قد يعو   لهاالنفا  العسكري منذ قرون 
من الحقو   األدنىالحد  ع ىحصول مواطنيها  حتى وتطور ا اوتنمية  عض الدول 

أن التنمية المستدامة يجب أن تعني في جميع الب دان تحوتل األموال من ا نفا    والرعاية
ع ى األ راض العسكرتة وأمن الدولة إلى ا نفا  ع ى احتياجات التنمية. ومن ش ن 

حوت ها وتالعسكرتة  المكرسة اآلن لأل راض إعادة تخصيص ولو جزء ص ير من الموارد
 إلسراع  التنمية  شكل م حو .المدني سواء موارد مالية او  شرتة ل ل قطاع

 األبعاد البشرية  .3.1.2

 تثبيت النمو الديموغرافي .3.1.2.1
دول ال وخصوصا في مستوي العالم ع ىان المشا د ل زتادة المطردة في نمو السكان 

االمكانيات و دون رقا ة او تقنين  شكل يفو  الموارد  فيهالفقيرة حي  يحد   شكل م ال  
مما يحد  ض وطا حادة ع ى الموارد الطبيعية وع ى قدرة الحكومات ع ى توفير  المتوافرة

التنمية المستدامة ع ى تحقي  تقدم كبير في سبيل تثبيت نمو السكان   الخدمات. وتعني
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دالت مستمر ل سكان لفترة طوت ة و معو و أمر بدأ يكتسب أ مية  ال ة  لي  ألن النمو ال
شبيهة  المعدالت الحالية أص   أمرا مستحي  استحالة واضحة فقط  بل كذل  ألن النمو 
السرتع ل سكان في ب د أو منطقة ما يحد من التنمية  ويق ص من قاعدة الموارد الطبيعية 

 المتاحة  عالة كل ساكن.

 مكانة الحجم النهائي للسكان .3.1.2.2

 خصوصا معو الموارد البي ية  ع ىلحالية ل نمو السكاني تمثل عم ية ض ط المستويات ا
 أن حدود قدرة األرض ع ى  لألرضاالسته    ير المنظم او المراعي ل حدود البي ية 

إعالة الحياة ال شرتة  ير معروفة بدقة. وتوحي ا سقاطات الحالية  في ضوء االتجا ات 
م يار نسمة  و و  11,6الم سيستقر عند حوالي الحاضرة ل خصو ة    ن عدد سكان الع
كان  و ض ط السحتى  المستويات الحالية فان أكثر من ضعا عدد السكان الحاليين. 

عامل متنام من عوامل تدمير المساحات الخضراء وتد ور التربة وا فرال في است  ل 
 .خر الحياة البرتة والموارد الطبيعية األ

 أهمية توزيع السكان .3.1.2.3

الطاقة البي ية لكل مو ل لها حدود معينة ال تستطيع تجاوز ا وعدم مراعات ت   الطاقات 
خاصة ه  ن لتوزتع السكان أ ميتف ما ي دي الي تد ور وت و  البي ة ولذل  واالحمال كثيرا

 ية عواقب بي فهي ذاتتوسيع المناط  الحضرتة  والسيما تطور المدن الكبيرة مع 
ركيز النفايات والمواد الم وثة فتتسبب في كثير من األحيان في ضخمة. فالمدن تقوم بت

ان ان  جرة سكأوضاع لها خطورتها ع ى النا  وتدمر النظم الطبيعية المحيطة بها. 
 ت   المدن وع ية يجب ع ىالقري ل مدن الحضرتة سعيا وراء الرز  يزتد من االحمال 

اذ  طاء حركة الهجرة إلى المدن  واتخالنهوض  التنمية القروية النشيطة ل مساعدة ع ى إ
تدابير سياسية خاصة من قبيل اعتماد ا ص ح الزراعي واعتماد تكنولوجيات ت دي إلى 

 التق يص إلى الحد األدنى من اآلثار البي ية ل تحضر.
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 االستخدام الكامل للموارد البشرية .3.1.2.4

االط   ان تم است  لها  شكل س يم فهي ككافة  ع ىان الموارد ال شرتة من ا م الموارد 
استخداما كام  وذل   هااستخدامالمدي الطوتل و  ع ىالموارد يجب االستثمار فيها 

بتحسين التع يم والخدمات الصحية ومحاربة الجوع. ومن المهم  صورة خاصة أن تصل 
نا نا ية ومن  الخدمات األساسية إلى الذين يعيشون في فقر مط   أو في المناط  ال

فإن التنمية المستدامة تعني إعادة توجيه الموارد أو إعادة تخصيصها لضمان الوفاء أوال 
 االحتياجات ال شرتة األساسية مثل تع م القراءة والكتا ة  وتوفير الرعاية الصحية األولية  

ين الرفاه سوالمياه النظيفة. والتنمية المستدامة تعني فيما وراء االحتياجات األساسية تح
االجتماعي  وحماية التنوع الثقافي  واالستثمار في رأ  المال ال شري بتدرتب المدربين 
والعام ين في الرعاية الصحية والفنيين والع ماء و ير م من المتخصصين الذين تدعو 

 إليهم الحاجة الستمرار التنمية.

 الصحة والتعليم .3.1.2.5

ذل   مع األ عاد األخر  ل تنمية المستدامة. منثم إن التنمية ال شرتة تتفاعل تفاع  قويا 
مث  أن السكان األصحاء الذين نالوا من الت ذية الجيدة ما يكفيهم ل عمل  ووجود قوة 
العمل الحسنة التع يم  أمر يساعد ع ى التنمية االقتصادية. ومن ش ن التع يم أن يساعد 

لوجي وموارد التربة والتنوع البيو المزارعين و ير م من سكان ال ادية ع ى حماية ال ا ات 
 حماية أفضل.

 أهمية دور المرأة .3.1.2.6

في ا  ب المجتمعات فهي من حي  الكثافة السكانية تمثل جزء  لدور المرأة أ مية خاصة
في كثير من ف والمحافظة ع يهم.االسرة  وتع يم افرادعن تربية  و ي المس ولةكبير منها 

 الزراعات المعيشية  والرعي وجمع الحطب ونقل  الب دان النامية يقوم النساء واألطفال
الماء  و م يستخدمون معظم طاقتهم في الطبخ  ويعتنون  البي ة المنزلية م اشرة. والمرأة 
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 ع ارة أخر   ي المدبر األول ل موارد والبي ة في المنزل كما أنها  ي أول من يقدم الرعاية 
رجال ها ا  مال الصار  مقارنة  صحة اللألطفال ومع ذل  فكثيرا ما ت قى صحتها وتع يم

ر م  حسنأصحة  ع ىل حصول وتع يمهم. والمرأة األكثر تع يما  لديها فرص أكبر في 
كما ان   همع ي ل محافظةالفقر وق ة االمكانيات فالصحة والنظافة الجسدية تحتا  لفهم 

ع يمها رأة وتأطفالها أكثر صحة. ومن ش ن االستثمار في صحة المان يكون  ع ىتساعد 
 أن يعود ع ى القاب ية ل ستدامة  مزايا متعددة.

 األسلوب الديموقراطي االشتراكي في الحكم .3.1.2.7

لهم  تتسن وتطوتر ا انادارة ش ون معيشتهم  ع ى أقدران السكان المح يين دا ما  م 
البي ة  النا  دراية  طبيعة أكثرالفرصة ل مشاركة في اتخاذ القرارات الخاصة بهم فهم 

ع يها.  والمحافظةتطوتر المكان  ع ىتساعد  واحتياجاتها واالساليب التيالمحيطة بهم 
إن التنمية المستدامة ع ى المستو  السياسي تحتا  إلى مشاركة من تمسهم القرارات   ثم

تي ال لفي التخطيط لهذه القرارات وتنفيذ ا  وذل  لسبب عم ي  و أن جهود التنمية ا
تشر  الجماعات المح ية كثيرا ما يصيبها ا خفا . لذل  فإن اعتماد النمط الديموقراطي 

 االشتراكي في الحكم يشكل القاعدة األساسية ل تنمية ال شرتة المستدامة في المستقبل.

 األبعاد البيئية  .3.1.3

 إتالف التربة، استعمال المبيدات، تدمير الغطاء النباتي والمصايد .3.1.3.1

عدم التعامل الس يم مع البي ة ومراعاة الموارد  ير  النس ة لأل عاد البي ية ن حل أن 
المتجددة ي دي في النهاية لتد ور البي ة كما ان تجرتا االراضي الزراعية الستخدمها 

 تعرتة التربة وفقدان إنتاجيتها ي ديان إلى التق يص من   تها ل بناء او بيع تربتها و 
من دا رة ا نتا  مساحات كبيرة من األراضي الزراعية. كما أن ا فرال وتخرجان سنويا 

ل شر واالضرار  صحة ا المياهفي استخدام األسمدة ومبيدات الحشرات ي دي إلى ت وت  
أما الض ول ال شرتة والحيوانية  فإنها تضر  ال طاء الن اتي وال ا ات أو  والحيوانات.
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ايد كثيرة و نا  مص الصحي.  من ناحية الصرى كبير في الت و  وتسهم  شكل تدمر ما
لألسما  في المياه العذ ة أو المياه ال حرتة يجري است  لها فع   مستويات  ير 

 مستدامة  أو أنها توش  أن تص   كذل .

 حماية الموارد الطبيعية .3.1.3.2

سواء ة موارد الطبيعية ال زممن ال وما تشم هالموا ل والتنمية المستدامة تحتا  إلى حماية 
سكان توسع في ا نتا  لت بية احتياجات الوفي نف  الوقت يوجد حاجة ل الوقود ل  ذاء او 

اآلخذين في التزايد  و ذه األ داى يحتمل تضاربها  ومع ذل  فإن الفشل في صيانة 
ي األ ذية فموارد تعتمد ع يها الزراعة كفيل  حدو  نقص من  وما تشم هالموا ل الطبيعية 
 نا  . وتعني التنمية المستدامةمستوي العالم ع ىوزتادة ازمة ال ذاء  في المستقبل

يات   وكذل  استحدا  وتبني ممارسات وتكنولوجوالتكنولوجيال موارد  استخداما أكثر كفاءة
وارد في االستخدام سواء ل مزراعية محسنة تزتد ال  ة. و ذا يحتا  إلى اجتناب ا سراى 

لعالمية تفو  المواصفات ا   شكالية او اجهاد التربة او زتادة استخدام المبيدات سواء المال
استخدام األسمدة الكيميا ية والمبيدات حتى ال ت دي إلى  والترشيد فيل زراعة االمنة 

تد ور األنهر وال حيرات  وتهدد الحياة البرتة  وت و  األ ذية ال شرتة وا مدادات الما ية. 
ي استخدام الري استخداما حذرا  واجتناب تم ي  أراضي المحاصيل وتش عها و ذا يعن
  الماء.

 صيانة المياه .3.1.3.3

تمثل نس ة عالية من مجمل الكرة االرضية اال ان الصال  ل ستخدام منها  المياهر م ان 
وفي  عض المناط  تقل إمدادات المياه  وتهدد السحب يشكل ندرة عالية في  ذا المورد 

األنهار  استنفاد ا مدادات المتاحة  كما أن المياه الجوفية يتم ضخها  معدالت  ير من 
 مياهالالصرى سواء الصحي او الصناعي او الزراعي يتم في مصادر  مستدامة. كما أن

 ت و  المياه السطحية والمياه الجوفية  يسبب في معالجة ممااو  القرب منها دون اعادة 
ات في كل ب د تقرت ا. والتنمية المستدامة تعني صيانة المياه وتهدد ال حيرات والمص 
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بوضع حد ل ستخدامات المبددة وتحسين كفاءة ش كات المياه. و ي تعني أيضا تحسين 
نوعية المياه وقصر المسحو ات من المياه السطحية ع ى معدل ال يحد  اضطرا ا في 

ية المسحو ات من المياه الجوف النظم ا يكولوجية التي تعتمد ع ى  ذه المياه  وقصر
 ع ى معدل تجدد ا.

 تقليص مالجئ األنواع البيولوجية .3.1.3.4

لمتاحة يق ص من الم جئ ا والت و  ممافي التد ور  والنظم ا يكولوجية الموا لوتواصل 
تطيع ة  أو التي تسفلق ة التي يدير ا ال شر إدارة مكثوالن اتية   استثناء ا الحيوانية لألنواع

ع.   كما أن انقراض األنواع الحيوانية والن اتية  خذا في التسار البي ة المست نسة العي  في
والتنمية المستدامة في  ذا المجال تعني أن يتم صيانة ثراء األرض في التنوع البيولوجي 
لألجيال المقب ة  وذل  بإ طاء عم يات االنقراض وتدمير الم جئ والنظم ا يكولوجية 

ن أ  مكن وقفها.بدرجة كبيرة وا 

 حماية المناخ من االحتباس الحراري  .3.1.3.5

صة في الموارد وخصوصا الخا واالسته كات الكبيرةان التطور السرتع في الصناعات 
درجات  لت يرات في وأدت وال  ى الجويكثيرة مضرة  البي ة  الن عاثات الطاقة ادي 

تدمير  أدت اليو  لبيولوجيةالفيزتا ية وا والنظم الج رافيةاستقرار المنا    زعزعتالحرارة 
والتنمية المستدامة تعني عدم المخاطرة بإجراء ت ييرات  الحامية لألرض. األوزون ط قة 

كبيرة في البي ة العالمية بزتادة مستو  سط  ال حر  أو ت يير أنمال سقول األمطار 
وال طاء الن اتي  أو زتادة األشعة فو  البنفسجية يكون من ش نها إحدا  ت يير في 

 الفرص المتاحة لألجيال المقب ة. 
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 وجيةاألبعاد التكنول  .3.1.4

            استعمال تكنولوجيات أنظف في المرافق الصناعية .3.1.4.1

ان اال تمام  شقين الصناعة  األول و و الصناعات ال سيطة القا مة ع ى المواد الخام 
ناعات الش  اآلخر فهو الص والنسيد أمامثل تعدين المعادن والصناعات ال ذا ية والج دية 

كثيرا ما ت دي المراف  الصناعية إلى ت وت  ما يحيط بها الع م ان  المتقدمة معالتقنية 
ما لمن  واء ومياه وأرض. وتتم الحد من تدف  النفايات وتنظيا الت و  بنفقات كبيرة 

تحم ها وتواجه  ةالب دان الناميتستطيع  والتي المن تكنولوجيا متطورة عالية التقنية  تط  ه
ى حد دفقة في كثير منها ال يخضع ل رقا ة إلفإن النفايات المت فيها مشك ة في التحكم 

كبير. ومع  ذا ف ي  الت و  نتيجة ال مفر منها من نتا د النشال الصناعي. وأمثال  ذه 
النفايات المتدفقة تكون نتيجة أيضا لإل مال واالفتقار إلى فرض العقو ات االقتصادية. 

 . وأكف  وتعني التنمية المستدامة  نا التحول إلى تكنولوجيات أنظا

 األخذ بالتكنولوجيات المحسنة وبالنصوص القانونية الزاجرة .3.1.4.2

والتكنولوجيات المستخدمة اآلن في الب دان النامية كثيرا ما تكون أقل كفاءة وأكثر تسب ا 
ا استخدام الت الصناعية. وعندفي الت و  من التكنولوجيات المتاحة في الب دان  كنولوجي

 ة الخاصةوالدولي والمواصفات الوطنيةيجب االخذ في االعت ار األخذ  المعايير المحسنة 
رامد تدرتبية المس ولين ط قا لب. تدرتب الفنيين و وحماية البي ة والصحة المهنية الس مة 

ولوجيا ع ى والمستخدمة ل تكنتنظمها الجهة المصدرة ل تكنولوجيا  تدرتب الدولة المستوردة 
  مواصفاتل والع جية ط قادارات الصناعية الخاصة  الصيانة الوقا ية اعداد االتنفيذ و 

 وتخطيط واستخدام األراضيالمواقع  ل تكنولوجيا. تحديدمن خ ل الدول المصدرة 
استخدام التكنولوجيا الحديثة في منشآت ذات المخاطر  وخاصة عند المناط  الصناعية 

المنشآت   دارةولوجيا أن يوضحوا موردي التكن والحواد  الجسيمة. ع ىالكبر  
طر الصحية المخا والتكنولوجيا عنفي الدول المستقب ة ل تقنية  والس طات المتخصصة
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سراع والتنمية المستدامة تعني ا  والمحيط البي يع ى س مة العام ين  والبي ية وأثر ا
لعقو ات في ا األخذ  التكنولوجيات المحسنة  وكذل   النصوص القانونية الخاصة  فرض 

 ذا المجال وتطبيقها. ومن ش ن التعاون التكنولوجي سواء  االستحدا  أو التطويع 
لتكنولوجيات أنظا وأكف  تناسب االحتياجات المح ية الذي يهدى إلى سد الفجوة بين 
الب دان الصناعية والنامية أن يزتد من ا نتاجية االقتصادية  وأن يحول أيضا دون مزتد 

 وحتى تنج   ذه الجهود  فهي تحتا  أيضا إلى استثمارات  في نوعية البي ة.من التد ور 
كبيرة في التع يم والتنمية ال شرتة  والسيما في الب دان األشد فقرا. والتعاون التكنولوجي 
يوض  التفاعل بين األ عاد االقتصادية وال شرتة والبي ية والتكنولوجية في سبيل تحقي  

 التنمية المستدامة.

 الحراري  واالحتباسلمحروقات ا .3.1.4.3

فقد زادت  ءان لم يتم محاولة معالجة  شكل كا االحت ا  ستكون اضراره القادمة كارثية
مواسم الشتاء دف ًا خ ل ث ثة عقود مضت  أن أنشطة  شرتة مثل تكرتر النفط ومحطات 
الطاقة وعادم السيارات أس اب مهمة الرتفاع حرارة الكون  فال ازات المسب ة ل حت ا  
تتراكم في   ى األرض نتيجة أنشطة  شرتة مما يتسبب في ارتفاع المتوسط العالمي 

ألمطار الحمضية التي تصيب مناط  كبيرة  واالحت ا  الحراري الذي يهدد ا  و ل حرارة. 
بت ير المنا .   فإن معظم الع ماء متفقون ع ى أن أمثال  ذه االن عاثات ال يمكن لها 
أن تستمر إلى ما ال نهاية سواء  المستويات الحالية أو  مستويات متزايدة  دون أن تتسبب 

يكون ل ت ييرات التي تترتب عن ذل  في درجات الحرارة في احترار عالمي ل منا . وس
رتعا سسط  ال حر فيما  عد والسيما إذا جرت الت ييرات  ومستويات األمطاروأنمال سقول 

مدمرة ع ى النظم ا يكولوجية وع ى رفاه النا  ومعاشهم  والسيما  النس ة لمن   ثار
 يعتمدون اعتمادا م اشرا ع ى النظم الطبيعية.
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 الحد من انبعاث الغازات .3.1.4.4

من المتوقع الن عاثات  ازات االحت ا  الحراري الر يسية أن ترتفع بنس ة عالية إذا لم 
السياسات الصحيحة  يمكن إ طاء االرتفاع في مستو   إضافية. و ات اعتتخذ تدابير 

ن اتخاذ بدو   ازات االحت ا  الحراري في ال  ى الجوي وتثبيتها في نهاية المطاى.
دابير إضافية من جانب الحكومات فإن ان عاثات  ازات االحت ا  الحراري الر يسية ت

الستة د و ي ثاني أكسيد الكربون  والميثان  وأكسيد النتروز  وسداسي ف ورتد الكبرتت  
د من المتوقع أن HFCsوالميثان الث ثي الف ورات  PFCsومرك ات الكربون البيرف ورتة 

خ ل الفترة ما بين  %70زادت ان عاثات  ذه ال ازات بنس ة قدر ا  تزتد زتادة  ا  ة. وقد
وترمي التنمية المستدامة في  ذا المجال إلى الحد من المعدل .2004وعام  1970عام 

 صورة كبيرة من استخدام  الحد عبرالعالمي لزتادة ان عا  ال ازات الحرارتة. وذل  
يجاد مصادر أخر  ل طاقة  مدا فالتنمية   د المجتمعات الصناعيةالمحروقات  وا 

 المستدامة تعني استخدام المحروقات   كف  ما يستطاع في جميع الب دان.

 األوزون الحيلولة دون تدهور طبقة  .3.1.4.5

والتنمية المستدامة تعني أيضا الحي ولة دون تد ور ط قة األوزون الحامية لألرض. وتمثل 
ا جراءات التي اتخذت لمعالجة  ذه المشك ة سا قة مشجعة: فاتفاقية كيوتو جاءت 

التعاون    وتوض    نلألوزون ل مطال ة  التخ ص تدرتجيا من المواد الكيميا ية المهددة 
ر البي ة العالمية  و أمر مستطاع. لكن تعنت الواليات المتحدة الدولي لمعالجة مخاط

األمرتكية واعتداد ا   ن قوتها أص حت فو  إرادة المجتمع الدولي جع ها ترفض التوقيع 
 ع ى  ذه االتفاقية ما دام أن ال أحدا يستطيع إج ار ا ع ى ذل .

األقل   ي أربعة أ عاد ع ىيحتا  تحقي   دى التنمية المستدامة إلى إحراز تقدم متزامن ف
 ي األ عاد االقتصادية  وال شرتة والبي ية والتكنولوجية. و نا  ارت ال وثي  فيما بين  ذه 
األ عاد المخت فة  وا جراءات التي تتخذ في إحدا ا من ش نها تعزتز األ داى في  عضها 

ين يما فيما باآلخر. ومن ذل  مث  أن االستثمار الضخم في رأ  المال ال شري  والس
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لى ا سراع في تثبيت عدد السكان   الفقراء  يدعم الجهود الرامية إلى ا ق ل من الفقر  وا 
لى الحي ولة دون مزتد من التد ور لألراضي والموارد   لى تضيي  الفوار  االقتصادية وا  وا 

لى السماح  التنمية العاج ة واستخدام مزتد من التكنولوجيات الناجعة في جميع ا  ب دان.لوا 

واالبتكار التكنولوجي  و في حد ذاته موضوع محوري مت اين الجوانب. فاالستدامة تتط ب 
ت ييرا تكنولوجيا مستمرا في الب دان الصناعية ل حد من ان عا  ال ازات ومن استخدام 
الموارد من حي  الوحدة الواحدة من الناتد. كما يتط ب ت يرا تكنولوجيا سرتعا في الب دان 

ية  والسيما الب دان اآلخذة  التصنيع  لتفادي تكرار أخطاء التنمية  وتفادي مضاعفة النام
الضرر البي ي الذي أحدثته الب دان الصناعية. والتحسين التكنولوجي  و بدوره أمر  ام 

 في التوفي  بين أ داى التنمية وقيود البي ة.

كن  ذا ممارسات الحالية  لوتتط ب التنمية المستدامة ت ييرا جو رتا في السياسات وال
الت يير لن يت تى  سهولة  ولن يت تى أبدا بدون قيادة قوية وجهود متص ة ونضاالت 

   مستمرة من طرى القو  العام ة والشعوب المقهورة في ب دان كثيرة.

 مؤشرات التنمية المستدامة .3.2

 فائدة مؤشرات التنمية المستدامة  .3.2.1

معينة  ظا رة ع ىالمقيا  االسهل ل ت يير الذي يحد   كونهتن ع ا مية الم شر من 
لتقييم  دمواالماكن المخت فة ويستخيستخدم لمقارنة الظوا ر في الفترات  انهعبر الزمن كما 

فهو يوفر الدليل ع ي حدو  حد  معين او مدي تحق   بها أداء المنظومة التي يرت ط 
معين  تجاهافرصة لتقييم التقدم في يكون لدي متخذي القرارات ال  عينها   حي ا داى 
ن ع ى أن تكو من منط   الحرص وضع واستخدام م شرات التنمية المستدامة ولقد تم 

 م  مة و القرارات المتع قة  التنمية المستدامة مرتكزة ع ى مع ومات صحيحة  وناجعة  
 المناس ة.ومتاحة في ال حظة 
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مالي وقيا  التيارات المخت فة ل موارد أو إن الم شرات المعتادة مثل الناتد المح ي ا ج
 تقوم ال وا دفها فهي    عاد العدم ارت اطها   االستدامةالت و  ال تعك  دا ما مفهوم 

 قة.دقيال تخدم  شكل كبير عند الحاجة لوجود قياسات  ولذل نف  المعايير  ع ى

 ذه  تشكللذل   فإن وضع م شرات ل تنمية المستدامة أص حت ضرورتة من أجل أن "
الم شرات قاعدة ذات فا دة  دارة جميع جوانب التنمية المستدامة. إن  ذه الب ورة تسهم 
في تحوتل المع ومات المتاحة إلى صي  أكثر قاب ية ل ستخدام بهدى اتخاذ القرار 
وموجهة نحو جماعات المستفيدين  أي تحوتل التقييمات الع مية واالجتماعية واالقتصادية 

 41 "ات قاب ة ل ستخدام في التخطيط وا ع م.إلى مع وم

 برنامج األمم المتحدة لمؤشرات التنمية المستدامة  .3.2.2

  وافقت لجنة التنمية المستدامة  دارة الش ون االقتصادية 1995في دورتها الثالثة عام "
لضمان المتا عة الفع ية  1992واالجتماعية لألمم المتحدة  التي أنش ت في ديسمبر 

األمم المتحدة ل بي ة والتنمية  ع ى برنامد عمل  ش ن م شرات التنمية المستدامة  لم تمر
ي طي الجوانب االجتماعية  واالقتصادية  والبي ية  والم سسية ل تنمية المستدامة. وقد 

ولة عن م شرات جماعات أساسية متدخ ة كوكاالت مس أسهمت منظمات حكومية و 
 معينة  في ب ورة  ذا البرنامد.

ضافة إلى تعزتز األنشطة الحالية الخاصة بجمع البيانات المتع قة  التنمية المستدامة  و  ا 
فقد ط ب من الب دان ع ى الخصوص إي ء ا تمام خاص لميادين مثل العوامل 
الديمو رافية  وتخطيط المدن  والفقر  والصحة  وح  الحصول ع ى الموارد وكذل  

اب  واألطفال المعاقين  والع قة القا مة بين  ذه المجموعات الخاصة مثل النساء  والش 
 الميادين ومشك ة البي ة.

                                                                 
األمم المتحدة ال جنة االقتصادية ألفرتقيا  االجتماع الساد  عشر ل جنة الخبراء الحكومية الدولية   41

 7  ص2001  الم رب  ECA/TNG/SRDC/ICE/XVI/8وثيقة رقم 
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مية المستدامة  ي  الخصوص التوصل إن ال اية من برنامد عمل لجنة األمم المتحدة ل تن
  إلى قا مة  م شرات ل تنمية المستدامة مكيفة ع ى المستو  2001إلى حدود عام 

ات حي  يمكن قياسها واستخدامها في ب دان ذات مستويالوطني  وتتسم  المرونة الكافية  
تنموية مخت فة ومتناسقة ع ى نحو يمكن من إجراء المقارنات ووضع  ذه الم شرات تحت 

 تصرى صانعي القرار ع ى المستو  الوطني.

م شرًا ل تنمية المستدامة ُنشرت في  134ويحتوي برنامد العمل ع ى قا مة مكونة من 
في وثيقة تعرى  اسم " الكتاب األزر ".  ذه الم شرات  1966 شهر أ سط  من عام

مجمعة في أربع ف ات كبيرة  ي االقتصادية  واالجتماعية  والبي ية  والم سسية  ومنظمة 
تركيز  وضعية  إجا ة. وكل م شر من  ذه الم شرات مبين  الك سيكي:ط قًا لإلطار 

من  لحساب  ومعايير اختيار الم شرفي  طاقة منهجية مفص ة تبين التعرتا  ومنا د ا
طرى منظمة األمم المتحدة. وقد ُط ب من الب دان أن تختار من بين  ذه الم شرات ت   

 التي تتواف  مع أولوياتها الوطنية  وأ دافها و اياتها.

ل تنمية  134ُط ب من  عض الب دان من جميع أقاليم العالم أن تختبر الم شرات الد 
ب ورتها لجنة األمم المتحدة ل تنمية المستدامة  قصد تح يل انط اقها ع ى المستدامة التي 

مكانية ترقيمها.  أوضاعها وا 

ومن البديهي أن م شرات التنمية المستدامة المقترحة من طرى األمم المتحدة ليست قاب ة 
مع حقا   ت   الب دان. و  في جميع األوضاع لكونها ال تعك  ل تطبي  أو االستخدام

يمكنها أن تشكل إطارا مرجعيا  رساء م شرات تعك  إلى أفضل قدر ممكن ذل   
 42 "ا شكاليات والحقا   االقتصادية  واالجتماعية  والبي ية لت   الب دان.

 معايير إعداد مؤشرات جيدة للتنمية المستدامة: .3.2.3
 . والحجمان تناسب اال داى القومية من حي  المدي  .3.2.3.1

                                                                 
 7-6المرجع الساب   ص ص  42
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 الر يسية لتحقي  التنمية المستدامة.   األ داىترت ط  .3.2.3.2
 وقاب ة ل فهم.  وواضحة و سيطةأن تكون سه ة  .3.2.3.3
 ان تتناسب مع قدرات الحكومات الوطنية.  .3.2.3.4
 مرنة  حي  تكون قاب ة ل تكيا ط قا ل مستقبل.  .3.2.3.5
 محدودة من حي  العدد. .3.2.3.6
 شكل موث  ويمكن  والمع ومات المتاحةالبيانات  ع ىتعتمد  .3.2.3.7

 تحديثها.
شي ا أساسيا وجو رتا لصحة المجتمع االقتصادية أو أن تعك   .3.2.3.8

 االجتماعية أو البي ية طوت ة األمد ع ى مر األجيال.
أن تكون واضحة ويمكن تحقيقها أي ب ساطة يستطيع المجتمع  .3.2.3.9

 وتقب ها.فهمها 
 بها.ن تكون قاب ة ل قيا  ويمكن التنب  أ .3.2.3.10
 متاحة.أن تكون ذات قيم حدية  .3.2.3.11
ا ويمكن التحكم فيه ل قيا  يرات قاب ة أن توض  ما إذا كانت المت .3.2.3.12

 أم ال.
 . تستطيع توقع الت يرات التي تحد  في المستقبل أن .3.2.3.13
 بيانات ذات س س ة زمنية.  ع ىأن تعتمد  .3.2.3.14
 أن تكون ذات ص ة  السياسات. .3.2.3.15

ين  ي تحديد األساليب المستخدمة في إعداد أي م شر بوضوح وأن  :النواحي الخاصة
يتم توظيفها بدقة وأن تكون مقبولة اجتماعيا وع ميا وأن يكون من السهل إعادة 

 إنتاجها.
  معنى أن الم شر يشير إلى اتجا ات نموذجية إذا استخدم كل سنة. :الحساسية للزمن
ي اثناء ف مراعاتهاالم شرات التي يجب  ع ىالتالية سوى نورد امث ه  وخ ل الصفحات

 43المستدامة وسبل التنميةالعمل لتطبي  مفا يم 

                                                                 
 Indicators of,United Nation Commission on Sustainable Development انظر: 43

Sustainable Development Framework and Methodologies, United Nation, New 
303.-York, 2001, P.300 
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 القسم االول المحاور االجتماعية:

 المؤشر االول المساواة االجتماعية

 اعداد الباحث من االجتماعيةمؤشر المساواة  وكيفية قياستعريف  3جدول 

 يقاس المؤشركيف  تعريف المؤشر

تعتبر المساواة أحد أ م القضايا االجتماعية 
في التنمية المستدامة  إذ تعك  إلى درجة 
كبيرة نوعية الحياة والمشاركة العامة 
والحصول ع ى فرص الحياة. وترت ط 
المساواة مع درجة العدالة والشمولية في 
توزتع الموارد واتاحة الفرص واتخاذ 

 حصول ع ىالقرارات. وتتضمن فرص ال
العمل والخدمات العامة ومنها الصحة 
والتع يم والعدالة. والمساواة يمكن أن تكون 
مجاال ل مقارنة والتقييم داخل الدولة نفسها 

ا فة. ومن القضايوكذل  بين الدول المخت 
قضايا مكافحة الفقر  الهامة المرت طة 

ل المساواة بين الرجوتوزتع الدخل   ال طالة
  تمكين األق يات العرقية والدينية  والمرأة

 وعدالة الفرص ما بين األجيال. 

وقد تم اختيار م شرتن ر يسيين لقيا  
 :و ماالمساواة االجتماعية 

 : الفقر-1

ويقا  عن طرت  نس ة السكان الذين 
يعيشون تحت خط الفقر  ونس ة السكان 

العاط ين عن العمل من السكان في 
  .سن العمل

 في النوع االجتماعي:  المساواة-2 

ويمكن قياسها من خ ل حساب مقارنة 
معدل أجر المرأة مقارنة  معدل أجر 

  .الرجل
 

 

  

                                                                 

  1  عدد25 وم الهندسية  مج دديب رتدة  التخطيط من اجل التنمية المستدامة  مج ة جامعة دمش  ل ع
  497-492  ص ص 2009

 م2006وردم  اتر محمد ع ي  مرصد البي ة األردنية  
 2010كردي احمد السيد كيا يمكن قيا  التنمية المستدامة كنانة اون الين  
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 المؤشر الثاني الصحة العامة

 من اعداد الباحث مؤشر الصحة العامة وكيفية قياستعريف  4جدول 

 كيف يقاس المؤشر تعريف المؤشر

ما بين الصحة   نا  ارت ال وثي 
والتنمية المستدامة  فالحصول ع ى مياه 
شرب نظيفة و ذاء صحي ورعاية 
صحية دقيقة  و من أ م م ادئ التنمية 
المستدامة. و العك   ف ن الفقر وتزايد 
التهمي  السكاني وت و  البي ة المحيطة 
و  ء المعيشة كل ذل  ي دي إلى 
تد ور األوضاع الصحية و التالي فشل 

التنمية المستدامة. وفي معظم  تحقي 
دول العالم النامي  فإن الخدمات 
الصحية والبي ية العامة لم تتطور  شكل 
يوازي تطور السو  واالقتصاد و  ء 

 عض  21المعيشة. وقد وضعت األجندة 
األ داى الخاصة  الصحة وأ مها تحقي  
احتياجات الرعاية الصحية األولية 

رة والسيطوخاصة في المناط  الرتفية  
ع ى األمراض المعدية  وحماية 
المجموعات الهشة  مثل األطفال وك ار 
السن( وتق يص األخطار الصحية 

 الناجمة عن الت و  البي ي

 :أما الم شرات الر يسية ل صحة فهي
 حالة التغذية:  -1
 .وتقا   الحاالت الصحية لألطفال 

 :الوفاة -2
وتقا   معدل وفيات األطفال تحت 

لعمر المتوقع عند خم  سنوات  وا
 الوالدة
 اإلصحاح:  -3

ويقا  بنس ة السكان الذين يحص ون 
ع ى مياه شرب صحية ومربوطين 

  . مراف  تنقية المياه
 الرعاية الصحية: -4
وتقا  بنس ة السكان القادرتن ع ى  

الوصول إلى المراف  الصحية  ونس ة 
التطعيم ضد األمراض المعدية لد  

  .الحمل األطفال ونس ة استخدام موانع
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 المؤشر الثالث التعليم

 من اعداد الباحث مؤشر التعليم وكيفية قياستعريف  5جدول 

 كيف يقاس المؤشر تعريف المؤشر

يعتبر التع يم  و و عم ية مستمرة طوال 
العمر متط  ا ر يسيا لتحقي  التنمية 
المستدامة. وقد تم التركيز ع ى التع يم 

حي   21فصول وثيقة األجندة في كل 
أن التع يم أ م الموارد التي يمكن أن 
يحصل ع يها النا  لتحقي  النجاح في 
الحياة. و نا  ارت ال حسابي م اشر ما 
بين مستو  التع يم في دولة ما ومد  
تقدمها االجتماعي واالقتصادي. وفي 

فإن التع يم يتمحور  21وثيقة األجندة 
ادة توجيه حول ث ثة أ داى  ي إع

التع يم نحو التنمية المستدامة  وزتادة 
فرص التدرتب وزتادة التوعية العامة. وقد 
حققت الكثير من دول العالم نجاحا 
م موسا في التع يم وفي تدرتب سكانها 
ع ى المع ومات الحديثة ولكن ال يزال 
  نا  الكثير من الجهد الذي ين  ي بذله.

  :أما م شرات التع يم فهي

 مستوى التعليم: -1
ويقا  بنس ة األطفال الذين يص ون  

إلى الصا الخام  من التع يم 
  .االبتدا ي

 محو األمية: -2
ويقا  بنس ة الك ار المتع مين في  

 المجتمع
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 المؤشر الرابع السكن 

 من اعداد الباحث مؤشر السكن وكيفية قياستعريف  6جدول 

 يقاس المؤشركيف  تعريف المؤشر

أن توفر المسكن والم ج  المناسب  و 
من أ م احتياجات التنمية المستدامة  
ومع أنه يعتبر من األساسيات في العالم 
المتقدم فإن العديد من الدول والكثير من 
الف ات االجتماعية المحرومة ال تجد 
م و  لها. أن شرول الحياة وخاصة في 

 ضعالمدن الكبيرة تت ثر دا ما  الو 
االقتصادي ونس ة نمو السكان والفقر 
وال طالة وكذل  سوء التخطيط العمراني 
والحضري. وتشكل عم ية الهجرة من 
المناط  الرتفية إلى المدن أحد أ م 
أس اب زتادة المستوطنات ال شرتة 
العشوا ية ونس ة المتشردين واول   الذين 
يعيشون في ظروى صع ة وال يجدون 

وقهم ا نسانية في الم و  الم  م لحق
 العي  في مسكن  من ومرت  ومستقل.

وتقا  حالة السكن في م شرات التنمية 
المستدامة عادة  م شر واحد  و نس ة 

مساحات السقوى في األبنية لكل 
شخص. ومع أن  ذا الم شر عادة ما 

ه والبناء المتركز فإن االزدحاميرت ط مع 
لم يتم تطوتر م شر  خر أفضل منه 

  . عد
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 المؤشر الخامس االمن

 من اعداد الباحث مؤشر االمن وكيفية قياستعريف  7جدول 

 كيف يقاس المؤشر تعريف المؤشر

يتع   األمن في التنمية المستدامة 
 األمن االجتماعي وحماية النا  من 
الجرا م  فالعدالة والديمقراطية والس م 

ع ى وجود االجتماعي تعتمد جميعا 
نظام متطور وعادل من ا دارة األمنية 
التي تحمي المواطنين من الجرتمة 
ولكنها بنف  الوقت ال تثير الق   
االجتماعي أو تمار  س طاتها في 
ا ساءة إلى األفراد وتحترم حقو  
ا نسان. وال ش  أن الفاصل ما بين 
الديمقراطية واألمن دقي  جدا واألنظمة 

نية المتطورة  ي التي االجتماعية واألم
تستطيع أن تحق  توازنا بين  ذين 
األمرتن يسا م في تطوتر التنمية 
المستدامة. ومن األمور المرت طة  األمن 

الجرا م  21والتي ركزت ع يها األجندة 
ضد األطفال والمرأة وجرا م المخدرات 
واالست  ل الجنسي و ير ا مما يقع في 

 بنود األمن االجتماعي

ا  األمن االجتماعي عادة من وتتم قي
 100خ ل عدد الجرا م المرتك ة لكل 
 ألا شخص من سكان الدولة
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 المؤشر السادس السكان 

 من اعداد الباحث مؤشر السكان وكيفية قياستعريف  8جدول 

 كيف يقاس المؤشر تعريف المؤشر

 نا  ع قة عكسية واضحة وال جدال 
بين النمو السكاني والتنمية ع يها ما 

المستدامة  فك ما زاد معدل النمو 
السكاني في دولة ما أو منطقة ج رافية 
معينة زادت نس ة استه   الموارد 
 الطبيعية ونس ة التصنيع العشوا ي والنمو
االقتصادي  ير المستدام مما ي دي في 
النهاية إلى كل أنواع المشاكل البي ية 

مية تحقي  التن و التالي تق يل فرص
المستدامة. ومن المعروى أيضا ان 
النمو السكاني العالي المصحوب  الهجرة 
من الرتا إلى المدينة ي دي إلى 
ض وطات اقتصادية واجتماعية كبيرة 
لى سوء توزتع الدخل  ع ى الموارد وا 
وزتادة نس ة الفقر وال طالة حي  تعجز 
السياسات االقتصادية في معظم األحيان 

 فاء  احتياجات السكان األساسيةعن الو 

وقد أص حت النس ة الم وية ل نمو 
السكاني  ي الم شر الر يسي الذي يتم 

استخدامه لقيا  مد  التطور تجاه 
  .تخفيض النمو السكاني
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 القسم الثاني المحاور البيئية 
 المؤشر االول الغالف الجوي 

 من اعداد الباحث مؤشر الغالف الجوي  وكيفية قياستعريف  9جدول 

 كيف يقاس المؤشر تعريف المؤشر
 نا  العديد من القضايا البي ية الهامة التي 
تندر  ضمن إطار ال  ى الجوي 
وت يراته  ومنها الت ير المناخي وثقب 
األوزون ونوعية الهواء. وترت ط ت ثيرات 
 ذه القضايا  شكل م اشر مع صحة 

ما وتوازن النظام البي ي ك ا نسان واستقرار
أن ل عضها ت ثيرات  ير قاب ة ل نعكا  

 21والتراجع. وقد ا تمت وثيقة األجندة 
 مشاكل ال  ى الجوي ووضعت العديد 
من التوصيات  كما تم إقرار الكثير من 
المعا دات واالتفاقيات الدولية وا ق يمية 
لحماية المنا  ومقاومة ظا رة االحت ا  

الدفي ة ومنع استخدام المرك ات الحراري و 
التي تدمر ط قة األوزون وكذل  تحسين 
نوعية التقنيات البي ية لتق يل االن عاثات 
السامة والم وثات ال ازتة من المصادر 
الثابتة والمتحركة لتحسين نوعية الهواء. 
و الت كيد ف ن العوامل الر يسية وراء مشاكل 

فحم  ال  ى الجوي  ي استخدام ا نسان ل
الحجري ومصادر الطاقة الم وثة وان عاثات 
ثاني أكسيد الكربون والعديد من المرك ات 
والمواد الم وثة األخر  من المصانع 
 ووسا ل النقل والنشاطات ال شرتة األخر 

و نا  ث ثة م شرات ر يسية تتع   
 :  ال  ى الجوي و ي

 المناخي: التغير-1

وتتم قياسه من خ ل تحديد ان عاثات  
 .ثاني أكسيد الكربون 

 وتتم قياسه طبقة األوزون: ترقق-2
من خ ل استه   المواد المستنزفة 

 .لألوزون 
 الهواء: نوعية-3

وتتم قياسها من خ ل تركيز م وثات  
الهواء في الهواء المحيط في المناط  

 الحضرتة
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 المؤشر الثاني االراضي
 من اعداد الباحث مؤشر االراضي وكيفية قياستعريف  10جدول 

 كيف يقاس المؤشر تعريف المؤشر
و ذه قضية معقدة و امة جدا وذات 
تشع ات كثيرة في ع قتها  التنمية 
المستدامة. فاألرض ال تتكون فقط من 
البنية الفيزتا ية وطبو رافية السط  بل 
أيضا من الموارد الطبيعية الموجودة فيها  
وحتى المياه التي تحتوتها والكا نات الحية 
التي تعي  ع يها. و التالي فإن طر  

ل استخدام األراضي  ي التي تحدد ووسا 
 شكل ر يسي مد  التزام الدول  التنمية 
المستدامة وتطبيقها لم اد ها. فاستخدامات 
األراضي تتط ب قرارات سياسية واقتصادية 
ع ى درجات متفاوتة من المس ولية 
والهرمية ا دارتة والسياسية  فقد تكون 

 أو مح ية أو حتى إق يميةقرارات وطنية أو 
شخصية. و التالي فإن طر  استخدامات 
األراضي  ي التي تحدد كيفية التعامل مع 
الموارد الطبيعية لألرض  والت و  الذي 
يصيبها وطر  العناية بها. وتعتمد وثيقة 

ع ى ضرورة استخدام منهد  21األجندة 
متكامل  دارة األنظمة البي ية واألراضي 

قدرة األراضي ع ى ي خذ  عين االعت ار 
تزوتد عم ية التنمية  الموارد وعدم 
استنزافها وكذل  حماية األراضي من 
الت و  والتد ور والتصحر و ير ا من 

 أشكال الت ثير ع ى الموارد

أما أ م الم شرات المتع قة 
 : استخدامات األراضي فهي

 :الزراعة  -1
وتتم قياسها  مساحة األراضي 
الك ية  المزروعة مقارنة  المساحة 

واستخدام المبيدات والمخص ات 
 .الزراعية

 :الغابات  -2
وتتم قياسها  مساحة ال ا ات مقارنة  

 المساحة الك ية لألرض  وكذل  
  .معدالت قطع ال ا ات

 :التصحر  -3
وتتم قياسه من خ ل حساب نس ة  

األرض المت ثرة  التصحر مقارنة 
 . مساحة األرض الك ية

 :الحضرنة  -4
وتتم قياسها  مساحة األراضي  

المستخدمة كمستوطنات  شرتة دا مة 
  .أو م قتة
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 المؤشر الثالث البحار والمحيطات والمناطق الساحلية

 من اعداد الباحث والمحيطات والمناطق الساحلية مؤشر البحار وكيفية قياستعريف  11جدول 

 كيف يقاس المؤشر تعريف المؤشر

 ما أن ال حار والمحيطات تش ل ما 
من مساحة الكرة األرضية  %70نسبته 

فإن إدارة  ذه المناط  الشاسعة  طرتقة 
مستدامة بي يا  و أحد أكبر التحديات 
التي تواجه ال شرتة  كما أنه من أصعب 
المهام نظرا لتعقيد األنظمة البي ية 
ل محيطات و شاشتها وكونها األقل 

 لع ماء. ومما يزتد مناستكشافا من قبل ا
أ مية  ذه األنظمة أن أكثر من ث   
سكان الكرة األرضية يعيشون في 
المناط  الساح ية و التالي تت ثر 
معيشتهم وأوضاعهم البي ية واالقتصادية 
واالجتماعية  حالة ال حار والكا نات التي 
تعي  فيها  خاصة أن النظام البي ي 
ال حري يشكل عادة أ م وسا ل كسب 
العي  والنشاطات االقتصادية لسكان 
المناط  الساح ية. وتواجه المحيطات 

ة العديد من المشاكل رتواألنظمة ال ح
البي ية منها الت و  الصادر عن 
السواحل  وتراجع ا نتاجية ال حرتة 
لمصا د األسما   وت و  نوعية مياه 

 ال حر و ير ا من المشاكل

أما الم شرات المستخدمة ل محيطات 
 :والمناط  الساح ية فهي

 المناطق الساحلية:   -1

وتقا  بتركيز الطحالب في المياه 
الساح ية  ونس ة السكان الذين يعيشون 

 في المناط  الساح ية

 :األسماك مصائد -2

وزن الصيد السنوي لألنواع التجارتة  
  .الر يسية
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 العذبة المياهالمؤشر الرابع 
 من اعداد الباحث العذبة المياهمؤشر  وكيفية قياستعريف  12جدول 

 كيف يقاس المؤشر تعريف المؤشر
ال ش  أن المياه  ي عصب الحياة 
الر يسي  و ي العنصر األكثر أ مية 
ل تنمية  وكذل  فهي من أكثر الموارد 
الطبيعية تعرضا ل ستنزاى والت و   وتجد 

مياه الكل الدول التي تتميز  ق ة مصادر 
نفسها في وضع اقتصادي واجتماعي 
صعب. وتعتبر أنظمة المياه العذ ة من 
أنهر و حيرات وجداول من أكثر األنظمة 
البي ية  شاشة وتعرضا ل ت ثيرات الس بية 
ل نشاطات ا نسانية كما أن إدارة الموارد 
الما ية  طرتقة مستدامة بي يا  ي من أ م 

ول التحديات والمصاعب التي تواجه د
العالم حاليا  وخاصة في منطقة الشر  
فرتقيا. وأص حت القضايا  األوسط وا 
الخاصة بنوعية وكمية المياه في مقدمة 
األولويات البي ية واالقتصادية في العالم  
و ما أن المياه العذ ة في ال الب مورد  ير 
متجدد ومعرض ل ستنزاى والت و   وفي 
 ظل التزايد السكاني وتكاثر متط  ات
التنمية ع ى المياه  فإن تخصيص كميات 
من المياه  شكل متوازن أل راض الشرب 
والتنمية وحماية األنظمة البي ية  ات مس لة 
تزداد تعقيدا وصعو ة وست قى من أخطر 
معيقات التنمية المستدامة في العالم في 

 العقود القادمة.

وتتم عادة قيا  التنمية المستدامة في 
ن ة  م شرتن ر يسييمجال المياه العذ 

  ما نوعية وكمية المياه. 
بتركيز  نوعية المياهوتقا  

األكسجين المذاب عضويا ونس ة 
 ال كتيرتا المعوية في المياه  

فتقا  من خ ل  كمية المياهأما 
حساب نس ة كمية المياه السطحية 
والجوفية التي يتم ضخها واستنزافها 

  .سنويا مقارنة  كمية المياه الك ية
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 المؤشر الخامس التنوع الحيوي 

 من اعداد الباحث مؤشر التنوع الحيوي  وكيفية قياستعريف  13جدول 

 كيف يقاس المؤشر تعريف المؤشر

قد تكون ع قة التنوع الحيوي  التنمية 
المستدامة  ير واضحة أحيانا  حي  
يعتقد ال عض أن التنوع الحيوي يعني 
فقط حماية الحيوانات والن اتات البرتة 
نشاء المحميات وأن ذل  يصطدم عادة  وا 
مع التقدم االقتصادي. ولكن التنوع 
الحيوي في الواقع من أ م عناصر التنمية 

إذ ال تعتبر حماية التنوع المستدامة 
الحيوي واج ا بي يا وأخ قيا فحسب  
لكنها أساسية لت مين التنمية المستدامة 
حي  تم ا قرار  الترا ط الوثي  بين 
التنمية والبي ة  فتوسع األولى أص   
مرت طا بجودة األخيرة ونظرا ل عتماد 
القوي ل قتصاديات الوطنية ع ى الموارد 

ية ية واألنواع واألنظمة البي الحيوية والوراث
فإن حماية التنوع الحيوي واالستخدام 
المستدام لعناصره وكذل  الموارد 
المتجددة األخر  يعتبر شرطا الستدامة 
التنمية. و نا  أيضا ارت ال أساسي بين 
العم يات االقتصادية وفقدان أو حماية 

 لوتتم قيا  التنوع الحيوي من خ 
م شرتن ر يسيين  ما األنظمة البي ية 
والتي يتم قياسها  حساب نس ة مساحة 

المناط  المحمية مقارنة  المساحة 
الك ية وكذل  مساحة األنظمة البي ية 

 الحساسة  

والم شر الثاني  و األنواع وتتم قياسها 
 حساب نسب الكا نات الحية المهددة 

  . االنقراض
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التنوع الحيوي. و نا  أيضا قيم 
ي. ل تنوع الحيو اقتصادية وتنموية  امة 

من  %75وع ى سبيل المثال ف ن حوالي 
األدوية التي يتم تداولها في العالم 
مصنوعة ومرك ة من ن اتات برتة ذات 
خصا ص طبية وع جية متميزة  و ذه 
الن اتات إذا ما فقدت من الطبيعة فإن 
قيمها الع جية قد تفقد أيضا. و ما أن 
 دالع م يتطور يوميا كما تت ير وتتزاي

مشاكل ا نسان يوميا فإن الكثير من 
الكا نات والن اتات والحيوانات أيضا 
والتي ال تعرى حاليا قيمها الع جية قد 
تقدم الح ول ل مشاكل القادمة. وكذل  
فإن حماية التنوع الحيوي تضمن   ن 
ت قى األنظمة البي ية تمار  أدوار ا 
الحيوية المعتادة في تنظيا البي ة 

منا  و ير ا. ومن المسا ل واستقرار ال
الهامة جدا في التنوع الحيوي االستخدام 
المستدام ل موارد الطبيعية أي الكا نات 
الحية من حيوانات ون اتات وأسما  من 
أجل الوفاء  احتياجات ا نسان ولكن 
بدون الت ثير س  ا ع ى توازن الطبيعة  

 و ذه مهمة صع ة أيضا
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 القسم الثالث المحاور االقتصادية 

 المؤشر االول البنية االقتصادية

 من اعداد الباحث مؤشر البنية االقتصادية وكيفية قياستعريف 14جدول 

 كيف يقاس المؤشر تعريف المؤشر
تسود في التح ي ت االقتصادية 
الرأسمالية حاليا الم شرات المتع قة 

عادة  يعك  Growthقتصادياال النمو 
النشال االقتصادي الرأسمالي ومعدل 
الدخل الفردي والقوة الشرا ية ضمن 
موازتن السو   ولكن مثل  ذه الم شرات 
ال تعطي فكرة واضحة عن حقيقة الت اين 
االقتصادي في توزتع الثروات أو 
مصادر الدخل كما أنها ال تعك  أبدا 
القيمة المستنزفة ل موارد الطبيعية التي 

امها في عم يات ا نتا . يتم استخد
ولذل  ف ن تطوتر م شرات اقتصادية 
مستدامة ولها ع قة م اشرة  التنمية 
وتعك  طبيعة ت ثير السياسات 

 ع ى الموارد الطبيعية  و في االقتصادية
ط يعة أولويات قيا  التنمية المستدامة. 
كما أن التحديات التي تضعها التجارة 

ته   العالمية وزتادة معدالت االس
تعطي إحساسا بنمو اقتصادي كبير 
ولكنه في الواقع يخفي حقيقة التد ور 
البي ي واالجتماعي الذي تسب ه 

  .السياسات االقتصادية الرأسمالية

و التالي فإن أ م م شرات البنية 
 :االقتصادية لدولة ما  ي كالتالي

ويمكن قياسه  االقتصادي: األداء-1
من خ ل معدل الدخل القومي ل فرد  
ونس ة االستثمار في معدل الدخل 

  .القومي
 التجارة:  -2
ويقا   الميزان التجاري ما بين الس ع  

 .والخدمات
 المالية: الحالة-3
وتقا  عن طرت  قيمة الدين مقابل  

الناتد القومي ا جمالي  وكذل  نس ة 
المساعدات التنموية الخارجية التي يتم 

تقديمها أو الحصول ع يها مقارنة 
  . الناتد القومي ا جمالي
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 أنماط اإلنتاج واالستهالك المؤشر الثاني

 من اعداد الباحث واالستهالكمؤشر انماط االنتاج  وكيفية قياستعريف  15جدول 

 كيف يقاس المؤشر تعريف المؤشر
و ذه  ي القضية االقتصادية الر يسية 
في التنمية المستدامة  إذ أن العالم الذي 
نعي  فيه يتميز  سيادة النزعات 
االسته كية في دول الشمال وأنمال 
ا نتا   ير المستدامة والتي تستنزى 
الموارد الطبيعية سواء في الشمال أو 
الجنوب. ويع م كل البي يين في العالم أن 
القدرة الطبيعية لموارد لكرة األرضية ال 
يمكن أن تدعم استمرار  ذه األنمال 
ا نتاجية واالسته كية وأنه ال بد من 
حدو  ت يير جذري في سياسات ا نتا  
واالسته   ل حفا  ع ى الموارد وجع ها 

احة أمام سكان العالم الحاليين  شكل مت
متساو  وكذل  أن ت قى متوفرة لألجيال 
القادمة. و ذه المس ولية  ي في األسا  
مس ولية الدول الصناعية والمتقدمة 
والتي تتسبب في استنزاى الموارد 
الطبيعية من خ ل ا نتا  المكثا 
والعادات االسته كية الم ال  فيها  بينما 

 جنوب تجهد في سبيل ت مينت قى دول ال
 االحتياجات األساسية لسكانها.

أما أ م م شرات األنمال ا نتاجية 
واالسته كية في التنمية المستدامة 

 :فهي
 المادة: استهالك-1
وتقا   مد  كثافة استخدام المادة في  

ا نتا   والمقصود  المادة  نا كل 
  .المواد الخام الطبيعية

وتقا  عن استخدام الطاقة:  -2
طرت  االسته   السنوي ل طاقة لكل 

فرد  نس ة الطاقة المتجددة من 
االسته   السنوي  وكثافة استخدام 

 .الطاقة
دارة النفايات:  -3 وتقا  انتاج وا 

 كمية أنتا  النفايات الصناعية 
نتا  النفايات الخطرة   والمنزلية  وا 

نتا  النفايات المشعة وا عادة تدوتر  وا 
 .النفايات

وتقا  النقل والمواصالت:  -4
 المسافة التي يتم قطعها سنويا لكل فرد 

مقارنة بنوع المواص ت   سيارة 
خاصة  طا رة  مواص ت عامة  دراجة 

  وا ية ...الخ
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 خصائص التنمية المستدامة .4
 ي ي:  عضها فيمال تنمية المستدامة عدة خصا ص نذكر مما سب  يتض  ان 

إضافة إلى ال عد الكمي  األسا  طوت ة المدي إذ يعد ال عد الزمني فيها  و  .4.1
 .والنوعي

 تراعي ح  األجيال القادمة في الموارد الطبيعية. .4.2

 تضع ت بية االحتياجات األساسية ل فرد في المقام األول. .4.3

 المحيط الحيوي في البي ة الطبيعية  كل محتوياته. ع ىتراعي الحفا   .4.4

 راء. الفق وخاصة اال تماماول ا دافها  من وتنميتهشري فيها يعد الجانب ال  .4.5

 .تاودينيا وحضار  وخصوصيتها ثقافياتراعي المحافظة ع ى تنوع المجتمعات  .4.6

ين الدول ب وتنظيم الع قةفي استخدام الموارد  والتكامل الدوليالتنسي   ع ىتقوم  .4.7
 والدول الفقيرةال نية 

  ومقوماتهاالمستدامة  واهداف التنميةاسس  .5

 اسس التنمية المستدامة  .5.1

تحقيددددددد  أمددددددرتن اساسددددددديين  مدددددددا الحدددددد  فدددددددي التنميدددددددة  ع دددددددىتعتمددددددد التنميدددددددة المسددددددتدامة "
فيقينددددددا أن حمايددددددة البي دددددددة  االنسدددددددان حقددددددو   وك  مددددددا مددددددنحمايددددددة البي دددددددة  والحدددددد  فددددددي

 والتمتدددددع  الصددددددحة اتدددددت مط  دددددا اساسددددديا لتددددددعيم حقدددددو  االنسددددددان فدددددي الحيددددداة الكرتمدددددة 
عناصددددددر ر يسدددددية تددددددم  ول تنميددددددة المسدددددتدامةالتدددددي تددددد تي مددددددن خددددد ل الحدددددد  فدددددي التنميدددددة 

 8الددددددى  3وضدددددعها  صددددددفة اساسددددددية ضدددددمن إعدددددد ن رتدددددددو جددددددانيرو فدددددي الم ددددددادئ مددددددن 
 االتي:ل تنمية تتضمن  والعناصر الموضوعية 16والمبدأ 
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 الطبيعية.االستخدام المتواصل ل موارد  -1

 اندما  الحياة البي ية مع التنمية االقتصادية  -2

 الح  في التنمية  -3

 واألجيال القادمة.التوزتع العادل ل موارد بين الجيل الحالي  -4

 تحميل المتسبب في الت و  بنفقات الت و  -5

الخاصددددددددددددين  (17و 10 أمدددددددددددا العناصددددددددددددر االجرا يددددددددددددة فإنهددددددددددددا تتمثددددددددددددل فددددددددددددي المبدددددددددددددأين 
 وتسددددددددتند التنميدددددددددةالبي ددددددددي العددددددددام  التقيدددددددديم وفدددددددددي االشددددددددترا  العددددددددام فددددددددي اتخدددددددداذ القددددددددرار 

  ي:عدة اعت ارات أو مقايي  بي ية تحكمها قواعد  ع ىالمستدامة 

  المخرجات:قاعدة 
 نوعين من المصادر  ما  وتتكون من

  :المتجددة المصادر
   التوليد.إعادة  ع ى ما يتجاوز قدرتها  المصادريكون استه   ال  و ي

  :المتجددة  ير المصادر
مددددددن المعدددددددل التددددددارتخي  اقددددددل حيدددددد  تكددددددون المتجددددددددة   يددددددر المصددددددادراسددددددتنزاى  عددددددم

قاعدددددددة سدددددددرفيان كدددددددوزي  واسددددددتثمار ا  حسدددددددبلتطددددددوتر المسدددددددتخدم ل مصددددددادر المتجدددددددددة 
" الندددددداتد مددددددن اسدددددددتخدام المصددددددادر المسدددددددتنفذة  ع دددددددى والتدددددددي تددددددنصل تنميددددددة المسددددددتدامة 

يجدددددب اسدددددتخدام جدددددزء منددددده فدددددي قضددددداء الحاجيدددددات الحاليدددددة ب ددددداقي العا دددددد فدددددي مشدددددارتع 
  44."مستقب ية تخدم األجيال القادمة

 
 

                                                                 
ات  ال جنة تحديالهيتي  نوازد عبد الرحمن  حسن ابرا يم المهندي  التنمية المستدامة في دولة قطر االنجازات وال44 

 16-15  ص ص 2008الدا مة ل سكان  قطر  
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 اهداف التنمية المستدامة  .5.2
تحقيددددد  مجموعددددددة مددددددن  ومحتوا دددددا الدددددديتسدددددعي التنميددددددة المسدددددتدامة مددددددن خددددد ل الياتهددددددا  

  45ا  ما ي ي اال داى يمكن ت خيصه
 للسكان: أفضلتحقيق نوعية حياة  .5.2.1

ان  والسياسدددددددات المرسدددددددومةعدددددددن طرتددددددد  الخطدددددددط المت عدددددددة تحدددددداول التنميدددددددة المسدددددددتدامة 
والحدددددددددود االجتماعيددددددددة  ويحقدددددددد  العدالدددددددةترتقدددددددي بنوعيددددددددة حيددددددداة االفددددددددراد  شددددددددكل عدددددددادل 

  ل سكان. أفضللحياة  المعقولة

   :السكان بالمشكالت البيئية وتعزيز وعي الطبيعية البيئةاحترام  .5.2.2

 والمحافظددددددة ع يهدددددددااحتددددددرام البي ددددددة الطبيعيدددددددة  مبددددددددألترسدددددديخ التنميددددددة المسدددددددتدامة تسددددددعي 
معهددددا مددددن خددددد ل  وكيفيددددة التعامددددلعددددن طرتدددد  رفددددع وعددددي السددددكان  المشدددددك ت البي يددددة 

االنخدددددددرال فدددددددي  ومشدددددداك ها وضدددددددرورةالبي دددددددة  تجددددددداهتنميددددددة الحددددددد  الفدددددددردي  المسدددددد ولية 
 من المنع.لم نتمكن  وتد ور ا انمحاوالت حد ت وثها 

 تحقيق االستغالل الرشيد للموارد الطبيعية  .5.2.3

ولددددددذل   النسدددددد ة لنسدددددب تجدددددددد ا  حتدددددىمدددددن المتعددددددارى ع يدددددة محدوديددددددة المدددددوارد وذلدددددد  
تحددددددددول دون مددددددددن  دددددددذا المنط ددددددد  لالتنميدددددددة المسدددددددتدامة مددددددددع المدددددددوارد الطبيعيدددددددة  تتعامدددددددل

اال  يتدددددد تىوذلددددد  ال  اسددددددتخدامها  صدددددورة عق نيددددددة ع دددددىمير ا وتعمددددددل اسدددددتنزافها او تدددددد
  االسراى.بنمو فكر الترشيد وعدم 

 ربط التكنولوجيا الحديثة بما يخدم اهداف المجتمع  .5.2.4

ان االثدددددار السدددددد بية الناتجدددددة مددددددن اسددددددتخدام التكنولوجيدددددا المسددددددته كة ل طاقدددددة  كثافددددددة مددددددع 
  المددددددددددوارد والدددددددددددتحكم فدددددددددددي عدددددددددددم اسدددددددددددتخدام المعددددددددددايير المنضددددددددددد طة لترشدددددددددديد اسدددددددددددته 

                                                                 
 بتصرتا 16-15  ص ص المرجع الساب  45
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االن عاثدددددات الناتجدددددة منهددددددا يتسدددددبب فدددددي الكثيددددددر مدددددن المشددددداكل البي يددددددة وتددددد ثر  السدددددد ب 
ع ددددددددي صددددددددحة االنسدددددددددان و الحيددددددددوان ممدددددددددا يتط ددددددددب محدددددددداوالت جدددددددددادة لت ييددددددددر نوعيدددددددددة 

اخدددددري اقدددددل ت وتثدددددا ان لدددددم تكدددددن  يدددددر   ددددد نواعالتكنولوجيدددددا المسدددددتخدمة و الم وثدددددة ل بي دددددة 
وتتحقدددددددد  ذلدددددددد  عددددددددن طرتددددددددد  توعيددددددددة السددددددددكان    ميددددددددة التكنولوجيددددددددا المخت فدددددددددة م وثددددددددة 

فدددددددي تحسددددددددين نوعيدددددددة حيدددددددداة  والجديددددددددد منددددددداالمتددددددداح  وكيفيددددددددة اسدددددددتخداملعم يدددددددة التنميدددددددة 
 واثددددددار بي يدددددددةالمنشدددددددودة دون أن يددددددنجم عدددددددن ذلدددددد  مخددددددداطر  وتحقيددددددد  أ دافددددددهالمجتمددددددع 
 معنددددددددي  ع يهددددددددا واالثددددددددار مسددددددديطراالمخددددددداطر   ددددددددذهاالقدددددددل ان تكددددددددون  ع ددددددددىسدددددددال ة او 

  .وجود ح ول مناس ة لها

  واولويات المجتمعحاجات  ومستمر فياحداث تغيير مناسب  .5.2.5

ان المجتمعددددددات السددددددكانية تتسدددددددم  شددددددكل كبيدددددددر مددددددن االسددددددراى فدددددددي اسددددددته   المدددددددوارد 
الدددددددد عض مددددددددن االولويددددددددات االساسددددددددية فدددددددددي  يدددددددددراهوت وتدددددددد  البي يددددددددة وذلدددددددد  لت بيددددددددة مددددددددا 

افدددددراد  وزتدددددادة ثقافدددددةالممكدددددن بت ييددددر  سددددديط فدددددي نوعيدددددة الحيدددداة  والتدددددي مدددددنالمجتمعددددات 
 المجتمعددددددات ل تخفيددددددا  واالولويددددددات الخاصددددددةالمجتمددددددع تحوتددددددل فددددددي مسددددددار الحاجددددددات 

   والنظم البي ية.الموارد  ع ىمن الض ول 
التنمية  من مفهوم واالقتصادية النا عةتشمل اال داى الحيوية ل سياسات البي ية كما  

 ي يالمتواص ة ما 
 النمو  إنعا  .1

 ت يير نوعية النمو .2

  لإلنساناش اع االحتياجات االساسية  .3

 كفالة مستوي متوازن من السكان  .4

 وتعزتز االمحافظة ع ى قاعدة الموارد  .5

 التكنولوجيا والسيطرة ع ى المخاطر توجيهاعادة  .6
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 اتخاذ القرار واالقتصاد عندالجمع بين البي ة  .7

 46النمو  إنعاش .1

التنمية المستدامة ين  ي أن تتوجه نحو معالجة مشاكل العدد الكبير من النا  الذين 
يعيشون في فقر مط   أي أول   النا   ير القادرتن ع ى ت مين حاجاتهم األساسية. 

لض ط ا مستديم ويشددفالفقر يضعا من إمكانات النا  في استخدام الموارد   س وب 
 .ع ى البي ة

لمط   موجود في الب دان النامية وقد ازداد حدة نتيجة الركود ومعظم  ذا الفقر ا
ثال  شرطا العالم ال ل فرد فياالقتصادي في الثمانينات. وتعتبر زتادة الدخل  النس ة 

ضرورتا ر م أنه لي  كافيا  زالة الفقر المط   لذل  فمن الضروري ت يير اتجاه الركود 
 لى عك  ذل  تماما.أو اتجا ات تد ور النمو ل عقد الحالي إ

 والتخفيا االقتصاديوتن  ي إنعا  النمو في الب دان النامية ألن الروا ط  نا بين النمو 
 من الفقر وظروى البي ة تعمل  صورة م اشرة.

ة بي يا إذا استطاعت الشعوب الصناعية مواص  مستديمص   يويمكن لمثل  ذه النمو أن 
شاطات أقل كثافة في استخدام المادة والطاقة التحوالت األخيرة في مضمون نمو ا نحو ن
 وتحسين كفاءتها في استخدام المواد والطاقة.

وعندما تستخدم الشعوب الصناعية مواد وطاقة أقل فإنها ع ى أي حال ستوفر أسواقا 
أقل ل س ع والمعادن من بين الشعوب النامية. ولكن إذا ركزت الشعوب النامية جهود ا 

حقي  الحاجات ا نسانية األساسية فسيزداد الط ب المح ي ع ى ل قضاء ع ى الفقر وت
 كل من المنتجات الزراعية وال ضا ع المصنعة و عض الخدمات.

 حد ذاته ينطوي ع ى حافز داخ ي يشجع النمو في  المستدامةلذل  فإن منط  التنمية 
 دول العالم الثال .
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لضروري من ا جدا وسيكون ومع ذل  فإن األسوا  في عدد كبير من الب دان النامية ص يرة 
الصادرات خصوصا في الس ع  ير  في نمو عالأيضا لجميع الب دان النامية تحقي  
ذل  التي ستزتد التنمية السرتعة من الط ب ع يها. ل التق يدية وذل  لتموتل االستيرادات

 قات االقتصادية الدولية ضرورة ل تنمية المستدامة.ستكون إعادة توجيه الع 

 تغيير نوعية النمو .2

 مضمون  ت ييرا في تتط ب إنها .النمو من أكثر  و ما ع ى المستدامة التنمية تنطوي
 و ذه .إنصافا أكثر وتجعل  ثاره والطاقة المواد استخدام في كثافة أقل يجع ه النمو  ما
 المال رأ  مخزون   دامة إجراءات من جم ة كجزء الب دان جميع في مط و ة الت ييرات
 .االقتصادية لألزمات التعرض درجة من الدخل ول تق يل ولتحسين توزتع البي ي

 واقع  االستناد إلى س مة أكثر نحو ع ى االقتصادية التنمية عم ية تقوم أن وتن  ي
  .المتطورة أو النامية في الب دان سواء الحدو  نادر و ذا .يديمها الذي رأ  المال مخزون 

 التعرض لألزمات.  قاب ية من تزتد كانت إذا مستديمة  ير االقتصادية التنمية وتعد

فالجفاى يمكن أن يضطر الف حين إلى ذ   حيواناتهم الضرورتة الستدامة ا نتا  
 ن إلىالمنتجيل سنوات المقب ة. ولربما يدفع  بول األسعار  الف حين و ير م من 

االست  ل المفرل ل موارد الطبيعية ل حصول ع ى الدخل. ولكن من الممكن التق يل من 
قاب ية التعرض لألذ  وذل   استخدام تكنولوجيات تخفا من مخاطر ا نتا  و اختيار 
ء  إجراءات م سساتية تحد من تق  ات األسوا  وتكوتن احتياطيات خصوصا في ال ذا

  التنمية الذي يجمع بين النمو وتق يل قاب ية التعرض والنقد األجنبي. و كذا فإن طرت
 لألذ  يكون أكثر استدامة من طرت  ال يفعل ذل .

ومع ذل  ف ي  كافيا توسيع مد  المت يرات االقتصادية الم خوذة  الحس ان. فاالستدامة 
تتط ب وجهات نظر حول الحاجات ا نسانية والرفاه وتتضمن مت يرات  ير اقتصادية 
مثل التربية والصحة التي يجري التمتع بها  حد ذاتها وكذل  الهواء والماء النقيين وحماية 
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  ي أيضا أن تعمل ع ى تحرتر الجماعات المستضعفة من العجز جمال الطبيعة. وتن
و ي جماعات يعي  معظمها في مناط  معرضة بي يا لألذ  مثل العديد من مجموعات 
الق ا ل في ال ا ات ورحالة الصحراء والجماعات التي تقطن مناط  الت ل النا ية والسكان 

 وأستراليا. لألمرتكيتيناألص يين 

نوعية النمو ت ييرا في موقفنا من جهود التنمية  األخذ  عين االعت ار ويستدعي ت يير 
جميع ت ثيراتها. وع ى سبيل المثال ف  ين  ي اعت ار مشروع ل طاقة الما ية مجرد طرتقة 
 نتا  طاقة كهربا ية أكثر بل ين  ي إدخال ت ثيراتها في البي ة المح ية ومصادر عي  

كن أن يكون التخ ي عن مشروع ما ي يم موازنة. و كذا المح ي في أي جداول ل المجتمع
 سبب إخ له بنظام بي ي نادر مقياسا ع ى التقدم ولي  عرق ة ل تنمية ومع ذل  ستتضمن 

لمالية ااعت ارات االستدامة في  عض الحاالت التخ ي عن النشاطات الجذا ة من الناحية 
 المدي القصير. ع ى

الجتماعية أن تعزز إحدا ما األخر   شكل مت ادل بل وتستطيع التنمية االقتصادية وا
ين  ي ع يها أن تفعل ذل  وبإمكان األموال التي تنف  ع ى التع يم والصحة أن ترفع من 
ا نتاجية ال شرتة. ويمكن ل تنمية االقتصادية أن تسرع من التنمية االجتماعية وذل  

 رعة أكبر.بتوفير الفرص ل جماعات المحرومة أو بنشر التع يم  س

  لإلنساناشباع االحتياجات االساسية  .3

من الواض  أن تحقي  الحاجات والمطام  ا نسانية  و  دى النشال ا نتاجي  حي  
 يبدو من  ير ال زم الت كيد ع ى دور ذل  في مفهوم التنمية المستدامة. 

إن الوسي ة الناجعة ل تخفيا من عبء الفقر وتحسين مستويات المعيشة أص حت 
مس ولية كل من الب دان ال نية والفقيرة  وتعتبر  ذه الوسي ة   اية في حد ذاتها  وتتمثل 
في جعل فرص الحصول ع ى الموارد والمنتجات والخدمات فيما بين جميع األفراد داخل 

فالفرص  ير المتساوية في الحصول ع ى التع يم والخدمات المجتمع أقرب إلى المساواة. 
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االجتماعية وع ى األراضي والموارد الطبيعية األخر  وع ى حرتة االختيار و ير ذل  
نشيط تساعد ع ى ت المساواة فهذهمن الحقو  السياسية  تشكل حاجزا  اما أمام التنمية. 
 .ات المعيشةالتنمية والنمو االقتصادي الضرورتين لتحسين مستوي

 كفالة مستوي متوازن من السكان  .4

ترت ط استدامة التنمية  شكل وثي   القو  المحركة ل نمو السكاني ومع ذل  فالقضية 
ليست ب ساطة قضية مجرد الحجم الك ي ل سكان فالطفل الذي يولد في   د تكون فيها 

فل د األرض من طمستويات استعمال المادة والطاقة مرتفعة يشكل عب ا أكبر ع ى موار 
 يولد في ب د أفقر.

كان أ مية  ال ة  لي  ألن النمو المستمر ل س يكتسبان تثبيت نمو السكان  و و أمر بدأ 
لفترة طوت ة و معدالت شبيهة  المعدالت الحالية أص   أمرا مستحي  استحالة واضحة 

ى قدرة ة وع فقط  بل كذل  ألن النمو السرتع يحد  ض وطا حادة ع ى الموارد الطبيعي
الحكومات ع ى توفير الخدمات. كما أن النمو السرتع ل سكان في ب د أو منطقة ما يحد 

 ساكن.من التنمية  ويق ص من قاعدة الموارد الطبيعية المتاحة  عالة كل 

 دوارأوقد انخفضت معدالت الوالدة  شكل كبير في الب دان الصناعية. ولعب في ذل  
مهمة كل من ارتفاع مستويات الدخل والتحضر وت ير وضع المرأة. وتجري اآلن عم يات 

 مماث ة لذل  في الب دان النامية. و ي عم يات ين  ي االعتراى بها وتشجيعها.

 وتعزيزهاالمحافظة على قاعدة الموارد  .5

ذا ية اد ال والتنمية المستدامة تحتا  إلى حماية الموارد الطبيعية ال زمة  نتا  المو 
لى حماية  التربة حمايةوالوقود ابتداء من  إلى حماية األراضي المخصصة لألشجار وا 

 مصايد األسما  ومع التوسع في ا نتا  لت بية احتياجات السكان اآلخذين في التزايد.

تستدعي ت بية الحاجات ع ى أس  مستدامة حفل وتعزتز الموارد الطبيعية لألرض. 
إجراء ت ييرات أساسية في السياسات لمجابهة مستويات االسته    وسيكون من الضروري
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المرتفعة الحالية ل عالم الصناعي والزتادات ال زمة في االسته   لت بية الحدود الدنيا في 
الب دان النامية والنمو السكاني المتوقع. ومهما يكن من أمر فإن قضية حفل الطبيعة 

إنها جزء من واجبنا األخ قي تجاه الكا نات الحية ين  ي أن ترت ط    داى التنمية. 
 األخر  واألجيال المقب ة.

 التكنولوجيا والسيطرة على المخاطر توجيهاعادة  .6

 ع ى لعملوا وأكف لتحقي  التنمية المستدامة  نا يجب التحول إلى تكنولوجيات أنظا 
التق يل من استه   الطاقة و ير ا من الموارد الطبيعية إلى أدنى حد. وتن  ي أن يتمثل 
الهدى في عم يات أو نظم تكنولوجية تتسبب في نفايات أو م وثات أقل في المقام األول  

 وتعيد تدوتر النفايات داخ يا  وتعمل مع النظم الطبيعية أو تساند ا.

ط ب إعادة توجيه التكنولوجيات و ي مفتاح الع قة بين إن تحقي  جميع  ذه المهمات يت
 ا نسان والطبيعة. 

أوال: من الضروري تعزتز القدرة ع ى ا بداع التكنولوجي إلى حد كبير في الب دان النامية 
 . لمستدامةا حي  تستطيع  ذه الب دان االستجا ة  صورة أكثر فاع ية لتحديات التنمية 

 جاه التنمية التكنولوجية لتولي ا تماما أكبر ل عوامل البي ية. وثانيا: ين  ي ت يير ات

وفي  عض الحاالت التي تفي التكنولوجيات التق يدية بهذه المعايير فين  ي المحافظة 
 ع يها.

 اتخاذ القرار واالقتصاد عندالجمع بين البيئة  .7

تعتبر الحاجة إلى دمد اعت ارات االقتصاد والبي ة في عم ية صنع القرار الموضوع العام 
الشامل لهذه االستراتيجية الخاصة  التنمية المستدامة. وعم ية الدمد  ذه حقيقة واقعة 
في العالم الواقعي. ولكن الدمد في صنع القرار يستدعي ت يير االتجا ات واأل داى 



 

92 
 

 متضادة والبي ية االقتصادية الش ون  وليست تية ع ى كل مستو وا جراءات الم سسا
  . الضرورة

االقتصادي ع ى أنه ضروري ل قضاء ع ى الفقر وتوليد الموارد  النمو إلىيتم النظر 
ية ل حي ولة دون مزتد من التد ور في البي ة. لكن القضية  ي قض و التالي ل تنميةال زمة 

تفيد منه سو  ال تسفعه ولي  مجرد عم ية توسع اقتصادي نوعية النمو وكيفية توزتع منا
كين الرأسماليين. فالتنمية يجب أن تتضمن تنمية  شرتة وبي ية شام ة والعمل أق ية من المال

 ع ى محاربة الفقر عبر إعادة توزتع الثروة.

ن كانت تراعي المعايير البي ية ل موارد الطبيعية أو  عمل تكما أن التنمية االقتصادية وا 
ع ى التق يص من إنتا  النفايات  فإنها ال تكون كافية ل حي ولة دون انهيار البي ة في 
األجل الطوتل. فالقيود التي تكبل الس و  ال شري تسري أيضا: ع ى كرة أرضية محدودة 

 ال يمكن أن ينمو سكانها    نهاية.

  .المص حة العامة ع ى ل ت كيد والم سساتية القانونية األطر في ت ييرات يستدعي و ذا

وتتط ب ذل  أيضا تشجيع م ادرات المواطنين وتفويض المنظمات الشعبية وتقوية 
 .الديمقراطية المح ية

 تحديات التنمية المستدامة .6
مسدددددتوي الفقددددددر وعدددددددم المسددددداواة فددددددي متوسددددددط دخددددددل الفدددددرد داخددددددل الدولددددددة الواحدددددددة  .6.1

فدددددددي الددددددددول حيدددددد  يرتفدددددددع متوسدددددددط الدددددددخل  مسدددددددتوي العدددددددالم  ع ددددددىوبددددددين الددددددددول 
 مرة متوسط دخل في الدول النامية.22المتقدمة ويصل الي ما يعادل 

 ع دددددددددىال تنتهدددددددددي  سدددددددددبب الر  دددددددددة فدددددددددي السددددددددديطرة  والصدددددددددراعات التددددددددديالحددددددددروب  .6.2
 ومصادر النفوذ.الموارد واالراضي 

 والوصددددددددول بهددددددددداالت ددددددددو  البي ددددددددي الددددددددذي وصددددددددل لحدددددددددد اعاقددددددددة الحيدددددددداة الطبيعيددددددددة  .6.3
 التد ور.لدرجات خطرة من 
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االحتيددددداطي منهددددددا وقدددددددرتها  ع ددددددىالعزبددددددة ممددددددا يددددد ثر  ل ميددددداهلمتزايددددددد االسدددددته   ا .6.4
 .واالنتا سد احتياجات المعيشة  ع ى

المشددددددددجرة ممدددددددددا  وال ا ددددددددات واألراضتددددددددد ور التربددددددددة الزراعيددددددددة وأراضددددددددي الرعددددددددي  .6.5
 .والمحاصيلازمة ال ذاء  ع ىي قي ظ لة 

تعددددددددددرض التنددددددددددوع االحيددددددددددا ي لمعدددددددددددالت خطدددددددددددرة حيدددددددددد  انقرضددددددددددت كثيددددددددددر مدددددددددددن  .6.6
ق ددددددل مددددددن التندددددددوع  شددددددكل كبيددددددر خاصددددددة فددددددي افرتقيدددددددا  والن اتددددددات ممددددددا الحيوانددددددات

 .والمرض والت و واسيا التي تعاني من الفقر 
 سددددددبب النشددددددال ال شددددددري ال يدددددددر  وانخفدددددداض انتاجيتهدددددددات ددددددو  مصددددددايد االسددددددما   .6.7

 .ع مي
 و دو اليدوم  العدالم يواجهده الدذي األكبدر التحددي الفقدر شد فة است صدال يمثِ دل" .6.8

 .الناميدة الب ددان فدي خاصدة المسدتدامة  لتحقيد  التنميدة عنده  ندى شدرل ال
 المسدتدامة التنميدة عدن تحقيد  األساسدية يتحمدل مسد وليته ب دد كدل كدان ولد ن

 السياسدات واالسدتراتيجيات أ ميدة دور تقددير يمكدن وال الفقدر  ع دى والقضداء
 تددابير متضدافرة اتخداذ ي دزم فإنده ذلد   ع دى أكددنا مهمدا الوطنيدة ا نما يدة
 فدي أ ددافها تحقيد  مدن الناميدة الب ددان لتمكدين المسدتويات فدي جميدع وعم يدة
 دوليدا ع يهدا المتفد   األ دداى حيد  ع قتهدا مدن التنميدة المسدتدامة مجدال
  . الفقر يتصل فيما

 الصدعيد وع دى ب دد  كدل داخدل الرشديد الحكدم ممارسدات انتشددار ويشدكل .6.9
 تعتبددر الددداخ ي الصددعيد المسددتدامة فع دى ل تنميددة أساسدديا الددولي  شددرطا

 الصدا  ة واالقتصدادية االجتماعيددة السد يمة والسياسددات البي يددة السياسدات
 القددانون  الحتياجددات النددا  وسدديادة المسددتجي ة الديمقراطيددة والم سسدات

 ل سدتثمار  تمكيندهوبي دة  الجنسدين بدين والمسداواة الفسداد  مكافحدة وتددابير
 .المستدامة التنمية لتحقي  األساسية القواعد  مثا ة
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 والحرتدات ا نسددان حقدو   واحتدرام واالسددتقرار واألمدن السد م ويمثدل .6.10
 عناصددر الثقددافي التنددوع واحتددرام التنميدة  فدي فيهدا الحد   مدا األساسدية
 .منها الجميع وضمان استفادة المستدامة التنمية تحقي  في أساسية

 وتعمديم اتخداذ فدي الكام دة ومشداركتها والرجدل المدرأة بدين المسداواة تعزتدز .6.11
ع ددى  والقضداء واالسدتراتيجيات  السياسدات جميدع فدي الجنسداني المنظدور
 والفتداة المدرأة مركدز وتحسدين المدرأة  ضدد والتمييدز العندا أشدكال جميدع

 الكام ددة ا مكانيددات تدوفير طرتد  عددن وحالتهمدا االقتصددادية وصدحتهما
 والتع ديم واال تمدان االقتصدادية واألرض الفددرص إلدى ل وصدول والمتسداوية
   الصحية. الرعاية وخدمات

 األنشددطة إلددى األصد يين ومجتمعددا السدكان وصدول إمكانيدة تحسدين .6.12
االقتضدداء  حسدب تشدمل تددابير خدد ل مدن عمدالتهم وزتدادة االقتصدادية 

 اعتمداد م  د ن واالعتددراى .اال تمدان ومرافد  الفنيدة والمسدداعدة التددرتب
 ذلد  فدي  مدا ا يكولوجيدة  والدنظم المتجدددة المدوارد والم اشدر ع دى التق يددي
 األصد ية الشدعوب ثقافدة فدي عدام  أساسدديا يدزال ال المسدتدام  الحصداد
 والبدني. االقتصادي رفا تها وفي ومجتمعا

 المخداطر حددة وتخفديض ل جميدع  األساسدية الصدحية الخددمات تدوفير  .6.13
 والصدد ت لألطفدال الخاصددة االحتياجدات مراعدداة مدع الصدحية البي يددة 

 التقنيدة والمسداعدة الماليدة المدوارد والبي دة وتدوفير والصدحة الفقدر بدين القا مدة
  مرح دة اقتصداد اتمددر  التددي والب دددان الناميددة الب دددان إلددى المعددارى ونقدل

 انتقالية.
 فرصدة ع دى وفتيدات  فتيدة مكدان  كدل فدي األطفدال حصدول ضدمان .6.14

 مراحدل جميدع فدي متسداوية وفرصدة  كام هدا  األولدى التع يميدة إتمدام المرح دة
 .التع يم
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الفقددر   يعددانون  الددذين لألشددخاص الزراعيددة المددوارد ع ددى الحصدول  .6.15
 بتعزتدز االقتضدداء  حسدب والقيدام األصدد يين  والسدكان النسداء  وخاصدة
 واألمد   المدوارد  دارة األ  يدة  دالنظم تعتدرى األرض التدي حيدازة ترتي دات
 وتحميها. العامة

 الرتدا وصدول فقدراءو  االقتصداد وتنويدع الرتفيدة  األساسدية الهياكدل بنداء .6.16
لددى األسددوا  إلدى  دعدم أجدل مدن واال تمدان األسدوا  عدن المع ومددات وا 

 .الرتفية والتنمية الزراعة المستدامة
 إدارة ذلد  فدي  مدا المسدتدامة األساسدية الزراعيدة والمعدارى التقنيدات نقدل .6.17

 الحجددم  والمتوسددطة الصد يرة المددزارع أصددحاب إلددى المدوارد الطبيعيددة 
 طرتد  عدن الناميدة  الب ددان فدي سديما الرتدا  ال وفقدراء األسدما  وصدا دي

 التددي والخداص القطداع لعددام وشدراكات المتعدددين  المصد حة أصدحاب نهدد
 ال ذا ي. األمن وتعزتز الزراعي ا نتا  زتادة إلى ت دي

تطبيدد   طرتد  عدن ذلد  فدي  مدا التك فدة  الميسدور ال دذاء إتاحدة زتدادة .6.18
 والفعالدة المنصدفة التوزتدع ونظدم وال دذاء الحصداد إدارة وأسداليب تكنولوجيدات

 تدربط التدي المح يدة الشدراكات بتشدجيع المثدال  سدبيل القيدام  ع دى خد ل مدن
 والمشارتع. والرتا الحضر سكان بين
 خد ل مدن والفيضدانات الجفداى  ثدار مدن والتخفيدا التصدحر مكافحدة .6.19

 المندا   حالدة المتع قدة والتنبد ات المع ومدات مدن أكثدر االسدتفادة تددابير مثدل
ددر ونظددم والطقدد   دارة ا نددذار الم كِ   الطبيعيددة  والمددوارد األراضددي وا 

 عكد  ألجدل النظددام ا يكولدوجي ع ددى والمحافظددة الزراعيددة والممارسدات
األراضددي  تدد ور مددن ممكدن حدد أدنددى إلدى والتق يددل الحاليدة االتجا دات
  .الكافية المالية الموارد توفير خ ل من ذل  في  ما المياه  من والموارد

 وخفدض ال شدرتة الصدحة لتحسدين الصدحية المرافد  إلدى الوصدول زتدادة .6.20
 والمرافد  الميداه لتدوفير األولويدة وا عطداء واألطفدال  الرضدع معددالت وفيدات
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 واسددتراتيجيات المسددتدامة ل تنميددة االسددتراتيجيات الوطنيددة فددي الصدحية
 .حيثما ط قت الفقر وط ة تخفيا

 ع دى التعداون  إلدى الراميدة الجهدود وتحسدين مشدتركة إجدراءات اتخداذ .6.21
 التك فدة الميسدورة الطاقدة خددمات إلدى الوصدول المسدتويات لتحسدين جميدع

 األ دداى تحقيد  تيسددير مدن أجددل المسدتدامة التنميددة ل ددرض والموثوقدة
 .لأللفية ا نما ية

 واألحفدوري السدا ل الوقدود مدن أنظدا أندواع اسدتعمال إلدى االنتقدال دعدم .6.22
 اجتماعيدا  ومقبولدة البي يدة  الناحيدة مدن سد مة أكثدر عتبدري حيد   ال دازي
 .حي  التك فة من وفعالة

 الصدناعية  والمنافسدة ا نتاجيدة لتعزتدز المدوارد وحشدد المسداعدة تدوفير .6.23
 نقددل ذلدد  ويشددمل الناميددة  الب دددان فددي الصددناعية وتحقيدد  التنميددة
 بدين ع يده االتفدا  يدتم حسد ما  شدرول تفضدي ية بي يدا السد يمة التكنولوجيدات

 .المعنية األطراى
 الرتفيدة ل مجتمعدات االقتضداء  عندد والتكنولدوجي  المدالي الددعم تدوفير .6.24

 ومسدتدامة  مندة عدي  فدرص مدن االسدتفادة مدن لتمكينهدا الناميدة فدي الب ددان
 الطرتقدة فدي جذرتدة ت ييدرات مدن بدد النطدا  ال التعددين صد يرة مشدارتع فدي
 .عالميدا مسدتدامة تنميدة أجدل تحقيد  مدن وتسدته   المجتمعدات تندتد التدي

 االسددته   وا نتدا  أنمدال تعزتدز إلدى الب دددان كافدة تسدعى أن وتن  دي
 تسدتفيد وأن الرتدادة دور النمدو المتقدمدة الب ددان تتدولى أن ع دى المسدتدامة

 نظافدة األكثدر ا نتدا  فدي االسدتثمار زتدادة  العم يدة  دذه الب ددان مدن جميدع
 وسياسدات وخطدط الحدوافز مدن خد ل الب ددان كافدة فدي البي يدة الكفداءة وفدي
 مناس ة.وقانونية  ومالية تنظيمية أطر وضع إلى الرامية الدعم

 التنميدة سياسدات فدي واالسدته   ا نتدا    نمدال المتع قدة المسد لة دمدد .6.25
 فدي االقتضداء عندد إدماجهدا ذلد  فدي واسدتراتيجيا  مدا المسدتدامة وبرامجهدا

 



 

97 
 

 وكدذل  ومسداءلتها الشدركات مسد ولية الفقدر  تعزتدز مدن الحدد اسدتراتيجيات
 .البي ية واالجتماعية والمساءلة المس ولية

 فديتراعددي  أن ع دى المسدتويات جميدع فدي المعنيدة السد طات تشدجيع .6.26
 القدرارات ذلد  يشدمل وأن المسدتدامة  التنميدة اعت داراتالقدرار صدنع  عم يدات
 واالسددتثمار والمح دي  الددوطني ع دى الصدعيدين التنميددة بتخطديط المتع قدة

 .العامة التجاري والمشترتات النشال تنمية وفي األساسية الهياكل في
إيجدددددددداد مصددددددددادر التموتددددددددل الدددددددد زم لتحقيدددددددد  التنميددددددددة المسددددددددتدامة فددددددددي الدددددددددول  .6.27

دول الناميددددددددة الناميدددددددة والتدددددددزام الددددددددول الصددددددددناعية بزتدددددددادة الددددددددعم المقدددددددددم منهدددددددا ل ددددددد
 .من الناتد الوطني %1,5ليص   

إعددددددددددداد البددددددددددرامد التنمويددددددددددة والصددددددددددحية والتع يميددددددددددة ل شددددددددددعوب األقددددددددددل نمدددددددددددوًا   .6.28
والوطنيددددددددددددددددة والمنظمددددددددددددددددات ذات فالدولدددددددددددددددة والمجتمعددددددددددددددددات المح يددددددددددددددددة وا ق يميدددددددددددددددة 

و دددددددددي مطال ددددددددددة تشدددددددددتر  فدددددددددي المسددددددددد ولية ع ددددددددددى تفددددددددداوت بينهدددددددددا  االختصددددددددداص
وت سددددددي  البنددددددى التحتيددددددة والمرافدددددد    المسدددددا مة فددددددي رعايددددددة الطفولددددددة واألمومددددددة  

وذلددددد  بتموتدددددل بددددددرامد التنميدددددة المسددددددتدامة  ووضدددددع الخطددددددط والسياسدددددات الفاع ددددددة 
فدددددي  دددددذا المجدددددال  وتقددددددا  أ  يدددددة  دددددذه األطدددددراى جميعددددددًا وكفاءتهدددددا   مقددددددار مددددددا 
تقدمدددددده مددددددن خدددددددمات فددددددي  دددددددذه المجدددددداالت الحيويددددددة  و مقدددددددار عنايتهددددددا بتطدددددددوتر 

 .تين الحكومي والشعبي وم سساتهبرامد العمل التنموي ع ى المستو 
تحقيددددد  التكامددددددل وتشدددددجيع االسددددددتثمار الدددددداخ ي واألجنبددددددي مدددددن خدددددد ل إيجدددددداد  .6.29

شدددددراكة حقيقيددددددة بددددددين الددددددول الصددددددناعية والدددددددول الناميدددددة وتحقيدددددد  فددددددرص أفضددددددل 
لمنتجاتهدددددددددا ل منافسدددددددددة فدددددددددي األسدددددددددوا  المح يدددددددددة والعالميدددددددددة مدددددددددن خددددددددد ل منظمدددددددددة 

 .التجارة العالمية
 .دة لدعم جهود التنمية ل دول الناميةإيجاد وسا ل تموتل جدي .6.30
نقدددددددددل وتطويددددددددددع التقنيددددددددددات الحديثددددددددددة الم  مدددددددددة ل بي ددددددددددة وتشددددددددددجيع ال دددددددددداحثين   .6.31

وتدددددددوفير إمكانيدددددددات العمدددددددل الع مدددددددي لهدددددددم  اعت ددددددداره مدددددددن أسددددددد اب تطدددددددوتر العمدددددددل 



 

98 
 

التنمددددددددوي واسدددددددددتمراره  وتدددددددددرت ط بدددددددددذل  نشدددددددددر الدددددددددوعي    ميدددددددددة التفكيدددددددددر الع مدددددددددي 
ة  وتطددددددوتر وسدددددددا ل العمددددددل فدددددددي  دددددددذا وال حدددددد  فدددددددي مجدددددداالت التنميدددددددة المسدددددددتدام

المجددددددال  ونقددددددل المجتمددددددع بدددددددذل  إلددددددى مراحددددددل متقدمددددددة مدددددددن الرقددددددي والتنميددددددة فدددددددي 
 .وقت أسرع وبتك فة أقل

حمايدددددددة التددددددددرا  الحضدددددددداري: ل تددددددددرا  الحضددددددداري دور  أسددددددددا   فددددددددي عنصددددددددر  .6.32
التنميدددددددة المسدددددددتدامة لكونددددددده يسددددددددهم فدددددددي ت كيدددددددد الذاتيددددددددة الثقافيدددددددة  ويحدددددددافل ع ددددددددى 

وتتهددددددا مدددددن الددددددذو ان  ويسدددددداعد ع دددددى بندددددداء الشخصددددددية خصوصدددددياتها  ويحمددددددي  
المسددددددتق ة لألفددددددراد والجماعدددددددات  ويمددددددن  العمدددددددل التنمددددددوي دفعددددددًة ذاتيدددددددة أقددددددو  فدددددددي 
الددددددفاع عددددددن الشخصددددددية الوطنيددددددة والدينيدددددة  وصدددددديانة المسددددددتقبل المشددددددتر   ولددددددذا 
فدددددددإن الت كيددددددددد ع دددددددى األ عدددددددداد الروحيددددددددة واألخ قيدددددددة التددددددددي تددددددددعو إليهددددددددا األديددددددددان 

 التنميدددددددة نحددددددددو الخيددددددددر والعمددددددددل الصددددددددال   إيجابيددددددددًا فددددددددي الدددددددددفع السدددددددماوية يدددددددد ثر
 .والتكافل االجتماعي

ر مددددددن ا جددددددراءات التددددددي يتخددددددذ ا المجتمددددددع الدددددددولي لمجابهددددددة قضددددددايا  .6.33 التضدددددر 
البي دددددددة العالميدددددددة ومسددددددد ولية المجتمدددددددع الدددددددددولي فدددددددي مسددددددداعدة الددددددددول ا سدددددددد مية 

 .المتضررة
وفعالددددددة ل ددددددددول الناميددددددة داخددددددل مراكددددددز اتخدددددداذ القدددددددرار تدددددد مين مشدددددداركة كام ددددددة  .6.34

والم سسدددددددات االقتصددددددددادية الدوليددددددددة وتعزتددددددددز الجهددددددددود التددددددددي تهدددددددددى إلددددددددى جعددددددددل 
نصددددددافًا واحترامدددددًا ل قددددددوانين المعمددددددول  دواليدددددب االقتصدددددداد العددددددالمي أكثدددددر شددددددفافية وا 
بهددددا ع دددددى نحدددددو يمكددددن الددددددول الناميدددددة مددددن رفدددددع التحدددددديات التددددي تواجههدددددا  سدددددبب 

47العولمة.

 

                                                                 

  وثيقة رقم 2 المستدامة  القرار ل تنمية العالمي القمة م تمر نتا د تنفيذ : خطةل مزتد انظر47 

A/CONF.199/20 15-9  ص ص  
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 لخص الفصلم
عالم عن تطور فكر ال ولكن نتدالتنمية المسددددددتدامة وليد الحاضددددددر  مفهوملم يكن ظهور 

 البي ة من تد ور ادي الى تعرتض وما عانتهفكر التنمية خ ل العديد من العقود  تجاه
هدد ي وت و  أصددددد  الطبيعية ل فناء واالضدددددمح ل  ومخزون المصدددددادرالموا ل الطبيعية 

 خطيرة. بي يةوكوار    زمات 

الدولي فإنها ال تزال  كمفهوم االعتراىعاما من اكتسدددداب االسددددتدامة  17من  و عد أكثر
تقييمها  ه. لقد وتفسددددددددددددير ا و  تثير الكثير من النقا  حول الكيفية التي ين  ي أن تعرتفها

 التنمية وقيا  جدو ع ى تعرتا  ومناقشدددددددددددات السدددددددددددياسددددددددددداتقامت العديد من ال حو  
يزال  ندا  الكثير من االلت دا  واالخت ى حول  ذلد  المن  الر م وع ىالمسدددددددددددددددتددامدة 

المعنى الدددقي  ل تنميددة المسدددددددددددددددتدددامددة   نددا  تواف  واسدددددددددددددددع أن مفهوم يجمع اال ددداى 
 والبي ية واالجتماعية.االقتصادية 

 الح  فيو تحقي  أمرتن اساسيين  ما الح  في التنمية  ع ىتعتمد التنمية المستدامة 
فيقينا أن حماية البي ة من كل ما ي دي الي  االنسان حقو     ما منوكحماية البي ة 

التمتع و  اتت مط  ا اساسيا لتدعيم حقو  االنسان في الحياة الكرتمة  وكوار  بي يةازمات 
  .ول تنمية المستدامةالتي ت تي من خ ل الح  في التنمية   الصحة

تحقي  مجموعدة من  وا دا اليومحتكمدا تسدددددددددددددددعي التنميدة المسدددددددددددددددتددامدة من خ ل اليداتهدا 
 لبي ةا ل سدددددددددددكان  احترام أفضدددددددددددلنوعية حياة  ي ي تحقي اال داى يمكن ت خيصدددددددددددها  ما 

موارد تحقي  االسدددددددت  ل الرشددددددديد ل  البي ية  المشدددددددك ت  وعي السدددددددكانتعزتز  الطبيعية 
ب احددا  ت يير منداسددددددددددددددد المجتمع ربط التكنولوجيدا الحدديثدة  مدا يخددم ا دداى  الطبيعيدة 

 واولويات المجتمع.حاجات  ومستمر في
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التنميدة المسدددددددددددددددتددامدة إلى إحراز تقددم متزامن في أربعدة أ عداد ع ى  أ ددىيحتدا  تحقي  
األقل   ي األ عاد االقتصدددادية  وال شدددرتة والبي ية والتكنولوجية. و نا  ارت ال وثي  فيما 

 داى  نها تعزتز األبين  ذه األ عاد المخت فة  وا جراءات التي تتخذ في إحدا ا من شددددددددد
 في  عضها اآلخر

ي تي وضع واستخدام م شرات التنمية المستدامة ردا ع ى  اج  كبير   و الحرص 
ع ى أن تكون القرارات المتع قة  التنمية المستدامة مرتكزة ع ى مع ومات صحيحة  

 ةالم شرات تشكل قاعدة ذات فا د المناس ة.  ذهومتاحة في ال حظة  وم  مة وناجعة  
 دارة جميع جوانب التنمية المستدامة. إن  ذه الب ورة تسهم في تحوتل المع ومات المتاحة 
إلى صي  أكثر قاب ية ل ستخدام بهدى اتخاذ القرار وموجهة نحو جماعات المستفيدين  
أي تحوتل التقييمات الع مية واالجتماعية واالقتصادية إلى مع ومات قاب ة ل ستخدام في 

  ع م.التخطيط وا

ذلي ها ت ع ىتواجه التنمية المستدامة مجموعة من التحديات الصع ة التي يجب العمل 
التنمية من أع اء الفقر و  بين الحدالربط  والبي ة منهال  شرتة  أفضلمن اجل مستقبل 

 اآلخر.والحد من مخاطر الكوار  حي  يعتمد كل منها ع ى 

ل تحقي  ا داى التنمية المستدامة  شكل سهال يتوقع ال اح  وجود ت يرات م موسة في 
وسرتع النها تحتا  الي كثير من الجهود واالمكانيات ونقطة جو رتة  ي ت يير ثقافة 
الشعوب نحو البي ة وخاصة الشعوب الفقيرة فالمواطن  الكاد يجد ما يكفية وع ي  ير 

 استعداد ل  تمام اال بتوفير دخل يومي لضمان سد رمقة.

 

 

 

 



 
 

 والبيئة المفاهيمالفصل الثالث إدارة أزمات السالمة والصحة 
 واألسس النظريةالعامة 

 

 تمهيد .1

 وفوا دهوطبيعته  ا دارة البي يةمفهوم نظام  .2

  ا دارة البي يةالمتط  ات األساسية لنظام  .3

 ا دارة البي يةمعوقات تطبي  نظام  .4

  والصحة المهنيةمفهوم إدارة أنظمة الس مة  .5

 والصحة المهني الس مة منظومة عمل أدارة أنظمة .6
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 تمهيد -1
تطددددددور مسددددددتمر مدددددن أجددددددل بدددددد   فددددديمندددددذ أسددددددتخ ا هللا ا نسدددددان  ع ددددددى االرض و ددددددو 

 مددددا يحدددديط  دددده مددددن   االسدددتعانةحياتدددده   فقددددد بددددء ا نسددددان  أول مددددا بدددددء  فدددديالرفا يدددة 

د لتدددددوفير أحددددددد اتجدددددده ل صددددديسدددددتخدمها  مدددددا  ددددددو متددددداح لددددده مددددددن ع دددددم وقدددددوه و أو  مصدددددادر

الزراعددددددة و  الرعدددددديتحددددددول الدددددى  الددددددد وبل سدددددعية خدددددد دعدددددا م الحيدددددداة اال و دددددى ال ددددددذاء و 

عددددددة وكدددددددان رزقددددددده ونشدددددد ت المجتمعدددددددات وظهددددددرت الحاجددددددة لت دددددددادل المنف لضددددددمان مددددددورد

تدددد ثر بهددددا دون إدرا   يتدددد ثر  مددددا حولددده مددددن بي ددددة محيطددددة و  خدددد ل ت دددد  الفتددددرة ا نسدددان

ال تعدددددد صدددددالحه لتددددددوفير ع يهدددددا اليدددددوم و  يددددد تييسدددددته كها قددددددد  التددددديأو فهدددددم  ددددد ن المدددددوارد 

 .حتياجاته سواء لنضوبها أو ت وثهاا

 دددده مدددددن لمددددا يقددددوم  انت ا ددددهوعدددددم  شددددكل جدددددا ر  ا نسددددان ل مددددوارد اسددددتخداممددددع  ولكددددن” 

الفددددت مددددع بدايدددددة  وبددددرزت  شدددددكلت وتدددد  ل بي ددددة المحددددديط بدددددأت ظهددددور مشددددداكل الت ددددو  

( حيدددددددد  بددددددددداء خددددددددد ل 1790 – 1750سدددددددددنة تقرت ددددددددا   300الثددددددددورة الصددددددددناعية قبددددددددل 

 ألنددددددددددواع واختراعدددددددددات مسدددددددددتخدمةالثدددددددددورة الصدددددددددناعية الوصدددددددددول الددددددددددى ابتكدددددددددارات   دددددددددذه

ر مكندددددددت مددددددن تطدددددددوت والتدددددديمخت فددددددة مددددددن مصدددددددادر الطاقددددددة كددددددالفحم والبتدددددددرول وال دددددداز 

مصددددددددادر مددددددددع اسدددددددتخدام مسدددددددتو  الصددددددددناعة ع دددددددى نطددددددددا  واسدددددددع و شددددددددكل متسدددددددارع و 

ع مدددددددو  االكاسددددددديد(. الرمدددددداد  الددددددددخان الصددددددناعات صددددددددر منهدددددددا م وثددددددات   فدددددددي الطاقددددددة

احددددددددل التصدددددددددنيع مر  فدددددددديانتشددددددددار ا زادت المددددددددواد المن عثدددددددددة منهددددددددا تطددددددددور الصددددددددناعات و 

 .ء  شكل متزايد وم حو حالة جودة الهواء والما وتد ورهالمخت فة فقد ساءت 
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الم وثدددددات المخت فددددة او تنشددددديط حمايدددددة   دددد نواعور ددددم ذلددددد  لددددم يدددددتم سددددو  الق يدددددل ل دددددتحكم 

 البي ة حتى منتصا القرن العشرتن.

 البي ددددددددديء الددددددددى تزايددددددددد االدا 1950و  1940 عددددددددامي فدددددددديالعددددددددالم  فدددددددديكددددددددان التحددددددددول و 

ت دأو  1952نددددددت منهدددددا العاصددددددمة لنددددددن سددددددنة عا التددددديخاصدددددة  عددددددد مشدددددك ة الدددددددخان و 

شدددددددخص والددددددذ  أد  بدددددددورة و شدددددددكل م اشددددددر إلدددددددى  4000مددددددن  مدددددددا يقددددددربإلددددددى وفدددددداة 

(  The 1956 Clean Air Act   1956صدددور إجددراء الهددواء النظيددا عددام 

ازداد زايدددددددد وتتب ددددددددور و المع ومدددددددات عددددددددن اسددددددد اب واثدددددددار الت دددددددو  تتومندددددددذ ذلددددددد  الحدددددددين و 

حيدددددد  أن األنظمدددددددة و  فيددددددهع ددددددى ط ددددددب إجددددددراءات ل حددددددد مندددددده والددددددتحكم  الشددددددعبيالط ددددددب 

مشددددددك ة معقدددددددة العدددددالم وأن مشددددددك ة الت دددددو    دددددداقيالبي يدددددة المح يددددددة ليسدددددت  معددددددزل عدددددن 

ة فقدددددد تدددددم المطال دددددة  سددددددن تشدددددرتعات وقدددددوانين تحددددددد مددددد ثرات مخت فدددددد عوامدددددل و  ومرت طدددددة

 48."لد ما نجم عنها من اضرارتعامن تفاقم المشك ة و 

المهدددددددم سددددددد و   ن مدددددددن كثيدددددددر مدددددددن المهتمدددددددين  شددددددد ون البي دددددددة أأصددددددد   مدددددددن الواضددددددد  ل

 الطوتل.ع ى المد   وتحجيم اثارةالت و   فيالطر  الوقا ية ل تحكم 

والمقددددددايي   العددددددالم الددددددى قرتددددددة صدددددد ير ظهددددددرت الحاجددددددة لتوحيددددددد المعددددددايير ومدددددع تحددددددول

مدددددددن أ دددددددم االنظمدددددددة  ا دارة البي دددددددة ويعتبدددددددر نظددددددام وتنظيمددددددده البي دددددددي  ددددددداألداء الخاصددددددة

 العمالدددددددددةوتوعيدددددددددة يعتمدددددددددد ع يهدددددددددا لتحسددددددددين بي دددددددددة العمدددددددددل الداخ يددددددددة والخارجيدددددددددة  التددددددددي

                                                                 
دريب والت الفنيكيمياء التلوث، االدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج، المؤسسة العامة للتعليم 48 

 5-4الفنين المملكة العربية السعودية، بدون تاريخ، ص ص 
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الطاقددددددددة  فدددددددييدددددددوفر  ا دارة البي يدددددددةنظدددددددم  انتهدددددددا ن أ ا الشدددددددركات لت ددددددد  المعدددددددايير كمددددددد

 والوقت والموارد المستخدمة.

 وفوائدهوطبيعته  اإلدارة البيئيةمفهوم نظام  -2

  اإلدارة البيئية:يقصد بنظام  .2.1

مدددددددن  التددددددديخطدددددددط العمددددددل والمفدددددددا يم واالجددددددراءات وااللتزامدددددددات و مجموعددددددة السياسدددددددات "
تفهدددددددم العدددددددام ين  الشددددددددركات و    نواعددددددده البي دددددددي  عناصدددددددر الت دددددددو  شددددددد نها مندددددددع حددددددددو 

  دددددددذهافة إلددددددى أن تطبيدددددد     ددددددذا  ا ضدددددداختصاصدددددده فدددددديخت فددددددة لددددددذل  النظددددددام كددددددل الم
و إعدددددداد تقددددددارتر دورتددددددة عددددددن نتددددددا د ذلدددددد   العم دددددديالواقددددددع  فدددددديا جددددددراءات األسددددداليب و 

 49." التطبي 

واأل دددددددددددداى الطاقددددددددددة  لدددددددددددمد  ددددددددددو أسدددددددددد وب منهجددددددددددي (EMS) نظددددددددددام ا دارة البي يددددددددددة"
العم يددددددات  فددددددي اسدددددتخدام الطاقددددددة واالمتثددددددال التنظيمددددددي  مثددددددل البي يددددددة واألولويدددددات
أصدددددددددددددديل   ددددددددددددددو "األمددددددددددددددر الواقددددددددددددددع" نظدددددددددددددام مددددددددددددددن نوعددددددددددددددا فددددددددددددددي حددددددددددددددين .الروتينيدددددددددددددة(

العم يددددددددات  كجدددددددزء مدددددددن الطاقددددددددة والمتط  دددددددات البي يدددددددة ت بدددددددي يجدددددددب أن منظمدددددددة أي فدددددددي
إضدددددددفاء الطدددددددا ع  إلدددددددى خطدددددددوة قيمدددددددة ع دددددددى أنهدددددددا ومدددددددن المسددددددد م  ددددددده عمومدددددددا اليوميدددددددة 

كمددددددددا انهدددددددا ال تقددددددددوم فقدددددددط بتوثيدددددددد    .ذلددددددد  مدددددددن خدددددددد ل توثيددددددد  نهددددددددد الرسدددددددمي ع دددددددى
مجموعددددددددة  المدددددددوظفين  و ندددددددا  الوقدددددددت وعبدددددددرمدددددددع مدددددددرور  لضدددددددمان االتسدددددددا  النظدددددددام

نهدددددد مددددددنظم  فدددددي تحديددددددد قيمدددددة كبيددددددرة أن  نددددددا  األدلددددددة التدددددي تشددددددير إلدددددى متزايددددددة مدددددن
 50."الطاقة واأل داى البي ي  دارة

                                                                 
فرغلي، أحمد، البيئة والتنمية المستدامة اإلطار المعرفي والتقييم المحاسبي، مركز تطوير  49 

 2007ي العلوم الهندسية كلية الهندسة، جامعة القاهرة، القاهرة، العليا والبحوث ف
50 Environmental Management Systems, A Guidebook for Improving Energy 
and Environmental Performance in Local Government, Five Winds 

International, 2004, Section 2,p 7  
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 51بين عناصر االدارة ونظم االدارة البيئية العالقة 11 شكل رقم

 ددددو ذلدددد  الجدددددزء مددددن نظددددام  EMSنظدددام إدارة البي ددددة  ISO 14001لتعرتددددا  ط قدددا .
-الممارسددددددات-المسددددد وليات-أنشدددددطة التخطدددديط  – التنظيمدددددييضدددددم الهيكددددل  ا دارة والددددذي
والمدددددوارد ال زمدددددة لتطددددوتر وتطبيددددد  وتحقيددددد  ومراجعدددددة والمحافظدددددة  العم يدددددات- ا جددددراءات

 .ع ى السياسة البي ية

  :البيئةنشأت نظم إدارة  أسباب .2.2
الثددددددددامن  القدددددددرنين مدددددددن الصدددددددناعية الثدددددددورات إلددددددددى ا دارة البي يدددددددة قصدددددددة ويمكدددددددن تت دددددددع 

والعم يددددددددددات  ل منتجدددددددددات الصدددددددددناعية   وعددددددددددم وجددددددددددود معددددددددداييروالتاسدددددددددع عشدددددددددرعشدددددددددر 
يجدددددددادأوا دددددددل القدددددددرن  فددددددي   1970فدددددددي  بددددددددأت القددددددوانين واألنظمدددددددة البي يدددددددة العشدددددددرتن  وا 

ع دددددددددى مدددددددددد   وممارسدددددددددات ا دارة البي يددددددددة الشدددددددددركات رمددددددددوز وظهددددددددور سددددددددد و  تطدددددددددوع
فدددددددي  البي ددددددة والتنميددددددة بددددددإدارة المتع قدددددددة والتطددددددورات الدوليددددددة الماضددددددية  30ال  السددددددنوات

توجيهيددددددددددددة لددددددددددددإلدارة البي يدددددددددددة والم دددددددددددادئ ال المعدددددددددددايير الدوليدددددددددددة اآلوندددددددددددة األخيدددددددددددرة مددددددددددددن
 .التجارة العالمية لتسهيل

                                                                 
 جامعة المستدامة، مجلة التنمية في ودورها البيئية اإلدارة غانم، نظم عدنان،مطانيوسو ،مخول 51 

 35 ، ص2009،الثاني العدد، 25 المجلد ،والقانونية االقتصادية للعلوم دمشق

االدارة

التخطيط -الهيكل الوظيفي

-المسؤوليات و الممارسات-(التنظيم ) 
-مراجعة السياسة البيئية و متابعتها

خفض االثار البيئية السيئة

البيئة

عية الموارد الطبي-التربة -الماء -الهواء 
االنسان -الكائنات الحية -الطاقة -

المواءمة تساعد اإلدارة البيئية المنظمة أو 
المنشأة علي تحقيق أغراضها البيئية 
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 الثددددددددورة ظهدددددددورمدددددددع   شدددددددكل كبيدددددددر لحمايدددددددة البي دددددددة ع دددددددى نطدددددددا  واسدددددددع الق ددددددد  ظهدددددددر
مدددددددددددددددددددددن  الددددددددددددددددددددددخان المتصددددددددددددددددددددداعد خدددددددددددددددددددد ل الجمهدددددددددددددددددددددور صدددددددددددددددددددددرخات .الصددددددددددددددددددددناعية

فددددددددي نهايددددددددة  مددددددددع التوسددددددددع الفحددددددددم  جن ددددددددا إلددددددددى جنددددددددب حددددددددر  مددددددددن المصددددددددانع مددددددددداخن
فدددددددددددددددددي وقددددددددددددددددددت  مدددددددددددددددددوطئ قددددددددددددددددددم أد  إلددددددددددددددددددى الدددددددددددددددددنفط  صدددددددددددددددددناعةفدددددددددددددددددي  المطددددددددددددددددداى

 .البي ية  حركاتل م كر

 اإلدارة البيئية:الفوائد المترتبة على تطبيق نظم  .2.3

 ترشيد استه   الطاقة والموارد الطبيعية. .1
 تق يل الفاقد والحد من الت و .  .2
 التواف  مع القوانين والتشرتعات البي ية. .3
 التحسين المستمر. .4
 .الفا دة الم حقة  منتجات الشركة وخدماتها  .5
 بين الشركة والجهات الحكومية المتخصصةتحسين قنوات االتصال   .6
 .تحسين صورة الشركة وأداء ا البي ي مما يزتد من سمعتها الحسنة  .7
 اكتساب تقدير واعتراى الجهات العالمية مما يفت  أسوا  التصدير.  .8
تحسين األوضاع البي ية ل موظفين ل عمل في بي ة نظيفة و منة وخالية من   .9

 .الم وثات
 . البي ة لد  كل العام ين  الشركةرفع وزتادة الوعي   .10
 .زتادة األرباح الناتجة عن الفوا د السا قة  .11
 .تحسين الوضع البي ي في الدولة وفي العالم ككل  .12
 منع الت و ." .13
 .البي يتطوتر األداء  .14
 التناف  ع ى المزايا. .15
 تطوتر االلتزامات. .16
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 تق يل التك فة. .17
 ق ة الحواد . .18
 العام ين.اال تمام  العمالة وزتادة أداء  .19
 خ   أسوا  جديدة ومسته كين جدد. .20
السمعة  النس ة ل مجتمع وعامة النا  وزتادة الر ية ا يجابية العامة وتنفيذ  .21

 القانون.
  52" المس وليات.تحذير العام ين من القضايا البي ية وا حسا   .22

 يلي:الى ما  اإلدارة البيئيةتطبيق نظم  هميةوترجع أ .2.4

الى زتادة  ي د  والتش يل  ماأداة لتطوتر نظم االنتا   ا دارة البي يةتعد نظم " .1
 حجم الطاقة االنتاجية المحققة فع .

 .قةوالطاالخامات  فيوالضياع ع ى منع ا سراى  ا دارة البي يةيعمل نظام  .2
تحقيددددددددددد  فددددددددددددا ض ل شددددددددددددركات إلددددددددددددى  ا دارة البي يددددددددددددةيددددددددددد د  تطبيدددددددددددد  نظدددددددددددم  .3

كميدددددددددددات  فدددددددددددييندددددددددددتد عددددددددددن عددددددددددددم حددددددددددددو  إ دددددددددددار  وم سسددددددددددات االعمدددددددددددال
 االنتا . فيالمستخدمة  والطاقة ومست زمات التش يلالخامات 

يض تخفإلى مما ي د   الداخ ية منع ا صا ات   مراض أضرار ت و  البي ة  .4
 االمراض.  ذهتكاليا ع   االفراد من 

 .وم سسات االعمالتحسين المراكز المالية ل شركات  .5
 .لبي يةا دارة اتطب  نظم  تيالاكتساب المزايا التنافسية لمنتجات الشركات  .6
مما ي د  الى Product Life Cycleالمنتد تطبي  أس وب دورة حياة  .7

عوامل  المنتجات  وتخفيض مدخ تمواصفات  فيالتحسين المستمر 
 53 "االنتا .

                                                                 
 2005، 29العدد  البيئية،مجلة أسيوط للدراسات البيئية، نظم اإلدارة القاسم، محمد أبو  ،محمد 52 

 20-19، ص ص فرغلي، أحمد، مرجع سبق ذكره 53
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من  وتتكون عادة والمنشئاتعلى مستوى الوحدات  اإلدارة البيئي نظم وتتعدد .2.5
  أشهرها ومن اإلجراءات وأدلة والمقاييس المعايير من مجموعه

1. ISO 14000 (International Organization for 
Standardization) 

2. EMAS (European Eco-Management and Audit Scheme) 
3. BS – 7750 (British Standards) 
4. X 30 –200 (French Standards) 
5. (Canadian Standards model) 
6. (South Africa Standards model) 

 يد تي وفيمدا ر يسدة مواصدفات بدث   عنهدا معبدر البي يدة لدإلدارة نظدم ث ثدة توجدد
 :منها لكل موجز عرض

 British Standard -BS 7750 :البريطانية المواصفة أوال

 – British Standard Institutionل مواصددفات  المعهددد البرتطدداني أصددر
(BSI)  رقددم  البرتطانيددة  المواصددفة البي يددة عدرى لددإلدارة نظاًمددا   1992عدام

BS 7750 ثانيدة   ط عدة لتصددر 1994 عدام تنقيحهدا تدم وقددShoemaker 
 شدك ت وقدد المتحددة المم كدة فدي االن حتدى معتمددة الزالدت والتدي    2: 1994

 ISO 14001الدولية  المواصفة لتطوتر أساًسا

 لدذا العدالمي المسدتو  ع دى تطبيقهدا ويصدعب تحديدًدا وأكثدر مروندة اقدل أنهدا اال
 تدم أن  عدد عالميدة  قياسدية مواصدفة بوصدفها ISO 14001مواصدفة  اعتمددت
 المواصدفة ضدمن العم يدة وتحقيد  متط  اتهدا البرتطانيدة المواصدفة شدرول ت سديط
  .الدولية
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 ،Eco – Management & Audit Scheme األوربيـة المواصـفة ثانيـا
EMAS: 

 مددن الخاصددة النسددخة European Union – (EU)االوروبدي تبندي االتحدداد 
  Eco – Management & Audit Scheme التددقي  وخطدة البي دة إدارة

EMAS وتددم1995 عدام  مددن المفعددول سددارتة وأصدد حت (1993) عدام ) 
 تقيديم فدي تر دب التدي ل منظمدات طوعًيدا نظاًمدا لدتعك  (2001) عدام تنقيحهدا
البرتطانيددة  المواصدفة ع دى بنا هدا اعتمداد مدن الدر م البي دي وع دى أدا هدا وتحسدين

 تد ثير  سدبب وتفصدي  وذلد تشددًدا  المواصدفات أكثدر أنهدا إال BS 7750رقدم 
 .ع يها الصارمة األلمانية البي ية التشرتعات

 الدوليدة المواصدفة مدع جوانبهدا  عدض فدي (EMAS)األوربيدة  المواصدفة تتشدا ه 
 ISO 14001) ا دارة والتدزام البي يدة السياسدة عدن ا عد ن ط دب حيد  مدن 

 إجدراءات وكدذل  البي يدة  ا دارة نظدام لتحسدين واسدتمرار العمدل بتنفيدذ ا الع يدا
 الموقدع فدي ع دى تركدز المواصدفة األوربيددة أن إال .الدخ ... والتددقي  التددرتب
 وعم يدات  دالمنتد المتع قدة القضدايا مدن العديدد الدوليدة فدي المواصدفة تهدتم حدين

 فددي المنظمدات ال ل تطبيد  قاب دة الدوليدة المواصددفة فددان ثددم ومددن ا نتدا  
نمدا فقدط  ا نتاجيدة  مقددمتها وفدي المخت فدة والهي دات المنظمدات فدي أيًضدا وا 

  .المنظمات الخدمية
 International Standard ISO 14001 :الدولية المواصفة ثالثا

ولأل ميدددددة التددددددي تتمتدددددع بهددددددا أنظمددددددة إدارة الجدددددودة عالميددددددا وضدددددرورة إيجدددددداد مواصددددددفات 
شدددددك ت المنظمدددددة الدوليددددددة  المطا قدددددة إدارة بي يدددددة دوليدددددة موحددددددة   دددددرض مددددددن  شدددددهادات 

  ل عمدددددددل ع دددددددى 207لجندددددددة فنيدددددددة تحمدددددددل الدددددددرقم  1993( فدددددددي العدددددددام األيدددددددزول تقيدددددددي   
. وكدددددددان أول إنتددددددددا  يدددددددزواألإصددددددددار أول مواصدددددددفات  دارة أنظمددددددددة البي دددددددة مدددددددن قبددددددددل 
ال عنددددددددددددددددددددما ظهدددددددددددددددددددرت 1996لهددددددددددددددددددذه ال جندددددددددددددددددددة الفنيدددددددددددددددددددة فدددددددددددددددددددي سددددددددددددددددددبتمبر عدددددددددددددددددددام 

وتددددددم اعتمدددددداد  ددددددذه المواصدددددددفة التددددددي بندددددداًء ع يهددددددا تمدددددددن   ISO14001:1996مواصددددددفة
  .ISO14000 شهادة الد
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الدوليددة  التقيددي  منظمددة طورتهدا دوليدة مواصددفةISO 14001المواصددفة  تعدد
ISO بي يدة وقددد إدارة نظدام  قامددة ألساسديةالمتط  ددات  حددددت ضدو ها وفدي 
 المنظمدة لتمكدين .(1996) عدام نشدرهِ   عدد المواصدفة لهدذهِ  الدنص الرسدمي اعتمدد
 القانونيدة المتط  دات اال تمدام بنظدر األخدذ واأل دداى مدع السياسدة صديا ة مدن

 ع دى المواصدفة  دذه المهمدة وتطبد  البي يدة الجواندب  شدان المتع قدة والمع ومدات
 البي يدة  إدارتهددا نظددام و تحسدين وتطبيد  صدديا ة إلدى تسدعى منظمددة أيدة

قامدة   المع ندة البي يدة السياسدة مدع الذاتيدة والمطا قدة  ع دى شددهادة الددليل وا 
 الدذاتي وا عد ن والتقرتدر خارجيدة  جهدة قبدل مدن البي يدة ا دارة لنظدام المطا قدة
  كيفيددة الخاصدة المواصدفات مجموعددة"    نهدا المواصدفة مدع تعددرى ل مطا قدة

 وقاعددة رسدمي نظدام وضدع طرتد  عدن الت دو  ع دى القضداء فدي عمدل المنظمدات
 تزوتدد المنظمدات  دو المواصدفة  دذهِ  البي دي و ايدة متا عدة األداء اجدل مدن بياندات
 ا دارتدة المتط  دات مدع تتعامدل أن يمكدن فاع ددة بي يدة إدارة نظدام  عناصدر
 بدين التدوازن  تحقيد  فدي المنظمدات مسداعدة إلدى تسدعى ل منظمدة  كمدا األخدر 
 القبدول ع دى األوربيددة التقيدي  وافقددت لجندة وقدد واالقتصدادية  البي يددة أ ددافها

 يضداى أن ع دى األوربيدة المواصدفة متط  ددات ي بدي المواصدفة  مدا  متط  دات
  إليها

 أن ين  دي ومددا EMASوثدا    فيده ويحددد البي دي  داألداء كشدا إعدداد :أوال 
 .تحتويه
 لدذوي المنظمدة تعدد ا التدي  المنتجدات المتع قدة البي يدة القضدايا إيضداح :ثانًيدا

 .المصال 
 ا دارة لدنظم الر يسدة المواصدفات بدين تفصدي ية التدالي مقارندة الجددول ويقددم
 .البي ية
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 54 مقارنة بين المواصفات الرئيسة لنظم اإلدارة البيئية 16جدول 

 أساس
 المقارنة

 المواصفة
 البريطانية

BS 7750 

 األوربية المواصفة
( EMAS) 

 الدولية المواصفة
(ISO 14001) 

 وطنيدة مواصدفة الطبيعة
 برتطانية

 االتحداد مواصدفة
 األوربي

 دولية مواصفة

 طوعية مط و ة طوعية  الطوعية
 ع ددى تطبدد  التطبيق

  كام هدا المنظمدة
 منهددا جددزء أو

 وع دددددى كافدددددة
 األنشدددددددطة

 والمنظمددددددات
و يدددر  الصددناعية
 ومدن الصدناعية
 الوكداالت ضدمنها

الحكوميدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 
  يدر والمنظمدات
 الحكومية

 

 ع ددددى تطبددد 
الفرديدددة  التسددهي ت
 ذات واألنشددطة
الصددددناعي  الموقدددع
 .المحدد

 

 المنظمة ع ى تطب 
 جددزء أو  كام هدا
 وع دى كافددة منهدا

 والمنتجدات األنشدطة
 وفددي والخدددمات

 جميددع القطاعدددات
 و يدر الصدناعية
 ومددن الصددناعية
 الوكددداالتضددمنها 

 الحكوميددددددددة
  يددر والمنظمدات
 الحكومية

 نظدام ع دى يركدز التركيز
 البي يدددة ا دارة
التحسددددين  وع دددى
 أينما ل نظام البي ي
 وجد

 تحسدين ع دى يركدز
البي دددددددي  األداء
 وكدددذل  ل مواقددع
االتصدداالت  تحسدين

 الجمهور مع

 نظدام ع دى يركدز
 وت كدد البي يدة ا دارة
  يدر م اشدرة  صدورة
 التحسدددين ع ددى
 البي ي

                                                                 
  :ISO 14001متطلبات: تنفيذ مستوى تقويمالبياتي،  الغني عبد سوزان ،الهادي عبد ايثار ،فيحان آل 54 

 مجلة، 1 بابل معمل البطاريات لصناعة العامة الشركة في حالة دراسة 2004 البيئية اإلدارة نظام

  119 – 115ص ص  2008السبعون،  العدد المستنصرية، جامعة ،واالقتصاد اإلدارة
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 االلتـــزام
 بالسياسة

  التحسدين ي تدزم
 لدألداء المسدتمر
  البي ي

  التحسددين ي تددزم
لدددددألداء  المسددددتمر
 مدع والتوافد  البي دي

 القددددوانين البي يددددة
 المط قة

  التحسددين ي تددزم
 لنظددام المسددتمر
ومنددع  البي يدة ا دارة
 وكددذل  الت ددو 
 القدوانين مدع التوافد 
المط قدددددة  البي يددددة

 الطوعية وااللتزامات
 األهــداف
 والغايات

 تكدون  أن ين  دي
 البي يدة األ دداى

 مقيا  زمني ذات

 تكددون  أن ين  دي
 ا دارة البي يدة بدرامد
 زمني مقيا  ذات

 تكددون  أن ين  دي
 ا دارة البي يدة بدرامد
 زمني مقيا  ذات

 تهي ددة يتط ددب التوثيق
 التد ثيرات سدجل
  البي ية

 

 سدجل تهي دة يتط دب
 الت ثيرات البي ية

 توثيدد  يتط ددب
 البي يددة السياسددة

المدد    ومسدد وليات
  داألطراى واالتصدال
 وال الخارجيدددة
مسددددد   تسددددتدعي
 التدد ثيرات سددجل
 البي ية

 سياسدة يسدتدعي االتصال
  بي ية
 

 يسددتدعي عامددة
 عدام بي دي كشدا

 التحقد  وشدامل وتدتم
عدددن  خارجًيددا منددهُ 

 مددددق  طرتددد 
مددع  مسدتقل خدارجي
 كشددوفات إعددداد
  سيطة سنوية

 تكدون  ان يسدتدعي
 البي يددة السياسددة
يتط دددب  وال عامددة
 عام بي ي كشا

 التحســين
 المستمر

 تحسدين يسدتدعي
 األداء فدي مسدتمر

 البي ي ل منظمة

 تحسددين يسدتدعي
األداء  فدي مسدتمر
 ل منظمة البي ي

 

 تحسددين يسدتدعي
 فددددي مسدددتمر

 العم يدددددددددات
 وممارسات المنظمة
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 التدددقي  تكددرار التدقيق
 محدد  ير

 كدل تددقي  يتط دب
 ع دىسدنوات  ثد  
 األقل

  يدر التددقي  تكدرار
 محدد

 المتعاقدين
 والمجهزين

 المتعاقددين التدزام
والمجهددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددزتن 

 البي ية  السياسة

 المتعاقدددين إعد م
 والمجهدزتن  السياسدة

 البي ية

 المتعاقددين التدزام
 والمجهدزتن  السياسدة

 البي ية
 المراجعـة 

 الدورية
  يددر داخ ددي 
 التكرار محدد

 ثدد   خددارجي 
 سنوًيا مرات

 محددد  يدر داخ دي 
 التكرار

 55ادوات تطبيق االدارة البيئية  .2.6
  :التشريعات"

 واألفدراد  ل منظمدات م زمدة وقدوانين تشدرتعات مدن الحكومدات تصددره عمدا ع دارة
العقو دددات  فددرضوالتددي بندداء ع يهدددا ت ل عمددل  المنظمددة وال دددوا   فضددً  السياسددات

 .بها المخ ة المنشآت ت   في العمل عن وا يقاى
  :الضغط مجموعات

 .ع يها والحفا   حماية البي ة التي ُتعنىعن كل الجهات واالفراد  ع ارة

 والمنافسة: الجودة معايير
االلتدددزام بهددددا  والمنظمدددات الواجددددبالم زمدددة ل م سسددددات  البي يدددة المعدددايير و دددي 

 .االشتراطات البي ية لموافقة

  :التمويل
العقو ددددددات  واعفددددداء مدددددنفدددددي شدددددكل تدددددوفير  ومسدددددته كات اوسدددددواء فدددددي شدددددكل مددددددفوعات 

 او في شكل زتادة الفرص التسويقية حال انتهاء اساليب االنتا  االنظا.
 فدي تصدوتر ا يمكنندا أدوات  فدي البي دي يتجسدد ا دارة نظدام  ده يتميدز مدا أ دم إن

 :اآلتي الشكل

                                                                 
 38- 37ص ص  سبق ذكره، غانم، مرجع عدنان ،مطانيوسو ،مخولللمزيد انظر  55 
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 من اعداد الباحث أدوات تطبيق اإلدارة البيئية 12شكل

2.7. ISO 14000: 
 :األيزو ماهية .2.7.1

 "ISO" ك مة مشدددددددددتقة من الك مة ا  رتقية "ISOS أي التسددددددددداوي وليسدددددددددت اختصدددددددددار "
وفي مجددددددال  International Organization for Standardizationالتسدددددددددددددددميددددددة.

 تساوي الشيء  المقارنة مع المواصفة. ISO المواصفات تعني

"ISO مددددددددع أن وليسددددددددت جددددددددزءًا مددددددددن األمددددددددم المتحدددددددددة"  ددددددددي منظمددددددددة  يددددددددر حكوميددددددددة  
ب دددددددًا. كافدددددددة المواصددددددفات الصدددددددادرة عددددددن المنظمدددددددة 120أعضددددددا ها يمث دددددددون أكثددددددر مدددددددن 

"  يدددددددر ISOاختيارتددددددة مددددددع أن الكثيددددددر مددددددن الددددددددول تعتبر ددددددا مواصددددددفات وطنيددددددة لهددددددا. "
مسددددد ولة عددددددن التحقددددد   مددددددد  مطا قددددددة مدددددا ينفددددددذه المسددددددتخدم ل مواصدددددفة مددددددع متط  ددددددات 

  ذه المواصفة.

 :ISO 14000مفهوم  .2.7.2

مجموعدددددددة مدددددددن المعدددددددايير القياسدددددددية التددددددددي وضدددددددعت مدددددددن قبدددددددل المنظمدددددددة الدوليددددددددة   دددددددي
 ا دارة البي يددددةو معنددددى  خددددر أن  دددي مجموعددددة مدددن نظددددم  ISO ل تقيدددي  بجنيددددا

التدددددي ظهدددددرت بهددددددى تحقيددددد  مزتدددددد مددددددن التطدددددوتر والتحسدددددين فدددددي نظدددددام حمايدددددة البي ددددددة 
  .مع عمل توازن مع احتياجات البي ة

 

االدوات المستخدمة في تطبي  االدارة 
البي ية

التشرتعات مجموعات 
الض ط

معايير الجودة و 
المنافسة التموتل
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 :ISO 14000نشأة نظام إدارة البيئة  .2.7.3

كانت  ي ة المواصددفات البرتطانية أول من أبد  ا تماما بإيجاد مواصددفات  دارة البي ة  
ظهر أول إصدددددار لمواصددددفة  1992كما حد   النسدددد ة ألنظمة إدارة الجودة. ففي العام 

شدددددددددددددددركة  200وبدأ تطبيقها في  BS7750 دولية لنظام إدارة البي ة و ي المواصدددددددددددددددفة
ر  صناعية في المم كة المتحدة. وتم تعديل  ذه المواصفة وأعيد إصدار ددددددددددددددددددددا في فبرايدددددددددد

-Ecoلتتواف  مع النظدام الخددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداص بدإدارة البي دة  داالتحداد األوروبي  1994
Management and Audit Scheme EMAS.  التي تتمتع بها  و دراكها لأل مية

عالميا وضددددددددددرورة إيجاد مواصددددددددددفات إدارة بي ية دولية موحدة   رض أنظمة إدارة الجودة 
لجنة  1993شدك ت المنظمة الدولية ل تقيي   االيزو( في العام  المطا قة من  شدهادات 

  ل عمل ع ى إصدددددددددار أول مواصددددددددفات  دارة أنظمة البي ة 207فنية جديدة تحمل الرقم 
ا 1996يددة في سدددددددددددددددبتمبر عددام من قبددل االيزو. وكددان أول إنتددا  لهددذه ال جنددة الفن عندددمددد

وتم اعتماد  ذه المواصفة التي بناًء ع يها تمن   ISO14001:1996 ظهرت المواصفة
 .ISO14000 شهادة الد

  اإلدارة البيئيةالمتطلبات األساسية لنظام  -3
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 .General requirementsمتطلبات عامة  3.1
 يجب ع ى المنظمة إنشاء والمحافظة ع ى نظام إدارة ل بي ة. 

 .  policy Environmentalالبيئية السياسات   3.2
توثي  سياسة البي ة ل شركة  حي  ت طي كافة العم يات والمنتجات والخدمات  

 .واعتماد ا من أع ى المستويات في ا دارة
 أن تحدد السياسة البي ية ل منظمة وت كد ع ى: ا دارة الع يايجب ع ى ف

 أن تكون مناس ة لطبيعة ومد  ت ثير أنشطتها ومنتجاتها وخدماتها."  -أ
 االلتزام  التحسين المستمر ومنع الت و . -ب
دد ا تح التيمع القواعد والقوانين والمتط  ات األخر   بتمشيهاااللتزام  - 

 .المنظمة
 د ا طار ومراجعة ال ايات واأل داى البي ية.أن تكون م  مة لتحدي -د
أن تكون  ذه السياسة موثقة  مط قة ومحافل ع يها ومع ومة لجميع  -ه

 العام ين.
 الجمهور ع يها. الط عأن تكون متاحة   -و
  Planningالتخطيط      3.3

وذل  من خ ل تحديد المشاكل البي ية وفرص التحسين البي ي  ووضعها في إطار واض  
   :ي طي

 .Environmental aspectsالعناصر البيئية     3.3.1
يجب ع ى المنظمة أن تنشئ وتحافل ع ى إجراءات لتحديد العناصر البي ية ألنشطتها 

كون لها يمكن أن ي التييتوقع أن تكون ذات ت ثير واض  أو  والتيومنتجاتها وخدماتها 
 . المع ومات ت ثير واقع ع ى البي ة. وتجب ع ى المنظمة التحدي  المستمر لهذه
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 Legal and otherالمتطلبات القانونية والمتطلبات األخرى   3.3.2
requirements. 

يجب ع ى المنظمة إنشاء والمحافظة ع ى إجراءات لتحديد ومعرفة المتط  ات القانونية 
ى يجب أن ت تزم المنظمة بتطبيقها ع  والتيوالمتط  ات األخر  الواج ة ع ى المنظمة. 

 العناصر البي ية ألنشطتها ومنتجاتها وخدماتها.

 .and Targets Objectivesواألهداف الغايات   3.3.3
كل نشال وع ى جميع  فيع ى المنظمة أن تنشئ وتحافل ع ى  ايات وأ داى موثقة 

 المنظمة. فيالمستويات 

 أيو االعت ار المتط  ات القانونية  فيع ى المنظمة عند إنشاء ومراجعة  اياتها أن تضع 
متط  ات أخر   وكذل  عناصر ا البي ية  خياراتها التكنولوجية  التموتل ال زم لها  
المتط  ات ا جرا ية لألعمال والخدمات. ووجدهات نظر الجهات ذات الع قة. وتجب أن 

 .ذل  االلتزام  منع الت و  في داى مع السياسة البي ية  ما تتمشى وال ايات واأل

 .Environmental management Programsبرامج إدارة البيئة   3.3.4
يجب ع ى المنظمة إنشاء والمحافظة ع ى برنامد أو برامد لتحقي   اياتها وأ دافها 

 وتشمل:

من  يإدار تحديد مس وليات لتحقي  ال ايات واأل داى لكل نشال ومستو    -أ
 المنظمة كل  فيما يخصه.

 الوسا ل وا طار الزمنى ال زم ل تنفيذ -ب
وعندما يتع   أحد المشروعات البي ية بتطوتر أو تعديل  عض األنشطة أو المنتجات 

 ط قًا لإلدارة البي ية لذل  المشروع. البي يأو الخدمات فيجدب تعديل البرنامد 
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 . and OperationImplementationالتطبيق والتشغيل      3.4
ويشمل وضع  يكل واض  لنظام إدارة البي ة يضمن أن كافة العام ين ع ى ع م 
 : مس ولياتهم  وكيا ت ثر العم يات اليومية ل م سسة ع ى البي ة  ويشمل ذل 

  Structure and responsibilityالهيكل والمسئوليات  .3.4.1
يجب تحديد وتوثي  المس وليات والس طات لتحقي  إدارة بي ية فعالة وع ى المنظمة 

لموارد نظام إدارة البي ة وتشمل الموارد: ا فيتخصيص الموارد الضرورتدة لتطبي  والتحكم 
 في اا دارة الع يال شرتة والمهارات المتخصصة والتكنولوجيا والموارد المالية وع ى 

يتولى بجانب مس ولياته األخر  تحديد  والذيالمنظمة أن تعين ممثً  خاصًا لإلدارة 
 :ل تيالقواعد والمس وليات والس طات ال زمة 

الت كد من إنشاء متط  ات نظام إدارة البي ة وتطبيقها وتمشيها الدا م مع  -أ
 المواصفات العالمية 

ا لإلدارة الع يا ل مراجعة ك سا  إعداد تقارتر األداء لنظام إدارة البي ة ورفعه-ب
 نظام إدارة البي ة. في

  Training،Awareness andالتدريب، التوعية والتميز   .3.4.2
Competence .  

يكون  التيتضمن أن جميع األفراد  والتيع ى المنظمدة تحديد االحتياجات التدرتبية 
 لعم هم ت ثير واض  ع ى البي ة قد حص وا ع ى التدرتب المناسب لها.

نشطة كل األ فيع ى المنظمة أن تنشئ وتحافل ع ى إجراءات تحق  لعام يها وأفراد ا 
 :  اآلتي الوعيوالمستويات 

 أ مية التطاب  مع السياسة البي ية وا جراءات ومتط  ات نظام إدارة البي ة. -أ
وا د يمارسونها. والف التيلألنشطة  كامنة(أو   فع يةة الواضحة اآلثار البي ي-ب

 البي ية الناتجة عن تحسين أداء األفراد.
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 تحقي  السياسة البي ية وا جراءات ومتط  ات نظام يتط بها التيالمس وليات  - 
 ذل  االستعداد لمواجهة الطوارئ. فيإدارة البي ة.  ما 

 بإجراءات التش يل المحددة.النتا د المترت ة عن عدم االلتزام  -د
وتجب أن يكون األفراد الذين ي دون األعمال التى لها أثار بي ية واضحة ذو  قدرات 

 عالية من خ ل التع يم والتدرتب والخبرة المناس ة.
 Communicationاالتصال      .3.4.3

إطار العناصر البي ية ونظام إدارة البي ة ل منظمة يجب إنشاء والمحافظة ع ى  في
 :ل تياءات إجر 

 بين مخت ا المستويات والوظا ا  المنظمة. الداخ ياالتصال  .أ
 الجهات الخارجية المهتمة  البي ة. اتصالت قى  توثي   والرد ع ى   .ب

الخارجية بها ذات  االتصاالتيجدب ع ى المنظمة أن تحدد وسا ل وأساليب لت قى 
 اتخذت يالتوا جراءات  االتصاالتالع قة  عناصر ا البي ية الم ثرة وأن تسجل  ذه 

  ش نها. 

management system  Environmental يئةالبتوثيق نظام إدارة  .3.4.4
documentation. 

 إلكترونيأو  كتابيشكل  فييجب ع ى المنظمة إنشاء والمحافظة المع ومات إما 
 بهدى:

 والع قة بين  ذه العناصر. ا دارة البي يةوصا العناصر الر يسية لنظام   .أ
 سهولة تت ع والوصول إلى الوثا   ذات الع قة. .ب

 .Document controlالوثائق  فيالتحكم  .3.4.5
و ة جميع الوثا   المط  فييجب ع ى المنظمة أن تنشئ وتحافل ع ى إجراءات ل تحكم 

 بهذه المواصفة القياسية العالمية ل ت كد من:

 ع يها.سهولة تحديد مواقعها والحصول    -أ
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وعند الضرورة وتتم اعتماد ا ل ت كد من كفايتها بواسطة  أن يتم مراجعتها دورتاً  -ب
 الشخص المس ول.

األماكن المط وب توفر ا فيها  في ا صدارات(  أخرأن توفر الوثا   السارتة    - 
 لتحقي  فعالية تطبي  نظام إدارة البي ة.

التخ ص من الوثا   الم  اة من جميع أماكن إصدار ا واستخدامها والت كد من   -د
 عدم استخدامها أو العمل بها.

 تحديد الوثا   الم  اة والمط وب االحتفا  بها أل راض قانونية أو أ راض أخر .  -ه
. محافل ع يها المراجع(توارتخ   معأن تكدون الوثا   قانونية محددة التارتخ   -و

 رتقة مناس ة لفترة محددة.ومصانة  ط
أن يتم إنشاء والمحافظة ع ى إجراءات ومس وليات استخدام وتطوتر األنواع   -ز

 المخت فة من الوثا  
 .control Operationalالتشغيل  فيالتحكم  .3.4.6

لها  ثار بي ية  امة و ما يتف   التييجب ع ى المنظمة أن تحدد العم يات واألنشطة 
 مع السياسة وال ايات واأل داى البي ية.

ذل  الصيانة   رض الت كد من  فيوتجدب ع ى المنظمة أن تخطط  ذه األنشطة  ما 
 :االتيظروى محددة عن طرت   فيتنفيذ ا 

 نحرافاايسبب  يابها  التيإنشاء والمحافظة ع دى إجراءات موثقة لت طى العوامل   -أ
 السياسة وال ايات واأل داى البي ية.عن 

 التمس   م شرات تقييم األداء ضمن ا جراءات. -ب
ن مإنشاء والمحافظة ع ى ا جراءات المتع قة بتحديد العناصر البي ية الم ثرة   - 

أو الخدمات المستخدمة  المنظمة وتوصيل ا جراءات والمتط  ات المناس ة  الس ع
 ل موردين والمقاولين.

 

 



 

121 
 

preparedness and  Emergencyومواجهتها للطوارئ  االستعداد .3.4.7
response.  

يجب ع ى المنظمة إنشاء والمحافظة ع ى إجراءات لتحديد الجهود واالستعدادات 
 لمواجهة المواقا الطار ة ومنع أو تق يل الت ثيرات البي ية الناتجة عنها.

لمواجهة الطوارئ عند الضرورة. و صفة  استعداداتهايجب ع ى المنظمة مراجعة 
 مواقا طار ة. أيخاصة  عد وقوع حادثدة أو 

 اليتها. فع استمراروتجب ع ى المنظمة أن تختبر دورتًا مثل  ذه ا جراءات ل ت كد من 
 Checking and correctiveالتحقيق واإلجراءات التصحيحية      3.5

action. 
 ت كد من المطا قة ل تشرتعات البي ية وذل  من خ ل إنشاء مراق ة ومتا عة ل

 يشمل  ذا الجزء. والمستهدفات التي حددتها الشركة
 .Monitoring and measurementالمراقبة والقياس          .3.5.1

يجب ع ى المنظمة أن تنشئ وتحافل ع ى إجراءات موثقة ل مراق ة والقيا   شكل 
 منتظم.

 لها ت ثيرات واضحة ع ى والتيل خواص الر يسية الحاكمة من عم ياتها وأنشطتها 
 البي ة.

وتجب أن يشمل ذل  تسجديل المع ومات لمتا عة األداء  عم يات التحكم المناس ة. 
 والمتا عة مع ال ايات واأل داى البي ية ل منظمة.

 ت ت كد ذل  ط قًا يجب أن تكون معدات المراق ة معايرة ومصانة واالحتفا   سج
  جراءات المنظمة.

لتطاب  لمد  ا الدورييجب ع ى المنظمدة أن تنش  وتحافل ع ى إجراءات موثقة ل تقييم 
 مع القوانين والقواعد البي ية ذات الع قة.
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 عدم المطابقة واإلجراءات التصحيحية والوقائية    .3.5.2
 Nonconformance and corrective and preventive action  

يجب ع ى المنظمة إنشاء والمحافظة ع ى إجراءات لتعرتا المس ولية والس طة ل تعامل 
جة. أثار نات أيودراستدها وتح دي ها واتخاذ ا جراءات لتق يل  عدم المطا قةمع حاالت 

 تم اتخاذ ا. التيواتخاذ ا جراءات التصحيحية والوقا ية 

 Records السجالت   .3.5.3
يجب ع ى المنظمة أن تنشئ وتحافل ع ى إجراءات ل تعرى ع ى السج ت البي ية 

 وصيانة والتخ ص منها. 
وتجب أن تضم  ذه السج ت: األنشطة التدرتبية ونتا د المراجعات الداخ ية 

 والمراجعات األخر .
وتجب أن تكون  ذه السج ت سه ة القراءة ومعروفة ومرت طة  النشال أو المنتد أو 

 لخدمة.ا
وتجب حدفل وصيانة السج ت البي ية  طرتقة تمكن من استرجاعها ومحافل ع يها من 

 الت ا أو الفقد. وتجب تحديد وتدوتن مدد االحتفا  بهذه السج ت.
وتجب المحافظة ع ى السج ت  الطرتقة الم  مة ل منظمة و ما يوض  المطا قة مع 

 متط  ات  ذه المواصفة الدولية.
 Environmentalالداخلية لنظام إدارة البيئة  المراجعة   .3.5.4

management system Audit  
جراءات ل مراجعة الداخ ية الدورتة  يجب ع ى المنظمة أن تنش  وتحافل ع ى برامد وا 

 لنظام إدارة البي ة وتنفيذ ا بهدى:

 : ل تيأ. تحديد مد  تحقي  نظام إدارة البي ة 
ذل  متط  ات المواصفات  فيرة البي ة  ما التطاب  مع الترتي ات المخططة  دا

 العالمية.
 أن ينفذ  طرتقة صحيحة ومحافل ع يها. 
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 عن نتا د المراجعات. ا دارة  مع وماتب. إمداد 
ذل  الخطة الزمنية  البد ان تكون ع ى  فيعند وضع برنامد المراجعة ل منظمة  ما 

يجب  تكون شام ة ولكيأسا  األ مية البي ية لكل نشال ونتا د المراجعات السا قة  
أن تشمل إجراءات المراجعة المجال المحدد لها  تكرار المراجعة  طرتقة تنفيذ ا 

 والمس وليات ومتط  ات التنفيذ وا عداد التقارتر بنتا جها. 

 Management Reviewمراجعة اإلدارة       3.6
البي ة.  تحدد ا أن تراجع نظام إدارة التيل منظمة ط قاً ل توقيتات  ا دارة الع يايجب ع ى 

وتت كد من استمرارتة م ءمته وكفاءته وفاع يته  وتجب أن توث   ذه المراجعات. وتجب 
السياسة واأل داى وعناصر نظام إدارة  فيتع ن احتمال الحاجدة ل ت يير  ا دارة أنع ى 

البي ة  يفالبي ة األخر  وفى ضوء نتا د المراجعات الداخ ية لنظام إدارة البي ة  الت ير 
  57 " المحيطة وااللتزام  التحسين المستمر.

 اإلدارة البيئيةمعوقات تطبيق نظام  -4

عم المنطقة من د فيتتخذ ا العديد من الدول العربية  التي الر م من الخطوات الجادة 
التي لمتكام ة ا ونظم ا دارة البي يةنظم االنتا  االنظا  بتبنيالمخت فة  وحفز ل صناعات

لبي ة ا ويحافل ع ىل دول الخارجية  تصديرهيمكن  الذيتدعم الوصول الى  ذا االنتا  
ل  ذالمح ية من التد ور الم ثر ع ى كافة أنمال النشاطات التنموية بها إال أن تحقي  

 58النقال االتية  فييمكن إجمالها  التيالكثير من التحديات  يجا همازال 
نقص الوعي البي ي لدي قيادات االدارة الصناعية  المنطقة سواء من حي   .4.1

 المع ومات او االقتناع.
 عدم تواجد جهات ل ض ط ل ت كد من تطبي  نظم االدارة البي ية. .4.2
 ندرة الكوادر البي ية العربية .4.3

                                                                 
57 lbid 

  سامية ج ل  االدارة البي ية المتكام ة  المنظمة العربية ل تنمية االدارتة  القا رة ل مزتد انظر: سعد 58 
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 المستوي السياسي. ع ىضعا قدرات االجهزة البي ية العربية  .4.4
 المسته كين.نقص الوعي البي ي لدي  .4.5
 ضعا نظم المع ومات البي ية. .4.6
 ق ة المخصصات المالية المرصودة لميزانية الجهات البي ية .4.7
 التكنولوجيا الم وثة  شكل كبير النخفاض اسعار ا  المقارنة  التقنيات ع ىالتركيز  .4.8

 االنظا.
بية دول مستوردة لتقنيات التصنيع وليست صانعه لها كما ان العمالة لدول العر ا .4.9

 مكثفة. ير م   ة ل عمل بتقنيات جديدة اال  عد تدرت ات 
طول االنتا  تجعل خ التيتستطيع عمل الت ييرات التقنية  التيالقو  ال شرتة  .4.10

 ومدخ ت الصناعةل مواد الخام  وأقل  دراالنتا   فيكفاءة  أكثر
 .إلزام أكثروان تكون القوانين البي ية تحتا  الى المزتد من التطوتر  .4.11
 المقدمة.في المن   البي يعدم دمد ال عد  .4.12
ات قد ال تتمتع  القدرة المالية لعمل التطوتر  الحجم ومتوسطةالصناعات الص يرة  .4.13

 .االنظاال زمة لتحقي  االنتا  
ى تمول بإنتاجها الصناعات الكبيرة ال ت ق التيوالمتوسطة الصناعات الص يرة  .4.14

 منها ض طا لت يير أنمال إنتاجها.
 .ال زمةوزارات القو  العام ة ال تضع الض ول الرقابية التنفيذية  .4.15
ها ع ى لدي العام ةعدم ا تمام الكثير من الم سسات الصناعية بتدرتب القو   .4.16

 .الس يم البي يالس و  

 والصحة المهنيةمفهوم إدارة أنظمة السالمة  -5
 وتعددددددرى السدددددد مة 1931القددددددرن الماضددددددي عددددددام  فدددددديظهدددددر ع ددددددم السدددددد مة الصددددددناعية 

المقددددددام األول  الحفددددددا  ع ددددددي سددددددد مة  فددددددي انهددددددا الع ددددددم الددددددذي يهددددددتم  والصددددددحة المهنيددددددة
 م ددددداني( مدددددواد   اآلالتالعمدددددل  االنتدددددا  فددددي مكدددددان  وع دددددى عناصدددددر وصددددحة االنسدددددان

وذلددددددد  بتدددددددوفير بي ددددددددة عمدددددددل امنددددددددة خاليدددددددة مدددددددن مسددددددددب ات الحدددددددواد  او االصددددددددا ات او 
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الددددددددى  والقواعدددددددد والددددددددنظم تهددددددددىفهددددددددي مجموعدددددددة مددددددددن االجدددددددراءات  المهنيدددددددة االمدددددددراض 
الممت كددددددات مددددددن خطدددددددر  والحفددددددا  ع ددددددىاالنسددددددان مددددددن خطددددددر االصدددددددا ة  ع ددددددىالحفددددددا  
 والضياع.الت ا 

ة فعنددددددددد التعامددددددددل مددددددددع فددددددددي كددددددددل مجدددددددداالت الحيدددددددا والصددددددددحة المهنيدددددددةتددددددددخل السدددددددد مة 
واصدددددولها وعندددددد الكهربددددداء او االجهدددددزة المنزليدددددة فددددد   ندددددي عدددددن ات ددددداع قواعدددددد السددددد مة 

واصدددددول الشدددددوارع فإننددددا نحتدددددا  الدددددى ات ددددداع قواعدددددد  فددددديالسدددددير  حتدددددىالسددددديارة او  قيددددادة
 وفدددددددي المنشدددددددد تالمخت فدددددددة  وامددددددداكن العمددددددددلداخددددددددل المصدددددددانع  اندددددددهوبدددددددديهي  السددددددد مة 
 والصحة.قواعد الس مة نحتا  الي  ف نناالتع يمية 

الصدددددناعة مدددددن التق يديددددددة الدددددي الحديثددددددة  وتطدددددور وسددددددا لالنمددددددو الصدددددناعي  ومدددددع ازديددددداد
  دددددددددذهاالليددددددددة ازدادت نسدددددددد ة وقددددددددوع الحدددددددددواد  بددددددددين العددددددددام ين لددددددددذل  كدددددددددان البددددددددد مددددددددع 

النهضددددددة ان يددددددزداد اال تمددددددام  التوعيددددددة فددددددي المندددددداط  الصددددددناعية  المخدددددداطر المحيطددددددة 
 وصحيةبي ة عمل امنة  واتخاذ ا لتهي ةيجب ات اعها  التيوطر  الحماية 

    :المهنية والصحة السالمة أهداف .5.1

الت ا و في حماية عناصر االنتا  من الضرر  والصحة المهنيةتت خص أ داى الس مة 
ي ح  بهدددا من جراء وقوع حواد  واصددددددددددددددددددا دددات العمدددل وذلددد  عن طرت  تطبي   الدددذي

 وخداليدة منبهددى تدامين بي دة عمدل امندة  وقدا يدةواالحتيداطدات المجموعدة من االجراءات 
 59 ومنهاسواء ل عام ين او الزا رتن  واألمراض المهنيةالمخاطر 
حمايددددددة العناصدددددددر ال شدددددددرتة لإلنتدددددددا  مدددددددن األضدددددددرار الناتجدددددددة عدددددددن مخددددددداطر  .5.1.1

وتق يدددددددل طرتددددددد  ازالدددددددة مسدددددددب ات الخطدددددددر  وذلددددددد  عدددددددن وظدددددددروى البي دددددددةالعمددددددل 
  .لها التعرض

                                                                 
الهابيل  وسيم إسماعيل وعاي   ع ء محمد  تقييم فاع ية إجراءات الس مة والصحة المهنية في المختبرات  59 

العام ين دراسة ميدانية ع ى العام ين في الجامعات الف سطينية في قطاع  زة  مج ة الجامعة الع مية من وجهة نظر 
 93-92  ص ص 2012االس مية ل دراسات االقتصادية وا دارتة  المج د العشرون  العدد الثاني  
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وذلدددددددد  تدددددددوفير بي ددددددددة عمددددددددل امندددددددة تحقدددددددد  الوقايددددددددة مدددددددن المخدددددددداطر ل عددددددددام ين  .5.1.2
 .ال زمة واالجراءات الوقا يةاالحتياطات  بإيجاد

لحددددددددواد  العمددددددددل  والضددددددددياع نتيجددددددددةحمايدددددددة عناصددددددددر االنتددددددددا  مددددددددن الت دددددددا  .5.1.3
 .واألجهزة والمعدات والمواداآلالت ويشمل 

 ات تخفددددديض النفقددددددات المتع قدددددة بوقددددددت العمدددددل الضددددددا ع نتيجدددددة حدددددددو  اصددددددا .5.1.4
يحدددددددددل  وتدددددددددرتب مددددددددنالعمالددددددددة  وتكدددددددداليا اسددددددددتبدال والمددددددددراض المهنيددددددددةالعمددددددددل 
خير انجددددداز العمدددددل ومواعيددددددد تترتدددددب ع دددددى ذلدددددد  مدددددن تددددد  التددددديوالنفقدددددات مح هدددددم 
 التس يم.

ألداء  والطددددددر  االمنددددددة  األسدددددداليبي العددددددام ين فيمدددددا يتع دددددد  دخ ددددد  الددددددوعي لدددددد .5.1.5
شددددددد نها تددددددددعيم السددددددد مة  والتدددددددي مدددددددنااللتدددددددزام  قواعدددددددد السددددددد مة  العمددددددل أ ميدددددددة

  نفسددددددددهم  وزتدددددددادة ثقدددددددتهممعنويدددددددات العددددددددام ين  وكددددددددذل  رفدددددددع والصدددددددحة المهنيدددددددة
 .إنتاجيتهم و التالي زتادة

قدددددد تدددددفع نتيجدددددة وقدددددوع  التددددياألمدددددوال  وذلددددد  بتددددوفيرتخفدددديض تك فدددددة ا نتددددا   .5.1.6
صددددد ح  ومصدددددارتا عددددد  حدددددواد  العمدددددل مدددددن تعويضدددددات   واسدددددتبدالونقدددددل وا 

 .والدمار ت التي تتعرض ل ت ا المنش واألجهزة أو المعدات
 المقومات االتية: توافر من البد األ داى  ذه تتحق  "ولكي

صددا ات  حددواد  مددن الوقايددة ألسدد  والهددادى السدد يم الفنددي التخطديط .1 وا 
 .العمل في المنظمات

 .الفني التخطيط  ذا تنفيذ إلى الحاجة من النا ع الحكومي التشرتع .2
السدد يمة مددع تدددوفير االجهددزة الفنيدددة  األسدد  الع ميدددة ع دددى المبنددي التنفيددذ .3

 فدي المهنيدة والصدحة السدد مة خدددمات اسددتمرار المط و دة لضددمان
 .المنظمات
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 ومهام إدارة وأنشدطة ومسد وليات لواج ات المنظمات السدتجا ة دوافع عدة  نا  أن كما
 :ومنها المهنية والصحة الس مة

 .وا نسانية االجتماعية المس ولية .1
 .العمال نقا ات .2
 .االقتصادية االعت ارات .3
 .القانونية الحقو   .4
 .النفسية االعت ارات .5
تحسدددددددددددين جودة المنتجات من خ ل تق يصدددددددددددها ل وحدات المعي ة في العم يات  .6

  .التصنيعية
زتدددددادة انتاجيددددددة العددددددام ين مددددددن خدددددد ل مسددددددا متها الفاع ددددددة فددددددي الحفددددددا  ع ددددددي  .7

 60" .ا م مست زمات العم ية التصنيعية اال و و العنصر ال شري
 :   المهنية والصحة السالمة أهمية .5.2

 في االتي  والصحة المهنيةتتمثل أ مية الس مة 
 :العملتقليل تكاليف  .5.2.1

إن ا دارة السدددددددد يمة لبي دددددددددة العمدددددددددل تجنددددددددب المنظمدددددددددة الكثيدددددددددر مددددددددن التكددددددددداليا الماديدددددددددة 
ل تعويضدددددددددات المدفوعدددددددددة ل عدددددددددام ين أو عدددددددددا  تهم مدددددددددن  عددددددددددد م  والمعنويدددددددددة المتضدددددددددمنة

 عمل.تعطل ال وكذل  تك فة
 :وقليلة المخاطرتوفير بيئة عمل صحية  .5.2.2

 إلىادارة المنظمة مسددددددددددددددد ولة عن توفير المكان المناسددددددددددددددددب ل حد من المخاطر الم دية 
المسددددددد ولية أصددددددد حت متزايدة في ظل التطور   ذه عم هم  انناء ثاالضدددددددرار  العام ين أ

التق يددل من االثددار النفسددددددددددددددديددة الندداجمددة عن  ع ىفددإن االدارة تعمددل  ومن ثمالتكنولوجي 

                                                                 
نتاجية المهنية والصحة الس مة إدارة ع ي  حسين  احمد60    عينة ألراء ميدانية دراسةواألثر  الع قة  العام ين وا 
 ل ع وم تكرتت الدين  مج ة ص ح محافظة بيجي الشمالية مصفى ل مصافي العامة الشركة في العام ين من

 77- 76ص ص  2009  16  العدد 5واالقتصاد  المج د  ا دارة تكرتت ك ية واالقتصادية  جامعة ا دارتة
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العمل  يفية الجوانب المال ع ىفالحواد  ال يقتصددر ت ثير ا  واالمراض المهنيةالحواد  
  .تمتد  ثار ا الي مشاعر العام ين داخل المنظمة وكذل  الزا رتن لها ولكن

  المناسب:توفير نظام العمل  .5.2.3
 تواسددددددددددتخدام السددددددددددج  والمعدات الواقيةيتم توفير نظام العمل من خ ل توفير االجهزة 

 .وامراضالنظامية حول اية إصا ة أو حواد  
  والعاملين:تدعيم العالقة االنسانية بين االدارة  .5.2.4

فسددددين المنا تجاهالسددددمعة الجيدة ل منظمة  والصددددحة المهنيةتخ   ا دارة الجيدة ل سدددد مة 
   واالحتفا  بها.ينتد عنها استقطاب الكفاءات السمعة   ذه

 
 61اهمية ادارة السالمة والصحة المهنية  14شكل

                                                                 
 80ص  المرجع السابق61  
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ــوم فــي هــذا البحــث  وســوف .5.3 ــاءنق ــىالضــوء  بإلق نظــام إدارة الســالمة والصــحة  عل
  OHSAS 18001/ 2007ال مهنية

سد سد ة معايير / مواصدفات معترى بها دوليًا لنظام إدارة السد مة والصدحة المهنية.   ي
 األول يعنى بتحديد متط  ات نظام جز يينوتتكون  ذه السددددددد سددددددد ة من المواصدددددددفات من 

من  ذه  الثانيأما الجزء  .OHSAS 18001:2007 والصددددحة المهنيةإدارة السدددد مة 
رشددددددادات تطبي  نظافيعنى بتع يمات  OHSAS 18002 السدددددد سدددددد ة م إدارة السدددددد مة وا 

  OHSAS 18001 :2007 المواصفةارشاديه لتطبي   مواصفة والصحة المهنية فهي
 لبنود ا قا ط  المنشددد ةع ى   المراجعةتسدددتخدم ل قيام   القياسدددية المواصدددفةحي  نع م أن 

ه ط قا يقتم توث الذيفتعطى مع ومات عن كيفية تطبي  النظام  ا رشدددادية المواصدددفةأما 
 فيال تسددتخدم  OHSAS 18002 المواصددفةولهذا فان  .القياسددية المواصددفةلمتط  ات 
  .المراجعةأعمال 

 
 على: OHSAS 18002 اإلرشادية المواصفةوتشتمل 

نظام  تطبي  فيمع توضدددي  يسددداعد  المواصدددفةالمدخ ت والمخرجات لكل بند من بنود 
 . المنش ة المط قة ا دارةوكذا توضي  ع قتها مع نظم  الس مةادارة 

 ولكن التحدديد  .2007 يوليو في (OHSAS 18001  المواصدددددددددددددددفدةوقدد تم انشدددددددددددددددداء 
الزال في مرح ددة مددا قبددل  (OHSAS 18002  ا رشددددددددددددددددداديددة  ددالمواصدددددددددددددددفددةالخدداص 
 (.2007  درافت نوفمبر االصدار
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 :OHSAS 18001 :2007 المواصفةلتطبيق  األساسيةالمبادئ 

 
 من اعداد الباحث OHSASالمبادئ االساسية للـ  15شكل

 ةوالصددددددح السدددددد مةبتحديد سددددددياسددددددتها بخصددددددوص  المنشدددددد ةيجب أن تقوم  األول:المبدأ 
 .المهنية
 .لمهنيةا والصحة الس مةالتزامها تجاه نظام ادارة  المنش ةالبد أن ت كد  :الثانيالمبدأ 
 لسدددددد مةا التخطيط لتحقي  سددددددياسددددددتها بخصددددددوص  المنشدددددد ةالبد أن تقوم  الثال :المبدأ 
 .المهنية والصحة
زم لتحقي  أن توفر القدرات والدعم ال  ل منشد ة ين  يفانه  الفعال  الرا ع: ل تطبي المبدأ 
 .المهنية والصحة  الس مة الخاصةواأل داى  السياسة
 سدددددد مة الداء الخاص  قيا  ورصددددددد وتقييم اال المنشدددددد ةأن تقوم  الخام : ين  يالمبدأ 
 .المهنية والصحة
لنظام  دالمتصدداع والتحسددين المسددتمر  المراجعة المنشدد ةأن تقوم  السدداد : ين  يالمبدأ 
 .المهنية والصحة ل س مةداء العام وذل  لتحسين األ المهنية والصحة الس مة
 لسددددددد مةامسددددددد ولية تحسدددددددين نظام  فييشدددددددتر   المنشددددددد ة فيأن نع م أن كل فرد  وتن  ي
 .المهنية والصحة

المراجعة و 
التحسين

السياسة

االلتزام

التخطيط

التطبيق

القياس و التقييم
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 فيت  و مسدددددداعدة المنشدددددد  ا رشددددددادية المواصددددددفةأن ال رض العام من انشدددددداء  ذه  أي
 BS ا رشددددادية المواصددددفةكما يمكن اسددددتخدام  .السدددد مةتطبي  أو تحسددددين نظام ادارة 

  .لهذا ال رض 8800

وت قى  ذه الس س ة من المواصفات الضوء ع ى طبيعة ومخت ا أنواع مخاطر الصحة  
والسددددددد مة المهنية وضدددددددوا ط العمل وأثر ا ع ى صدددددددحة العام ين  ا ضدددددددافة إلى معايير 
تحسددددددددددين األداء بوجه عام وقد صددددددددددممت لمسدددددددددداعدة مخت ا الجهات ع ى تحديد وتقييم 

ي إصددددددددددددددددا دات العدام ين أو تعرتض ومراق دة مخت ا ظروى العمدل التي قدد تتسدددددددددددددددبدب ف
 .صحتهم ل خطر

ذ تنفي فيشدددددركة / منظمة / منشددددد ه سدددددواء كانت صدددددناعية أو خدمية تر ب  أليويمكن 
 االعتمادإجراءات رسددددددمية ل حد من المخاطر المرت طة  الصددددددحة والسدددددد مة أثناء العمل 

حي  أن  ذه المواصددددددددفات مصددددددددممة لتوضددددددددي  ت ثير أنشددددددددطة  المواصددددددددفات.ع ى  ذه 
يات الشددركة ع ى األمور المتع قة  قضددايا السدد مة والصددحة المهنية وكذل  تسدداعد وعم 

 .اخترا  أو مخالفة ل متط  ات القانونية الواج ة التنفيذ أيومنع  الحواد ع ى تق يل 

 المتخصددددددصددددددة  مسددددددا مة العديد من الجهات  ohsas وضددددددعت سدددددد سدددددد ة المواصددددددفات
سددددددددد مة مجال ال في الدوليةالمعايير  يف الفجوةلسدددددددددد  االسدددددددددتشدددددددددارتينالخبراء  الهي ات 

الم حة لنظام مصدددددددد  ومعتمد  دارة السددددددد مة  الحاجةحي  ظهرت  المهنية.والصدددددددحة 
عم يات  يفم  ذه السد سد ة  العنصدر ال شدر  المهنية يمكن التدقي  ع يه. وتهتوالصدحة 

 .وأنشطة الشركة

وكانت تسدددددددددددددددتند ع ى عدد من  1999 فيظهرت النسدددددددددددددددخة األولى من المواصدددددددددددددددفات 
 OHSAS النسدددددددخة الحالية من المواصدددددددفة .bs 8800 المواصدددددددفات البرتطانية مثل

وسددددديتم  ذا  OHSAS 18001: 1999 سدددددتحل محل المواصدددددفات 2007 :18001
 اصدددددددددددددار المواصددددددددددددفة  االعتراىلن يتم  2007ا ح ل تدرتجيًا و ح ول شددددددددددددهر يوليو 

1999. 



 

132 
 

 فإن المهنية تتع   ل سدددددد مة والصددددددحة  iso فات لأليزوعدم وجود مواصدددددد و الر م من
ohsas 18001  ومواصدددددددفات  9001صدددددددممت لتكون متوافقة مع مواصدددددددفات الجودة

  .ا دارة المتكام ة استراتيجيةمما يساعد الم سسات ع ى تنفيذ   14001 البي ة

ع ى كافة كيانات األعمال  ohsas 18001:2007 تطبي  مواصدددددددددددددددفة ومن الممكن
اخت فت أحجامها ومجاالت تخصدددصددداتها  والسددديما الجهات ذات الحجم الكبير من مهما 

 .القو  العام ة أو مهام عمل كبر  أو بي ة عمل تكتنفها مخاطر مرتفعة

 والصحة المهني السالمة منظومة عمل أدارة أنظمة -6

نظام و  المهنية والصدددددددددحة السددددددددد مةونظام ادارة  البي ةفمن حي  التكامل بين نظام ادارة 
 :الجودةادارة 

ومع   المهنية والصدددحة السددد مةمتط  ات نظام ادارة  ISO 14001 المواصدددفةال تحدد 
واألمان ضددمن برنامد  الصددحةمنشدد ه من ادرا  قضددايا  أيال تمنع  المواصددفةذل  فان 

وضددددوعات ليتضددددمن الم البي ةوقد تقوم  عض المنشدددد ات بتطويع نظام ادارة   البي ةادارة 
 واألمان.  الصحة المتع قة

مع نظدام ادارة  المهنيدة والصدددددددددددددددحدة السددددددددددددددد مدةويمكن أن تتكدامدل متط  دات نظدام ادارة 
يتم  التي البي يةحي  تتضدددددددددددددددمن المظا ر  (ISO 14001 الدولية المواصدددددددددددددددفة  البي ة

 أدا هم يتعرض لها العام ين أثناء التير ما يتع    المخاط البي ةنظام ادارة  فيتحديد ا 
 لعم هم.

وتختص  BS 8800:1996 المواصفةاصدار  المتحدة المم كة فيتم  1996 وفى عام
كان ال يخضددددددددع  المواصددددددددفةولكن تطبي   ذه   المهنية والصددددددددحة السدددددددد مةبنظام ادارة 

ي  يات المط وب تطبيقها لتحقولكنها كانت تختص فقط  األسدددداسدددد شددددهادةأل راض من  
 .نش ة الم المط قة ا دارةنظم  و اقي المهنية والصحة الس مةالتكامل بين نظام ادارة 

 

http://www.eng2all.com/vb/t25097.html
http://www.eng2all.com/vb/t25097.html
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 OHSAS  المهنية والصددحة  السدد مة الخاصددة المواصددفةتم انشدداء  1999 وفى عام
 OHSAS  لتطبيقها ا رشددددددددددددداديةوكذا المواصدددددددددددددفات  2007 ثم طورت في (18001
 صددددحةوال ل سدددد مةلمتط  ات نظام  الم حة ل حاجة اسددددتجا ةتم انشددددا ها  والتي (18002
 .الشهادةيتم ع ى أساسها عم ية مراجعه لهذا النظام ومنحه  المهنية

 OHSAS  المهنية والصحة  الس مة الخاصة المواصفة وتطوتر انشاء في روعيوقد 
مواصدددددددددددددددفدددددة نظدددددام ادارة األخر    ا دارةمتط  دددددات نظم   ددددداقيالتواف  مع  (18001
 .(ISO 14001 البي ةومواصفة نظام ادارة  ISO 9001 الجودة

 ةالمهني والصددددددددددددددحة والسدددددددددددددد مة والبي ة الجودةوذل  لتسددددددددددددددهيل التكامل بين أنظمة ادارة 
 ذل . فيتر ب  التيل منش ات 

 OHSAS  المهنية والصددددددددددددددحة السدددددددددددددد مةو نا  ع قة كبيره بين كل بنود نظام ادارة 
تسهل التكامل بين معظم بنود  والتي (ISO 14001  البي ةوبنود نظام ادارة  (18001
 النظامين.

يمكن تكام ها  (OHSAS 18001  المهنية والصحة الس مةلنظام ادارة  التاليةوالبنود 
 :ISO 9001 الجودةمن نظام ادارة  المناظرةمع البنود 

 .والمس ولية التنظيميالهيكل  .1
 .والكفاءة والتوعية التدرتب  .2
 التوثي . .3
 الوثا  .مراق ة  .4
 والصيانة. مشتم ه ع ى المشترتات والتصميم العم يات مراق ة  .5
 داء.األقيا  ومراق ة  .6
 .والوقا ية التصحيحيةعدم التطاب  واالجراءات  .7
 السج ت.السج ت وادارة  .8
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 المراجعات. .9
 .ا دارةمراجعة  .10

 المهنية والصحة السالمة متطلبات نظام إدارة .6.1

 OHSAS  المهنية والصددددددددحة  السدددددددد مة الخاصددددددددة مع المتط  ات المنشدددددددد ةان تطاب  
 مة التي تخص السد القانونية التطاب  مع االلتزامات  ي زم الم سدسدة (2007 :18001
 منها. وال يعفيها والصحة المهنية

  المجال"
تعطى  (OHSAS 18001  المهنية والصددددددددددحة  السدددددددددد مة الخاصددددددددددة المواصددددددددددفة ذه 

 من المنشدددددددددد ةتمكن  والتي المهنية والصددددددددددحة السدددددددددد مةبنظم ادارة  الخاصددددددددددةالمتط  ات 
 داء ا.أوتحسين  المهنية والصحة الس مةع ى شدة مخاطر  السيطرة
 أو تعطى المهنية والصددددددحة السدددددد مة المواصددددددفة ال تحدد اشددددددتراطات معينه ألداءو ذه 

 ألي ةالمواصددددددفوذل  يسددددددم  بتطبي   ذه  .ا دارةمواصددددددفات تفصددددددي يه لتصددددددميم نظام 
 في و المذكور  المهنية والسدددددددد مة ل صددددددددحةداء عادة ف قل او  منشدددددددد ه. أيصددددددددناعه أو 

 .المنش ةت تزم بها  التي الصناعةالتشرتعات أو المواصفات أو أكواد 
تصدددددددد    (OHSAS 18001  المهنية والصددددددددحة  السدددددددد مة الخاصددددددددة المواصددددددددفة ذه 
 :فيتر ب  التيت ل منش 
ع   تت التيلمنع أو تق يل درجة المخاطر  المهنية والصددددددحة ل سدددددد مةانشدددددداء نظام  .1

رض جهات معنيه أخر  تتع أييمكن أن يتعرض لها العام ين أو  والتي  نشدطتها 
 والزا رتن.وتشمل المقاولين  المهنية والصحة الس مةلمخاطر 

 .يةالمهن لصحةوا الس مةواستمرارتة التحسين لنظام ادارة  والمحافظةتطبي   .2
 .المهنية والصحة الس مةالت كيد ع ى التطاب  مع سياستها بخصوص  .3
 ع ى  ذا التطاب  لآلخرتن. الداللةاعطاء  .4
 خارجيه. جهةمن  والس مة الصحةالتسجيل لنظام ادارة  / شهادةالحصول ع ى  .5
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 والصددددددددحة  السدددددددد مة الخاصددددددددة المواصددددددددفةالتوضددددددددي  واالع ن عن التطاب  مع  .6
 (.OHSAS 18001  المهنية
مخاطر  أن فيلآلخرتن  الثقةتجعل المنشددددددددددددددد ات تعطى  التي  ي األخيرةوالث ثة نقال 

 .المواصفةيتم ادارتها وتحسينها من خ ل  ذه  المهنية والصحة الس مة
 OHSAS  المهنية والصددددددحة  السدددددد مة الخاصددددددة المواصددددددفة ذه  فيوكل المتط  ات 

 .المهنية والصحة ل س مةنظام  أي فييتط ب ادماجها  (18001
  السدددددددد مةفيما يختص  المنشدددددددد ةويعتمد مد  التطبي  ع ى عدة عوامل مثل سددددددددياسددددددددة 

عنهددا ومددد  تعقددد  الندداتجددةودرجددة المخدداطر  األنشدددددددددددددددطددةوطبيعددة   المهنيددة والصدددددددددددددددحددة
 يةالمهن والصددددددددددددحة السدددددددددددد مة  دارةولذل  فانه ال يمكن ب سدددددددددددداطه نقل نظام  عم ياتها.
 وطبيعة المخاطر تخت ا واألنشطة السياسةالى منش ه أخر  وذل  ألن   منش ةالخاص 

 ألخر .من منش ه  العادة في
تعنى  (OHSAS 18001  المهنية والصددددددددددحة  السدددددددددد مة الخاصددددددددددة المواصددددددددددفةو ذه 

ية مثل العاف األخر الصددددددحة   قضددددددايا وال تعني  لإلنسددددددان المهنية والصددددددحة  السدددددد مة
 نتجات أو تدمير الممت كات أو األثر البي ي.أو س مة الم والرفا ية الصحية

 متطلبات عامة  .6.1
س مة  دارة ال وتحسين نظام وتوثي  وتطبي  وصيانةيجب أن تقوم المنظمة بإنشاء 

كيا  وأن تحدد OHSAS ذه المواصفة    والصحة المهنية  التطاب  مع متط  ات
  .ستفي بهذه المتط  ات

 .الخاص والصحة المهنيةيجب ع ى المنظمة أن تعرى مجال نظام إدارة الس مة 
 والسالمة المهنية الصحة سياسة .6.2

الس مة والصحة المهنية  وتعتمد سياسةل منظمة أن تحدد  الع يايجب ع ى االدارة 
 لتاليةا والصحة المهنيةأنها مطا قة لمتط  ات نظام إدارة الس مة  وتت كد منل منظمة 
 .مناس ة لطبيعة وحجم المخاطر المحتم ة ل س مة والصحة المهنية  المنظمة .6.2.1
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نظام ل والتحسين المستمر وا مراض الصحيةااللتزام  منع األذ   ع ىتحتوي  .6.2.2
 .وأدا ه والصحة المهنيةإدارة الس مة 

ات ذ األخر االقل االلتزام  المتط  ات القانونية والمتط  ات  ع ىتحتوي  .6.2.3
 الموجودة  المنظمة. والصحة المهنيةل س مة  رر الخطالع قة  مصاد

 .والصحة المهنيالس مة  ومراجعة أ داىتوفر إطار لوضع  .6.2.4
  ومط قة وتتم صيانتهاموثقة  .6.2.5
موص ة الى جميع العام ين الذين  م تحت سيطرة المنظمة بنية توعيتهم  .6.2.6

 المهنية. التزاماتهم الفردية تجاه الس مة والصحة 
 المعنية.متاحة ل جهات  .6.2.7
 وذات ص ةيتم مراجعتها  صفة دورتة ل ت كد من أنها مازالت مناس ة  .6.2.8

 . المنظمة
 التخطيط .6.3

 وتحديد الضوابطتحديد مصادر الخطر وتقييم المخاطر  .6.3.1
قييم وتإجراء لتحديد مصادر الخطر  وتطبي  وصيانةيجب أن تقوم المنظمة بإنشاء 

 لتالي في الحس ان:ال زمة. يجب أن ُي خذ ا وتحديد الضوا ط المخاطر
 الروتينية و ير الروتينية. األنشطة-أ
جميع األفراد المصرح لهم بدخول مواقع العمل  شام ة المقاولين  أنشطة-ب

 والزا رتن(.
 .األخر  والقدرات والعوامل ال شرتةال شري  الس و - 
ت ثير س بي ع ى صحة  والتي لهاالخطر المحددة خار  مواقع العمل  مصادر-د

 العمل. وداخل مواقعالذين  م تحت سيطرة المنظمة  وس مة العام ين
الخطر المجاورة لمواقع العمل وذات الع قة   نشطة العمل وتحت  مصادر-ه

 سيطرة المنظمة.
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 انت موردةك مواقع العمل سواًء  والمعدات والخامات الموجودةالتحتية  البنية-و
 بواسطة المنظمة أو بواسطة  ير ا.

 أو الت يرات المقترحة في المنظمة أو أنشطتها أو الخامات. يراتالت -ز
  ىوت ثيراتها عشام ة الت ييرات الم قتة  والصحة المهنيةنظام إدارة الس مة -ح

 .واألنشطةالعم يات 
 ضرورتة. وتطبي  ضوا طالتزامات ذات ع قة بتقييم المخاطر  أي-ل
جراءات التش يلوالعم يات والتجهيزات مساحات العمل  تصميم-ي  والمعدات وا 

 ت  ي ها ل قدرات ال شرتة.و  وتنظيمات العمل
 أن:تحديد مصادر الخطر وتقييم المخاطر المحتم ة يجب  فيمنهد المنظمة 

معرفا واضاعا في االعت ار المجال والطبيعة والتوقيتات ل ت كد من أنها  يكون -أ
 وقا ية وليست تصحيحية.

 .وتطبي  الضوا طالمخاطر   ذهوتصنيا وتوثي  بتحديد  يمد-ب
يجب ع ى المنظمة أن تحدد مصادر الخطر ع ى الس مة  الت يير  دارة 

لت يرات المنظمة أو لنظام إدارة الس مة  والمخاطر المصاح ة والصحة المهنية
 أو أنشطتها قبل البدء في  ذه الت يرات. والصحة المهنية

 .طوالضوا  االعت ارم قد تم أخذ ا في يجب ان تت كد المنظمة من أن نتا د التقيي
 تماماال عند تحديد الضوا ط أو أخذ الت يرات االعت ار مع الضوا ط المط قة يجب 

 بتق يل المخاطر ت عًا ل تس سل التالي:
 .ا زالة-أ
 .ا بدال-ب
 الهندسية. الضوا ط- 
 /أو الضوا ط ا دارتة.وا رشادات و الع مات-د
 يةالوقاية الشخص معدات-ه
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يم وتقينتا د تحديد مصادر الخطر  وتحافل ع ىيجب ع ى المنظمة أن توث  
 محدثة. وتحديد الضوا ط المخاطر

والضوا ط  والصحة المهنيةيجب ع ى المنظمة أن تت كد من أن مخاطر الس مة 
صحة والإدارة الس مة  وتطبي  وصيانة نظامتم أخذ ا في االعت ار عند إنشاء  قد

 .المهنية
 المتطلبات القانونية والمتطلبات األخرى  .6.3.2

ول لتحديد وتسهيل الوص وتطبي  وصيانة إجراءاتبإنشاء  تقوم المنظمةيجب ان 
 منظمة.ال واألخر  والمط قة ع ى والصحة المهنية القانونيةالي متط  ات الس مة 

ية القانون والصحة المهنيةيجب ع ى المنظمة أن تت كد من أن متط  ات الس مة 
 وتطبي عند إنشاء  االعت ارالمنظمة قد تم أخذ ا في  األخر  والمط قة ع ىو 

 .والصحة المهنيةإدارة الس مة  وصيانة نظام
 يجب أن تحتفل المنظمة بهذه المع ومات محدثة.

والصحة  متط  ات الس مةالمع ومات عن   ذهيجب ع ى المنظمة ان توصل 
 .األخر جميع العام ين   والجهات المعنية  الى واألخر القانونية  المهنية

 والبرامج األهداف  .6.3.3
 المهنية والصحة ل س مة أ داى وصيانة وتطبي  بإنشاء المنظمة تقوم يجب أن

 .المنظمة داخل والمستويات الوظا ا لكل
 الس مة سياسة مع ومتوافقة أمكن  ماك ل قيا  قاب ة األ داى تكون  أن يجب

 ول تطاب  الصحي وا مراض األذ   منع االلتزام ع ى ومشتم ة المهنية والصحة
 ل منظمة الم زمة واألخر  القانونية المهنية والصحة الس مة متط  ات مع

 .المستمر و التحسين
 االعت ار في المنظمة تضع أن يجب أل دافها  المنظمة ومراجعة إنشاء عند

 مخاطر وكذل  لها الم زمة واألخر  القانونية المهنية والصحة الس مة متط  ات
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 التكنولوجية االختيارات أيضاً  اعت ار في ت خذ أن وتجب المهنية والصحة الس مة
 .المعنية الجهات نظر ووجهات والعمل والتش يل التموتل ومتط  ات

 أن وتجب .أ دافها لتحقي  برامد وصيانة وتطبي  بإنشاء المنظمة تقوم أن يجب
 :التالي ع ى األقل ع ى البرامد  ذه تشتمل

 .ل منظمة والمستويات ل وظا ا األ داى لتحقي  والس طات المس وليات تحديد-أ
 .األ داى  ه  تتحق أن يجب الذي الزمني وا طار الوسا ل-ب

 ومخططة منتظمة فترات في المهنية والصحة الس مة برامد تراجع أن يجب
 .األ داى تحقي  لضمان الحاجة عند وتض ط

 التطبيق والتشغيل .6.4
 .واالدوار والمسئوليات والمحاسبة والسلطةالموارد   .6.4.1

الصحة و يجب ع ى ا دارة الع يا أن ت زم نفسها  مس وليات محددة تجاه الس مة 
 .والصحة المهنيةالس مة  ونظام إدارة المهنية

 عن طرت  اآلتي: التزامهايجب ع ى ا دارة الع يا أن تبر ن ع ى 
دارة إ وتطبي  وصيانة وتحسين نظاممن توفر الموارد ال زمة  نشاء  الت كد-أ

 .والصحة المهنيةالس مة 
نظام  لتسهيل عمل والمس وليات والمحاسبيات وتفويض الس طاتاألدوار  تحدد-ب

 .والصحة المهنيةإدارة فعال ل س مة 
 .ومع نة والمس وليات والس طات موثقةكما يجب أن تكون األدوار 

 المتخصصة يجب أن تشمل موارد  شرتة والمهارات  الموارد-ظة: م حو 
 .والموارد الماليةالتكنولوجيا 

يجب ع ى ا دارة الع يا أن تعين عضوًا منها ليكون له مس وليات محددة تجاه نظام  
س طة و الي مس ولياته األخر  ليكون له دور   ا ضافة والصحة المهنيةإدارة الس مة 

 :محددين
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تطبيقها  إنشا ها قد تم  والصحة المهنيةمن أن متط  ات الس مة  الت كد-أ
 وصيانتها  التواف  مع  ذه المواصفة.

قد تم عرضها ع ى  والصحة المهنيةمن ان تقارتر نظام إدارة الس مة  الت كد-ب
استخدمت ك سا  لتحسين نظام إدارة الس مة  وأنهااالدارة الع يا ل مراجعة 

 .هنيةوالصحة الم
معين ا دارة الع يا  يمكن أن يكون قطاعًا أو لجنة كام ة في المنظمات  م حوظة:

 ويظل مس والً الكبيرة( من حقه تفويض  عض مهامه لممثل أو ممث ي ا دارة 
 .ومحاس اً عنها

 يجب أن تكون  وية معين ا دارة متاحة لجميع العام ين  المنظمة.
بتحسين أداء نظام إدارة الس مة  التزامهم يجب أن يبر ن جميع المس ولين ع ى

 .والصحة المهنية
يجب ع ى ا دارة الع يا أن تت كد من أن جميع العام ين  مواقع العمل قد تم 

 .هنيةوالصحة المتك يفهم  مس وليات محددة لت بية متط  ات نظام ادارة الس مة 
 والتوعية والتدريب الكفاءة .6.4.2

من ان أي فرد ي دي أنشطة تحت مس وليتها يمكن  تت كديجب ع ى المنظمة أن 
درتب والتلدية القدر الكافي من التع يم  والصحة المهنيةالس مة  ع ىان ت ثر 

 ع ى السج ت الدالة ع ى ذل . والخبرة وأن تحافل
التدرت ة المناس ة لمخاطر الس مة  االحتياجات المنظمة ان تحدد ع ىيجب 

 والصحة المهنية.ولنظام ادارة الس مة  والصحة المهنية
يجب أن تقوم المنظمة بإنشاء وتطبي  وصيانة إجراءات ل ت كد من أن العام ين 

 ب:في كل وظيفة ومستوي لديهم الوعي 
اعمالهم وس وكياتهم  والكامنة ألنشطة الواقعة والصحة المهنيةعواقب الس مة -أ

 محسن لألفراد.لألداء ال والصحة المهنية وفوا د الس مة
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ومتط  ات   وا جراءاتالتطاب  مع سياسة الصحة المهنية والس مة  أ مية-ب
 والس مة.إدارة الصحة المهنية  نظام
في تحقي  التطاب  مع سياسة الس مة  وأ مية ذل ومس ولياتهم  أدوار م- 

 والصحة المهنية" إدارة الس مة نظام.وا جراءات ومتط  ات  والصحة المهنية
 ورد الفعل ل طوارئ "  االستعدادشام  متط  ات 

 الكامنة نتيجة الحيود عن ا جراءات المحددة.  العواقب-د
 ل:التدرتب في حسابها المستويات المخت فة  إجراءاتتضع يجب أن 

 .والثقافة والمهارات ال  ويةوالقدرة  المس ولية-ه
 .المخاطر-و

 واالستشاراتاالتصاالت والمشاركات  .6.4.3
 االتصاالت .6.4.3.1

 والصحة المهنيةوبنظام إدارة الس مة  والصحة المهنيةا تماما  مخاطر الس مة 
 :ل إجراءات وتطبي  وصيانةيجب ان تقوم المنظمة بإنشاء 

 .المنظمة داخل المخت فة والمستويات الوظا ا جميع بين الداخ ي االتصال-أ
 .العمل لمواقع والزا رتن المقاولين بجميع االتصال-ب
 .الخارجية المعنية الجهات التصاالت واالستجا ة وتوثي  است م- 

 واالستشارات المشاركات .6.4.3.2
 ل: وصيانة إجراءاتيجب أن تقوم المنظمة بإنشاء وتطبي  

 جميع العام ين. مشاركة-أ
A.المشاركة في تحديد مصادر الخطر و تقييم المخاطر و تحديد الضوا ط . 
B. المشاركة في تحقيقات الحواد . 
C.المشاركة في تطوتر سياسة و أ داى الس مة و الصحة المهنية . 
D تقديم استشارة عندما يكون  نا  أي ت يير ي ثر ع ى الس مة و الصحة .

 المهنية.
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E.التمثيل فيما يخص الس مة و الصحة المهنية . 
 .وتعرتفهم  ممث يهميجب أن يتم إ  غ العام ين بتنظيمات مشاركتهم 

صحة والالتشاور مع المقاولين عندما يكون  نا  ت يرات ت ثر ع ى الس مة -ب
 الخاصة بهم المهنية

من ان جميع الجهات الخارجية المعنية قد  أمكنيجب ع ى المنظمة ان تت كد ك ما 
  والصحة المهنيةتمت استشارتها فيما يخص ش ون الس مة 

 التوثيق .6.4.4
 اآلتي: ع ى المهنية لصحةوا الس مة إدارة وثا   تشمل أن يجب

 .وأ دافها المهنية والصحة الس مة سياسة-أ
 .المهنية والصحة الس مة إدارة نظام مجال وصا-ب 
 وتداخ تها المهنية والصحة الس مة إدارة لنظام الر يسية العناصر وصا- 

 .المرجعية وثا قها إلى وا شارة
 .السج ت شام ة الدولية القياسية المواصفة  ذه في المط و ة الوثا  -د
 الفاعل والض ط والتش يل التخطيط لضمان المنش ة تحتاجها التي الوثا  -ه

 .السج ت شام ة المهنية والصحة  مخطر الس مة الع قة لعم ياتها ذات
 والمخاطر الخطر ومصادر التعقيد مستو  مع التوثي  حجم يتناسب م حوظة:
 الفاع ية لضمان ممكنة أقل حدود في تكون  أن وتجب االعت ار في الم خوذة
 والكفاءة

 ضبط الوثائق .6.4.5
 . والسج توالصحة المهنيةيجب ض ط الوثا   المط و ة لنظام إدارة الس مة 

  ي نوع خاص من الوثا   يجب ض طها ط قًا ل متط  ات. 
 يحدد الضوا ط الضرورتة ل: وتطبي  وصيانة إجراءوتجب إنشاء 

 قبل إصدار ا. الوثا   ل م  مة اعتماد-أ
 وتحدي  الوثا   عند الضرورة وا عادة اعتماد ا. مراجعة-ب
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 من تمييز التعدي ت والمراجعات السارتة ل وثا  . الت كد- 
 أماكنالت كد من أن ا صدارات المناس ة ل وثا   المط قة موجودة في -د

 استخدامها.
 الت كد من أن الوثا   واضحة ومقروءة ويمكن تمييز ا.-ه 
دارة إ وتطبي  نظام وال زمة لتخطيطضمان تمييز الوثا   خارجية المصدر -ه

 والتحكم في أس وب توزتعها. والصحة المهنيةالس مة 
ت اع أس وب مناسب لتمييز ا في  منع-و االستخدام  ير المقصود ل وثا   الم  اة وا 

 .حالة الحاجة ل تحفل ع يها ألي سبب
 ضبط العمليات  .6.4.6
 والتي الخطر  مصادر المتع قة واألنشطة العم يات بتحديد المنظمة تقوم أن يجب
 يجب .المهنية والصحة مخاطر الس مة  دارة ضرورتة ضوا ط لتطبي  تحتا 
 .الت يير إدارة ع ى ذل  يشتمل أن

 :واألنشطة العم يات لهذه التالي وصيانة بتنفيذ المنظمة تقوم أن يجب
 تدمد أن المنظمة ع ى وتجب .المنظمة داخل ل تطبي  القاب ة التش يل ضوا ط-أ

 .المهنية والصحة  دارة الس مة الك ي النظام مع الضوا ط  ذه
 .والخدمات والمعدات الخاصة  المشترتات الضوا ط-ب
 .العمل موقع وزا ري  المقاولين الخاصة الضوا ط- 
 الي فيها ا جراءات  ذه  ياب ي دي قد التي المواقا لت طية موثقة إجراءات-د

 .والصحة المهنية الس مة وأ داى سياسة عن االنحراى
عن سياسة  االنحراىمعايير التش يل التي قد ي دي  يابها الي  اشترال-ه

 والصحة المهنيةوأ داى الس مة 
 للطوارئ  الفعل ورد اإلعدادات  .6.4.7
 :إجراءات وصيانة وتطبي  بإنشاء المنظمة تقوم أن يجب

 .المحتم ة الطوارئ حاالت لتحديد-أ
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 .المحتم ة الحاالت  ذه لمواجهة-ب
 من تق ل أو وتمنع الفع ية الطوارئ لحاالت تتصد  ان المنظمة ع ى يجب

 .المهنية والصحة الس مة ع ى الس بية عواقبها
 في ت خذ أن الطوارئ لحاالت االستجا ة تخطيط عند المنظمة ع ى يجب

 .والجيران الطوارئ خدمات مثل المعنية الجهات احتياجات االعت ار
 حاالت مواجهة إجراءات  اخت ار دورتة  صفة ايضا المنظمة تقوم أن يجب

 .أمكن  ماك المعنية الجهات ة مشارك الطوارئ
 واالستجا ة االستعداد إجراءات  مراجعة دورتة  صفة ايضا المنظمة تقوم أن يجب

 4.5.3 انظر فع ية طوارئ وقوع حاالت أو اخت ار ا  عد خاصة الطوارئ لحاالت
 التحقق  .6.5

 األداء ورصد قياس  .6.5.1
 أداء وقيا  لمراق ة إجراءات وصيانة وتطبي  بإنشاء المنظمة تقوم أن يجب

  التالي تمد أن يجب و ذه ا جراءات .منتظمة فترات في المهنية والصحة الس مة
 الحتياجات المنظمة. والكمية المناس ةالكيفية  القياسات-أ
 .والصحة المهنيةمدي تحق  أ داى الس مة  مراق ة-ب
 ما لألمان(كفعالية الضوا ط  ل صحة  مراق ة- 
ة والصحالوقا ية لألداء والتي تراقب التطاب  مع برامد الس مة  القياسات-د

 .والضوا ط ومعايير التش يل المهنية
 .األخر والمتط  ات  والمتط  ات التشرتعية-ه
والحواد  والدال ل التصحيحية التي تراقب االمراض الصحية  القياسات-و

 .والصحة المهنيةلألداء الضعيا ل س مة  التارتخية
بيانات ونتا د المراق ة والقيا  الكافية لتسهيل تح يل ا جراءات  تسجيل-ز

 .التصحيحية والوقا ية ال حقة
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 المنظمة تقوم أن فيجب األداء وقيا  لمراق ة مط و ة معدات  نا  كانت إذا
 يتم أن يجب .أمكن المعدات ك ما  ذه وصيانة لمعايرة إجراءات وصيانة بإنشاء
 والصيانة المعايرة ونتا د أنشطة بتسجي ت االحتفا 

 تقييم المطابقة .6.5.2
 التواف  مع التزام المنظمة  التواف  فإنه يجب ع ى المنظمة أن  .6.5.2.1

  .نيةلتقييم المطا قة مع المتط  ات القانو  وصيانة إجراءاتتقوم بإنشاء وتطبي  
يجب ع ى المنش ة أن تحافل ع ى السج ت الدالة ع ى تقييم المطا قة مع 

 المتط  ات القانونية.
 يمكن أن تخت ا فترات التقييم من مط ب قانوني إلى  خر. م حوظة:
يجب ع ى المنظمة أن تقيم المطا قة مع المتط  ات األخر  الم زمة  .6.5.2.2

نية مع المتط  ات القانو  تنشئ التطاب  تقييم أومكن ل منظمة أن تدمد لها. ي
والمتط  ات األخر  في نف  ا جراءات المشار إليها او تنشئ إجراءات 

 منفص ة لكل منهما.
يجب ع ى المنش ة أن تحافل ع ى السج ت الدالة ع ى تقييم المطا قة مع 

 المتط  ات األخر .
 .ات التقييم من مط ب قانوني إلى اخريمكن أن تخت ا فتر  م حوظة:

واإلجراء  ،التصحيحيواإلجراء  المطابقة،، وحاالت عدم تحقيقات الحوادث .6.5.3
 الوقائي

 .الحوادث تحقيقات .6.5.3.1
 في والتحقي  لتسجيل إجراءات وصيانة وتطبي  بإنشاء المنظمة تقوم أن يجب

 :لكي الحواد  وتح يل
 في تسهم أو ت دي قد والتي المهنية والصحة الس مة في الضعا نقال تحدد-أ

 .حواد  وقوع
 تصحيحية. ألفعال الحاجة تحديد-ب
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 .وقا ية ألفعال الحاجة تحديد- 
 المستمر التحسين فرص تحديد-د
 نتا د التحقيقات إلى المعنيين. توصيل-ه

 يجب أن تنفذ التحقيقات في إطار زمني محدد.
بند يجب أن تتم ط قًا ال  و وارد  ال. أي تحديد لفعل وقا ي أو فرصة لفعل وقا ي 

4.5.3.2 
 .ووثا   لتحقي يجب المحافظة ع ى نتا د 

  التصحيحيواإلجراء  المطابقة،حاالت عدم  .6.5.3.2
تهتم  حاالت عدم  وصيانة إجراءاتيجب أن تقوم المنظمة بإنشاء وتطبي  

 .والوقا يةالتصحيحية  األفعال والتخاذوالمحتم ة المطا قة الفع ية 
 يحدد ا جراء المتط  ات ال زمة ل:يجب أن 

التي تق ل من عواقبها  واتخاذ األفعالعدم المطا قة  وتصحي  حاالت تحديد-أ
 .والصحة المهنيةع ى الس مة 

منع التي ت واتخاذ األفعال وتحديد أس ابهافي حاالت عدم المطا قة  التحقي -ب
 تكرار ا.

 الوتنفيذ األفععدم المطا قة  الحاجة لألفعال التي تمنع وقوع حاالت تقييم- 
 المناس ة لتجنب حدوثها.

 .ينوتوصي ها ل معني والوقا ية المتخذةنتا د األفعال التصحيحية  تسجيل-د
 .والوقا ية المتخذةفعالية األفعال التصحيحية  مراجعة-ه

عندما يسفر الفعل التصحيحي أو الوقا ي عن مصدر خطر جديد أو ت ير في 
ت يير أو استحدا  ضوا ط فيجب أن ينص ا جراء ع ى مصدر خطر قديم أو 

 عدم تنفيذ ذل  الفعال إال  عد تقييم المخاطر الناش ة عنه.
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اي افعال تصحيحية أو وقا ية متخذة  زالة اس اب عدم المطا قة الفع ية أو 
مع مخاطر الس م  وتتكاف المحتم ة يجب أن تكون مناس ة لمقدار المشك ت 

 الناتجة. والصحة المهنية
د المنظمة من أن أي ت ييرات ضرورتة ناش ة عن تطبي  األفعال تت كيجب أن 

 .والصحة المهنيةتمت بوثا   بنظام إدارة الس مة  والوقا ية قدالتصحيحية 
 السجالت حفظ .6.5.4
 مع التطاب  ع ى تدل التي السج ت ع ى وتحافل تنشئ أن المنظمة ع ى يجب

 المواصفة  ذه ومتط  ات المهنية والصحة الس مة إدارة نظام مواصفة متط  ات
 .المحققة والنتا د
 وحماية وتخزتن مييزلت إجراءات وصيانة وتطبي  بإنشاء المنظمة تقوم أن يجب

 .السج ت من والتخ ص وحفل واسترجاع
 المتع قة األنشطة تت ع من وتمكن مميزة القراءة  سه ة السج ت تكون  أن يجب
 .بها
 الداخليالتدقيق  .6.5.5

م تت والصحة المهنيةيجب أن تت كد المنظمة من أن مراجعات نظام إدارة الس مة 
 ع ى فترات مخططة ل:

 .والصحة المهنيةمن أن نظام إدارة الس مة  الت كد-أ
A يطاب  الترتي ات المخططة لنظام الصحة المهنية والس مة شام  متط  ات .

  ذه المواصفة.
Bتطبيقه  صورة صحيحة وتتم المحافظة ع ية. . يتم 
C.فعال في الوفاء  سياسة وأ دى المنظمة . 
  مع ومات عن نتا د المراجعات لمراجعة لإلدارة. ا مداد-ب
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نشا ه وتنفيذه الداخ ية يجب أن يتم تخطيطه  برنامد المراجعات  بواسطة انتهوصيوا 
 ونتا د المراجعاتة المنظمة ع ى تقييم المخاطر الخاصة   نشط استناداالمنظمة 
 السا قة.

 ل مراجعة الداخ ية يحدد: وصيانة إجراءاتيجب أن تقوم المنظمة بإنشاء وتطبي  
السج ت والتقارتر و  وتنفيذ المراجعات والكفاءات ومتط  ات تخطيط المس وليات-أ

 لها. المصاح ة
 .ومجال وتكرار وطر  التدقي معايير التدقي   تحديد-ب

 .حياديةوالالمراجعة يجب أن يتمتع  الموضوعية  وتنفيذ عم يةالمدققين  اختيار
 اإلدارة مراجعة  .6.6

  مةادارة السيجب أن تقوم ا دارة الع يا ل شركة ع ى فترات محددة  مراجعة نظام 
ان تشتمل  تجبو  وفاع يتهوكفا تة  وم  مته من استمرارتته ل ت كد والصحة المهنية

المراجعة ع ى تقييم فرص التحسين وتقييم الحاجة الى ت يير نظام الس مة 
يجب أن تتم المحافظة ع ى سج ت  واال داى شام ة السياسات  والصحة المهنية
 مراجعة ا دارة.

 مدخ ت مراجعة ا دارة يجب أن تشتمل ع ى اآلتي:
ط  ات والمتمع المتط  ات القانونية  وتقييم التطاب التدقي  الداخ ي  نتا د-أ

 الم زمة ل منظمة. األخر 
 .واالستشارات المشاركات نتا د-ب
  الجهات الخارجية المعنية شام ة الشكاو . االتصاالت- 
 ل منظمة. والصحة المهنيةالس مة  أداء-د

 ه مد  تحق  األ داى.
 .والوقا ية واألفعال التصحيحيةتحقيقات الحواد   موقا-و
 تنفيذ قرارات المراجعة السا قة. متا عة-ز 
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لص ة ا واألخر  ذاتالمحيطة متضمنة ت يرات المتط  ات القانونية  الت يرات- 
 . الس مة الصحة المهنية

 وتجب المستمر  التحسين ا دارة التزام مع تتواف  يجب ا دارة مراجعة مخرجات
 :ل الممكنة واألفعال القرارات ع ى تحتوي أن
 .المهنية والصحة الس مة أداء-ا
 .المهنية والصحة الس مة وأ داى سياسة-ب
 .الموارد- 

 ا دارة مراجعة مخرجات .المهنية والصحة الس مة إدارة لنظام األخر  العناصر
 62 ".واالستشارات ل تصاالت متاحة تكون  أن يجب

 

 
 متطلبات ادارة السالمة والصحة المهنية 16شكل
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 ملخص الفصل
والمقدددددددايي   مددددددع تحددددددول العدددددددالم الددددددى قرتدددددددة صدددددد ير ظهدددددددرت الحاجددددددة لتوحيدددددددد المعددددددايير

وأنظمدددددددة  ا دارة البي دددددددةمدددددددن نظدددددددام  ويعتبدددددددر كددددددد  وتنظيمددددددده البي دددددددي  ددددددداألداء الخاصدددددددة
يعتمددددددددد ع يهدددددددا لتحسدددددددين بي ددددددددة  التددددددديا دددددددم االنظمدددددددة  مددددددددن والصدددددددحة المهنيدددددددة السددددددد مة

 الشدددددددددركات لت ددددددددد  المعدددددددددايير كمدددددددددا ان  العمالددددددددةوتوعيدددددددددة العمددددددددل الداخ يدددددددددة والخارجيدددددددددة 
 والوقت والموارد المستخدمة.الطاقة  في النظم يوفرت    انتها 

منهجدددددددددا   تشددددددددكل كددددددددل مدددددددددن  االدارة البي يددددددددة و أنظمدددددددددة السدددددددد مة و الصدددددددددحة المهنيددددددددة
لكدددددددوار  الطبيعيددددددددة والتدددددددي يتسدددددددع مجددددددددال مسددددددداعدا ل حدددددددد مدددددددن االثددددددددار المترت دددددددة عدددددددن ا

ت ثير دددددا مددددددع نمددددددو الكثافدددددة السددددددكانية المتزايدددددددة خاصددددددة فدددددي المندددددداط  االكثددددددر عرضددددددة 
ل كددددددددوار  الطبيعيددددددددة و الكدددددددددوار  الناجمددددددددة عدددددددددن ا مددددددددال التخطددددددددديط السدددددددد يم السدددددددددتخدام 
االراضدددددي فمدددددن الم حدددددو  االن ان الكثيدددددر مدددددن الكددددددوار  التدددددي تبددددددوا طبيعيدددددة  دددددي فددددددي 

تمدددددددام بدراسدددددددة ن عوامدددددددل سدددددددوء التخطدددددديط االنسددددددداني و ق ددددددة اال اال  ددددددب  ناجمدددددددة  عدددددد
ة مدددددددددن  دددددددداال ددددددددراض السياسددددددددية لق  رضددددددددداءتركيددددددددز اال تمددددددددام المشددددددددروعات الكبيددددددددرة و 

اصدددددددحاب القدددددددرار التددددددددي دا مدددددددا مدددددددا ينددددددددتد عنهدددددددا عددددددددم عدالددددددددة التوزتدددددددع فدددددددي اسددددددددتخدام 
عنهدددددا تددددددن م حددددددو   وتنشددددد لخددددددمات المقدمدددددة لمجتمعدددددات معيندددددة المدددددوارد ممدددددا يهمددددد  ا

دول المنطقددددددة  مدددددددنها متكددددددرر فددددددي العديدددددد مددددددن دول العددددددالم و دماتهم و المثددددددال الفدددددي خدددددد
حيددددددد  يكدددددددون  المخططددددددةوجدددددددود تزايددددددد سدددددددرتع فددددددي المنددددددداط  العشددددددوا ية  يدددددددر  الكبددددددر 

انتشددددددددار االوب دددددددددة اكثددددددددر سدددددددددهولة لتكدددددددداثر معددددددددددل انتشددددددددار االمدددددددددراض فددددددددي المسددددددددداكن 
  ا ضدددددددافةن بنيددددددة المسددددددكل و كدسددددددة  ددددددالفقراء الددددددذين يعددددددانون مددددددن سددددددوء بنيددددددة العمددددددمال

الصددددددرى الشددددددرب و  كميددددداهالتددددددي يحصددددد ون ع يهددددددا الدددددي تدددددددن فدددددي الخدددددددمات االساسدددددية 
 لتخ ص االمن من المخ فات الص  ةو  الصحي

 والنددوات المد تمرات تطرحده مدا خد ل مدن متزايددًا  ا تمامداً  الدوليدة األوسدال تدولي
 المتحددة األمدم منظمدة وبرعايدة الددول معظدم فيهدا تعقدد ا وتشدار  التدي الدوليدة
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وأنظمددة البي يددة  ا دارة نظددم الددذي ت ديدده الدددور لمعرفددة المخت فددة  ووكاالتهدا
 البي دة حمايدة فدي يتج دى الدذي المسدتدامة  التنميدة فدي والصدحة المهنيدة السد مة
 والمسداواة العدالدة وتحقيدد  وال طالدة الفقدر مدن  الحدد عمدل يدرت ط فدرص وخ د 
 .و ير ا
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 تمهيد
 األرض سكان من كبيرة أعداد ع ى القضاء إلى عام  شكل الطبيعية الكوار  ت دي
 حدوثها ساعة يع م ال كونية ظوا ر فهي التحتية  والبنى ل منشآت الدمار وتسبب
 من التخفيا يمكن ولكن منعها يمكن وال وتعالى س حانه ال يب عالم إال  الض ط
 "الكارثة حصول و عد وأثناء قبل " ال زمة ا جراءات اتخاذ خ ل من مخاطر ا
 ووصوال العادي المواطن من ابتداء المستويات  كافة ع ى المشتر  والتعاون  و التنسي 

 .القرار وأصحاب المس ولين إلى
 الحرا   أو المبنى  و ذل  يفعل من أن ا نسان  تقتل ال ذاتها قد  حد الكارثة إن

 الشوارع وانهيار األرضية كاالنزالقات الكارثة تثير ا أو يحدثها التي األخر  والحواد 
 .الخ... واالتصاالت المواص ت وخطول
 لتهي ة األمان أيام في بجد عم ت التي والمنظمات الدول أن والتجارب الوقا ع أثبتت
 أوقات في تصرفت الكارثة( قبل واالستعداد والتهي ة الكوار   التخطيط لمواجهة نفسها
 أقل والفوضى الخسا ر من نصيبها كان و التالي فا قة  ودقة عالية وثقة بهدوء الكوار 
 .المسب  واالستعداد التهي ة  منهجية تعمل لم التي ت   مع  المقارنة  كثير
 المجتمع م سسات أعمال نتا د ع ى تنعك  ا نسان وأداء تفكير طرتقة أن الم كد من
 وعي عدم أو فهم سوء أن الواض  من العربية  المجتمعات حالة إليه  ففيينتمي  الذي

جراءات من الضوا ط ل كثير العربي ا نسان  الس مة وتربية بثقافة تتع   التي الوقاية وا 
 وال شرتة و ذا الطبيعية الكوار  حالة س بي في تصرى إلى م كد و شكل ست دي العامة
يران الجزا ر في  الفعل حصل ما  .ل زالزل تعرضت ومصر عندما وتركيا وا 
  الفعل  ولي  الفعل بردة تعام ها  ي الكوار  موضوع مع النامية الدول مشك ة أن

 تقوم مبنى  انهار أو مصعد في حادثة حص ت أو مصنع في حصل حرت  إذا فمث 
 منسجمين   ير ال جنة أعضاء يكون  ما الحد  و الً ا لمتا عة لجنة بتشكيل الحاد   عد

 إليهم  الموضوع الموكل مختصين  ير ال جنة أعضاء معظم يكون  وأحياًنا
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 وال زمة الضرورتة والخطوات ا جراءات مجموع عن ع ارة االزمات الكوار  إدارة
 والخسا ر األضرار تق يل بهدى وذل  عادي  ير أو طبيعي وضع  ير مع ل تعامل

 من العديد ع ى تحتوي طوت ة عم ية فهيممكن   حد ألقصى والممت كات األرواح في
 المسافة ت طي و ي والممارسة والتجربة القرارات  وأخذ والنشاطات  التخطيط عم يات
 خطة فإن لذل  المت خرة  الع جية ا جراءات إلى وصوال الوقا ية ا جراءات بين الكبيرة

 معها يتداخل أن يجب واألزمات الكوار   دارة الوطني المستو  ع ى وناجحة مدروسة
 يجب الكوار   دارة وفعاله ناجحة خطة و نجاز .الع قة ذات من الجهات العديد دور
  ذه تنفيذ تتا ع يكون  وأن المتتالية  الخطوات من عدد إلى الخطة  ذه بناء يستند أن

  عبر مستفادة تستمر أن يجب ف نها العم ية تبدأ فعندما خطًيا  ولي  ح قًيا الخطوات
 حد  كل من

 والكوارثاالزمات  .1
  تعريف األزمة .1.1

( من المفا يم واسعة االنتشار في مجتمعنا المعاصر Crisesان مفهوم االزمة  
ل تدل االص  ك مة ازمة ك مة يونانية  شكل او  اخر تم  كل جوانب الحياهواص حت  

كما استخدم مصط   االزمة في القرن   ع ى ت يير مفاجئ في الكيان الذي تحد   ه
  ةفي الع قات بين الدولة والكنيس التوتر  السا ع عشر ل داللة ع ى ارتفاع درجة

واستخدام في القرن التاسعة عشر ل داللة ع ى ظهور مشاكل خطيرة و لحظات تحول 
افة ك فاص ة في تطوتر الع قات السياسية واالقتصادية واالجتماعية وكثر استخدامها في

المجاالت وشاع استخدام مصط حات : االزمة االقتصادية وازمات االنفجار السكاني 
وازمة العدالة االجتماعية و ح ول القرن العشرتن شاع استخدام االزمة نتيجة كثرة 

  الت يرات االقتصادية واالجتماعية والسياسية والعسكرتة والع مية.

 



 

155 
 

انقطاع في مسار النمو االقتصادي حتى " االقتصادية:الناحية يقصد  األزمة من 

 63.انخفاض ا نتا  أو عندما يكون النمو الفع ي أقل من النمو االحتمالي"

االجتماعية: " توقا األحدا  المنظمة والمتوقعة واضطراب العادات مما  ومن الناحية
 64".يست زم الت يير السرتع  عادة التوازن  ولتكوتن عادات جديدة أكثر م  مة

األزمددددة مدددددن الناحيددددة السياسدددددية: " حالددددة أو مشدددددك ة ت خددددذ    عددددداد النظددددام السياسدددددي  أمددددا
وتسددددتدعي اتخدددداذ قدددددرار لمواجهددددة التحددددددي الددددذي تمث ددددده سددددواًء كدددددان إدارتددددًا  أو سياسددددديًا  

 65".أو نظاميًا  أو اجتماعيًا  أو اقتصاديا  أو ثقافياً 

ويط   ع ى كل طرت   تعني الشدة والقحط  واألزمة  و المضي   ال  ة:االزمة في  

 66.بين جب ين م زم

و ددددددددددي ك مددددددددددة  Si – We ( اوCrisesعدددددددددرى الصددددددددددينيون القدددددددددددماء ك مدددددددددة االزمددددددددددة  "
أي أن ( Opportunity( وفرصددددددددددة  Dangerمكونددددددددددة مددددددددددن مقطعددددددددددين  مددددددددددا خطددددددددددر  

االزمدددددددة تنطددددددددوي ع دددددددى خطددددددددر يهددددددددد االفددددددددراد والم سسدددددددات ع يهددددددددا معالجتددددددده وفرصددددددددة 
فددددي تصددددور إمكانيددددة تحوتددددل األزمددددة ومددددا تحم دددده ع يهددددا اقتناصددددها وتكمددددن البراعددددة  نددددا 

مددددن مخددددداطر إلدددددى فرصدددددة  طددددد   القددددددرات ا بداعيدددددة التدددددي تسدددددتثمر األزمدددددة كفرصدددددة 
يجاد الح ول.  67 " عادة صيا ة الظروى وا 

                                                                 
، 4ط هالل، محمد عبد الغني، مهارات إدارة األزمات، القاهرة، مركز تطوير األداء والتنمية، 63

 .51م، ص2004
عليوة، السيد، إدارة األزمات والكوارث: مخاطر العولمة واإلرهاب الدولي، دار األمين للنشر  64

 .13م، ص2002القاهرة،  والتوزيع،
 .13المرجع السابق، ص 65
 .15، ص1967الرازي، محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، بيروت، دار الكتاب العربي،  66
الشعالن، فهد أحمد، إدارة األزمات األسس ، المراحل ،اآلليات، الرياض، أكاديمية نايف العربية  67

 .17، ص2002للعلوم األمنية، 
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أمدددددا األزمدددددة اصدددددط حا: فهددددددي " حالدددددة تدددددوتر ونقطدددددة تحددددددول تتط دددددب قدددددرارًا يندددددتد عندددددده 
مخت ددددددددددا الكيانددددددددددات ذات  مواقددددددددددا جديدددددددددددة سدددددددددد بية كانددددددددددت أو إيجابيددددددددددة تدددددددددد ثر ع ددددددددددى

 68الع قة".

ويعددددددرى قددددددامو  رندددددددام األزمددددددة   نهددددددا:" ظدددددددرى انتقددددددالي يتسددددددم  عدددددددم التددددددوازن ويمثدددددددل 
 69نقطة تحول تحدد في ضو ها أحدا  المستقبل التي ت دي إلى ت يير كبير".

كمدددددددا يعرفهدددددددا ف يددددددد     نهددددددددا" حالدددددددة طار دددددددة أو حدددددددد  مفدددددددداجئ يددددددد دي إلدددددددى ا خدددددددد ل 
المنظمددددددة  ممددددددا يضددددددعا المركددددددز التنافسددددددي لهددددددا وتتط ددددددب منهدددددددا  النظددددددام المت ددددددع فددددددي 

وا تمامدددددًا فورتددددًا  وبدددددذل  يمكدددددن تصدددددنيا أي حددددد    نددددده أزمدددددة اعتمدددددادا  تحركددددًا سدددددرتعاً 
ع دددددددددى درجددددددددددة الخ ددددددددددل الددددددددددذي يتركدددددددددده  ددددددددددذا الحددددددددددد  فددددددددددي سددددددددددير العمددددددددددل االعتيددددددددددادي 

 70ل منظمة".

تظددددددر ويعدددددرى رضددددددا رضددددددوان األزمدددددة   نهددددددا:" فتددددددرة حرجددددددة أو حالدددددة  يددددددر مسددددددتقرة تن
 71تتدخً  أو ت ييرًا فورتًا". 

" نقطدددددة تحدددددول  أو موقددددا مفددددداجئ يددددد دي إلدددددى أوضددددداع  يدددددر  تعندددددي:كمددددا أن األزمدددددة 
مسددددتقرة  وتحددددد  نتددددا د  يددددر مر ددددوب فيهدددددا  فددددي وقددددت قصددددير  ويسددددت زم اتخدددداذ قدددددرار 
محدددددددد ل مواجهدددددددة فددددددي وقدددددددت تكددددددون فيددددددده األطددددددراى المعنيدددددددة  يددددددر مسدددددددتعدة  أو  يدددددددر 

 72قادرة ع ى المواجهة ".

                                                                 
 .26المرجع السابق، ص 68

69 Random. (1969) .Random House Dictionary of English Language, New York, 
Random House, P.491. 
70 Norman Phelps: "Setting Up A Crisis Recovery Plan", Journal Of Business 

Strategy, Vol6. No.4 , 1986 , P.6 
منية، الرياض، رضوان، رضا عبد الحكيم، األمن والحياة، أكاديمية نايف العربية للعلوم األ 71

 .44هـ، ص1419
حواش، جمال الدين محمد، إدارة األزمات والكوارث ضرورة حتمية، المؤتمر السنوي الثالث  72

 .4، ص1998، القاهرة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، 38إلدارة األزمات والكوارث، البحث 
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(   نهدددددا:" نقطدددددة تحدددددول فددددي أوضددددداع  يدددددر مسدددددتقرة يمكدددددن أن Bieber ويعرفهددددا بيبدددددر 
تقدددددود إلددددددى نتدددددا د  يددددددر مر دددددوب فيهددددددا إذا كاندددددت األطددددددراى المعنيدددددة  يددددددر مسددددددتعدة أو 

 73 ير قادرة ع ى احتوا ها أو درء مخاطر ا.

أمددددا وزتددددر خارجيدددددة الواليددددات المتحدددددة األسدددددب   نددددري كيسددددنجر فددددداعتبر األزمددددة   نهدددددا: 
لوصددددددددول مشددددددددك ة مدددددددا إلددددددددى المرح ددددددددة السدددددددا قة م اشددددددددرة ع ددددددددى  Symptom " عرضددددددداً 

 74االنفجار  مما يقتضي ضرورة الم ادرة  ح ها قبل تفاقم عواقبها".

"  انهددددددددا حدددددددد   يدددددددر مر دددددددوب فيدددددددده والدددددددذي يهددددددددد بخطددددددددورة  االزمدددددددة: وعدددددددرى م يدددددددر"
 الوجود المستمر ل منظمة 

" وقدددددت  يددددر مسدددددتقر او حالدددددة خدددددوى عنددددد ت ييدددددر جدددددذري وشيكدددددد  انهدددددا:وعرفهددددا فنكدددددد  
 الحدو " 

"  انهدددددا موقدددددا الضددددد ط االجتمدددددداعي واالخدددددت ل التنظيمدددددي الدددددذي يقدددددع ع ددددددى وعرفدددددت: 
وفددددددي  كارثددددددة الط دددددب المفدددددداجئ الحدددددداد ع دددددى موارد ددددددا  سددددددبب حددددددو   لزتددددددادةالمنظمدددددة 

ظمددددددة فقددددددد لددددددم يددددددتم التعامدددددل مددددددع ت دددددد  االزمددددددة  فاع يدددددة مددددددن قبددددددل المن إذانفددددد  الوقددددددت 
 يتولد عن االزمة س س ة اخر  من االزمات المت حقة.

موقدددددا او حددددد  مفدددداجئ  يددددر متوقددددع وخددددار  عدددددن   ددددي االزمددددةلددددذا يمكددددن القددددول  ددددان 
والصددددددحة العامدددددددة  العددددددام السدددددديطرة يدددددد دي الددددددى خ ددددددل فددددددي النظددددددام يدددددد ثر ع ددددددى االمددددددن 

ذا العمددددددل المعتدددددداد وع ددددددى  دددددد إطدددددداروخددددددار   سددددددرتع ممددددددا يتط ددددددب رد  العامددددددةوالسدددددكينة 
 - ي: فان االزمة تتكون من ث ثة عناصر ر يسية 

 Time الوقت:   Surprise     المفاج ة
 Serious threats." 75 التهديد: 

                                                                 
 ،للمعلومات العربية مجلةال تونس ، األزمات إدارة في میتهاوأه تلمعلوماا، امصد محمد ،جبر 73

 .67ص
الضحيان، عبد الرحمن إبراهيم، إدارة األزمات والمفاوضات ، المدينة المنورة، دار المآثر،  74

 30 – 29م، ص ص 2001
 2011عبد هللا حسن، قراءة في كتاب ادارة االزمات محمد ابراهيم الطروانة،  75 
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 76البي ية:األزمة 

ت ثيراتهددددددددددا  منفددددددددددردة  ددددددددددي مجموعددددددددددة مددددددددددن األحدددددددددددا  المتتاليددددددددددة محدددددددددددودة التدددددددددد ثير    
المجمعددددددة أو المتناميددددددة قددددددد تدددددد د  إلددددددى تدددددد ثيرات س بيدددددددة تدددددددعو الجهددددددات المعنيددددددة إلدددددددى 

والتدددددددي إذا لددددددددم تتناسدددددددب مدددددددع تطددددددددور األحددددددددا  سددددددددت د   اسددددددددتثنا ية اتخددددددداذ إجدددددددراءات 
 حتما إلى كارثة

 وخصائصهاابعاد األزمات  .1.2

 كما ان ل زمة ا عاد اساسية يوضحها الشكل التالي  .1.2.1

 

 

 

 

 

 

 77 شكل األبعاد األساسية لألزمة 17شكل

 خصائص االزمة .1.2.2
 :ويظهر مما سب  ان ل زمة خصا ص منها .1.2.2.1

 .ةومتصارع في إحدا  متشا كة سياسيةتمثل نقطة التحول   .1.2.2.1.1

                                                                 
 2006المفا يم والمصط حات  مرجع سب  ذكره  الخطة الوطنية لمواجهة الكوار  البي ية   76 

  ص 2007ممدوح  ماجدة جبرتل  إدارة األزمددددات  ك ية التجارة التع يم المفتوح  جامعة عين شم     رفاعي 77 
22 

 المفاجأة في توقيت الحدوث

 

 ضيق الوقت    التهديد الشديد للمصالح

 واألهداف واالفتراضات

 التي يقوم عليها النظام

 

 

 مثلث

 األزمة
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 .تسبب في بدايتها صدمة ودرجة عالية من التوتر .1.2.2.1.2
تصاعد ا المفاجئ يودي الى درجات عالية من الش  في  .1.2.2.1.3

 البدا ل.
صنع ا نسان ويمكن تفادي حدوثها  االستعداد  من األزمة .1.2.2.1.4

 .لمواجهتها
 :أ مها لألزمة اخري خصا ص تمييز يمكن .1.2.2.2

 الم تدة والقو  أس ابها في والتعقيد والتشا   عناصر ا في التداخل .1.2.2.2.1
 .لها والمعارضة

 لد   ه تحظى الذي والتركيز تحدثه الذي المفاج ة عنصر .1.2.2.2.2
 .واألفراد الم سسات

 .فيها الدقة وعدم عنها المتوفرة البيانات ق ة .1.2.2.2.3
 .ومتشا كة متسارعة ألحدا  وأساسية ر يسية تحول نقطة تمثل إنها .1.2.2.2.4
 يسبب مما بدايتها في خاصة عالية بدرجة وتوتر صدمة يصاحبها .1.2.2.2.5
 .فيها الفعال الت ثير في إمكانية الضعا في
 في الش  من عالية درجة إلى ي دي أحداثها في المفاجئ التسارع .1.2.2.2.6

 المع ومات ندرة من حالة في لمواجهتها بدا ل ع ى طرح القدرة إمكانية
 .عال نفسي ض ط وتحت

 النا  لحياة تهديد من تسب ه لما مصيرتا واج ا مواجهتها تمثل .1.2.2.2.7
 .البي ة في ت يرات تسب ه من وما وممت كاتهم

 تتط ب معالجتها فإن التق يدية السياقات عن خارجة حالة أنها  ما .1.2.2.2.8
 ابتكار وتتط ب الم لوفة التنظيمية السياقات عن استثنا ية خارجة حاالت
 الت يرات ع ى المترت ة الجديدة لتجاوز الظروى خاصة ومعالجات وسا ل
 .المفاج ة

 وحسن وا مكانيات الطاقات في والتحكم التنسي  من حالة تتط ب .1.2.2.2.9
 .الفعالة االتصاالت وسا ل من بدرجة عالية توظيفها

 تسدتوجب التدي التحدديات ضدخامة توضد  األزمدة بهدا تتسدم التدي الخصدا ص إن
 مدن تتط دب مدا مدع فهدي معهدا  تتعامدل وأن اجههدا تدو األزمدات أن إدارة مدن
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 أحياندا يتعدذر أو يصدعب مدع أحددا  ا يجدابي والتفاعدل ل تعامدل وا عدداد تخطديط
 أن األزمدات أيضدا إدارة مدن تتط دب فإنهدا دقيد   شدكل وتوقيتاتهدا    عاد دا التنبد 
 تدد ثير عدن الناجمدة اآلثدار وتخفيدا المتصداص فعالدة وأنظمدة وسدا ل توجدد
 .األزمة

  مفهوم الكارثة .1.3
وتعتبددددددر  ال زمددددددة النوعيددددددة  االصددددددناى ا ددددددم أحددددددد(  ددددددي Disastersتعتبددددددر الكددددددوار   

قدددددددد تعدددددددددت وتنوعدددددددت اراء الكتددددددداب    األزمددددددداتالمفدددددددا يم التصددددددداقًا  أكثدددددددرايضدددددددًا مدددددددن 
وال ددددددددداحثين فددددددددددي توضدددددددددي  مفهددددددددددوم الكارثددددددددددة نتيجدددددددددة لحدددددددددددو  العديدددددددددد مددددددددددن الكددددددددددوار  

ونظددددددرًا  االقطددددددار الطبيعيددددددة والصددددددناعية تضددددددمنت فيضددددددانات خطيددددددرة فددددددي كثيددددددر مددددددن 
كددددددان ال بدددددددد لندددددددا ان نتطدددددددر  الدددددددى توضدددددددي   االزمدددددددات فدددددددي دراسدددددددة  الكدددددددوار  أل ميددددددة

 االخت ى بين االزمة والكارثة. أوجهمفهوم الكارثة وان نبين خصا صها ونبين 
يكدددددون  ال دددددًا  فعددددل الطبيعدددددة يحددددد  اثدددددرًا مددددددمرًا  مفدددداجئ   انهددددا: حدددددد عرفددددت الكارثدددددة 

ويعدددددرض المجتمددددع ك ددددده او  معددددًا يددددنجم عندددده ضدددددرر مددددادي او  يدددددر مددددادي او االثندددددين 
واحيانددددًا الدددددى  الدولدددددة الدددددى اخطددددار شددددديده ويحتدددددا  الددددى جهدددددود كافددددة اجهددددزة جددددزء مندددده 

  .مساعدات المجتمع الدولي
فددددد ن اشددددددتد ع يددددده وب دددددد  منددددده المشددددددقة  "الكارثدددددة مددددددن كدددددر  ...  معنددددددى ال دددددم  تقددددددول: 

 78"والكار   و األمر المسبب ل  م الشديد.
يسددددبب دمددددارًا : " حدددد    نهددددا Disasterفقدددد عددددرى الكارثددددة  أكسددددفورد أمدددا قددددامو  

 79واسعًا ومعاناًة عميقًة  و و سوء حل عظيم".
أمددددددددا السدددددددديد ع يددددددددوة  فقددددددددد قددددددددال  ددددددددد ن الكارثددددددددة:  ددددددددي أحددددددددد أكثددددددددر المفددددددددا يم التصددددددددداقًا 
 األزمدددددات  وقدددددد يددددددنجم عنهدددددا أزمددددددة  ولكنهدددددا ال تكدددددون  ددددددي أزمدددددة  حددددددد ذاتهدددددا  وتعبددددددر 

 يهمدددددا الكارثددددة عدددددن حالدددددة مددددددمرة حددددددثت فعدددددً  ونجددددم عنهدددددا ضدددددرر فدددددي الماديدددددات أو ك
 80معًا.

                                                                 
 . 720م، ص1951، 12معلوف، لويس، المنجد، بيروت، المطبعة الكاثوليكية، ط 78
 .28الشعالن، فهد أحمد، مرجع سبق ذكره، ص79
، 2001عليوة، السيد، إدارة األزمات في المستشفيات، القاهرة، إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع،  80

 .12ص
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أمدددددا عبددددددد الو دددددداب محمددددددد كامددددددل فقددددددد عددددددرى الكارثددددددة   نهددددددا: " حددددددد  مددددددروع يصدددددديب 
قطاعدددددًا مدددددن المجتمدددددع أو المجتمدددددع   كم ددددده  مخددددداطر شدددددديدة وخسدددددا ر ماديدددددة و شددددددرتة  
وتددددد دي إلددددددى ارت دددددا  وخ ددددددل وعجدددددز فددددددي التنظيمدددددات االجتماعيددددددة فدددددي سددددددرعة ا عددددددداد 

األدوار ع دددددددددددى مخت ددددددددددددا فددددددددددددي  األداء وتضددددددددددداربل مواجهدددددددددددة  وتعددددددددددددم الفوضدددددددددددى فددددددددددددي 
 81المستويات."

                                                         82البي ية: الكارثة 
الحددددداد  النددددداجم عددددددن عوامدددددل الطبيعددددددة أو فعدددددل ا نسددددددان والدددددذي يترتددددددب ع يددددده ضددددددرر 

 المح ية.إمكانيات تفو  القدرات  إلىشديد  البي ة وتحتا  مواجهته 

 وخصائصهاتصنيفات الكوارث   .1.4

ــــن تصــــنيف الكــــوارث كمــــا ورد الخطــــة الوطنيــــة لمواجهــــة الكــــوارث  .1.4.1 يمك
 :كالتاليالبيئية 

 : الطبيعية الكوارث .1.4.1.1

 ي الكوار  التي تتحكم فيها الطبيعة ولي  لإلنسددددددددددددددددان أي دور في حدوثها  ولكنه قد 
 يتسبب في زتادة حجم الخسا ر الناتجة عن  ذه الكوار   أو التخفيا من  ثار ا.

 83الي:التي ت دي إلى حدو  كوار  طبيعية تنقسم  والظوا ر الطبيعية

الددبددركددددددددان  ثددورة-4 تسونامي-3 الزالزل-2 الو اء-1  :أوالا 
 ال ا ات حرا  -5 

                                                                 
كامل، عبد الوهاب محمد، سيكولوجية إدارة األزمات، عمان، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  81

 .21هـ، ص 1424

 مرجع سبق ذكرهمصطلحات، البيئية، المفاهيم والالخطة الوطنية لمواجهة الكوارث  82 

الموسى، جمال، الكوارث الطبيعية الناتجة عن بعض الظواهر الجوية، دائرة األرصاد الجوية،  83  

 المملكة االردنية الهاشمية 
http://met.jometeo.gov.jo/pls/portal/url/ITEM/0DAC7EBC3E6C493E8C0B8ED45

B8B25FB  
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 : الظوا ر الجوية التي قد ت دي إلى كوار  طبيعية:ثانياا 

لمحيطة  ه  اإن ل طق  ول منا  ت ثيرات م اشدرة وكبيرة ع ى نشدال ا نسدان وع ى البي ة 
وتفرض ع يه سد وكا معينًا يت ير بت ير الفصدول  ف حيانًا يتحكم الطق   صدحة ا نسدان 
وبنشداطه االجتماعي واالقتصدادي. فالطق  يحدد نوع ال  ا  وماذا ي كل ا نسدان وماذا 
ومتى يزرع ومتى ينتقل من مكان آلخر. فجميع األنشدددددددددددددددطة ا نسدددددددددددددددانية تت ثر  الطق  

 وت ثر فيها.والمنا  والمياه 

ن لألرصددددددددددددددددداد الجويدة دور حيوي مرت ط ارت داطدا وثيقدا في التقددم ال شدددددددددددددددري والتنميدة  وا 
 لطبيعية.ااالجتماعية واالقتصادية المستدامة وحماية البي ة والتخفيا من  ثار الكوار  

ي والكارثة ال تقع إال عندما نقا ف نسدددددددبي ونحن نعي  ع ى كوكب نشدددددددط والث ات فيه 
طرى من أن تحتوي وتسدددددتوعب ت أضدددددعاطرت  الظا رة الطبيعية وتكون البنية التحتية 

 الظا رة.

من الكوار  الطبيعيدة لهدا ع قدة  دالظوا ر الجويدة  الطق  والمندا   %90فقدد وجدد أن 
 م: 2001-1992والماء( فخ ل الفترة من سنة 

عدد األشدددخاص الذين ت ثروا في  ذه الكوار   وفاة.حالة  (622000فقد العالم حوالي  
م يار  500سببت  ذه الكوار  خسا ر اقتصادية تقدر  حوالي  شخص.م يار  2حوالي 

من مجموع الخسددددددا ر الناجمة عن كل الكوار   %65دوالر أمرتكي وبذا  تمثل حوالي 
 الطبيعية في  ذه الفترة. 

    اإلنسان:كوارث من صنع  .1.4.1.2
  إرادية:كوار  ال     -1

ن لم ذه الكوار  من صددنع ا نسددان   يسددياً ر  ا  مال دوراً  ولكن ي عبيتعمد إحداثها   وا 
 فيها.

 كوار  إرادية أو مخططة:   -2

 ي الكوار  التي تنجم عن الحروب وكذل  اسددددددتخدام أسدددددد حة الدمار الشددددددامل والحرا   
 كفاءة الصيانة.......الخ. وحواد  ا ر اب أو التخ ص من النفايات النووية وق ة
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   الكوارث المشتركة بين الطبيعة واإلنسان: .1.4.1.3
إما أن تبدأ  فعل ا نسدددددددددددددان ثم ت عب الطبيعة دورًا أسددددددددددددداسدددددددددددددياً في زتادة حجمها و ثار ا 

لى إ والعك  أي تبدأ الكارثة  فعل الطبيعة  ثم ي د  سدددددوء التصدددددرى من جانب ال شدددددر
 زتادة حجم الخسا ر.

 وهي: الكارثة تنطوي على مجموعة من الخصائص  .1.4.2
 .الع يا والمصال  القومية الوطنيتهديد االمن  .1.4.2.1
 .خسا ر فادحة في االرواح .1.4.2.2
 .انتشار االمراض .1.4.2.3
 .انهيار برامد التنمية ل دولة .1.4.2.4
 .عدم االستقرار وانعدام االطم نان وانتشار حالة الفوضى .1.4.2.5
وتعبددددددددد   القدددددددددانون وترتكدددددددددب جددددددددددرا م   ددددددددداألمنظهدددددددددور ف دددددددددة تخدددددددددل  .1.4.2.6

 الس ب والنهب.
القددددددددرارات  التخددددددداذالتوقيدددددددت وقصدددددددر الوقدددددددت المتددددددداح  فددددددديالمفاجددددددد ة  .1.4.2.7

  .لمواجهتهاال زمة 
  .نتا جهاق ة االمكانيات المتاحة لمداركه  .1.4.2.8
  أحداثها.سرعة وتتا ع  .1.4.2.9

 .العامالدرجة العالية من التوتر التي ت ثر ع ى األداء   .1.4.2.10
الضددددددددددد ط النفسددددددددددددي والعصدددددددددددبي الها ددددددددددددل ل متضدددددددددددررتن وعناصددددددددددددر  .1.4.2.11

 .الكارثةموقع  فيالمواجهة وكذا متخذي القرار 
نقددددددص البيانددددددات و التددددددالي المع ومددددددات الدقيقددددددة التددددددي تدددددددعم اتخدددددداذ   .1.4.2.12
 .القرار
 .م لوفةونظم ومواجهه  ير  أساليب تستوجب ابتكار   .1.4.2.13
 .المتاحةتستوجب توظيا أمثل ل طاقات وا مكانات   .1.4.2.14
 .جدانظام اتصاالت ع ى مستو  عالي تتط ب   .1.4.2.15
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 االختالف بين األزمة والكارثة أوجه  .1.5

 :كالتالي ى تخيمكن توضي   عض اوجه اال

عنصر التنب  او التوقع يكاد ان يكون مستحيل حي  تقع  شكل مفاجئ  .2.5.1
حجمها  ذت خوالتي   األزمة النس ة ل كارثة في حين يكون ممكنًا التنب  

 85.م كرةالكامل ويكون لها اشارات 

ا تمام وسا ل االع م  الكارثة يكون ايجابيًا ع ى عك  االزمة التي  .2.5.2
 س بيًا.يكون ا تمام وسا ل االع م 

الكارثة يتم التعامل معها  عد وقوعها  ال ًا وتنحصر التعامل مع اثار ا  .2.5.3
 المع ومات.اما االزمة فيمكن التعامل معها قبل وقوعها من خ ل جمع 

او خسا ر  اصا ات(او   وفياتان الكارثة تصحبها خسا ر  شرتة  .2.5.4
شكل معنوي   يرالت ثمادية كبيرة او ك  ما معًا اما االزمة ف ال ًا ما يكون 

 عض الخسا ر ال شرتة  يصحبهاض ول وقد  صراع  توتر  اح ال 
 والمادية.

ن فمنهم م خارجيًا او  داخ يااالزمات بوجود م تدين  عض انواع تتسددددددددددم  .2.5.5
يحاول اخفاء ا ومنهم من يحاول اثارتها اما الكوار  ف  يوجد م تدين لها 

  .مادي والمعنويبل تتسارع كافة الدول والجهات لتقديم العون ال

قة و عض المفا يم ا دارتة ذات الع  والكارثةويمكن ت خيص الفر  بين مفهوم األزمة 
 :التاليالجدول  في

 

 

                                                                 
 5عبد هللا حسن  مرجع سب  ذكره  ص85 



 

166 
 

 86  الفرق بين مفهوم األزمة والكارثه وبعض المفاهيم اإلدارية ذات العالقة 17جدول 

 دليل االخت ى التشخيص المفهوم
 األزمة 

Crises 

موقا يحددددد  خ   ي ثر تدددد ثيرًا مدددداديددداً 
ع ى سددددددير العم يات الحيوية أو سدددددد و  
األعمال وتتسم  التهديد الشديد ل مصال  
واأل داى واالفتراضدددات األسددداسدددية التي 
يقوم ع يهدا النظدام والمفداجد ة في توقيدت 
الحدو  وتتط ب اسدددددددددددددددتجا ة فورتة ورد 
 فعل سرتع وخار  إطار العمل المعتاد.

 أس اب الكارثة.أحد 

 الكارثة

Disaster 

حالة مدمرة ينجم عنها خسددددددددددددددا ر فادحة 
في األرواح والممت كدددددددات  دددددددالنسددددددددددددددد ددددددة 
لمجموعة من األفراد  وقد تكون طبيعية 
أو من صدددددددددددددددنع ا نسدددددددددددددددددددان  وتتط ددددب 
لمواجهتهدددددددا جهدددددددد الددددددددولدددددددة أو الجهود 
ا ق يميدة أو الددوليدة وفقدا لحجم الكدارثدة 

 ومد  الخسا ر التي تنجم عنها.

 أحد أس اب األزمة.

 الحاد 
Accident 

شددددددددددددديء مفاجئ  ير متوقع تم  شدددددددددددددكل 
 سرتع وانقضى أثره فور وقوعه.

 األزمة أحد نتا جه.

 القوة القا رة

Force 
Major 

ظرى يصدددددددددعب التنب   ه أو التحكم فيه 
والتي تحول دون قيددام شدددددددددددددددخص معين 

  عمل متف  ع يه مع شخص  خر.

يشتر  مع مفهوم األزمة 
من حيدد  ك  مددا يخر  
عن سددددديطرة متخذ القرار 
إال أنهددددددددا ال تعبر عن 

 األزمة 

                                                                 

 28-27ممدوح  ماجدة جبرتل  مرجع سب  ذكره  ص ص   رفاعي86 
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 المشك ة

Problem 

حددالددة  ير مر وب فيهددا مثددل سددددددددددددددد ال 
 يحتا  إلى إجا ة أو اتخاذ قرار.

قد تكون سددب ا لألزمة أو 
تمثددل مرح ددة من مراحددل 
مواجهددددددددة األزمددددددددة و ي 

 عم ية اتخاذ القرار.

 الصراع

Conflict  

تصدددددددددادم إرادتين وتعارض مصدددددددددالحهما 
 وله أ عاده واتجا اته وأطرافه وأ دافه.

الصدددددددراع يسدددددددتمر عك  
 األزمة.

 الخ ى

Dispute 

المعارضددددددددددة أو التضدددددددددداد وعدم التطاب  
سدددددددددددددددواء في الشدددددددددددددددكددددددل أو الظرى أو 

 المضمون.

يددعددتددبددر أحددددددددد مددظددددددددا در 
 األزمة.

 الصدمة

Chock 

شددددددددددعور فجا ي حاد نتيجة تحق  حاد  
مدددددا  والتعدددددامدددددل معهدددددا يتم  ددددد سددددددددددددددد وب 
االمتصدددددددددددددددداص ل ت  دب ع ى عنصدددددددددددددددر 

 المفاج ة. 

أحددد عوارض األزمددة أو 
أحدددددددد مسدددددددددددددددب ددددددداتهدددددددا أو 

 نتا جها.

 التهديد

Threat 

ع مدددة أو إندددذار ل متددداعدددب أو الخطر 
 الممكن حدوثه.

مدرحد ددددددددة ا نددددددددذار قدبدددددددل 
 حدو  األزمة.

 الواقعة

Incident 

خ ل في مكون أو نظام فرعى تم تداركه 
 ولم يسفر عنه نتا د س بية. 

 ال يعبر عن األزمة.



 
 

 والكوارثاألزمات  إدارة .2
 مفهوم إدارة األزمات والكوارث .2.1

إدارة األزمددات  ي:" عم يددة إدارتددة متميزة ألنهددا تتعرض لحددد  مفدداجئ  وألنهددا تحتددا  
تتف  مع تطورات األزمة  و التالي يكون  دارة األزمة زمام لتصددددددرفات حاسددددددمة سددددددرتعة 

 87الم ادأة في قيادة األحدا  والت ثير ع يها وتوجيهها وفقًا لمقتضيات األمور".

كما عرفت  انها " نشدددددددددال  ادى يقوم ع ى ال ح  والحصدددددددددول ع ى المع ومات ال زمة 
ب متوقعة  وتهي ة المنا  المناسددددالتي تمكن ا دارة من التنب    ماكن واتجا ات األزمة ال

ل تعامل معها  عن طرت  اتخاذ التدابير ل تحكم في األزمة المتوقعة والقضدددددددددداء ع يها أو 
 88ت يير مسار ا لصال  المنظمة".

وعرفت ايضدددددددددددا  انها " التعامل مع األزمات من أجل تجنب حدوثها من خ ل التخطيط 
جراء التحضددددديرات  ا في لألزمات التي يمكن التنب   حدوثهل حاالت التي يمكن تجنبها  وا 

إطدار نظدام يطب  مع  دذه الحداالت الطدار دة عندد حددوثهدا   رض التحكم في النتدا د أو 
 89الحد من  ثار ا التدميرتة".

 90وعرفت  انها " التخطيط لما قد ال يحد  ".

كبير   شدددددددددددكل والتي تتصددددددددددداوع ية فهي عم ية ادارتة تهدى لتجنب االزمات والكوار  
ارجية ورصددددددددددددد المت يرات البي ية الداخ ية والخقبل وقعها بها  وصددددددددددددعو ة التنب جا ية  الف

وذل   ات اع المنهد الع مي في رصدد اشدارتها واطوار ا وبناء الشد كات لجمع المولدة لها 
تهي ة االشددددددددخاص الم سددددددددسددددددددات لمواجهتها فان لم يكن  ع ىالمع ومات ال زمة والعمل 

                                                                 
، ص 1996، 2، ع5عشماوي، سعد الدين، إدارة األزمة ، اإلمارات، مجلة الفكر الشرطي، م 87

ص ص  ، 2002العربي، الفكر دار القاهرة، والعالج، األسباب األزمات إدارة أحمد، إبراهيم أحمد، 88 .199
32 – 33. 
األعرجي، عاصم محمد ودقامسة، مأمون محمد،إدارة األزمات: دراسة ميدانية لمدى توافر عناصر  89

إدارة األزمات من وجهة نظر العاملين في الوظائف اإلشرافية في أمانة عمان الكبرى، الرياض، معهد 
 .777م، ص 2000، 4، ع39اإلدارة العامة، م

: التخطيط لما قد ال يحدث، القاهرة، مركز الخبرات المهنية تالرحمن، إدارة األزما توفيق، عبد 90

 .18م، ص 2004لإلدارة )بميك(، 
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ل من الدذي يق د والمتنوعدة واطوار دا  دالشدددددددددددددددكدلهدا المخت فدة خ ل مراح  فدإدارتهداتجنبهدا 
ا ان وت في اخطاء مواجهته واسددددددد  لت فيها منهد  وسددددددد بياتها والخرو  منهااضدددددددرار ا 
 اخري.حدثت مرة 

 والكوارث األزماتتطور مفهوم إدارة  .2.2

داخل ا دارة العامة وذل  لإلشدددارة إلى  والكوار  أصددد  لقد نشددد  مصدددط   إدارة األزمات
دور الدددددولددددة في مواجهددددة الكوار  العددددامددددة المفدددداج ددددة وظروى الطوارئ مثددددل الزالزل 

 .والفيضانات واألوب ة والحرا   وال ارات الجوية والحروب الشام ة

يرجع أصدددددددددددددددل" إدارة األزمة " إلى ا دارة العامة " وذل  لإلشدددددددددددددددارة إلى دور الدولة في "
الكوار  العامة المفاج ة وظروى الطوارئ  مثل الزالزل  والفيضددددانات  األوب ة  مواجهة 

 91والحرا    وال ارات الجوية  والحروب الشام ة".

وقد توسدع ع م إدارة األزمات ونما  شدكل متسدارع ليشدمل التعامل ع ى مسدتو  الع قات 
لية واجهة المواقا الدو الدولية لإلشدارة إلى أسد وب إدارة السدياسدات الخارجية ل دول في م

 196192الساخنة والحادة منذ نشوء أزمة الصوارتخ الكوبية عام 

 أهداف إدارة األزمات .2.3
 ي ي:أ داى إدارة األزمات فيما  عض تتمثل 

ووضدددددددددددع أولويات لها حسدددددددددددب  المحتم ةوضدددددددددددع قا مة  التهديدات والمخاطر " .3.3.1
 أ ميتها.

لحددو  مخداطر أو أزمدات عن طرت  المتدا عدة  المصدددددددددددددددداح دة المفداجد ةتجندب  .3.3.2
المسدتمرة والدقيقة لمصدادر التهديد والمخاطر المحتم ة واكتشداى إشدارات ا نذار 

                                                                 
عليوة، السيد،صنع القرار السياسي في منظمات اإلدارة العامة، القاهرة، الهيئة المصرية العامة  91

 .251، ص 1997للكتاب، 

 70سبق ذكره، ص الدليمي، مرجع 92 
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الوقت المناسدددددددددب التخاذ إجراءات  فيالم كر وضدددددددددمان توصدددددددددي ها لمتخذ القرار 
 مضادة.

وضدددددددددددددددع خطط الطوارئ ونظم االندددذار الم كر وا جراءات الوقدددا يدددة ال زمدددة  .3.3.3
ة منع حددو  األزمدات وتحدديدد خطدة االتصدددددددددددددددداالت مع األطراى المعنيدة لمحداولد

وأسددددداليب اسدددددتعادة النشدددددال والعودة لألوضددددداع الطبيعية وأسددددداليب التع م وتح يل 
 ت فة.المخعم ية المنع والمواجهة لتقويم أداء األجهزة  فيالقوة والضعا  نواحي

خاذ ال زم الت الوقت المتاح ل مواجهة عن طرت  تق يل الوقت اسدددددت  لحسدددددن  .3.3.4
 المواجهة.قرار المنع / 

 لتيا ال حظة وانفعالمحاولة القضدددددددداء ع ى قدر كبير من التخ ط والعشددددددددوا ية  .3.3.5
 األزمات.عادة ما يصاحب 

 زمة.األوضمان سرعة توجيهها ل تعامل مع  المتاحةاالست  ل الكاء ل موارد  .3.3.6

ة عل والمحافظدالقدرة ع ى التعامل مع األزمة   سددددددددددددددد وب الم ادرة ولي  برد الف .3.3.7
 والمجتمع.ع ى صورة المنظمة أمام األطراى المعنية 

 ل متضررتن.حسن معام ة الضحايا وعا  تهم ورفع الروح المعنوية  .3.3.8

اسدددتخ ص الدرو  المسدددتفادة من األزمات السدددا قة وتحسدددين طر  مواجهتها  .3.3.9
 مستق  .

 93 " األزمة.قد تطرحها  التيالفرص  اقتناص .3.3.10

 والكوارثمراحل إدارة األزمات  .2.4

ان عدد ت   المراحل و  فيمتعددة اخت ا ال احثين  والكوار   مراحلتمر معظم األزمات 
   مراحل ث ع ى قصر اكانت تشتر  في نقال اساسية يمكن التمحور حولها ف عضهم 

                                                                 
 30 صمرجع سبق ذكره، ممدوح، ماجدة جبريق،  ،رفاعي93 
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 اعتمدهمراحل و و ما  وقسددمها خمسددةمراحل ومنهم من توسددع في سددرد ا  واالخر اربعة
 و ي كالتالي:ت   التقسيمات  وسوى نذكرال اح  كاستراتيجية مقترحة 

 94فقد قسمها أحمد عز الدين إلى ثالث مراحل:  .3.4.1
 مرح ة ما قبل األزمة: .3.4.1.1

  و ي المرح ة التي  ال ًا ما تتب ور فيها مشدددددددددددددددك ة ما  وتتفاقم حتى تنتد األزمة عنها 
 االزمة.بدء  ع ىاشارات تدل  ع ىوتكون المرح ة تحتوي 

 مرح ة التعامل مع األزمة:  .3.4.1.2

قيقي الحجم الح فيهالذي يظهر  والمح  االسدددداسددددي ي المرح ة الر يسددددية و ذه المرح ة 
 .ل زمة وتتض  مدي فاع ية الخطط الموضوعة لمواجهتها

 مرح ة ما  عد األزمة:  .3.4.1.3

 .ل تع م والخرو  بنتا دو ي مرح ة الحتواء االثار ومحاولة معالجتها 

 95الي أربع مراحل:  عليوة كما قسمها .3.4.2
 المرح ة التحذيرتة:  .3.4.2.1

محاولة ادارة االزمات حي   ع ىلها اال من اسدددددتعد وعمل  وال ينت ه ي مرح ة محورتة 
تكمن أ مية  ذه المرح ة في قدرة القيادة ع ى اسددددتشددددراى واسددددتكشدددداى كل االحتماالت 

 والمت يرات التي قد ينجم عن وقوعها أزمة ما.

 مرح ة نشوء األزمة:  .3.4.2.2

او اكتشدددددداى اشدددددداراتها صددددددانع القرار في توقع حدو  أزمة  ع ى فشددددددل ي مرح ة تدل 
 فإن مت يرات  ذه المرح ة سرعان ما تنمو وتتسع وتتعاظم خطر ا.الفشل  وحال  ذا

                                                                 
للمزيد انظر: عز الدين، أحمد جالل، إدارة األزمات في الحدث اإلرهابي، الرياض، أكاديمية نايف  94

 .31 – 29م، ص ص 1990العربية للعلوم األمنية، الرياض، 
 (.27 – 26م، مرجع سابق، ص ص )2002للمزيد انظر: عليوة، السيد،  95
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 مرح ة انفجار األزمة:  .3.4.2.3

ت حركدتبددو  دذه المرح دة عنددمدا يخف  صددددددددددددددددانع القرار في التعدامدل مع العوامدل التي 
األزمة أو لم يسددددتطع السدددديطرة ع ى مت يراتها المتسددددارعة  حي  تصددددل إلى  ذه الدرجة 

 .و ال ا ما تكون ذات اثار كبيرة ومتسارعة من االستشراء

 مرح ة انحسار األزمة:  .3.4.2.4

تت شدى في  ذه المرح ة العوامل المسدب ة لألزمة  حي  تعود األمور إلى مرح ة التوازن 
مددة  وتتميز  ددذه المرح ددة بتوافر درجددات عدداليددة من الكفدداءة الطبيعي قبددل حدددو  األز 

 والخطط  صدد التعامل مع األزمات وصواًل لمرح ة التوازن.

 96 خمس مراحل أساسية. فيواوردها الحمالوي  .3.4.3

 اكتشاى إشارات ا نذار الم كر:  .3.4.3.1

ترسل األزمة قبل وقوعها س س ة من ا شارات التحذيرتة  صورة م كرة ومتتالية. ويمكن 
من خ ل التقاطها م كرًا والتعرى ع ى  ذه ا شددددددارات  وتفسددددددير ا التفسددددددير المناسددددددب  

 أزمة.والتعرى ع ى أ عاد الموقا قبل تد وره وتحوله إلى 

 االستعداد والوقاية:  .3.4.3.2

التدميري الها ل التي تسدددددددببها األزمات  سدددددددبب نشددددددداطها وعدم ونظرًا لآلثار ذات الطا ع 
القدرة ع ى مواجهتها والتعامل معها ع ى أسدددددددددددد  ع مية  فإنه من الضددددددددددددروري أن تقوم 
جراء الترتي دددات ال زمدددة لمواجهدددة أو منع  المنظمدددات بتخطيط وتنظيم االسدددددددددددددددتعدددداد  وا 

يب سددددددددددتعدادات واألسددددددددددالجب أن يتوافر لد  المجتمع االيف األزمات التي قد تتعرض لها
و نا  ع قة بين التنب   األزمات وبين االسددددددددددددتعداد والوقاية  الكافية ل وقاية من األزمات

 .كتشاى االشارات كان  نا  استعداد ا  نا  ا تمامفك ما كان منها  

                                                                 
مزيد انظر: الحمالوي، محمد رشاد،إدارة األزمات: تجارب محلية وعالمية، مكتبة عين شمس، لل 96

 65-62، ص ص 1995، 2القاهرة، ط
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 احتواء األضرار والحد منها:  .3.4.3.3

ا  ومعالجة ب ع يهيتم احتواء األزمة  اسددددددددددتيعاب نتا جها واالعتراى   سدددددددددد ابها  ثم الت  
ونتا جها. وتصدددددددددددل قمة النجاح في المعالجة إلى اسدددددددددددت  ل الحاد  األزموي في اثار ا 

وع ى ذل  فإن المرح ة التالية في إدارة األزمات  .إحكام السدددددددددددددديطرة ع ى الكيان ا داري
تت خص في إعداد وسدددددددددا ل ل حد من األضدددددددددرار ومنعها من االنتشدددددددددار لتشدددددددددمل األجزاء 

 .تت ثر  عد في المجتمع ر  التي لماألخ

 استعادة النشال:  .3.4.3.4

 ألجل اتشدددمل  ذه المرح ة إعداد وتنفيذ برامد  جا زة واختبرت  الفعل( قصددديرة وطوت ة 
كمددا تشدددددددددددددددمددل الر  ددة والحرص ع ى إعددادة التوازن ل منطقددة المتدد ثرة  دداألزمددة من كددافددة 
األطراى والجهددددات المعنيددددة. فيجددددب دعم ذلدددد  من السددددددددددددددد طددددات المركزتددددة  ددددالخبرات 

 ع ى إنجاز فعاليات النشدددددددددددددال القدرةوا مكانيات التي تمكن فرت  األزمة من اسدددددددددددددتعادة 
 مرح ة إعادة التوازن.

 التع م:  .3.4.3.5

األخيرة  ي التع م المسدددددتمر وا عادة التقييم لتحسدددددين ما تم إنجازه في الماضدددددي   المرح ة
حي  أن التع م يعد أمرا حيويًا  كما يجب االسددددددددددددددتفادة من خطط وتجارب وممارسددددددددددددددات 
التعدامدل مع األزمدات في الددول األجنبيدة واألجهزة ا دارتدة المخت فدة   رض زتدادة كفداءة 

 .منع أو تحد من التعرض لألزماتوفعالية التدابير والنظم التي ت
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 مراحل إدارة األزمة ونمط االدارة 19شكل

 97مراحل بأربعوحددتها الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البيئية  .3.4.4
 البيئية(مرحلة ما قبل وقوع الكارثة )منع الكارثة  .3.4.4.1

مصدادر  ع ى لسديطرةل تعرى واوالمناسد ة وتعني  ذه المرح ة  اتخاذ االجراءات ال زمة 
طرت  الرصددددددد لم شددددددرات البي ة الداخ ية  عنبي ية الخطر التي يمكن ان تسددددددبب كوار  

  .حدو  الكارثة ع ىوالخارجية الدالة 
 مرحلة اجتياح الكارثة )مرحلة المواجهة( .3.4.4.2

ندما عفيها االحدا  وتتسدددددددددارع  شدددددددددكل كبير ف تتوالى والطوارئ حي و ي مرح ة الخطر 
ة لتم تكوتندده وتحددديددده ط قددًا لنوع ايتحددد  حددالددة طوارئ بي يددة تحتددا  لفرت  عمددل  كددارثدد

 المرح ة  شكل يخفا من اثار ا الس بية.  دارةالبي ية وموقعها  وذل  
 :االتزان(مرحلة إزالة آثار الكارثة )إعادة  .3.4.4.3

 ددذه المرح ددة  ي المرح ددة التي ت ح   مرح ددة اجتيدداح الكددارثددة  مرح ددة المواجهددة(      
وتتميز  ذه المرح ة عن  قية مراحل إدارة الكارثة   نها يمكن أن تخضددع لتدبير  م اشددرة 

                                                                 
 6-1، ص ص مرجع سبق ذكره البيئية،الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث 97 

 المراحل الخمسة إلدارة األزمة

األزم إدارة برد الفعل إدارة مبادرة
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إال    األخر ظروى مت يرات سددرتعة كحال المراحل  فيوتخطيط مت ن  حكم أنها ال تتم 
أنهدا تسدددددددددددددددتوجدب جهود جهدات عدديددة  فيأنهدا في ذات الوقدت تمداثدل المراحدل األخر  

 .الجهات درجات عالية من التنسي  بين  ذه تقتضي

 المستفادة:مرحلة التسجيل لنتائج الكارثة والدروس  .3.4.4.4
تسددددددددددجيل اآلثار االقتصددددددددددادية واالجتماعية التي ترتبت ع ى حدو  المرح ة   ذهيتم في 
أوجه  المقترحات لتفاديكارثة و تسددجيل الدرو  المسددتفادة من التعامل مع كل و  الكارثة.

   المواجهة.النقص والقصور التي ظهرت أثناء 

 98مراحل بأربعوحددها مكتب اليونسكو بالقاهرة  .3.4.5

 
 مراحل ادارة االزمات 20شكل

 

                                                                 
 في الدول العربية  مكتبداوود  الظوا ر الطبيعية نحو بناء ثقافة الوقاية من كوارثها  رتاض  محمد دراوشة  98 

 64-63  ص ص 2009اليونسكو االق يمي  القا رة  منظمة االمم المتحدة ل تربية والع م والثقافة  
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 :والوقاية التخفيف .3.4.5.1
جدراءات تددابير  ناجمدة وماديدة  شدرتة خسدا ر وقدوع مدن ل حدد تنفدذ األمدد طوت دة وا 

 .والوقاية التخفيا أنشطة وقوعها  وتتضمن قبل طبيعية ظوا ر عن

 :االستعداد .3.4.5.2
 لحظدة فورتدة اسدتجا ة مدن والم سسدات والمجتمدع األفدراد ُيمكدن االسدتعداد ُحسدن

جدراءات تددابيرممدا يسدت زم  .مدا كارثدة وقدوع  فاع دة اسدتجا ة تكفدل سد ًفا معددة وا 

  ما. كارثة لعواقب

 :االستجابة .3.4.5.3
 المنكو دة  المنطقدة فدي م اشدرة الكارثدة وقدوع  عدد تنفدذ وممارسدات أنشدطة  دي

 .االقتصادية واألضرار المعاناة وتخفيا األرواح حماية بهدى

 :واإلعمار التأهيل إعادة .3.4.5.4
 مدا وضدع أي الطبيعدي وضدعها إلدى المنكو دة المنطقدة عدودة إلدى تهددى أنشدطة
 المددد  ع دى الت  يددل  دي األولددى المرح دة مددرح تين  وتتضددمن .الكارثددة قبدل

 عدن الناجمدة واالقتصدادية واالجتماعيدة الماديدة األضدرار إصد ح فيهدا يدتم القرتدب
ال عيدد  المدد  ع دى الت  يدل و ديالثانيدة  المرح دة تسدعى حدين فدي مدا  كارثدة وقدوع
  دذه وتتضدمن فيده  العدي  ظدروى واسدترجاع المنكدوب المجتمدع إحيداء إلدى

قامدة الكدوار   ضدد  مندة منشددآت بندداء المرح دة  منداط  فدي جديددة مسداكن وا 
 . منة
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 التقسيمات المختلفة لمراحل االزمة من اعداد الباحث 18جدول 

أحمد عز  
 الدين

الخطة  الحمالوي  عليوة
 الوطنية

مكتب 
 اليونسكو

المراحل
 

مرح ة ما قبل 
 األزمة

المرح ة 
 التحذيرتة

اكتشاى 
إشارات 
ا نذار 
 الم كر

مرح ة ما قبل 
 وقوع الكارثة

 التخفيا
 والوقاية

االستعداد 
 والوقاية

 االستعداد

مرح ة 
التعامل مع 
 األزمة

مرح ة نشوء 
 األزمة

احتواء 
األضرار 
 والحد منها

مرح ة اجتياح 
 الكارثة

 االستجا ة

مرح ة انفجار 
 األزمة

مرح ة ما  عد 
 األزمة

مرح ة 
انحسار 
 األزمة

استعادة 
 النشال

مرح ة إزالة 
  ثار الكارثة

 إعادة
 الت  يل
مرح ة  التع م وا عمار

التسجيل 
 لنتا د الكارثة
والدرو  
 المستفادة

 
 اإلدارة باألزمات .2.5

مجدددددال ع دددددم االدارة  فددددددا دارة  فددددديمدددددن الع دددددوم الحديثددددددة نسدددددبيًا   األزمددددداتتعتبدددددر ا دارة 

دارتهدددددددددا بنجددددددددداح وتدددددددددتحكم  وافتعالهددددددددا دددددددددي ع دددددددددم وفددددددددن صدددددددددناعة االزمدددددددددة   األزمددددددددات وا 

 ددددددددذا النددددددددوع مددددددددن االزمددددددددات وتترتددددددددب ع يددددددددة تفكيدددددددد  الخ يددددددددة الداخ يددددددددة  فدددددددديالمصددددددددال  
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 الددددددددذياالساسدددددددية االمدددددددر  مكوناتدددددددهيسدددددددهل الولددددددددو  الدددددددى  و التددددددداليل منظومدددددددة المعنيدددددددة 

تحتددددا  الددددى  صددددديرة  عيدددددة المدددددد    األزمددددداتيدددد د  الددددى انهيدددددار ك ددددى ل نظددددام  واالدارة 

 .ال يتمتع بها إال الق ة الق ي ة

زعزعددددددة اسددددددتقرار وضددددددع مددددددن األوضدددددداع بهدددددددى إحددددددددا   ددددددي فعددددددل  ا دارة  األزمددددددات

و دددددي تمثدددددل ظدددددا رة افتعدددددال أزمدددددة  ت يددددر فدددددي  دددددذا النشدددددال أو الوضدددددع لصدددددال  مدددددديره.

عرضددددية ل تمويددددده وذلددددد  مدددددن خددددد ل إيجددددداد مجموعدددددة مدددددن الضددددد ول التدددددي تددددد ثر ع دددددى 

 االفراد وتسبب لهم حالة من عدم التوازن  امشية وقتية.

 شروط نجاح اإلدارة باألزمات: .3.5.1

األزمة مما  بروجود تفاوت كبير في ميزان القو  لصال  مد" .3.5.1.1
 يضطر المستهدى بها إلى التس يم  مطال ة تجن ا ل صراع.

في كل األحوال يظل الهدى النها ي لإلدارة  األزمات عدم تحوت ها  .3.5.1.2
 إلى صراع سافر.

إن ا دارة  األزمات ال تعني  الضرورة قدرة مدبر األزمة  السيطرة  .3.5.1.3
 زمام السيطرة من مفتعل األزمة. يف تففي كثير من األحيان   التطوراتع ى 

 باألزمات:أهداف اإلدارة   .3.5.2

 تفتيت االنت اه إلى قضايا سطحية. .3.5.2.1
 السعي نحو السيطرة ع ى  عض المواقا. .3.5.2.2
خفاء المشاكل. .3.5.2.3  وسي ة لتمويه وا 
 99 "التحول من موقا الهجوم إلى الدفاع. .3.5.2.4

                                                                 
 2008م سسة حور  الدولية ل نشر والتوزتع  االسكندرتة     محمد ادارة االزمات الصيرفي 99 

 



 
 

 والكوارث ومبادئه واستراتيجيات مواجهتهاأسس التعامل مع األزمات  .3
 لسبرها والمنهج العلميأنواع األزمات  .3.1

ة درج وكبير ع ىمعها يعتمد  شدددددددكل اسددددددداسدددددددي  ومنهد التعاملإن فهم األزمة أي أزمة 
 ددالر م من تعدددد وتنوع األزمددات إال أن تصدددددددددددددددنيا  المعرفددة بنوع وطبيعددة  ددذه األزمددة.

 يعتمد ع ى الجانب الذي ينظر الية منها فمث األزمات 

 100: الدكتور أحمد ماهر قسم األزمات كما يلي .4.1.1

 األزمات المادية، أو المعنوية:  .1

 األزمات المادية: .1

 أزمة ال ذاء. ماديًا مثلو ي أزمات قاب ة ل قيا   ويمكن دراستها والتعامل معها  
 األزمات المعنوية:  .2

انخفاض الروح  مثل بل يمكن الشدددددددددددددعور بها    عاد ا و ي أزمات ال يمكن ا مسدددددددددددددا  
 المعنوية.

 األزمات البسيطة، أو الحادة:  .2
 األزمات ال سيطة:  .1

 عمال.ل عض اإضراب  مثلو ي األزمات خفيفة يسهل معالجتها  شكل فوري وسرتع. 
 األزمات الحادة:  .2

 مظا رات في كافة مدن الدولة. األزمات التي تتسم  الشدة والعنا  مثلو ي 

 أزمات جزئية، أو عامة:  .3
 أزمات جز ية:  .1

ء و ا ظهور مثليكون الخوى من أن اسدددددددددددددددتمرار األزمة قد يمتد إلى  اقي أجزاء النظام 
 في أحد المدن الص يرة.

                                                                 
 30، ص ص 2006، 1لجامعية، طللمزيد انظر: ماهر، أحمد،إدارة األزمات، اإلسكندرية، الدار ا 100

– 33 
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 أزمات عامة:  .2

 حاد في إنتاجية المصنع. أمث تها تد ورو ي أزمات ت طي كافة أجزاء الكيان ومن 

 أزمات وحيدة، أو متكررة:  .4
 األزمات الوحيدة:  .1

و ي أزمدات فجدا يدة   ير دورتدة  و ير متكررة  ويصدددددددددددددددعدب التنب   حددوثهدا  وعدادة مدا 
يكون  نا  أسددددددددددددددد اب خارجة عن ا دارة  ي التي ت دي إليها. ومن أمث تها أعاصدددددددددددددددير 

 وصواع .
 األزمات المتكررة:  .2

يمكن تحديد متى سدددددددددتقع األزمة ودرجة و ي أزمات تتسدددددددددم  الدورتة و الدراسدددددددددة وال ح  
حدددتهددا  و ددالتددالي يمكن السددددددددددددددديطرة ع يهددا  ومن أمث تهددا أزمددات الصدددددددددددددددقيع التي تهدددد 

  المزروعات.

 101وقسم شعالن األزمات إلى ما يلي:  .4.1.2

 من حيث طبيعة الحدوث:  .1
  ل زو العسكري  وعم يات ا ر اب.التهديد  ا مثلأزمة  فعل ا نسان:  .1
دخدل لإلنسددددددددددددددددان في حددوثهدا مثدل: الزالزل  والبراكين  أزمدة طبيعيدة: و ي ال  .2

 والجفاى.

 من حيث المستهدف باالعتداء:  .2
 ع ى شخصيات. اعتداء .1
 اعتداء ع ى ممت كات. .2

 من حيث الهدف:  .3
 إر اب الطرى اآلخر: كتفجير الطا رات دوت تحديد مطالب. .1

                                                                 
 56 – 49للمزيد انظر: الشعالن، فهد أحمد، مرجع سبق ذكره، ص ص  101
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 مطالب معينة كشرل  نهاء األزمة. االبتزاز: كفرض .2

 الجريمة:من حيث مسرح  .4
أزمة خ قتها الظروى في مسددددرح الحاد  كالذي يحد  عندما يط ب مختطا  .1

 طا رة  الهبول في مطار ما ل تزود  الوقود.
 أزمة حدد فيها مس قًا مسرح الحاد  الذي وقعت فيه.  .2

 من حيث المصدر:  .5
أزمة مصدرة كالذي يحد  عندما يتم تفجير معين في ب د ما العت ارات معينة  .1

 أ ميتها في ب د أخر.لها 
 كانت سياسية أو  ير ا. سو ءاب د الحاد   جذور ا فيأزمة لها  .2

 من حيث العمق: .6
 أزمة سطحية  ير عميقة  امشية الت ثير. .1
 أزمة عميقة جو رتة  يك ية الت ثير. .2

 من حيث التكرار:  .7
 أزمة ذات طا ع دوري متكرر الحدو . .1
 أزمة فجا ية عشوا ية و ير متكررة. .2

 دة:من حيث الم .8
 أزمات قصيرة األمد يتم إخماد ا والقضاء ع يها في مدة قصيرة. .1
 أزمات طوت ة األجل و ي التي تستمر معالجتها لمدة طوت ة. .2

 من حيث اآلثار: .9
 أزمات ذات أثار وخسا ر  شرتة. .1
 أزمات ذات  ثار وخسا ر مادية. .2
 أزمات ذات  ثار وخسا ر معنوية. .3
 أزمات ذات  ثار وخسا ر مخت طة. .4
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 القصد:من حيث  .10
 أزمات عمديه تح كها إحد  القو  وتنفذ ا لتحقي  أ داى مع ومة. .1
نما نتيجة إ مال وسوء تقدير. .2  أزمات  ير عمديه  وا 
 أزمات قضاء وقدر  ال حي ة لإلنسان فيها. .3

 من حيث مستوى المعالجة:  .11
 أزمة مح ية تتع   بدولة واحدة  أو منش ة  عينها  وتتط ب معالجة مح ية. .1
 تتع    عدة دول في المنطقة  وتتط ب تنسيقًا إق يميًا لمواجهتها. أزمة إق يمية .2
 أزمة دولية تتع    عدة دول أجنبية  وتتط ب تنسيقًا وجهودًا دولية. .3

 من حيث المظهر:  .12
األزمة الزاحفة: و ي التي تنمو ب طء ولكنها محسدددوسدددة  وال يم   متخذ القرار  .1

 وقا زحفها نحو قمة األزمة وانفجار ا.
العنيفة الفجا ية: و ي أزمة تحد  فج ة و شدددددددددددددددكل عنيا  وت خذ طا ع  األزمة .2

 التفجر المدوي.
األزمة الصدددددددددددددددرتحة الع نية أو المفتوحة: و ي أزمة لها مظا ر ا الصدددددددددددددددرتحة  .3

 الع نية الم موسة   حي  يشعر بها كل أطرافها منذ نش تها.
تدميرًا  األزمة الضدددددددمنية أو المسدددددددتترة: و ي من أخطر أنواع األزمات وأشدددددددد ا .4

ل كيان ا داري  فهي أزمة  امضة في كل شيء سواًء أس ابها  أو عناصر ا  
 أو أطرافها  أو العوامل التي ساعدت في ظهور ا وتفاقمها.
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 102تصنيفات االزمة  21شكل

 التخطيط إلدارة األزمات والكوارث .3.2

والتنظيمددددات  الترتي ددددات من مجموعددددة  ي" :ل كوار  االسدددددددددددددددتراتيجيددددة الخطددددة مفهوم
 حدوثها أثناء وفي وقوعها قبل الكوار  مع ل تعامل ع يها المتف  واالسدددددددددددددددتعدادات

 103 ".و عد ا

 أو والمنظمات الم سدددسدددات ع ى ل طوارئ االسدددتراتيجي التخطيط عم ية تطبي  ويمكن
 عام  شكل الوطني المستو  ع ى وكذل  والمجتمعات ع ى األحياء

 :للكوارث التخطيط متطلبات

 .المخاطر بوجود واالقتناع ا درا  .1
والكوار   األزمات إدارة    مية القرار وصدانعي والمجتمعات الم سدسدات إدرا  .2

 .الطوارئ خطة ووضع
 .لذل  مَسنة  قوانين الخطة تطبي  ضمان .3
 .التخطيط عم ية وتنفيذ لوضع مس ولية محددة لجنة أو جهة تحديد .4

                                                                 
 غزة محافظات في الحكومية المدارس مديري لدى االزمات ادارة عبد العال، رائد فؤاد، اساليب 102 

 24 ، ص2006، كلية التربية، الجامعة االسالمية، غزة ،االستراتيجي وعالقتها بالتخطيط

 6المركز الوطني للمعلومات، ادارة الكوارث الطبيعية، اليمن، ص 103 
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 والكوارثمواجهة األزمات  استراتيجية .3.3

الم سددددددسددددددات  تقوم أن الضددددددروري من ف نه الكوار  عن الناجمة التدميرتة لآلثار نظرا
من  والتخفيا الكوار  لمواجهة ال زمة والترتي ات االسدتعدادات برامد بتخطيط المخت فة
  حسب  ومضمونها االستراتيجيات طبيعة وتتفاوت ا مكان  قدر  ثار ا

 .الب د لها يتعرض التي الكارثةاو  الخطر نوع .1
 توافر الموارد ال شرتة و ير ال شرتة.  .2
 قوة الم سسات الموجودة في الب د.  .3
 القدرات المادية المتوفرة. .4
 القدرات المع وماتية المتوفرة. .5
 .المتعرضين ل خطر  األشخاصالثقافة الخاصة  .6

 دى.عناصر مشتركة من حي  النهد والهور م ذل   فقد يتوافر في  ذه االستراتيجيات 
 فمن بين أ داى استراتيجيات تق يل أخطار الكوار :

 تق يل حدو  الكوار  التي يمكن ت فيها.  .1
 ت   الكوار  التي ال يمكن ت فيها. من ت ثيرالحد  .2
 االستعانة  المح يين وتنمية قدراتهم لمواجهة الكوار . .3
 بها. ق يل ت ثر اوتدعم البني التحتية لمواجهه االخطار  .4
ت في احتمال زتادة فقر األسددر الفقيرة التي قد تفقد أصددولها وممت كاتها وسددبل  .5

 معيشتها. 
ت في أو تق يدل خطر انقطداع عم يدة التنميدة االقتصدددددددددددددددداديدة واالجتمداعيدة  عن  .6

 .طرت  التوازن في تخصيص الموارد لمساعدات ا  اثة وعم يات ا ص ح

االستراتيجيات فعالة وتحق  األ داى الساب  ذكر ا  ف بد أن يكون لها ولكي تكون  ذه 
 نهجا من مرح تين:
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 قصيرة األجل ل ستجا ة السرتعة والفعالة عند حدو  الكارثة. إجراءات-أ

 طوت ة األجل لتق يل التعرض ل كوار  وضمان التنمية المستدامة السرتعة. إجراءات-ب

  األجل قصيرة اإلجراءات .1

 :الكوار   دارة األجل قصيرة استراتيجية أي عناصر بين من"

احتمال  حول مسددددددد قة مع ومات  عطاء نظام  و : الكوار  والتنب  الم كر ا نذار -
من  ل تخفيا اسددددددددددتراتيجية أي في عنه  نى ال عنصددددددددددر و و متوقعة  كارثة حدو 
دارتها الكوار  ثارة السدياسدات صدناع أنظار لفت في مفيد النظام و ذا .وا  العام  الوعي وا 
ذا .ت ثيراتها تخفيا أو الكوار  لت في والت  ب  طوتل وقت توفير الممكن من كان وا 

  النسددد ة نسدددبيا قصددديرا يكون  الوقت  ذا فإن الجفاى  مثل األخطار  عض قبل حدو 
 حد  الطبيعية  الظوا ر وفهم المع ومات تحسدددددددددددددن ومع الكوار   من ألنواع أخر 

 .العالم أنحاء من كثير في الكوار  لمواجهة معايير في وضع تحسن

تقدير األخطار: ويشدددددمل مع ومات كمية ونوعية تفصدددددي ية  مع فهم ألخطار الكارثة   -
أي انعكاسدددداتها الطبيعية واالجتماعية واالقتصددددادية والبي ية  واآلثار التي قد تنجم عنها. 

   عض الحواد  ويشددددددددددمل ذل  االسددددددددددتخدام المسددددددددددتمر ل مع ومات لتحديد احتمال حدو 
 ومد  جسامة نتا جها المحتم ة. وقد يشتمل ذل  ع ى األنشطة التالية:

 تحديد طبيعة الكارثة المحتم ة ومكانها واحتماالتها ومد  جسامتها.  .1
 تحديد درجة التعرض لهذه الكارثة المحتم ة.  .2
 .معرفة القدرات الم سسية والموارد المتوافرة لتحمل النتا د المحتم ة ل كارثة .3
 الكارثة.وضع تصورات وتدابير لمواجهة  .4

برندامد التد  دب لمواجهدة الكوار :  و برندامد التد  دب لمواجهدة الكدارثدة  والدذي يحددد  -
ا جراءات التي سددتتخذ  والمسدد وليات والترتي ات الم سددسددية  وكذل  الموارد والسددياسددات 

 ى إدارة طوي ذل  عوا جراءات التي ين  ي تجهيز ا  وتشدد ي ها عند حدو  الكارثة. وتن
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ا  قاء   و استراتيجيةإمدادات كافية لحالة الطوارئ  أ ذية وأدوية ومواد أخر ( في مواقع 
 التي قد يحتاجها األمر. ل وجستياتع ى  ليات طار ة ل تموتل  وخطة 

 اإلجراءات طويلة األجل  .2

ع ى المد  ال عيد  نجد أن اسددددتراتيجيات التنمية المسددددتدامة والسددددرتعة التي تنطوي ع ى 
خطط ل حدددد من الكوار  وتددددابير لتخفيا  ثدددار دددا   ي أكثر الطر  نجددداحدددا ل حدددد من 
التعرض ل كوار  ع ى المسدددددددددددددددتوتين المح ي والددولي  فدإدمدا  اسدددددددددددددددتراتيجيدات الحدد من 

بدذل الجهود لتخفيا وطد ة الكوار   صدددددددددددددددورة  أخطدار الكوار  في خطط التنميدة  يكفدل
ال و مسددددتمرة  و التالي الحد من أي انقطاع محتمل لجهود التنمية  سددددبب تكرار الكوار . 

ا يتم وقياسدددددا ع يه الكارثة أن إجراءات التخفيا من الكوار  تتفاوت  حسدددددب نوع  شددددد 
 104 ".إعداد إجراءات طوت ة المد  ل قية الكوار  التي قد تتعرض لها الب د

عدادهتكوين فريق األزمات  .4  ومراحل عملة وا 
 تكوين فريق األزمات .5.1

إن األزمدات النداتجدة من الحروب والكوار  الطبيعيدة والتي تمثدل تحدديدا م داشدددددددددددددددرا لحيداة 
  األخطاء ألن أي خط وال يحتملالدقة  فيالنا  تتط ب  دارتها إعدادا وتنظيما  اية 

أو تقصددددددددددير في أداء ت   المهمة يعني فقدان حياة أنا  كان  ا مكان إنقاذ م أو تق يل 
 بهم.الضرر الذي يمكن ان ت ح  

 العم ية.توفر فرت  عمل قا م ع ى ت    والكوار  يجبمهمة ادارة االزمات  وألداء

الفرت  الدذي يقوم  عم يدة ا دارة عن طرت  مجموعة  ذلد  و يمكن تعرتا فرت  العمدل  داندة "
 105من االدارتين ع ى مستوي عال من التدرتب ع ى مواجهة الكارثة"

فرت  يتم تكوتنه وذل  لمتا عة مواجهة الكارثة   ي العملمجموعة وتتض  مما سب  ان 
حدوثها تضم في عضوتتها ممث ي الجهات المعنية  ويكون  أو توقععند وقوعها 

كون ذل  عن وي لمواجهة الكارثة البي ية  التعاون مع األجهزة المختصة. الس طةيسها لر 
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ه الذي يمكن من انه الموقعالعم يات حي  مركز التحكم والسيطرة في مسرح طرت  
 المع ومات. والتجهيزات وجمعمراق ة سير العم يات وتنظيم دفع ا مدادات 

عن تنظيم وقيادة عم يات  مسددددددددددددددد ولة قا دةجهة وتجب عند التنسدددددددددددددددي  ان تكون  نا  
ي القوة ال شدددددددرتة أو الموارد والت الخبرة أو تمت   المسددددددداندةجهة و  البي ي مواجهة الطارئ 

 ة البي يددتكون الجهددة القددا دددة في حدداجددة إليهددا  دارة وقيددادة عم يددات مواجهددة الطوارئ 
  خاصة.عهد أو جهة  ي ة أو أكاديمية أو م وزارة أوأن تكون  المساندة يمكنوالجهة 

وألن نتددا د األزمددات الندداتجددة من الحروب والكوار  قددد ال يتوقا تدد ثير ددا ع ى مندداط  
معينة فإنه والحالة  ذه تكون معالجة  ثار  ذه األزمات مسددددددددد ولية إق يمية أو دولية ألنه 
قد تكون الدولة التي حصدددددددد ت بها  ذه األزمات قادرة ع ى التصدددددددددي لهذه األزمات مما 

ي مسددددددداعدة إق يمية أو أممية ل سددددددديطرة أو لتق يل  ذه اآلثار ع ى الدولة المعنية يسدددددددتدع
 ومنع انتقال  ثار ا إلى مناط  أخر .

من  نا قد تتطور فر  العمل المح ية إلى فر  عمل دولية يشتر  فيها خبراء دوليون أو 
لمعنية ا ع ى أقل تقدير أن يكون  نا  تنسددددي  م اشددددر وفعال بين فر  العمل في الدولة

 لتجاوز  ثار  ذه األزمات أو التق يل من  ثار ا.
جراءات الوقايةمراحل إدارة األزمات  دور الفريق األزموي في .5.2  منها  وا 

 

 106 مراحل التعامل مع االزمة 22شكل
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 يمكن إجمالها مسددد سددد ة لمراحل وفًقا تسدددير عمل خطة يتط ب األزمات مع التعامل إن
 :فيما ي ي
 : 107مرحلة االستيعاب .5.2.1

في  ذه المرح ة يجب ع ى الفرت  األزموي أن يسدتوعب الموقا األزموي اسدتيعاً ا جيًدا 
 :من حي  يمكنها التوصل إلى التحديد الدقي  لكل 

 .القو  التي صنعت األزمة .1
 عناصر القوة التي ترتكز ع يها القو  الصانعة لألزمة .2
 أ دافها؟وما  األزمة؟كيا صنعت  .3

 :مرحلة التحليل .5.2.2
ل تح ي  دقيًقا يسدددددددتهدى الوصدددددددو  األزمويع ى الفرت  األزموي ضدددددددرورة تح يل الموقا 

 :إلى
 .ع قات االرت ال بين مت يرات وثوابت الموقا األزموي .1
 .مواطن القوة ألطراى صناع األزمة .2
 .والشا عاتأس اب التوتر واالرت ا   .3
 .األزمةطبيعة الخطر واألضرار التي تخ فها  .4

 :مرحلة التخطيط .5.2.3
في  دددذه المرح دددة يجدددب ع ى الفرت  األزموي وضدددددددددددددددع تخطيط ع مي لخطدددة مواجهدددة 

 :األزمات تستند ع ى االعت ارات التالية
 .تحديد أس اب األزمة .1
 .تحديد أ داى خطة المواجهة .2
 :طرت وضع خطة ل مواجهة األزموية عن  .3
ع م مثل االسدددددددتجا ة ل عض المطالب والتوفي  مرح ًيا األزمة:إجراءات امتصددددددداص  .4

 .قوة صناع األزمة
 .توزتع األدوار ع ى فرت  المواجهة .5

                                                                 

  محمد الفات   إدارة االزمات من منظور اداري  امانة ال حو  والتوثي  والنشر  المعهد ل مزتد انظر: الم ربي107 
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 .األدوارالتدرتب والصقل لهذه  .6
 .توفير كافة التسهي ت لفرت  المواجهة .7

 :الفعليمرحلة التدخل  .5.2.4
بية. الس ال ش  أن  خر مرح ة  ي مرح ة التدخل الفع ي لمواجهة األزمة وحصر  ثار ا 

ويكون  دددذا التددددخدددل ع ى كدددافدددة المحددداور. وتتط دددب تحدددديدددد منددداط  االرتكددداز وقواعدددد 
االنط   التي سددددتبدأ منها المواجهة  حي  يكون  نا  سددددينارتو محكم ل تدخل بواسددددطة 

 .كافة األطراى
 والكوارثنماذج األزمات  .5

 الدوليةوالكوارث نماذج األزمات  .5.1
 108 اعصار ساندي

عاتيددددددددة تندددددددذر  فيضددددددددانات ع ددددددددى السدددددددداحل  ومصدددددددحو ا برتدددددددداح دددددددو إعصددددددددار عنيددددددددا 
الشدددددددرقي ل واليددددددددات المتحدددددددددة. ر ددددددددم أن الرتدددددددداح المصدددددددداح ة لإلعصددددددددار ليسددددددددت كبيددددددددرة 
مقارندددددة ب قيدددددة األعاصدددددير إال أن اتسددددداع نطاقهددددددا يجعدددددل منهدددددا اسدددددتثنا ية  حيددددد  تمتددددددد 

 كي و مترا من مركز ا عصار.  165الرتاح ع ى اتساع 
مددددددددينتي نيوتددددددددور  ونيوجيرسدددددددي األكثددددددددر عرضدددددددة لهددددددددذه  تعدددددددد المندددددددداط  الواقعدددددددة بددددددددين

ألددددددا  375الزا دددددرة  يدددددر المر دددددوب بهدددددا  وع يددددده فقدددددد تدددددم إجدددددراء إجددددد ء إج ددددداري لنحدددددو 
شددددددخص مدددددددن مندددددددازلهم قبدددددددل يدددددددوم االثندددددددين التاسدددددددع والعشدددددددرتن مدددددددن أكتدددددددوبر الجددددددداري  
يقددددداى المواصدددددد ت العامدددددة فددددددي ت ددددد  المندددددداط . و دددددالر م أندددددده ال يتوقدددددع  دددددد ن تكددددددون  وا 

ق دددددب ا عصدددددار  إال أن مجددددرد مدددددروره بهدددددا فدددددي طرتقددددده  واحتماليدددددة  المددددددن فدددددي عددددض 
أن يتسدددددددددبب ذلددددددددد    ضدددددددددرار ل ممت كدددددددددات أو األشدددددددددخاص جعدددددددددل المسددددددددد ولين يرفعددددددددددون 

 .درجة االستعدادات إلى الحد األقصى
تحددددددددد حكومدددددددات الواليدددددددات أندددددددواع المسدددددددداعدات المط و دددددددة والمجتمعدددددددات األ  يدددددددة التددددددددي 
تحتددددددا  إليهدددددددا. يتصدددددددل حكددددددام الواليدددددددات المتضدددددددررة  ددددددالر ي  لط دددددددب إصددددددددار إعددددددد ن 
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ر اسدددددي لحالدددددة الطدددددوارئ. يخددددددول  دددددذا البيدددددان نشدددددر وتوزتددددددع المسددددداعدات الفدراليدددددة. تددددددم 
وسددددددط األط سددددددي فدددددددي إعدددددد ن حالددددددة الطددددددوارئ فددددددي معظددددددم منددددددداط  الشددددددمال الشددددددرقي و 

 .الواليات المتحدة
موظددددددا  1900تشددددددرتن األول/أكتدددددوبر  كددددددان  نددددددا  مدددددا يزتددددددد عددددددن  30واعت ددددداًرا مددددددن 

مددددددن مددددددوظفي الوكالددددددة الفدراليددددددة  دارة حدددددداالت الطددددددوارئ يعم ددددددون لدددددددعم عم يددددددات الدددددددرد 
ع ددددددى الكددددددوار  التددددددي أحدددددددثها ا عصددددددار سدددددداندي واسددددددتعادة الوضددددددع الطبيعددددددي  ومدددددددن 

وا نقددددددددداذ  ونشدددددددددر المع ومدددددددددات حدددددددددول األوضددددددددداع  وتددددددددد مين بينهدددددددددا عم يدددددددددات ال حددددددددد  
 .االتصاالت والدعم ال وجستي

كمددددددا أب  ددددددت الوكالدددددددة الفدراليددددددة  دارة حددددددداالت الطددددددوارئ أن تسددددددع فدددددددر  فدراليددددددة مدنيدددددددة 
ل  حددددددددد  وا نقددددددددداذ أصددددددددد حت تعمدددددددددل ع ددددددددددى امتدددددددددداد السددددددددداحل الشدددددددددرقي وتنتشدددددددددر فددددددددددي 

فدراليددددددة إضددددددافية المنددددداط  المتضددددددررة حسددددددب الحاجددددددة إليهددددددا  مددددددع وضددددددع سددددددت فددددددر  
 .ل  ح  وا نقاذ ع ى أ  ة االستعداد ل عمل إذا لزم األمر

يشدددددكل الددددددعم ال وجسدددددتي عنصددددددًرا  خدددددر فدددددي اسددددددتجا ة الوكالدددددة الفدراليدددددة  دارة حدددددداالت 
الطدددددوارئ. وقددددددد تددددددم نشدددددر فددددددر  اسددددددتجا ة متنق دددددة ل طددددددوارئ مددددددن أجدددددل تزوتددددددد الواليددددددات 

الدددددددعم العم تددددددي ل واليدددددددات.  بخدددددددمات الصددددددوت  والفيدددددددديو  والمع ومددددددات  فضددددددً  عدددددددن
كمددددددددا أرسدددددددد ت الوكالدددددددددة الفدراليددددددددة  دارة حدددددددداالت الطدددددددددوارئ مددددددددوظفين لتقددددددددديم المشدددددددددورة 
لهي دددددددات إدارة الطدددددددوارئ فدددددددي الواليدددددددات والهي ددددددددات المح يدددددددة حدددددددول التحدددددددذير  وا نددددددددذار  

 .وا خ ء واحتياجات ا يواء
 5ة تزتدددددد عدددددن تحدددددتفل الوكالدددددة  كميدددددات كبيدددددرة مدددددن السددددد ع األساسدددددية  مدددددن بينهدددددا كميددددد

 100ألدددددددا  طانيددددددددة  و 900م يدددددددين وج دددددددة طعدددددددام  و 3م يدددددددين لتدددددددر مدددددددن الميددددددداه  و
عبددددددر سدددددددا ر  اسددددددتراتيجيةألددددددا فرشددددددة ل نددددددوم  وذلدددددد  فددددددي مراكدددددددز التوزتددددددع فددددددي مواقددددددع 

 .أنحاء الواليات المتحدة واألراضي التا عة لها
فدددددددي حدددددددال حصددددددول كارثدددددددة قوميدددددددة  تقدددددددا  لألزمدددددددة دوا ر ددددددا  كدددددددل الحكومدددددددة اسددددددتجا ة

كالدددددددددددة الفدراليدددددددددددة  دارة حددددددددددداالت الطدددددددددددوارئ فدددددددددددي الخطدددددددددددول األماميدددددددددددة ل سدددددددددددتجا ة الو 
ل طدددددددددوارئ  ولكنهددددددددددا تعتمدددددددددد ع ددددددددددى مدددددددددوارد وأصددددددددددول العديدددددددددد مددددددددددن الهي دددددددددات الفدراليددددددددددة 

 .األخر 
وزارة الددددددددفاع ومعددددددداتها المجتمعدددددددات األ  يدددددددة المتضددددددررة مدددددددن خددددددد ل  موظفدددددددويسدددددداعد 

الددددددددددددعم خددددددددددد ل  اسددددددددددتخدام التجهيدددددددددددزات الموضدددددددددددوعة قبددددددددددل العاصدددددددددددفة لدددددددددددد  وحدددددددددددات
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الحدددددددددددددواد  فدددددددددددددي قاعددددددددددددددة القدددددددددددددوات الجويدددددددددددددة االحتياطيدددددددددددددة فدددددددددددددي وسدددددددددددددتوفر  بواليددددددددددددددة 
 .ماساتشوسيت  ولد  المحطة الجوية ال حرتة في لكيهورست  بوالية نيوجيرزي

مدددددن أفدددددراد قددددوات الحدددددر  الدددددوطني بتقددددديم الددددددعم الم اشدددددر  7400ويقددددوم مدددددا يزتدددددد عددددن 
  ونيددددددددوجيرزي  ودي وتدددددددددر  لحكددددددددام واليددددددددات نيوتدددددددددور   وماساتشوسدددددددديت   وفيرجينيدددددددددا

وكنتيكدددددت  وبنسددددد فانيا  وندددددور  كاروليندددددا  ورود  ي ندددددد  ونيدددددو  ام شدددددير  ومارت نددددددد  
وذلدددد  مددددن خددددد ل مسدددداعدة ط  ددددع فدددددر  ا  اثددددة فددددي م جدددددئ ا خدددد ء وفددددي تنظيدددددا 

 .الطر  من الركام  وتس يم المعدات والتجهيزات الضرورتة
وقدددددد حشدددددد سدددددد ح الهندسدددددة فدددددي الجددددددي  األميركدددددي مدددددوارد الطاقددددددة الكهربا يدددددة الم قتددددددة 

الددددددعم ل مندددددداط  المتضدددددررة بإعصددددددار سددددداندي بينمددددددا لحددددداالت الطددددددوارئ بهددددددى تقددددددديم 
سدددددداعدت فددددددر  أخدددددددر  فددددددي الددددددتخ ص مدددددددن الحطددددددام  وتقيدددددديم األضدددددددرار التددددددي أصدددددددابت 
البنيددددددة التحتيدددددددة  وتدددددد مين مدددددددواد السدددددددقوى الم قتددددددة  وتخطددددددديط الميدددددداه  والدددددددتخ ص مدددددددن 

 .مياه الفيضانات

يددددددة وفدددددي الوقددددددت الددددددذي يجددددددري فيدددددده تقيدددددديم المدددددد  الكامددددددل لألضددددددرار التددددددي لحقددددددت  البن
تشددددددرتن األول/أكتدددددوبر عدددددن تددددددوفر  30التحتيدددددة  أع ندددددت وزارة النقددددددل والمواصددددد ت فدددددي 

م يددددددون دوالر يمكدددددددن سدددددددحبها فدددددددوًرا ألعمدددددددال ا  اثدددددددة الطار دددددددة لدددددددواليتي نيوتدددددددور   13
 .ورود  ي ند ل مساعدة في بدء إص ح األضرار التي جر  تحديد ا
لعقددددددددود مددددددددع سددددددددديارات وقامددددددددت وزارة الصددددددددحة والخددددددددددمات ا نسددددددددانية بإعددددددددادة تفعيدددددددددل ا

ا سدددددعاى  جددددد ء المرضددددددى حسدددددب الحاجدددددة وبندددددداًء ع دددددى مدددددا تط  دددددده الواليدددددات. كمددددددا 
عنصدددددًرا لفدددددرز  50نشددددرت الدددددوزارة أيًضدددددا فددددرتقين لإلسدددددعاى الطبدددددي  يضدددددم كددددل فرتددددد  
 .الجرحى وتقديم الرعاية األساسية في الم جئ في والية نيوجيرزي

ين فددددددددددي الواليدددددددددددات  عم ددددددددددت وزارة الطاقددددددددددة  شددددددددددكل وثيددددددددددد  مددددددددددع كددددددددددل مدددددددددددن المسدددددددددد ول
والمسددددددد ولين المح يددددددددين المددددددددوك ين  التنسدددددددي  مددددددددع شددددددددركات الكهربددددددداء و ددددددددم يسددددددددتعدون 

 .لمواجهة العاصفة وبينما يعم ون اآلن ع ى إعادة التيار الكهربا ي
مفتشددددين فددددي  (NRC) واسدددتعداًدا ل عاصددددفة  وضددددعت ال جنددددة التنظيميددددة النوويددددة

ثيرات السدددددددد بية ل عاصدددددددددفة. جميددددددددع محطددددددددات الطاقددددددددة النوويددددددددة المعرضدددددددددة لخطددددددددر التدددددددد 
وع ددددددى سددددددبيل االحتيددددددال  تددددددم  إيقدددددداى ث ثددددددة مفدددددداع ت خدددددد ل العاصددددددفة  كمددددددا جدددددددر  
رصدددددد دقيددددد  لمحطدددددة أخدددددر   و دددددي اويسددددددتر كرتددددد  بواليدددددة نيدددددوجيرزي. سدددددوى تنسدددددد  

http://photos.state.gov/libraries/america/3239/2012_Week_5/10312012_AP995985676822_300.jpg
http://photos.state.gov/libraries/america/3239/2012_Week_5/10312012_AP995985676822_300.jpg
http://photos.state.gov/libraries/america/3239/2012_Week_5/10312012_AP995985676822_300.jpg
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ال جندددددة التنظيميددددددة النوويددددددة مدددددع وكدددددداالت فدراليددددددة أخددددددر  ووكددددداالت فددددددي الواليددددددات قبددددددل 
 .أن تعيد تش يل المحطات المتضررة

وعم دددددددددت دا دددددددددرة األرصدددددددددداد الجويدددددددددة الوطنيدددددددددة التا عددددددددددة لدددددددددإلدارة الوطنيدددددددددة ل محيطددددددددددات 
وال ددددد ى الجدددددوي  شدددددكل وثيدددددد  مدددددع المسددددد ولين المح يددددددين عدددددن إدارة حددددداالت الطددددددوارئ 
لتعقددددددددب مسدددددددددار العاصدددددددددفة  وبدددددددددأت فدددددددددر  ا  اثدددددددددة الم حيددددددددة التا عدددددددددة لهدددددددددا بدددددددددإجراء 

 .عم يات مس  ل ممرات الما ية في المناط  المتضررة
امتددددددددداد السددددددداحل الشددددددددرقي ل ددددددد  د  أجددددددددرت قدددددددوات خفددددددددر السدددددددواحل األميركيددددددددة  وع دددددددى 

التا عدددددددة لددددددددوزارة األمددددددددن الددددددددوطني  مهمددددددددات ال حدددددددد  وا نقدددددددداذ وتسددددددددتمر فددددددددي عم يددددددددات 
 .التقييم وتقديم المشورة حول أوضاع الموانئ

تعمدددددددل وزارة ا سدددددددكان والتنميددددددددة الحضدددددددرتة ع دددددددى تحديددددددددد وحددددددددات ا سدددددددكان المتددددددددوفرة 
رع بإرسددددددال ا ندددددازحين مدددددن مندددددازلهم  سدددددبب العاصدددددفة. كمدددددا أنهدددددا تسدددددلإليدددددواء الم قدددددت ل

األمدددددددوال الفدراليددددددددة إلددددددددى واليتدددددددي نيوتددددددددور  ونيددددددددوجيرزي لمسددددددداعدة أصددددددددحاب المنددددددددازل 
والمسددددددت جرتن مدددددددن ذوي الددددددددخل المحددددددددود الدددددددذين أجبددددددروا ع دددددددى تدددددددر  مندددددددازلهم  سدددددددبب 

 .إعصار ساندي
وتعمددددددددل القيدددددددددادات ا ق يميددددددددة فدددددددددي وكالددددددددة الطعدددددددددام والت ذيددددددددة فدددددددددي وزارة الزراعددددددددة مدددددددددع 
مفوضدددددددددين مدددددددددن الواليدددددددددات ومددددددددددراء البدددددددددرامد لت بيدددددددددة االحتياجدددددددددات ال ذا يدددددددددة لم جددددددددددئ 

ل مسدددددداعدة فددددددي ت بيددددددة الط  ددددددات مددددددن خدددددد ل برنددددددامد و الطدددددوارئ ومواقددددددع تقددددددديم الطعددددددام 
 .المساعدة ال ذا ية ا ضافية في حاالت الكوار 

خددددددذ مصددددددد حة الخددددددددمات البرتديدددددددة األميركيدددددددة خطدددددددوات  عدددددددادة خدمدددددددة البرتدددددددد إلدددددددى وتت
سدددداب  عهدددددد ا   مدددددا فدددددي ذلددددد  ضدددددمان تسدددد يم  طاقدددددات االقتدددددراع فدددددي الوقدددددت المناسدددددب 

 .تشرتن الثاني/نوفمبر 6قبل انتخا ات 
تتعددددددداون حكومدددددددات الواليددددددددات والحكومدددددددات المح يدددددددة عبددددددددر كامدددددددل المنطقدددددددة المتضددددددددررة 

األحمددددددددر األميركدددددددددي لتشدددددددد يل م جددددددددئ طار ددددددددة ع ددددددددى امتدددددددددداد مددددددددع منظمددددددددة الصدددددددد يب 
 ".الساحل الشرقي

ين فدددددددي انحدددددداء امرتكدددددددا بتوعيدددددده المدددددددواطن الكبددددددر عبددددددر شددددددد كاته  المجتمددددددع المددددددددني بدددددددا
   قددددددددلالتدددددددي يجدددددددب ع دددددددديهم ات اعهدددددددا ل خدددددددرو   السدددددددد يمةالحدددددددد  واالجدددددددراءات  بخطدددددددورة

انتخابيدددده م اشددددره لدددده الدددددي  دعايددددةمتطوعددددو حم دددده او امددددا مدددددن عمددددل  الخسددددا ر  وتحددددول
التفاعدددددل مددددددع المجتمدددددع االمرتكددددددي فدددددي محنتدددددده التددددددي يمدددددر بهددددددا لتتكددددداتا ت دددددد  الجهددددددود 

 

http://www.akhbarak.net/tags/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A
http://www.akhbarak.net/tags/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A
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 واليدددددددةكددددددل  حكومددددددة  خطدددددددط وكددددددذل المركزتددددددة الفيدراليددددددة الحكومدددددددةمددددددع خطدددددده  األ  يددددددة
 .سي ثر ع يها االعصار

جددددددزءا اساسددددديا فددددددي اداره االزمدددددده  كاندددددت فقددددددد والمح يدددددة المركزتددددددة وسددددددا ل االعددددد م امدددددا
ولعبددددت دورا را عدددددا فدددددي تق يدددددل الخسدددددا ر عبدددددر توعيددددده المدددددواطنين ونقدددددل بددددد  حدددددي لكدددددل 

مدددددددددددع   طنين  الحقدددددددددددا   كام ددددددددددده مرح دددددددددده مدددددددددددن مراحدددددددددددل االعصدددددددددددار وتعرتدددددددددددا المدددددددددددوا
اخدددددددد ل او اخفدددددددداء لحجددددددددم االزمدددددددده الحقيقددددددددي وكددددددددذل  دون التضددددددددخيم  بدددددددددون  طمدددددددد نتهم
اقتصدددددددداديا وبي يددددددددا واجتماعيدددددددددا  المخت فددددددددة  ثيراتدددددددددهوتمددددددددع ت طيدددددددده الحددددددددد     والم ال ددددددددة

لتددددنج  فددددي جعدددددل كددددل مددددواطن امرتكدددددي مسدددد وال وشددددرتكا عدددددن تحمددددل دوره فددددي مواجهددددده 
 .االزمه

خطدددددددول الطيدددددددران األمرتكيددددددددة الكبدددددددر  والعالميددددددددة  دددددددي األخددددددددر  اسدددددددتعدت لإلعصددددددددار. 
 ح دددددول يدددددوم السددددددبت وا عصدددددار ال يددددددزال  عيددددددا فددددددي ال حدددددر أع نددددددت شدددددركات الطيددددددران 

عددددددددن إل دددددددداء رسددددددددوم و رامددددددددات ت ييدددددددددر الددددددددرح ت. يددددددددوم السددددددددبت بدددددددددأت شدددددددددركات أوال 
لى نيوتور  وواشنطن  الطيران في إل اء رح تها من وا 

 ع دددددىيخدددددر  سياسددددي واحدددددد ليزايددددد  لددددماندددده ر ددددم خددددوض الددددد  د النتخا ددددات الر اسدددددة اال 
فدددددددددي  ع يهددددددددا  الكددددددددلل هجددددددددوم  الفرصددددددددةاثندددددددداء االزمدددددددده او يحدددددددداول اقتندددددددداص  الحكومددددددددة

 ع ددددددددددددددددددىوالهددددددددددددددددددم الددددددددددددددددددوطني  العامددددددددددددددددددة المصدددددددددددددددددد حةاصددددددددددددددددددطفاى حقيقددددددددددددددددددي ي  ددددددددددددددددددب 
 .وتصفيه الحسا ات السياسةوصراعات  الشخصية المص حة
 المستفادة:الدرو  

  وتشدددددددخيص الم شددددددددرات واالعدددددددراض التددددددددي ل مشددددددددك ةنبددددددد  واالستكشدددددددداى الم كدددددددر . الت
 تنبئ بوقوع ازمه ما.

 المتوقعدددددددةل تعامدددددددل مددددددع االزمددددددده  المسددددددد قة  وتعندددددددي التحضدددددديرات والوقايدددددددة. االسددددددتعداد 
 .ت ثير ا قصد منع وقوعها او تق يل 

 والوقايدددددددةتنفيدددددددذ مدددددددا خطددددددط لددددددده فدددددددي مرح ددددددده االسدددددددتعداد  االضدددددددرار  وتعندددددددي. احتددددددواء 
 دون تفاقم االزمه وانتشار ا. والحي ولة

ل دددددددددرض  المسددددددددد ولة الجهدددددددددة. اسددددددددتعاده النشدددددددددال  و دددددددددي العم يددددددددات التدددددددددي تقدددددددددوم بهددددددددا 
 كما كانت من قبل. االعتياديةسه االعمال ممار  ع ى والقدرة استعاده التوازن 

http://www.akhbarak.net/tags/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
http://www.akhbarak.net/tags/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
http://www.akhbarak.net/tags/%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D9%84%20%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA
http://www.akhbarak.net/tags/%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D9%84%20%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA
http://www.akhbarak.net/tags/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
http://www.akhbarak.net/tags/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
http://www.akhbarak.net/tags/%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D9%86%D9%81%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D9%87
http://www.akhbarak.net/tags/%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D9%86%D9%81%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D9%87
http://www.akhbarak.net/tags/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D9%87%20%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%87
http://www.akhbarak.net/tags/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D9%87%20%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%87
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و دددددي ب ددددوره ووضدددددع الضددددوا ط لمندددددع تكددددرار االزمددددده ان  األخيددددرة المرح دددددة. الددددتع م و ددددو 
 الجا زتددددددةلضددددددمان مسددددددتوي عددددددال مددددددن  السددددددا قةوبندددددداء خبددددددرات مددددددن الدددددددرو   أمكددددددن

 في المستقبل.

تع دددددم او امددددددا الدددددددر  جيددددددا مددددددن الددددددر ي  السددددداب  بددددددو  الددددددذي كدددددان ادا ه فددددددي ازمدددددده . 
كاترتنددددددا محدددددددل انتقدددددداد و جدددددددوم كبيدددددددر لمددددددا راه االمرتكيدددددددون مدددددددن تقصددددددير  دددددددال  تجددددددداه 

بدددددين الواليدددددات  المكوكيدددددةوجوالتددددده  االنتخابيدددددةاالزمدددده لدددددذل  فقدددددد اوقدددددا او امدددددا حم تدددده 
افسددددددده الجمهدددددددوري  وعقدددددددد التددددددي لدددددددم تحسدددددددم امر دددددددا  عدددددددد مدددددددن انتخا ددددددده او انتخددددددداب من

 ل حكومدددددددددددةاجتماعددددددددددا عدددددددددداج  مدددددددددددع مسدددددددددد ولي مركدددددددددددز مجابهدددددددددده العواصدددددددددددا التددددددددددا ع 
عاصددددددددفه خطيددددددددره »فددددددددي واشددددددددنطن  ووصددددددددا االعصددددددددار سدددددددداندي  اندددددددده  االتحاديددددددددة
مراعددددددداه االوامددددددددر  المتحددددددددة  وا ددددددداب  سدددددددكان السددددددداحل الشددددددددرقي ل واليدددددددات «وضدددددددخمه
اخطددددددداره وقددددددددال  مدددددددن مسددددددد ولي الواليدددددددات والمح يدددددددات لحمايددددددده انفسدددددددهم مدددددددن الصدددددددادرة

 الطبيعيدددددددددة الكارثدددددددددةسنصدددددددددطا صددددددددفا واحدددددددددد ونددددددددت حم لمواجهددددددددده  ددددددددذه  لألمددددددددرتكيين
 .الممكنةوسنعمل معا لتق يل خسا ر ا وتجاوز ا  كل الطر  

التركيددددددز ع ددددددى البنيددددددة األساسددددددية  فدددددد  شدددددد  أننددددددا ال نسددددددتطيع بتكدددددداليا معقولدددددددة أن  .
تضدددددرب  شدددددكل  نمندددددع كدددددل األضدددددرار المحتم دددددة التدددددي قدددددد تندددددتد عدددددن الكدددددوار   والتدددددي

عشددددددوا ي وفددددددي مواقددددددع ال يمكددددددن دا مددددددا التنبددددددد  بهددددددا  ولكددددددن  عددددددض أشددددددكال الضدددددددرر 
تنطدددددددوي ع ددددددددى تددددددد ثيرات كبيددددددددرة. و ددددددددذا يشدددددددمل األضددددددددرار التددددددددي قدددددددد ت حدددددددد    نظمددددددددة 
حساسددددددة مثدددددددل شددددددد كات الكهربددددددداء والمع ومددددددات واالتصددددددداالت وشددددددد كات النقدددددددل التدددددددي 

ثمار المتواضدددددددع تشددددددكل األسدددددددا  الدددددددذي تقدددددددوم ع يددددددده االقتصدددددددادات الحديثدددددددة. واالسدددددددت
نسددددبيًا فدددددي مرونددددة وسددددد مة وكفايددددة  دددددذه األنظمدددددة مددددن شددددد نه أن يعددددود ع يندددددا  فوا دددددد 
جمدددددددة  ولدددددددو ع دددددددى فتددددددددرات  يدددددددر منتظمدددددددة. و ندددددددا تشددددددددكل كفددددددداءة األنظمدددددددة المفتدددددددداح 

 األساسي.

إنشددددداء شدددددد كات طاقددددددة أقدددددل ضددددددعفًا وُعرضددددددة ل مخدددددداطر  وأقدددددل مدددددديً  ل تسددددددبب فددددددي .  
ن خدددد ل بنددددداء قددددددرة إنتدددددا  احتياطيدددددة كدددددافي تعطيددددل أجدددددزاء كبيدددددرة مدددددن االقتصددددداد  مددددد

 .فيما يط   ع يها ش كات مرنة

عدددددددددم ت جيددددددددل عم يددددددددات الصدددددددديانة حيثمدددددددددا كانددددددددت العواقددددددددب  يددددددددر م كدددددددددة أو  يدددددددددر . 
م اشددددددرة أو ك يهمددددددا  والحقيقدددددددة أن التقصددددددير فددددددي االسدددددددتثمار واالسددددددتثمار  االسدددددددتدانة 
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إلددددددى تحوتدددددددل  يتسدددددداويان فددددددي جانددددددب واحددددددد ذي أ ميددددددة كبيدددددددرة: فكدددددد  األمددددددرتن يدددددد دي
التكدددداليا إلدددددى أجيدددددال المسدددددتقبل  ولكدددددن حتدددددى التموتدددددل  االسدددددتدانة قدددددد يكدددددون أفضدددددل 
مدددددن عدددددددم االسدددددتثمار ع ددددددى ا طدددددد   نظدددددرًا ل خسددددددا ر  يددددددر القاب دددددة ل تعددددددويض التددددددي 

 .قد تقع
 المحليةوالكوارث نماذج األزمات  .5.2

 (FMD) الحمى القالعية

مرض فيروسي شديد العدو  يصيب  (Foot & Mouth Disease) الق عيةالحمى  "
 ى أظ تصدداب حي الحيوانات ذات الحافر مثل األ قار والجامو  والخنازتر والماعز  

الحيوان وفمده  دالبثور التي ت د  إلى العر  وزتدادة سدددددددددددددددي ن ال عداب ونقص الشدددددددددددددددهيدة. 
توجد  .وسددددددددرعان ما يفقد الحيوان المصدددددددداب وزنه  وتنقص إدرار ال بن عنده  وقد يموت

  A : ددددددىو منفص ة من الفيروسات التي تتسبب في مرض الحمى الق عية  أنواعة س ع
O  C  SAT1  SAT2  SAT3  ASIA1. 

ينتقل فيرو  المرض عن طرت  الحيوانات المصا ة  أو عن طرت  العام ين في رعاية  
الحيوانات ويحد  الو اء عندما تنضددم حيوانات حام ة لهذا الفيرو  إلى قطيع  خر من 

أو بواسددددددددطة أحذية م وثة  فضدددددددد ت حيوانات مصددددددددا ة  المرض. وقد ي د   لحيوانات ا
اسدددددتعمال األدوات أو وسدددددا ل النقل التي تحمل الحيوانات المصدددددا ة إلى أنشدددددار العدو  

 . المرض

 :موقا مصر من المرض

ويظهر  1950مرض الحمى الق عية مرض متوطن بجمهورتة مصددددر العربية منذ عام 
ت متفاوتة في صدددددددددددورة حاالت فردية نتيجة تقاع   عض المربين عن المرض ع ى فترا

 .تقديم حيواناتهم ل جان التحصين ضد المرض

تم اكتشددددددداى أول  .(O) ي العترة 1970مصدددددددر منذ عام  فيالعترة المسدددددددب ة ل مرض  
إصدددددددددددددددددددا ددددة  مرض الحمى الق عيددددة  مزارع ا نتددددا  الحيواني  محددددافظددددة ال ربيددددة في 
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ثم توالت ال   ات  ظهور  عض ا صا ات  محافظات أخر   ليص    26/02/2012
 ( محافظة21 إجمالي عدد المحافظات التي ظهرت بها إصا ات 

 الدروس المستفادة

إعداد مادة دعا ية ضددددددددددددمن حم ة توعية إع مية مكثفة والمربين حول المرض وخطورته 
خ ل وسدددددددا ل ا ع م و التنسدددددددي  مع الهي ة  وذل  منوكيفية الوقاية منه والتعامل معه 

 .العامة ل ستع مات

 :اتخاذ إجراءات منع انتشار الفيرو  بين الحيوانات من خ ل
المحافظات خاصدددًة التي ظهرت فيها حاالت إصدددا ة  بين والماشددديةحظر نقل الحيوانات 

ل دخول وتشددددددددددددديد إجراءات المراق ة والسدددددددددددديطرة عند الحدود  خاصددددددددددددًة ما يتع    احتما
 .خاصًة العا دة من المناط  المصا ة بواسطة المرك اتمرض ال

 .    أسوا  الحيوانات الحية م قتا لمنع اخت ل الحيوانات الس يمة  المصا ة
 .اتخاذ ال زم نحو تطهير العنابر التي حدثت بها إصا ات  الجير الحي

العترات من الجهددددات توفير كميددددات كددددافيددددة من لقدددداح الحمى الق عيددددة الميددددت متعدددددد 
سددواء في مصددر أو من الخار   (OIE) المعتمدة من المنظمة العالمية ل صددحة الحيوانية

 109 ".مع الت كيد ع ى استخدامها فقط مع القطعان الس يمة

 ملخص الفصل
 

 األرض سكان من كبيرة أعداد ع ى القضاء إلى عام  شكل الطبيعية الكوار  ت دي
  الض ط حدوثها ساعة يع م ال كونية ظوا ر فهي التحتية  والبنى تل منش  الدمار وتسبب

 مخاطر ا من التخفيا يمكن ولكن منعها يمكن وال "وتعالى س حانه هللا" ال يب عالم إال
 والتعاون  و التنسي   الكارثة حصول و عد وأثناء قبل ال زمة ا جراءات اتخاذ خ ل من

                                                                 
 الوزراء مجلس، أخطارها والكوارث والحد من األزمات ادارة قطاع ،االوبئة واالمراض المعدية 109 

 القرار ودعم اتخاذ المعلومات مركز المصري

http://crisismanagement.idsc.gov.eg 
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 المس ولين إلى ووصوال العادي المواطن من ابتداء المستويات  كافة ع ى المشتر 
 .القرار وأصحاب

 نا  ترا ط وثي  بين الحد من أع اء الفقر والتنمية والحد من مخاطر الكوار  حي  
يعتمد كل منها ع ى اآلخر. وتعد الكوار  أكثر تدميرا في الدول النامية و ال ا ما تتراكم 

الم  مة ل تنمية أو القصور في  مخاطر الكوار  تارتخيا من خ ل التدخ ت  ير
سياسات التنمية. و ا ضافة إلى ذل   ت دي الكوار  إلى إعاقة التنمية والتقدم نحو 

 تحقي  أ داى تنمية األلفية.

  ا تمام ودعم كافيومع ذل   لم يحل عنصر الحد من مخاطر الكوار  حتى وقتنا  ذا 
 اعت اره أحد أوجه التنمية المستدامة. و ال ا ما يتم اعت اره نظاما جديدا ومستق   ومع 

  ىعذل   ال يزال يتم التعامل معه  اعت اره  لية ل ستجا ة ألحدا  التدمير الت قا ية 
 الر م من ت ير وجه الكوار  وعدم م ءمة السبل القديمة لمواجهتها

 عمل  طار الث ثة االستراتيجية األ داى بتنفيذ مةحكو  168 تعهدت 2005 عام وفي 
 المستدامة  ا نما ية والخطط في السياسات الكوار  من خطر الحد إدرا  :و ي  يو و
 منهجي  شكل المخاطر  والقيام مواجهة ع ى والقدرات واآلليات الم سسات  وتقوية إنشاء
 االستجا ة وبرامد الطوارئ  لحاالت الت  ب تنفيذ في المخاطر من الحد نهد بإدرا 

  .وا نعا 

 العام ون  يتناوله موضوع مجرد لي  الكوار  من الحد أن ع ى أيضا العمل إطار وشدد
 لعم يات مهم أيضا  و بل عن البي ة  المدافعون  أو والع ماء ا نساني  المجال في

 وُت دي التنمية  منجزات الكوار  وتقوض .المستدامة واالقتصادية االجتماعية التنمية
 لألس اب التصدي أجل من المنسقة الجهود النعدام ونظرا .والدول إفقار السكان إلى

 ا نما ية األ داى تحقي  الخطورة أمام متزايدة عق ة تشكل فإنها ل كوار  األساسية
 .لأللفية
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تشكيل قواعد بيانات الدراة التنمية المستدامة الي صي  اكثر فاع ية وتوجيهها نحو ان 
 وبذل  تحاول الدولفي شكل مع ومات إدارتة قاب ة ل تطبي .جماعات المستفيدين 

 والمجتمعات الوقاية والع   فض  عن مجابهة الخ ل الكبير.

هه ة و االستعانة بهم في مواجاستدعاء افضل وأكف  المستوايات ا دارتيجب العمل ع ي 
تاحة المشاركة ليكونوا خدمة ل مجتمع. ألقتراح ومناقشة أنشطة  المشاكل ا دارتة وا 

 .الحكومة وما يجب ان تنفذه
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  ونتائج التحليلالمنهجي للبحث  اإلطارالفصل الخامس 
 

 المنهجي ل  ح  ا طار .1

 نتا د التح يل .2

 النتا د العامة ل  ح ا م  .3
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 واالجراءات(المنهجي للبحث )الطريقة  أوال: اإلطار
 مقدمة:

يتنددددداول  دددددذا الفصدددددل وصدددددفًا لمدددددنهد ال حددددد   وأفدددددراد مجتمدددددع ال حددددد  وعينتهدددددا  وكددددددذل  
أداة ال حددددددد  المسدددددددتخدمة وطدددددددر  إعدددددددداد ا  وصددددددددقها وث اتهدددددددا  كمدددددددا يتضدددددددمن وصدددددددفًا 

قددددددددام بهددددددددا ال احددددددددد  فددددددددي تقنددددددددين أدوات ال حدددددددد  وتطبيقهددددددددا  وأخيدددددددددرا لإلجددددددددراءات التددددددددي 
 المعالجات ا حصا ية التي اعتمد ال اح  ع يها في تح يل ال ح .

 منهجية البحث:
يهددددددى  ددددددذه ال حدددددد  إلددددددى بيددددددان واقددددددع اسددددددتخدام نظددددددام إدارة األزمددددددات و الكددددددوار  فددددددي 

بتحقيددددددد  التنميدددددددة المسدددددددتدامة ومدددددددن  ع قتدددددددهشدددددددركة النصدددددددر  ل بتدددددددرول فدددددددي مصدددددددر و 
اجددددددددل تحقيدددددددد  أ ددددددددداى ال حدددددددد  قددددددددام ال احدددددددد   اسددددددددتخدام المددددددددنهد الوصددددددددفي التح ي ددددددددي 

  اسددددتخدامو والددددذي يعتبددددر مدددددن أفضددددل المندددددا د التددددي تددددددر  الظددددوا ر ا نسدددددانية  
 مدن وكيفيدًا   كميداً  تعبيدراً  دراسدتها المدراد الظدا رة عدن ل تعبيدر المسدحي األسد وب
 وتحديددد الوضدع دراسدتها المدراد الظدا رة عدن والبياندات تالمع ومدا جمددع خ لده
 مدد  معرفدة أجدل مدن فيهدا  والضدعا القدوة جواندب ع دى والتعدرى لهدا الحدالي

 فيه . ت ييرات  حدا  الحاجة أو ص حية الوضع

 الكتدب ع دى  داالط ع المكتبدي االسدتقرا ي المدنهد اسدتخدم سديتم أنده كمدا
 واالشددتراطات النمدداذ  أنسددب إلددى ل توصددل الدراسددة موضددوع والمراجدع حددول

 ال ح .توفر ا لتحقي  ا داى  الواجب

   البيانات:نوعيين أساسيين من  ع ىوسوى يعتمد ال ح  
 .  االولية البيانات-1

وذلددددددد   ال حددددددد  فدددددددي الجاندددددددب الميدددددددداني بتوزتدددددددع اسدددددددتبيانات لدراسدددددددة  عدددددددض مفددددددددردات 
حدددددددد  فقددددددد ال حددددد  االزمددددددة عددددددن موضددددددوع  وحصددددددر وتجميددددددع المع ومددددداتال حددددد  
 ال حد فدروض  ضدوء فدي العيندة مفدردات مدن جمعهدا المط دوب البياندات ال احد 
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 طرتقددة المقاب دة ال احدد  واسددتخدم وع ددارات  اسدد  ة صددورة فددي صدديا تها وتدم
 :التالية لألس اب وذل  االستقصاء  قوا م لم يء ال ح  مفردات مع الشخصية

 تجدداوب لضددمان مندده وال ددرض وأ ميتهدا ال حد  مدن الهددى توضدي  .1
 .تحيز م وعدم منهم المستقصي

 · .منهم ل مستقصي ومدلوالتها األس  ة وتوضي  شرح .1.1
 وذلد  ع يهدا الحصدول تدم التدي االجا دات صدد  مدد  عدن رأي تكدوتن .1.2

 والظدروى مدنهم المستقصدي لسد و  الشخصدية الم حظدة طرتد  عدن
 .المحيطة بهم

 ثقدة اكتسدداب طرتد  عدن متاحددة   يدر بياندات ع ددى الحصدول .1.3
 .منهم المستقصي

والكدددوار  لواقددع اسددتخدام نظددام إدارة األزمددات  ل  احدد  الشخصددية الم حظددة  .2
التنميددددددة المسدددددددتدامة  بتحقيدددددد  وع قتددددددهفددددددي مصددددددر  النصددددددر ل بتددددددرولشددددددركة  فددددددي
 الخ . ه وثقافتهم وعي المس ولين ومد 

 Statistical)وتدددم تفرتدددد  البياندددات وتح يددددل النتدددا د  اسددددتخدام البرندددامد ا حصددددا ي 
Package for Social Science) SPSS. 

 الثانوية  البيانات-2

والمتع قدددددددددة  والددددددددددورتات والمنشددددددددورات الخاصددددددددةحيدددددددد  قددددددددام ال احددددددددد   مراجعددددددددة الكتددددددددب 
سدددددهم فددددددي قيدددددد ال حددددد  وأيددددددة مراجدددددع تمكدددددن ال احددددد  مددددددن الوصدددددول اليهدددددا لت  الموضدددددوع

ال احددددددد  مدددددددن خددددددد ل لجو ددددددده ل مصدددددددادر  وكدددددددان  ددددددددىاثددددددراء ال حددددددد   شدددددددكل ع مدددددددي  
السددددددد يمة فدددددددي كتا دددددددة  والطدددددددر  الع ميدددددددةاألسددددددد   ع دددددددى ال حددددددد  التعدددددددرىيددددددة فدددددددي الثانو 

 وتحدددددد  فددددديوكدددددذل  أخدددددذ تصدددددور عدددددام عدددددن اخدددددر المسدددددتجدات التدددددي حددددددثت  ال حدددددو 
 االزمات المستخدمة. واستراتيجيات إدارةاساليب  والتعرى ع ىمجال ال ح  
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 مجتمع البحث: .1.1
 2900وال ددددددددددال  عدددددددددددد م جميددددددددددع العددددددددددام ين  شددددددددددركة النصددددددددددر ل بتددددددددددرول  يتكدددددددددون مددددددددددن

موظا.
 :البحث عينة وسمات خصائص .1.2

( موظدددددددددددددددددا  وقددددددددددددددددد ب  دددددددددددددددددت 350تددددددددددددددددم اخددددددددددددددددذ عيندددددددددددددددددة عشددددددددددددددددوا ية مقدددددددددددددددددار ا  
 ( است انة.289االست انات المستردة والصالحة  

 العمر خاصية وفق البحث عينة وصف
 سدنة  25 مدن اقدل أعمدار م العيندة أفدراد مدن % 12.8أن  (19 رقدم  جددول وتبدين

 سدنة  30 مدن أقدل إلدى سدنة 25 بدين أعمدار م تتدراوح العيندة أفدراد مدن % 23.5و
 سدنة  40 مدن أقدل إلدى سدنة 30 بدين أعمدار م تتدراوح العيندة أفدراد مدن % 44.6و
 .ف كبر سنة 40 أعمار م من ب  ت العينة أفراد من % 19.0و

 وصف عينة البحث وفق خاصية )العمر( 19جدول 
 النس ة الم وية  التكرار التصنيا السمة الشخصية
 12.8 37 سنة 25 من اقل العمر

 30 مدن أقدل إلدى سدنة 25 بدين
 سنة

68 23.5 

 40 مدن أقدل إلدى سدنة 30 بدين
 سنة

129 44.6 

 19.0 55 ف كبر سنة 40 من
 100 289 المجموع

 
 العلمي المؤهل خاصية وفق البحث عينة وصف

 دب ددوم  ع دىحاصدد ين  العيندة أفدراد مددن % 29.4أن  (20 رقددم  جددول وتبدين
 أفدراد مددن % 4.2و   كددالورتو  ع دىحاصد ين  العيندة أفددراد مدن % 66.4و

 دكتددوراه  ع دىالعيندة حاصدد ين  أفدراد مددن %0و  ماجسدتير ع ددىحاصد ين  العيندة
 أخر . ع ىالعينة حاص ين  أفراد من % 0و
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 وصف عينة البحث وفق خاصية )المؤهل العلمي( 20جدول 

 النس ة الم وية  التكرار التصنيا السمة الشخصية
 29.4 85 دب وم الم  ل الع مي

 66.4 162  كالورتو 
 4.2 12 ماجستير
 0 0 دكتوراه
 0 0 أخر 

 100 289 المجموع 
 الخدمة مدة خاصية وفق البحث عينة وصف
 سنوات  5 من مدة خدمتهم أقل العينة أفراد من % 19.7أن  (21 رقم  جدول وتبين

 سنوات  10 من اقل إلى 5 خدمتهم بينمدة  تتراوح العينة أفراد من % 31.1و
 سنوات  20 من اقل إلى 10 مدة خدمتهم    من تتراوح العينة أفراد من % 26.6و
 ف كثر سنوات 20 من خدمتهممدة  تتراوح العينة أفراد من % 22.5و

 وصف عينة البحث وفق خاصية )مدة الخدمة( 21جدول 

 النس ة الم وية  التكرار التصنيا السمة الشخصية
 19.7 57 سنوات 5 من اقل الخدمة مدة

 31.1 90 سنوات 10 من اقل إلى 5 بين
 20 مدن اقدل إلدى 10 بدين

 سنوات
77 26.6 

 22.5 65 ف كثر سنوات 20 من
 100 289 المجموع

 الجنس خاصية وفق البحث عينة وصف
 انا  العينة أفراد من % 10.7و ذكور  العينة أفراد من % 89.3أن  (22 رقم  جدول وتبين
 وصف عينة البحث وفق خاصية )الجنس( 22جدول 

 النس ة الم وية  التكرار التصنيا السمة الشخصية
 89.3 258 ذكور الجن 

 10.7 31 انا 
 100 289 المجموع
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 عدد الدورات خاصية وفق البحث عينة وصف
شار   %41.2و لم يشار  في دورات  العينة أفراد من % 12.8( أن 23رقم   جدول وتبين

من  أكثرشار  في  %1.4 شار  في ث    %8.3و شار  في دورتان  %36.3و في دورة 
 دورات.ث   
 وصف عينة البحث وفق خاصية عدد الدورات 23جدول 

 النس ة الم وية  التكرار التصنيا السمة الشخصية 
 12.8 37 لم اشار  عدد الدورات

 41.2 119 دورة
 36.3 105 دورتان
 8.3 24 ث  
 1.4 4 أكثر

 100 289 المجموع

 :البحث أداة وصف .2
االسددتعانة البياندات ولقددد تدم  جمدع فدي ر يسدية كد داة االسدت انة ال احد  اسدتخدم
امددا  ددداقي   2006  القددادر عبددد االحصددا ي المسددتخدم فددي دراسدددة ربحددي  ددالنموذ 

 النحو التالي  ع ىتم إعداده  االست انة فقد

إعدددددددددددداد اسددددددددددددت انة أوليددددددددددددة مددددددددددددن أجددددددددددددل اسددددددددددددتخدامها فددددددددددددي جمددددددددددددع البيانددددددددددددات  -1

  .والمع ومات

 وم ءمتهدددددددداعدددددددرض االسددددددددت انة ع ددددددددي المشددددددددرى مددددددددن أجددددددددل اخت ددددددددار مدددددددددي  -2

  .لجمع البيانات

 .المشرى يراهتعديل االست انة  شكل اولي حسب ما  -3

بدددددددور م  والدددددذين قددددداموامجموعددددددة مدددددن المحكمدددددين  ع دددددىتدددددم عدددددرض االسدددددت انة  -4

  .ي زم واالرشاد وتعديل وحذى مابتقديم النص  
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 .ما يناسب وتعديل حسبنة تم اجراء دراسة اخت ارتة أولية ل ست ا -5

جميدددددددع افددددددددراد العيندددددددة لجمددددددددع البياندددددددات االزمددددددددة  ع ددددددددىتدددددددم توزتددددددددع االسدددددددت انة  -6

 .كالتالي ث ثة اقسام من تكونت وقد ل  ح  

 عددن الشخصددية المع ومددات يبدين :البيانددات  المت يددرات( األوليددة األول: القسدم
 .ال ح  عينة أفراد

 وشدم ت الوظيفدة( / االسدم  قيدا  مسدتو  فدي وضدعها تدم مسدتق ة مت يدرات و دي
 عددد سدنوات /الندوع / العمدر مثدل ل عيندة الوظيفيدة( /  الشخصدية األوليدةالبياندات 
 .(.... فيها المشاركة تم التدرتبية التي البرامد عدد /التع يمي الم  ل /الخبرة

األزمدات  إدارة نظدام مراحدل تبدين خمسدة ر يسدية محداور مدن يتكدون  :الثداني القسدم
 :كالتاليوالكوار  

 وتتكدون مدنالم كدر  ا ندذار إشدارات اكتشداى مرح دة عدن يدتك م :األول المحدور
 .فقرة 13

 .فقرة 15 وتتكون منوالوقاية  االستعداد مرح ة عن يتك م :الثاني المحور

 .فقرات 7 وتتكون مناألضرار  احتواء مرح ة عن يتك م :الثال  المحور

 .فقرات 4 وتتكون منالنشال  استعادة مرح ة عن يتك م :الرا ع المحور

 .فقرات 4 وتتكون منالتع م  مرح ة عن يتك م :الخام  المحور

 والكدددددوار   ددددددلالتعامدددددل مدددددع االزمددددددات  ع ددددددىيتندددددداول قددددددرة االدارة  الثالددددد : القسدددددم
 .فقرة 16 وتتكون منسيحق  التنمية المستدامة 



 

206 
 

 

 مدن فقدرة كدل إجا دات كاندت وقدد فقدرة  59 االسدت انة فقدرات عددد يب د  وبدذل 
 الم  د  الشدكل االسدت انة إعدداد فدي ال احد  تبندى وقدد محداور االسدت انة فقدرات
 الخماسددي ليكدرت معيددار لكددل سد ال وفدد  المحتم دة االسددتجا ات يحددد الدذي

 :كالتالي

  يدددددر محايد مواف   شدة مواف  التصنيا
 مواف 

 موافدد   يددر
  شدة

 1 2 3 4 5 الترميز
 ال ح  نتا د تفسير في ل مساعدة المقاب ة أس وب أيضاً  ال اح  اعتمد كما

االستبيان وثبات صدق .3
 مدن ل ت كدد وذلد  ال حد  عيندة ع دى توزتعده قبدل االسدتبيان بتقندين ال احد  قدام

 :كالتالي وث اته صدقه

  :االستبيان صدق  .3.1
 :طر   بث   االستبيان صد  من  الت كد ال اح  قام

 :المحكمين صدق .3.1.1
 التدرتسدية الهي دة أعضداء مدن المحكمدين مدن عددد ع دى االسدت انة ال احد  عدرض
وقددد  الشددركة  فددي العددام ين المهنيدين مدن مجموعدة وع ددى التجددارة  ك يددة فدي

 .تعديل من ما ي زم بإجراء وقام آلرا هم  ال اح  استجاب

 البحث لفقرات الداخلي االتساق صدق .3.1.2
 معدام ت  حسداب وذلد  ل سدتبيان الدداخ ي االتسدا   حسداب ال احد  قدام وقدد

 وتسدتخدم  دذه لفقراتده  الك يدة والدرجدة المحداور فقدرات مدن فقدرة كدل بدين االرت دال
 .محور لكل المنشودة األ داى لقيا  الفقرات صد  من ل تحق  الطرتقة
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 المحدور فقدرات مدن فقدرة كدل بدين االرت دال معدام ت (24 رقدم  جددول يوضد 
 أن يبدين والدذي لفقراتده  الك يدة والدرجدة (الم كدر اكتشداى ا ندذار األول  مرح دة

 عنددد دالددة (0.712-0.398 تراوحددت مددن  والتددي المبينددة االرت دال معدام ت
 لقيدا  صدادقة األول المحددور فقدرات تعتبدر وبدذل  (0.05 معنويددة  مسدتو 
 .الم كر ا نذار اكتشاى مرح ة
 المبكر( والدرجةمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور األول )مرحلة اكتشاف اإلنذار  25جدول 

 الكلية لفقراته

معامدددددددددددددددددددددددل  عنوان المحور
 االرت ال

مسدددددددددددددددددددددتوي 
 المعنوية

 رصدد مهامده مدن خداص  قسدم الشدركة لدد  يتدوفر .1
 .األزمات وقوع م شرات

0.595 0.000 

 ودعمدا ا تمامدا الشدركة فدي الع يدا ا دارة تدولي .2
 .األزمات حدو  م شرات لرصد

0.695 0.000 

 بجمدع ا تمدام الشدركة فدي يوجدد   نده أشدعر .3
 تكدون م شدرا قدد التدي الخطدر  ع مدات واكتشداى

 .األزمة لوقوع

0.469 0.000 

 شدام ة  صدورة الشدركة عمدل بي دة مسد  يدتم .4
 .األزمة حدو  احتمال م شرات ع ى ل تعرى

0.699 0.000 

 منتظمدة  صدورة الشدركة عمدل بي دة مسد  يدتم .5
 .األزمة حدو  احتمال م شرات ع ى ل تعرى

0.639 0.000 

  شدكل الشدركة لعمدل الداخ يدة البي دة مسد  يدتم .6
 حددو  احتمدال م شدرات ع دى ل تعدرى شدامل
 .األزمة

0.660 0.000 

  شدكل الشدركة لعمدل الداخ يدة البي دة مسد  يدتم .7
 حددو  احتمدال م شدرات ع دى ل تعدرى مندتظم
 .األزمة

0.526 0.000 

  شدكل ل شدركة الخارجيدة العمدل بي دة مسد  يدتم .8
 حددو  احتمدال م شدرات ع دى ل تعدرى شدامل
 .األزمة

0.644 0.000 



 

208 
 

 

  شدكل ل شدركة الخارجيدة العمدل بي دة مسد  يدتم .9
 احتمدال حددو  م شدرات ع دى ل تعدرى مندتظم
 .األزمة

0.429 0.000 

 وتبوتدب تصدنيا  عم يددات الشدركة إدارة تهدتم .10
 .األزمات حدو  م شرات

0.621 0.000 

 حدددو  م شدرات بتح يددل الشدركة إدارة تقدوم .11
 .األزمات

0.398 0.000 

 األزمدات حددو  م شدرات وتح يدل بجمدع يقدوم .12
 .بواج ه ل قيام وم  ل مدرب طاقم

0.721 0.000 

 جمدع لطداقم المسدتمر  التددرتب الشدركة إدارة تهدتم .13
 .األزمات حدو  م شرات وتح يل

0.658 0.000 

 
الثداني  المحدور فقدرات مدن فقدرة كدل بدين االرت دال ( معدام ت24 رقدم  يوضد  جددول

 االرت دال معدام ت أن يبدين والدذي لفقراتده  الك يدة والدرجدة (والوقايدة االسدتعداد  مرح دة
( 0.05 معنويددة  مسدتو  عندد دالدة (0.685- 0.325 تراوحدت مدن  والتدي المبيندة
 والوقاية االستعداد مرح ة لقيا  صادقة الثاني المحور فقرات تعتبر وبذل 

ية الكل والوقاية( والدرجةمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثاني )مرحلة االستعداد  26جدول 
 لفقراته

معامدددددددددددددددددددددددددددل  عنوان المحور
 االرت ال

مسددددددددددددددددددددددددددتوي 
 المعنوية

 مدن العديدد لحدل ومتعدددة مخت فدة فدر   تشدكيل يدتم .14
 .الشركة في المحتم ة األزمات

0.618 0.000 

 يقدوم الدذي ل فرتدد  المناسددب الدددعم يتدوفر .15
 .المحتم ة لألزمات والتخطيط  التشخيص

0.325 0.000 

جدراءات كيفيدة تحددد إدارتدة تع يمدات توجدد .16  وا 
 .المحتم ة األزمات مع التعامل

0.610 0.000 

توجدددددددددد تع يمدددددددددات إدارتدددددددددة واضدددددددددحة وفدددددددددي الوقددددددددددت  .17
جددددددددراءات التعامدددددددل مددددددددع  المناسدددددددب تحدددددددددد كيفيدددددددة وا 

 األزمات المحتم ة في الشركة.

0.586 0.000 
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يسدددددددددددهل الحصدددددددددددول ع ددددددددددددى ا مكانيدددددددددددات الماديددددددددددددة  .18
المط و ددددددددة مددددددددن ا دارات واألقسدددددددددام األخددددددددر  عندددددددددد 

 الحاجة لها من أجل التعامل مع األزمات.

0.629 0.000 

الحصدددددددددددول ع دددددددددددى ا مكانيدددددددددددات ال شدددددددددددرتة يسدددددددددددهل  .19
المط و ددددددددة مددددددددن ا دارات واألقسدددددددددام األخددددددددر  عندددددددددد 

 الحاجة لها من أجل التعامل مع األزمات.

0.482 0.000 

يسددهل الحصدددول ع ددى ا مكانيدددات التقنيددة المط و دددة  .20
مدددددن ا دارات واألقسددددددام األخدددددر  عنددددددد الحاجدددددة لهددددددا 

 من أجل التعامل مع األزمات.

0.638 0.000 

 المع وماتيدة ا مكانيدات ع دى الحصدول يسدهل .21
 عندد واألقسددام األخدر  ا دارات مدن المط و دة
 .األزمات مع التعامل أجل لها من الحاجة

0.569 0.000 

 تسداعد كافيدة  مروندة التنظيمدي الهيكدل يتسدم  .22
 .وقوعها حال األزمات مع التعامل في الشركة

0.506 0.000 

  دارة وجدا زة كافيدة وخطدط بدرامد تتدوفر  .23
 .الشركة في األزمات

0.685 0.000 

  دارة وجدا زة كافيدة وخطدط بدرامد تتدوفر  .24
 ع دى مراجعتهدا العمدل وتدتم الشدركة فدي األزمدات
 . استمرار وتطوتر ا

0.465 0.000 

 األزمدات مدع ل تعامدل دورتدة اجتماعدات تعقدد  .25
 .المحتم ة

0.349 0.000 

 األزمدات مدع ل تعامدل و ميدة تجدارب تجدر   .26
 .المحتم ة

0.487 0.000 

 إدارة مجدال فدي الكافيدة التدرتبيدة البدرامد تتدوافر  .27
 .األزمات

0.431 0.000 

 مدع األزمدات إدارة فدي ثنا يدة اتفاقيدات توجدد  .28
 .الع قة ذات الحكومية والجهات الم سسات

0.506 0.000 

 

 



 

210 
 

 

الثالد   المحدور فقدرات مدن فقدرة كدل بدين االرت دال ( معدام ت25 رقدم  يوضد  جددول
 االرت دال معدام ت أن يبدين والدذي لفقراتده  الك يدة األضدرار( والدرجدة احتدواء  مرح دة
( 0.05 معنويددة  مسدتو  عندد دالدة (0.798- 0.558 تراوحدت مدن  والتدي المبيندة
 األضرار احتواء مرح ة لقيا  صادقة الثال  المحور فقرات تعتبر وبذل 

الكلية  األضرار( والدرجةمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثالث )مرحلة احتواء  27جدول 
 لفقراته

معامددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل  عنوان المحور
 االرت ال

مسددددددددددددددددددددددددددتوي 
 المعنوية

 األزمدات مدع التعامدل عندد الوقدت عامدل ي خدذ .29
 .مناس ة وبدقة االعت ار  عين

0.558 0.000 

 مدن والحدد حددوثها عندد األزمدة ع دى السديطرة يدتم  .30
 .مناس ة زمنية  فترة واستمرار ا انتشار ا

0.798 0.000 

 الحتدواء الفورتدة  االسدتجا ة الشدركة إدارة تقدوم  .31
وتحديدددد  المهددام توزتددع طرتدد  عددن األزمددة

 حددو  عندد ومناسد ة قصديرة  فتدرة الصد حيات
 .األزمة

0.775 0.000 

 إجدراءات واسدتخدام األحددا  فدي التد ثير يدتم  .32
التددي  األضدرار مدن وتحددد تق دل التدي الطدوارئ
 . كفاءة األزمة تسببها

0.601 0.000 

 وسدرتع دقيد   شدكل االتصدال عم يدات تجدري .33
 التدي قدد أو سدببتها التدي األضدرار مدد  مدن ل ت كدد
 .األزمة تسببها

0.710 0.000 

 مناسد ة عم يدات  رفدة بإعدداد الشدركة إدارة تقدوم  .34
 الحتددواء أسدد اب الحديثددة  التقنيددات ومجهدزة
 .األزمة وأضرار

0.792 0.000 

 المدوارد تحرتد  فدي مناسد ة وسدرعة قددرة  ندا  .35
 .األزمة الضرورتة الحتواء وال شرتة المادية

0.634 0.000 
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الرا دع  المحدور فقدرات مدن فقدرة كدل بدين االرت دال معدام ت (26 رقدم  جددول يوضد 
 االرت دال معدام ت أن يبدين والدذي لفقراتده  الك يدة النشدال( والدرجدة اسدتعادة  مرح دة
( 0.05 معنويددة  مسدتو  عندد دالدة (0.789- 0.476 تراوحدت مدن  والتدي المبيندة
 النشال استعادة مرح ة لقيا  صادقة الرا ع المحور فقرات تعتبر وبذل 

الكلية  النشاط( والدرجةمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الرابع )مرحلة استعادة  28جدول 
 لفقراته

معامددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل  عنوان المحور
 االرت ال

مسددددددددددددددددددددددددددتوي 
 المعنوية

 ع دى األزمدات ظدروى فدي الشدركة إدارة تحدافل .36
 لمواصد ة ممارسددة ال زمدة ا جدراءات اتخداذ

 أي دون  الشدركة فددي االعتياديدة النشداطات
 .ت خير

0.696 0.000 

 ال زمدة االحتياجدات بتحديدد الشدركة إدارة تقدوم  .37
  األزمدة لمعالجدة تد ثرت التدي المخت فدة ل مواقدع
 .االعتيادي النشال واستعادة األزمة ت ثيرات

0.670 0.000 

 ا جدراءات كافدة اتخداذ ع دى الشدركة إدارة تعمدل .38
 والحدد مدن األزمدة  ثددار مدن ل تخفيدا ال زمدة
 .حدوثها استمرار

0.476 0.000 

 إع ميددة حمدد ت  عمددل الشددركة إدارة ت دادر .39
 ا عد م حدول ووسدا ل المدواطنين لجمهدور مناسد ة
 التعامدل تدم وكيدا األزمدة سدببتها التدي األضدرار
 .معها

0.789 0.000 

الخدام   المحدور فقدرات مدن فقدرة كدل بدين االرت دال معدام ت (27 رقدم  جددول يوضد 
 والتدي المبيندة االرت دال معدام ت أن يبدين والدذي لفقراتده  الك يدة الدتع م( والدرجدة  مرح دة

 تعتبدر ( وبددذل 0.05 معنويدة  مسدتو  عندد دالددة (0.829- 0.589 تراوحدت مدن 
 التع م. مرح ة لقيا  صادقة الخام  المحور فقرات
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 الكلية لفقراته التعلم( والدرجةمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الخامس )مرحلة  29جدول 

معامددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل  عنوان المحور
 االرت ال

مسددددددددددددددددددددددددددتوي 
 المعنوية

 الددرو  فعالدة  صدورة الشدركة إدارة تسدتخ ص .40
 سدا قا فدي واجهتهدا التدي األزمدات مدن والعبدر
 .مستق   منها ل ستفادة محاولة

0.589 0.000 

 إدارة وبدرامد خطدط بتقيديم الشدركة إدارة تقدوم  .41
 وتحسدينها مدن تطوتر دا  قصدد السدا قة األزمدات
 .المستقب ية األزمات مع التعامل أجل

0.829 0.000 

 مدن المسدتفادة الددرو  بددمد الشدركة إدارة تقدوم  .42
 عاليدة السدا قة بدقدة الخطدط فدي والث درات الندواقص

 .المستقب ية األزمات خطط في

0.823 0.000 

 أسداليب مدن االسدتفادة ع دى الشدركة إدارة تعمدل  .43
 فدي الب دد األخدر  ا دارات فدي األزمدات معالجدة

 المشابهة التجارب ذات األخر  الدول في أو

0.744 0.000 

القسدم الثالد   قددرة  فقدرات مدن فقدرة كدل بدين االرت دال معدام ت (28 رقدم  جددول يوضد 
 المسدددتدامة( والدرجدددةسددديحق  التنميدددة  والكدددوار   دددلالتعامدددل مدددع االزمدددات  ع دددىاالدارة 
 0.384 تراوحدت مدن  والتدي المبيندة االرت دال معدام ت أن يبدين والدذي لفقراتده  الك يدة
 صدادقة المحدور فقدرات تعتبدر ( وبدذل 0.05 معنويدة  مسدتو  عندد دالدة (0.720-

ل كارثدددة  ددددل  والكددددوار  وتحسدددين ادارتهدددداالتعامدددل مددددع االزمدددات  ع دددىقدددددرة االدارة  لقيدددا 
 .سيحق  التنمية المستدامة

وارث والكالتعامل مع االزمات  علىمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات القسم الثالث )قدرة االدارة  30جدول 
 الكلية لفقراته المستدامة( والدرجةسيحقق التنمية  هل

معامددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل  عنوان المحور
 االرت ال

مسددددددددددددددددددددددددددتوي 
 المعنوية

البي دددددة الندددداتد عددددن االثدددددار  ع ددددىتخفيددددا الضدددد ول  .44
 التدميرتة ل كارثة

0.690 0.000 
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مصددددادر الثدددددروة الطبيعيدددددة  ع دددددىتخفيددددا الضددددد ول  .45
 الناتد عن االثار التدميرتة ل كارثة

0.504 0.000 

مدددن الت دددو  لصدددال   والثدددروة الطبيعيدددةحمايددة البي دددة  .46
 االجيال القادمة

0.554 0.000 

لصدددددال   والثددددروة الطبيعيددددةالحددددد مددددن تددددد ور البي ددددة  .47
 االجيال القادمة

0.698 0.000 

 0.000 0.646 حماية التنوع البيولوجي لصال  االجيال القادمة .48
 0.000 0.384 ل حد من اثار الكارثة المشاركة المجتمعية ل مرأة .49
خفدددض معددددالت الفقدددر النددداتد عدددن االثدددار التدميرتدددة  .50

 ل كارثة
0.668 0.000 

خفدددددددددض معددددددددددالت ال طالدددددددددة النددددددددداتد عدددددددددن االثددددددددددار  .51
 التدميرتة ل كارثة

0.406 0.000 

 0.000 0.637 البنية االساسية ع ى التدمرتةتق يل االثار  .52
التخطددددديط الشددددددامل  ع ددددددىالمرتكدددددزة  التنميددددددةتحقيددددد   .53

 المحتم ة. الكوار   والمستدام لمواجهة
0.556 0.000 

 0.000 0.720 تق يل عدد الوفيات نتيجة ل كارثة .54
 0.000 0.568 نتيجة ل كارثة الجرحىتق يل عدد  .55
 0.000 0.641 تق يل الخسا ر في الممت كات نتيجة ل كارثة .56
مسددددددتوي االقتصدددددداد القددددددومي  ع ددددددىتق يددددددل الخسددددددا ر  .57

 ل دولة
0.635 0.000 

تتخددذ االجدددراءات ال زمدددة لرفددع الدددوعي العدددام    ميدددة  .58
 ع ددددددددددى ولتشددددددددددجيع المعنيددددددددددينالتنميددددددددددة المسددددددددددتدامة 

 المشاركة 

0.553 0.000 

تصددددداغ االجدددددراءات المناسددددد ة لضدددددمان التوافددددد  مدددددع  .59
االتفاقددددددات الدوليدددددددة فيمددددددا يتع ددددددد   القضددددددايا البي يدددددددة 

  واالجتماعية 

0.627 0.000 
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 · :البنائي الصدق .3.1.3
  حسداب وذلد  ال حد  مدن العدام الهددى لقيدا  محدور أو  عدد كدل صدد   يجداد يسدتخدم

 االست انة لفقرات الك ي والمعدل  عد كل فقرات من كل بين معامل االرت ال

 (0.908- 0.611 بددددين  والتددددي تتدددراوحيبدددين أن معددددام ت االرت دددال  (29 رقددددم  جددددول
 0.05دالة عند مستوي معنوية 

 معامل االرتباط بين معدل كل محور من محاور االستبانة والمعدل الكلي لفقرات االستبانة 31جدول 

معامددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل  المحورعنوان 
 االرت ال

مسددددددددددددددددددددددددددتوي 
 المعنوية

 0.000 0.790 الم كر ا نذار إشارات اكتشاى مرح ة

 0.000 0.908 والوقاية االستعداد مرح ة

 0.000 0.838 األضرار احتواء مرح ة

 0.000 0.611 النشال استعادة مرح ة

 0.000 0.822 التع م مرح ة

 والكدددددوار   دددددلالتعامدددددل مدددددع االزمدددددات  ع دددددىقدددددرة االدارة 
 سيحق  التنمية المستدامة

0.908 0.000 

 

 :االستبانة ثبات .3.2
  مدا  طدرتقتين نفسدها االسدتط عية العيندة ع دى الث دات خطدوات ال احد  أجدر  وقدد

 .كرو ن ا  ألفا ومعامل النصفية التجز ة طرتقة
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3.2.1. : Split-Half Coefficient النصفية التجزئة طريقة · 
 الزوجيدة األسد  ة ومعددل الفرديدة األسد  ة معددل بدين سدبيرمان ارت دال معامدل إيجداد تدم
 تصدحي  تدم (Spearman-Brown Coefficient) المعادلدة وقدد حسدب محدور لكدل

 ل تصحي  براون  سبيرمان ارت ال معامل  استخدام االرت ال معام ت
 :التالية

 معامل الث ات =
 ر 2

 االرت ال(ر معامل   حي 
 ر + 1

 

 األسد  ة وعددد الفرديدة األسد  ة عددد تسداوي عددم حالدة فدي جوتمدان معامدل إيجداد تدم وقدد
 .الزوجية
 حيد  االسدتبيان  لفقدرات نسدبيا كبيدر ث دات معامدل  ندا  أن (30 رقدم  جددول وبدين
  (0.901 – 0.693 من  االرت المعامل  تراوح
 معامل ارتباط سبيرمان بين معدل األسئلة الفردية ومعدل األسئلة الزوجية لكل محور من محاور 32جدول 

معامدددددددددددددددددل  المحور
 االرت ال

معامددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل 
االرت ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددال 
 سبيرمان براون 

مسدددددددددددددتوي 
 المعنوية

 0.000 0.848 0.736 الم كر ا نذار إشارات اكتشاى مرح ة
 0.000 0.798 0.664 والوقاية االستعداد مرح ة
 0.000 0.852 0.743 األضرار احتواء مرح ة
 0.000 0.693 0.531 النشال استعادة مرح ة
 0.000 0.813 0.684 التع م مرح ة

التعامدددددل مدددددع االزمدددددات  ع دددددىقددددددرة االدارة 
 سيحق  التنمية المستدامة والكوار   ل

0.819 0.901 0.000 

  0.05** معامل االرت ال دال احصا يا عند مستوي دالله 



 
 

 Cronbach's Alpha · كرو نباخ ألفا طريقة .3.2.2
 لقيدا  ثانيدة كطرتقدة االسدت انة ث دات لقيدا  كدرو ن دا  ألفدا طرتقدة ال احد  اسدتخدم

بددددين ان معدددام ت الث ددددات مرتفعددددة حيدددد  تراوحددددت  (31 رقددددم  الث دددات وقددددد بددددين جدددددول
 0.575 – 0.877)  

 كرو نباخمعامالت الثبات لمحاور البحث باستخدام طريقة ألفا  33جدول 

 معامددل االرت ددال ألفددا عدد االس  ة المحور
 ل ث ات  كرو ن ا 

 0.844 13 الم كر ا نذار إشارات اكتشاى مرح ة
 0.811 15 والوقاية االستعداد مرح ة
 0.825 7 األضرار احتواء مرح ة
 0.575 4 النشال استعادة مرح ة
 0.742 4 التع م مرح ة

التعامدددددل مدددددع االزمدددددات  ع دددددىقددددددرة االدارة 
 سيحق  التنمية المستدامة والكوار   ل

16 0.877 

 :اإلحصائية المعالجات .4
 ا حصدا ي وتدم SPSSبرندامد  خد ل مدن االسددت انة وتح يدل بتفرتدد  ال احد  قدام

 :التالية ا حصا ية االخت ارات استخدام

 .والتكرارات الم وية النسب-1
 .االست انة فقرات ث ات لمعرفة كرو ن ا  ألفا اخت ار-2
 .الفقرات صد  لقيا  بيرسون  ارت ال معامل-3
-1ال   أم الطبيعي التوزتع تت ع  ل البيانات نوع لمعرفة نوىسمر - كولمجروى اخت ار-4

Sample K-S) 
 Sign Testا شارة.  اخت ار-5
 Mann-Whitneyوتني  مان اخت ار-6
 Crustal- Wallis Test (H test)واال . كروسكال  اخت ار-7

 



 
 

 الفرضيات البيانات واختبار وتفسير تحليل .5
  د ول  أوالً  ترتيبهدا حسدب األربعدة ال حد  فرضديات مناقشدة الجدزء  دذا سديتناول

  .ت اعاً  وسيتم اخت ار ا

 نوفسمر -كولمجروف الطبيعي اختبار التوزيع اختبار .5.1
 التوزتدع تت دع البيانددات  دل لمعرفددة  نوىسدمر -كددولمجروى اخت دار سدنعرض
 معظدم الن الفرضديات اخت دار حالدة فدي ضدروري اخت دار و دو ال أم الطبيعدي

 الجدددول طبيعيدا وتوضد  البياندات توزتدع يكدون  أن تشدترل المعم يدة االخت دارات
مددن  أصد ر مسدتو  المعنويدة قيمدة أن حيد  االخت دار نتدا د (32  رقدم التدالي
0.05 (sig. < 0.05) الطبيعددي  التوزتدع تت دع ال البياندات أن ع دى يددل و دذا
 .المعم ية  ير االخت ارات استخدام وتجب

 ( اختبار التوزيع الطبيعيOne-Sample Kolmogorov-Smirnov Test) 34جدول 

-كدددددددددددددددددددددولمجروى المحور
 Zوى سمر ن

 025. الم كر ا نذار إشارات اكتشاى مرح ة
 011. والوقاية االستعداد مرح ة
 000. األضرار احتواء مرح ة
 018. النشال استعادة مرح ة
 000. التع م مرح ة

قدددددرة االدارة ع ددددى التعامدددددل مددددع االزمددددات والكدددددوار   ددددل سددددديحق  
 التنمية المستدامة

.000 



 
 

 :الدارسة وفرضيات فقرات تفسير .5.2
 في Sign Test يسدددددتخدم مع مي  ير اخت ار و و ا شدددددارة اخت ار ال اح  اسدددددتخدم
 من محور كل فقرات الخت ار وذل  الطبيعي التوزتع تت ع ال البيانات تكون  أن حالة

 تبين التالية والجداول .فقرة كل محتو  في المجتمع  راء ومعرفة االسدددددددددت انة  محاور
 الداللة ومستو  النسبي والوزن  الحسابي المتوسط وكذل  فقرة كل لبدا ل الم وية النس ة
 إذا محتوا ا ع ى يوافقون  المجتمع أفراد أن  معنى ايجابية الفقرة وتكون  فقرة  لكل
 أو مواف ( ع ى لإلجا ات الم وية والنسدد ة 0.05 من أقل المعنوية مسددتو  قيمة كانت
 مواف   ير أو مواف   ير( ع ى لإلجا ات الم وية النسدددددددد ة من اكبر ) شدددددددددة مواف 
 أفراد أن  معنى سدددد بية الفقرة وتكون   % 60 من اكبر ل فقرة النسددددبي الوزن  أو ) شدددددة

 0.05 من أقل المعنوية مسددددددددددتو  قيمة كانت إذا محتوا ا ع ى يوافقون  ال المجتمع
 الم وية النسددددددددد ة من اقل)  شددددددددددة مواف  أو مواف  (ع ى لإلجا ات الم وية والنسددددددددد ة
 60 من اقل ل فقرة النسددبي الوزن  أو ) شدددة مواف   ير أو مواف   ير( ع ى لإلجا ات

 من اكبر المعنوية مسدددددتو  قيمة كانت إذا محايدة الفقرة في المجتمع  راء وتكون   %
 .ال ح  است انة في الفقرات جميع ع ى ينطب  و ذا . 0.05

 من اعداد الباحث 35جدول 

 المستوي 5المتوسط الحسابي من 
  ير مواف   شدة 1.79الي  1من 
  ير مواف  2.59الي  1.80من 
 محايد 3.39الي  2.60من 
 مواف  4.19الي  3.40من 
 مواف   شدة  5الي  4.20من 

 حسدب تنازليداً  ترتي داً  المخت فدة المحداور فدي االسدت انة فقدرات ترتيدب تدم وقدد**
 .النسبية ألوزانها ووفقاً  فقرة  كل أ مية
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 البحث فرضيات مناقشة

 :األولى الفرضية مناقشة

والكددددددددددددوار  البي يددددددددددددة  وادارة االزمدددددددددددداتالتعامدددددددددددل  ع ددددددددددددىال توجدددددددددددد قدددددددددددددرة لدددددددددددددي االدارة 

مددددددددن خدددددددد ل عدددددددددم تددددددددوافر العناصددددددددر االساسددددددددية التددددددددي يتصددددددددا بهددددددددا نظدددددددددام   وذلدددددددد 

فدددددددددددددي كددددددددددددددل مرح دددددددددددددة مددددددددددددددن المراحددددددددددددددل  والكدددددددددددددوار  البي يددددددددددددددةاالزمددددددددددددددات   دارةفعدددددددددددددال 

 ومجتمعه(منفردة 

 التالية الفرعية الفرضيات الفرضية هذه عن وينبثق

والكدددددددددددددددوار   وادارة االزمددددددددددددددداتالتعامدددددددددددددددل  ع ددددددددددددددىال توجددددددددددددددد قددددددددددددددددرة لددددددددددددددددي االدارة  .1

 في مرح ة اكتشاى اشارات االنذار الم كر البي ية

 اكتشداى مرح دة ال حد  محداور مدن األول المحدور نتدا د (34 رقدم  جددول يبدين
 2.6تسداوي  ل فقدرات الحسدابي المتوسدط أن يتبدين عامدة و صدفة الم كدر  ا ندذار
  دذا فقدرات لجميدع النسدبي الددوزن  وكدذل  3الحيدادي  المتوسدط مدن اقدل و دي

 و دو 0.000يسداوي  المعنويدة ومسدتو  60 مدن اقدل و دو 52يسداوي  المحدور
 مرح دة فدي  دارة األزمدات فعدال نظدام وجدود عددم ع دى يددل ممدا 0.05 مدن اقدل

 .ا نذار إشارات اكتشاى
 اكتشداى الشدركة فدي لدد  شدديد ضدعا  ندا  أن ذلد  مدن نسدتنتد أن ويمكدن
 السدا قة النتدا د .لهدا واالسدتعداد منهدا الوقايدة و التدالي األزمدات حددو  م شدرات
 الفرضية قبول إلى ت دي
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النسبة المئوية لبدائل كل فقرة وكذلك المتوسط الحسابي والوزن النسبي ومستوى المعنوية لفقرات  36جدول 
 المحور االول

 عنوان المحور

%
دة 
  ش
ف 
موا

 

%
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 %
يد 
محا

 

%
  
مواف
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 ي

 %
دة 
  ش
ف 
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غ 

 

ن 
ي م
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الح
ط 
وس
لمت
ا

5 
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لنس
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معن
 ال
وي
مست

 

 بي ة مس  يتم .1
 العمددددددل

 الخارجيددددة
  شدكل ل شركة
 مندددددتظم
 ع دى ل تعدرى
 م شددددرات

احتمددددددددددددددددددددددددددددددددددددال 
 حددددددو 
 .األزمة

32.5 19.0 18.7 17.3 12.5 3.42 0.68 .836 
 

 بي ة مس  يتم .2
 الشدركة عمدل
 شدام ة  صدورة
 ع دى ل تعدرى
 م شددددرات
 احتمدددددال
 حددددددو 
 .األزمة

23.2 23.9 22.5 19.4 11.1 3.29 0.66 .743 

   نده أشدعر .3
 فددي يوجددد
 ا تمام الشركة
 بجمددددددع

 واكتشددداى

17.0 27.7 16.3 19.4 19.7 3.3 0.61 .000 
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 ع مددددات
 التدي الخطدر 

تكدددددون  قددددد
 لوقدوع م شدرا
 .األزمة

 بي ة مس  يتم .4
 العمددددددل

 الخارجيددددة
  شدكل ل شركة
 ل تعرى شامل
 م شدرات ع ى

 احتمدددددال
 حددددددو 
 .األزمة

20.8 21.1 16.3 24.6 17.3 3.05 0.61 .700 

 لدد  يتدوفر .5
 قسدم الشدركة
 مدن خداص 
 رصدد مهامده

 وقدوع م شدرات
 .األزمات

11.4 15.9 22.5 25.6 24.6 2.64 0.53 .000 

 بجمدع يقدوم .6
 وتح يدددددل
 م شددددرات
 حددددددو 
 طداقم األزمات
 وم  دل مدرب
 .بواج ه ل قيام

11.1 17.3 22.1 25.6 23.9 2.66 0.53 .000 

 مسدد  يدتم .7
 البي ددددددة
 لعمل الداخ ية

15.9 15.2 13.5 25.6 29.8 2.62 0.52 .000 
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  شدكل الشركة
 ل تعرى شامل
 م شدرات ع ى

 احتمدددددال
 حددددددو 
 .األزمة

 بي ة مس  يتم .8
 الشدركة عمدل

  صدددددورة
 منتظمددددة
 ع دى ل تعدرى
 م شددددرات
 احتمدددددال
 حددددددو 
 .األزمة

11.4 14.2 20.4 26.3 27.7 2.55 0.51 .007 

 مسدد  يدتم .9
 البي ددددددة
 لعمل الداخ ية
  شدكل الشركة
 مندددددتظم
 ع دى ل تعدرى
 م شددددرات
 احتمدددددال
 حددددددو 
 .األزمة

6.2 13.1 23.9 33.9 22.8 2.46 0.49 .638 

 إدارة تقددوم .10
 الشدددددركة
 بتح يدددددل
 م شددددرات

8.0 9.3 17.0 31.5 34.3 2.25 0.45 .000 
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 حددددددو 
 .األزمات

 إدارة تهدتم .11
 الشدددددركة
  عم يددددات
 تصددددنيا
 وتبوتدددددب
 م شددددرات
 حددددددو 
 .األزمات

7.3 8.7 11.8 23.5 48.8 2.02 0.40 .000 

 إدارة تهدتم .12
 الشدددددركة
  التدددددرتب
 المسددددتمر
 جمدع لطداقم

 وتح يدددددل
 م شددددرات
 حددددددو 
 .األزمات

4.2 6.9 13.1 29.1 46.7 1.93 0.39 .000 

 ا دارة تدولي .13
 فددي الع يدا

 الشدددددركة
 ا تمامدددددا
 لرصدد ودعمدا

 م شددددرات
 حددددددو 
 .األزمات

2.1 8.0 14.2 29.8 46.0 1.90 0.38 .000 

 0.00 0.52 2.6 معدل الفقرات
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والكدددددددددددددددوار   وادارة االزمددددددددددددددداتالتعامدددددددددددددددل  ع ددددددددددددددىال توجددددددددددددددد قددددددددددددددددرة لددددددددددددددددي االدارة  .2

 والوقايةفي مرح ة االستعداد  البي ية

 االسدتعداد ال حد  مرح دة محداور مدن الثداني المحدور نتدا د (35 رقدم  جددول يبدين
 2.62تسداوي  ل فقدرات الحسدابي المتوسدط أن يتبدين عامدة و صدفة والوقايدة حيد 

  دذا فقدرات لجميدع النسدبي الددوزن  وكدذل  3الحيدادي  المتوسدط مدن اقدل و دي
 و دو 0.000يسداوي  المعنويدة ومسدتو  60 مدن اقدل و دو 52يسداوي  المحدور

مرح دة  فدي  دارة األزمدات فعدال نظدام وجدود عددم ع دى يددل ممدا 0.05 مدن اقدل
   والوقايةاالستعداد 

 والتخطديط االسدتعداد فدي شدديدضدعا   ندا  أن ذلد  مدن نسدتنتد أن ويمكدن
 إن حيد  السدا قة المرح دة المرح دة مدع  دذه نتدا د تنسدجم كمدا المحتم دة  لألزمدات
 ولهدذا ل تعامدل معهدا  االسدتعداد مسدتو  يحددد األزمدات  حددو  التنبدد  مسدتو 
 إلدى تد دي السدا قة المدرح تين النتدا د  داتين فدي شدديداً  ضدعفاً   ندا  أن وجددنا
 الفرضية قبول

النسبة المئوية لبدائل كل فقرة وكذلك المتوسط الحسابي والوزن النسبي ومستوى المعنوية لفقرات  37جدول 
 المحور الثاني

 عنوان المحور

%
دة 
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 تعقدددددددد  .1
 اجتماعددددات

 ل تعامدل دورتدة
 األزمدات مدع

 .المحتم ة

33.6 23.9 15.9 16.6 10.0 3.54 0.71 .013 
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يسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهل  .2
الحصدددددول ع دددددى 
ا مكانيدددددددددددددددددددددددددددات 
ال شدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرتة 
المط و ددددددددة مدددددددددن 

ا دارات 
واألقسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددام 
األخددددددددددر  عنددددددددددد 
الحاجددة لهدددا مدددن 
أجدددددددددل التعامدددددددددل 

 مع األزمات.

26.6 23.5 18.0 15.9 15.9 3.29 0.66 1.00 

 تجدارب تجدر   .3
 ل تعامدل و ميدة
 األزمدات مدع

 .المحتم ة

22.1 18.3 18.3 24.2 17.0 3.04 0.61 .001 

يسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهل  .4
الحصدددددول ع دددددى 
ا مكانيدددددددددددددددددددددددددددات 
الماديدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 
المط و ددددددددة مدددددددددن 

ا دارات 
واألقسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددام 
األخددددددددددر  عنددددددددددد 
الحاجددة لهدددا مدددن 
أجدددددددددل التعامدددددددددل 

 مع األزمات.

16.3 18.7 24.2 23.5 17.3 2.93 0.59 .000 

 البدرامد تتدوافر  .5
 التدرتبيدددددة
 فددي الكافيدة

11.1 16.6 24.9 28.7 18.7 2.72 0.55 .000 
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 إدارة مجددال
 .األزمات

 تع يمدات توجدد .6
 تحددد إدارتدة
 كيفيدددددددة

جددددراءات  وا 
 مددع التعامدل
 األزمدددددات
 .المحتم ة

15.6 15.2 14.5 29.1 25.6 2.66 0.53 .000 

 الددعم يتدوفر .7
 المناسدددددب
 الدذي ل فرتد 
 يقددددددددوم

  التشدددخيص
 والتخطدددديط
 لألزمدددددات
 .المحتم ة

6.2 14.5 28.7 33.6 17.0 2.59 0.52 .000 

 بدرامد تتدوفر  .8
 كافيدة وخطدط
  دارة وجدا زة
 فدي األزمدات
 .الشركة

11.1 15.2 21.8 27.3 24.6 2.61 0.52 .000 

 يسدددددددهل .9
 ع دى الحصدول

 ا مكانيدددات
 المع وماتيدددة
 مدن المط و دة
 ا دارات

واألقسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددام 
 عندد األخدر 

6.2 11.8 26.6 32.9 22.5 2.46 0.49 .000 
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 لهدا مدن الحاجة
 التعامدل أجدل
 .األزمات مع

 فدر   تشدكل تدم .10
 مخت فددددددة
 لحدل ومتعدددة
 مددن العديددد

 األزمدددددات
 فدي المحتم دة
 .الشركة

7.6 10.4 21.1 30.8 30.1 2.35 0.47 .000 

توجددددددد تع يمددددددات  .11
إدارتدددددة واضددددددحة 
وفدددددددددددددي الوقدددددددددددددت 
المناسدددددب تحددددددد 
كيفيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 
جددددددددددددددددددددددددددددددددددراءات  وا 
التعامددددددددددددل مددددددددددددع 
األزمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددات 
المحتم دددددددددة فدددددددددي 

 الشركة.

3.5 8.7 27.7 41.9 18.3 2.37 0.47 .000 

 الهيكدل يتسدم  .12
 التنظيمددددي
 كافيدة  مروندة
 الشدركة تسداعد
 مع التعامل في

 حدال األزمدات
 .وقوعها

4.2 10.0 22.1 39.8 23.9 2.31 0.46 .000 

يسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهل  .13
الحصدددددول ع دددددى 
ا مكانيدددددددددددددددددددددددددددات 

9.0 9.0 16.6 26.3 39.1 2.23 0.44 .000 
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التقنيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 
المط و ددددددددة مدددددددددن 

ا دارات 
واألقسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددام 
األخددددددددددر  عنددددددددددد 
الحاجددة لهدددا مدددن 
أجدددددددددل التعامدددددددددل 

 مع األزمات.
 بدرامد تتدوفر  .14

 كافيدة وخطدط
  دارة وجدا زة
 فدي األزمدات
 وتدتم الشدركة
ع ددددى  العمدددل

 مراجعتهدددددا
 وتطوتر دددددا
 . استمرار

5.5 8.3 18.7 32.2 35.3 2.17 0.43 .000 

 اتفاقيدات توجدد  .15
 إدارة فدي ثنا يدة

 مدع األزمدات
 الم سسدددات
 والجهدددددات
 ذات الحكوميدة
 .الع قة

10.4 6.2 11.1 21.1 51.2 2.03 0.41 .000 

 0.00 0.52 2.62 معدل الفقرات
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والكدددددددددددددددوار   وادارة االزمددددددددددددددداتالتعامدددددددددددددددل  ع ددددددددددددددىال توجددددددددددددددد قددددددددددددددددرة لددددددددددددددددي االدارة  .3

 في مرح ة احتواء االضرار البي ية

احتددواء  ال حد  مرح ددة محداور مددن الثالدد  المحددور نتدا د (36 رقددم  جدددول يبدين
تسدداوي  ل فقددرات الحسددابي المتوسددط أن يتبددين عامددة و صددفة االضدرار حيدد 

 فقدرات لجميدع النسدبي الدوزن  وكدذل  3الحيدادي  المتوسدط مدن اقدل و دي 2.45
 0.000يسدداوي  المعنويدة ومسددتو  60 مدن اقددل و دو 49يسدداوي  المحدور  دذا
 فدي  دارة األزمدات فعدال نظدام وجدود عددم ع دى يددل ممدا 0.05 مدن اقدل و دو

 احتواء االضرار  مرح ة 

 منهدا الحدد أو األضدرار مرح دة احتدواء فدي شدديداً  ضدعفاً   ندا  أن ع دى يددل ممدا
 لهدا  مسدتعد و يدر  المشدك ة  تشدعر ال كندت فدإذا  رت دة  ليسدت النتيجدة و دذه فدي

 الفرضية قبول إلى ت دي السا قة النتا دسيتم مواجهتها؟؟    فكيا

النسبة المئوية لبدائل كل فقرة وكذلك المتوسط الحسابي والوزن النسبي ومستوى المعنوية لفقرات  38جدول 
 المحور الثالث

 عنوان المحور
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 السديطرة يدتم  .1
 األزمدة ع دى
 حددوثها عندد
 مددن والحددد

 انتشدددددار ا
 واسددددتمرار ا

13.8 16.3 22.8 27.7 19.4 2.77 0.56 0.00 
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 زمنيدة  فتدرة
 .مناس ة

 إدارة تقددوم  .2
 الشددددددركة

  االسدددتجا ة
 الحتدواء الفورتدة
 عدن األزمدة
 توزتدع طرتد 
وتحديددد  المهدام

 الصدد حيات
 قصديرة  فتدرة

 عندد ومناسد ة
 .األزمة حدو 

19.0 14.2 18.0 24.2 24.6 2.78 0.56 0.00 

 إدارة تقددوم  .3
 بإعدداد الشدركة
 عم يدات  رفدة
 ومجهدزة مناس ة

  التقنيدددددات
 الحديثددددددة

 الحتدواء أسد اب
 وأضددددددرار
 .األزمة

9.7 14.2 22.1 29.8 24.2 2.55 0.51 0.00 

 عامددل ي خدذ .4
 عندد الوقدت
 مددع التعامدل
  عدين األزمدات
 وبدقدة االعت دار
 .مناس ة

5.5 10.0 29.8 34.3 20.4 2.46 0.49 0.00 

 عم يدات تجدري .5
  شكل االتصال

8.3 10.4 24.2 31.5 25.6 2.44 0.49 0.00 
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 وسدرتع دقيد 
 مد  من ل ت كد

 التدي األضدرار
التدي  أو سدببتها

 تسددببها قددد
 .األزمة

 قدددرة  نددا  .6
 مناسد ة وسدرعة
 تحرتدد  فدي

 الماديدة المدوارد
 وال شدددددرتة

الضدددددددددددددددددددددددددددددددرورتة 
 الحتددددددواء
 .األزمة

6.2 6.6 18.0 33.9 35.3 2.14 0.43 0.00 

 في الت ثير يتم  .7
 األحددددددا 
 واسدددددتخدام
 إجدددددراءات
 التدي الطدوارئ
 مدن وتحدد تق دل

التددي  األضددرار
 األزمدة تسدببها
 . كفاءة

8.7 4.8 13.1 24.6 48.8 2 0.40 0.00 

 0.00 0.49 2.45 معدل الفقرات
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والكدددددددددددددددوار   وادارة االزمددددددددددددددداتالتعامدددددددددددددددل  ع ددددددددددددددىال توجددددددددددددددد قددددددددددددددددرة لددددددددددددددددي االدارة  .4

 في مرح ة استعادة النشال البي ية

 مرح ددةال حدد   محدداور مددن الرا ددع المحددور نتددا د (37 رقددم  جدددول يبددين
 الحسدددابي المتوسددط أن يتبددين عامددة و صدددفة حيددد النشددال     اسددتعادة
 وكددذل  3الحيددادي  المتوسددط مدددن أكبدددر و دددي 3.02تسددداوي  ل فقددرات
 مدن مسدداوي و ددو 60يسدداوي  المحدور  دذا فقددرات لجميددع النسددبي الدوزن 
 يدددل ممددا 0.05 مددن اقددل و ددو 0.000يسدداوي  المعنويددة ومسددتو  60
النشدددال اسددتعادة مرح ددة  فددي  دارة األزمددات فعددال نظددام وجدددود عددددم ع ددى
 والنتددا د السددا قة اسددتعادة فددي مرح دة ضددعا  نددا  أن ع ددى يدددل ممدا
 الفرضية قبول إلى ت دي

النسبة المئوية لبدائل كل فقرة وكذلك المتوسط الحسابي والوزن النسبي ومستوى المعنوية لفقرات  39جدول 
 المحور الرابع

 عنوان المحور
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 تحدددافل .1
 إدارة

 فدي الشدركة
 ظدددروى
 األزمددات
 اتخداذ ع دى

 ا جدراءات
 ال زمدددة

29.4 22.5 19.0 15.9 13.1 3.39 0.68 .556 
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لمواصدددددددددددددددددد ة 
 ممارسدددة

 النشداطات
 االعتياديدة

 الشدركة فدي
 أي دون 
 .ت خير

 إدارة تقدوم  .2
 الشدددركة
 بتحديدددد

االحتياجدددددددددددددددا
 ال زمدة ت

 ل مواقدددع
 المخت فددة

 ت ثرت التي
 األزمدددددددددددددددددددددددددة 

 لمعالجددة
 تددد ثيرات
 األزمددددة
 واسددتعادة
 النشدددال

 .االعتيادي

20.8 22.8 23.9 19.4 13.1 3.19 0.64 .034 

 إدارة تعمدل .3
 الشدددركة
 اتخداذ ع دى
 كافدددددة

 ا جدراءات
 ال زمدددة
 ل تخفيددا

  ثدار مدن

13.1 17.3 .000 23.9 13.8 2.92 0.58 0.00 
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 األزمددددة
 والحدد مدن
 اسددتمرار
 .حدوثها

 إدارة ت دادر .4
 الشدددركة
  عمددددل
 حمدد ت
 إع ميددة
 مناسددد ة
 لجمهددور
 المدواطنين
 ووسدددا ل

ا عددددددددددددددددددددددد م 
 حدددددول

 األضددرار
 التدددددي
 سدددببتها
 األزمددددة
 تدم وكيدا
 التعامدددل
 .معها

15.6 12.1 .000 26.6 29.4 2.58 0.52 0.00 

[ 

 000. 0.60 3.02 معدل الفقرات

والكدددددددددددددددوار   وادارة االزمددددددددددددددداتالتعامدددددددددددددددل  ع ددددددددددددددىال توجددددددددددددددد قددددددددددددددددرة لددددددددددددددددي االدارة  .5

 في مرح ة التع م البي ية

 مرح ددةال حدد   محدداور مددن الخددام  المحددور نتددا د (38 رقددم  جدددول يبدين
 ل فقددرات الحسددابي المتوسددط أن يتبددين عامددة و صددفة حيدد    الددتع م

 النسددبي الددوزن  وكددذل  3الحيددادي  المتوسددط مددن اقددل و ددي 2.64تسداوي 
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 ومسددتو  60 مددن اقددل و ددو 53يسدداوي  المحددور  ددذا فقددرات لجميددع
 وجدود عددم ع دى يددل ممدا 0.05 مددن اقددل و ددو 0.000يسداوي  المعنويدة
 التع ممرح ة  في  دارة األزمات فعال نظام

 السدا قة الددتع م والنتدا د فدي مرح ددة شددديداً  ضددعفاً   نددا  أن ع ددى يدددل ممدا
 الفرضية قبول إلى ت دي

النسبة المئوية لبدائل كل فقرة وكذلك المتوسط الحسابي والوزن النسبي ومستوى المعنوية لفقرات  40جدول 
 المحور الخامس

 عنوان المحور
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 إدارة تقددوم  .1
 بددمد الشدركة

 الدددددددرو 
 مدن المسدتفادة
 الندددددواقص
 فدي والث درات
السدا قة  الخطدط
 فدي عاليدة بدقدة
 األزمدات خطدط

 .المستقب ية

25.3 18.7 23.5 16.6 15.9 3.2 0.64 .045 
 

 إدارة تقددوم  .2
 بتقيديم الشدركة
 وبدرامد خطدط
 األزمدات إدارة

  قصدد السدا قة
 تطوتر دددددا

13.1 17.0 20.4 28.4 21.1 2.72 0.55 .000 
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 وتحسدينها مدن
 التعامدل أجدل
 األزمدات مدع

 .المستقب ية
 إدارة تعمدل  .3

 ع دى الشدركة
 مدن االسدتفادة
 معالجة أساليب
 فدي األزمدات
 ا دارات
فددددي  األخدددر 
 فددي أو الب دد
 األخدر  الددول
 التجدارب ذات

 المشابهة

12.8 8.3 15.9 25.3 37.7 2.33 0.47 .000 

 إدارة تسدتخ ص .4
  صدورة الشدركة
 الددرو  فعالدة
 مددن والعبددر
 التدي األزمدات
سددا قا  واجهتهددا

 محاولددة فدي
 منهدا ل سدتفادة
 .مستق  

4.5 8.7 24.6 34.9 27.3 2.28 0.46 .000 

 

 0.00 0.53 2.64 معدل الفقرات
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 مرت دة إدارة نظدام لمراحدل األساسدية العناصدر تدوافر مدد  يبدين (39 رقدم  جددول
مرح ددة  ي يهدا فدي الترتيدب  األولدى النشدال اسدتعادة مرح ددة كاندت حيد  تنازليدا 
 الم كدر ا ندذار إشددارات ثدم مرح ددة اكتشداى والوقايددة االسدتعداد ثدم مرح دة الدتع م
  األضرار مرح ة احتواء وأخيراً 

 إدارة نظدام لمراحدل األساسدية العناصدر أن عامدة  صدفة النتدا د توضد  كدذل 
 فدي العيندة أفدراد آلراء الحسدابي المتوسدط أن تبدين جددًا حيد  ضدعيفة األزمدات

 % 60 مدن اقدل و دو 52 النسدبي يسداوي والدوزن  2.626 يسداوي العناصدر ت د 
 الضدعا يددل ع دى و دذا  0.05 مدن أقدل و دو 0.00 يسداوي المعنويدة ومسدتو 
التعامددل  ع ددىاألزمددات ممددا يترتددب ع يددة عدددم قدددرة االدارة  إدارة نظددام فددي الشدديد

 والكوار  البي ية وادارة االزمات

النسبة المئوية لبدائل كل فقرة وكذلك المتوسط الحسابي والوزن النسبي ومستوى المعنوية لمحاور  41جدول 
 العناصر األساسية لمراحل نظام إدارة األزمات

 عنوان المحور
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 0.00 0.60 88931. 3.0190 النشال استعادة مرح ة
 0.00 0.53 98134. 2.6367 التع م مرح ة
 0.00 0.52 66140. 2.6210 والوقاية االستعداد مرح ة
 0.00 0.52 76445. 2.6005 الم كر ا نذار إشارات اكتشاى مرح ة
 0.00 0.49 87636. 2.4523 األضرار احتواء مرح ة

 0.00 0.52 0.6913 2.6258 جميع العناصر
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 :السابقة النتائج على مالحظات

 إلدى النتددا د أشدارت حيد  األولدى الفرضدية قبدول إلدى تد دي السدا قة النتدا د 
 بدرجددة لألزمددات الفعالددة ا دارة بهددا تتصددا التدي العناصدر األساسدية تدوافر
 .ومجتمعة منفردة جدًا  ضعيفة

ن  مسدت عدة  السدا قة النتدا د تكدن لدم  أفضدل تكدون  أن توقدع قدد ال احد  كدان وا 
 الكثيدرة األزمدات  سدبب وذلد  المتوسدط  بدرجدة تكدون  أن األقدل ع دى ذلد   مدن
 تسدتعد أن المفتدرض ومدن لده  م زمدة والتدي أصد حت قطداع البتدرول تواجده التدي
وأن الشدددركة تعرضددت ل عديدددد مدددن  خاصددة المخت فددة  والدددوزارات الشددركات لدده

 ع ددىقويددة بنداء  األزمدات  دارة وخططداً  أنظمددة االزمدات السدا قة ممددا يحدتم تمت د 
 .الخبرات السا قة

 :الثانية الفرضية مناقشة

 إدارة نظددام مراحددل بددين جو رتددة إحصددا يا دالددة ارت ددال ع قددات توجددد
 العناصددر تددوافر درجددة فددي الزتدادة أن   معنددىبد عض   عضددها األزمدات
 مددن مرح ددة أي فدي الناجحدة لألزمددات ا دارة بهددا تتسددم التدي األساسدية
 فددي المراحدل العناصددر ت دد  تددوافر درجددة زتددادة إلددى تدد دي النظددام  مراحدل
 النظام( ذل  من األخر 

 المراحدل مدع مرح دة كدل بدين الع قدة  يجداد سدبيرمان ارت دال معامدل اسدتخدام تدم
  األخر 

 إحصدا يا دالدة االرت دال معدام ت أن (40  رقدم الجددول التدالي مدن تبدين وقدد
 وبددذل  0.05 معنويدة مسدتو  عندد األخدر  والمراحددل كدل مرح دة بدينجو رتدة 

 األخدر  المراحدل مدع مرح دة كدل بدين ع قدة توجدد أي المبد يدة الفرضدية نقبدل
  األزمات إدارة لنظام
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 بين مراحل نظام إدارة األزمات  معامالت االرتباط  42جدول 
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 ا

 مرح ة
 اكتشاى
 إشارات
 ا نذار
 الم كر

معامل 
االرت ال 
 لسبيرمان

1.000 .830** .761** .572** .712** 

مستوي 
 المعنوية

. .000 .000 .000 .000 

 289 289 289 289 289 حجم العينة

 مرح ة
 االستعداد
 والوقاية

 

معامل 
االرت ال 
 لسبيرمان

.830** 1.000 .823** .623** .776** 

مستوي 
 المعنوية

.000 . .000 .000 .000 

 289 289 289 289 289 حجم العينة

 مرح ة
 احتواء

 األضرار

معامل 
االرت ال 
 لسبيرمان

.761** .823** 1.000 .416** .821** 

مستوي 
 المعنوية

.000 .000 . .000 .000 

 289 289 289 289 289 حجم العينة
 مرح ة
 استعادة
 النشال

 

معامل 
االرت ال 
 لسبيرمان

.572** .623** .416** 1.000 .453** 

مستوي 
 المعنوية

.000 .000 .000 . .000 

 289 289 289 289 289 حجم العينة
 مرح ة
 التع م

معامل 
االرت ال 
 لسبيرمان

.712** .776** .821** .453** 1.000 

مستوي 
 المعنوية

.000 .000 .000 .000 . 

 289 289 289 289 289 حجم العينة



 

240 
 

 

 :السابقة النتائج على تعليق

 إدارة نظدام مراحدل بددين جو رتدة إحصدا يا دالدة ارت ددال ع قدات وجدود لدوحل
 األساسدية العناصدر تدوافر درجدة فدي الزتدادة أن أي  عضدها بد عض  األزمدات

 تد دي النظدام  مراحدل مدن مرح دة أي فدي لألزمداتالناجحدة  ا دارة بهدا تتسدم التدي
 .النظام ذل  من األخر  في المراحل العناصر ت   توافر درجة زتادة إلى

  دارة المتكامدل المنظدور تمثدل الخمسدة المراحدل  دذه أن إلدى ذلد  يعدز  وقدد
 بينهدا  فيمدا العضدوي والتفاعدل والتمداز  التواصدل وتتصدل  ع قدات األزمدات 

 .واحد نظام من جزءاً   اعت ار ا اآلخر إلى ال عض ت قا ية  صورة  عضها ويقود

 :الثالث الفرضية مناقشة

بددددددين قددددددددرة االدارة مددددددع التعامددددددل مددددددع االزمدددددددات  ارت ددددددال ال توجددددددد ع قددددددات

 وبين تحقي  التنمية المستدامة ل ثروة البترولية  والكوار  البي ية

قدددددرة االدارة مددددع ال حددد   مددددن القسددددم الثالدددد  نتددددا د (41 رقددددم  جدددددول يبدددين

وبددددددددددددين تحقيدددددددددددد  التنميددددددددددددة المسددددددددددددتدامة  والكددددددددددددوار  البي يدددددددددددةالتعامدددددددددددل مددددددددددددع االزمددددددددددددات 

 الحسدددابي المتوسددط أن يتبدددين عامدددة و صدددفة حيددد ل ثددروة البتروليدددة 

 الددوزن  وكددذل  3الحيددادي  المتوسددط مددن اقددل و ددي 2.66تسداوي  ل فقدرات

 60 مددن اقدددل و ددو 53يسدداوي  المحددور  ددذا فقددرات لجميددع النسددبي

 ع دى يدددل ممددا 0.05 مددن اقددل و ددو 0.000يسدداوي  المعنويددة ومسدتو 

 .تحقي  التنمية المستدامة ل ثروة البتروليةفي  شديداً  ضعفاً   نا  أن
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النسبة المئوية لبدائل كل فقرة وكذلك المتوسط الحسابي والوزن النسبي ومستوى المعنوية لفقرات  43جدول 
 القسم الثالث

 عنوان المحور

%
دة 
  ش
ف 
موا

 

%
  
مواف

 %
يد 
محا

 

%
  
مواف

ر 
 ي

 %
دة 
  ش
ف 
موا
غ 

 

ن 
ي م

ساب
الح
ط 
وس
لمت
ا

5 

بي
لنس
ن ا
وز
ال

وية 
معن
 ال
وي
مست

 

المشدددددددددددددددددددددددددددددددددددداركة  .1
المجتمعيدددددددددددددددددددددددددددددة 

ل حددددد مددددن  ل مدددرأة
 اثار الكارثة

12.5 15.6 15.2 26.0 30.8 3.47 0.69 0.00 

خفدددض معددددالت  .2
الفقددددددددددددر الندددددددددددداتد 
عددددددددددددددن االثدددددددددددددددار 
التدميرتددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 

 ل كارثة

13.1 20.4 22.1 25.6 18.7 3.16 0.63 0.00 

تق يددددددددددددددل عددددددددددددددددد  .3
نتيجدددددة  الجرحددددى
 ل كارثة

17.3 15.9 23.2 19.4 24.2 3.17 0.63 0.00 

تق يدددددددددددل االثدددددددددددار  .4
 ع ددددددددى التدمرتدددددددة

 البنية االساسية

20.1 22.1 16.3 16.3 25.3 3.04 0.61 0.00 

تق يددددددددددددددل عددددددددددددددددد  .5
الوفيدددددات نتيجددددددة 

 ل كارثة

21.1 22.1 20.4 19.0 17.3 2.9 0.58 0.00 
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تخفيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا  .6
 ع ددددددىالضددددد ول 

البي ددددددددددة النددددددددددداتد 
عددددددددددددددن االثدددددددددددددددار 
التدميرتددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 

 ل كارثة

28.0 19.4 14.5 18.0 20.1 2.82 0.57 0.00 

خفدددض معددددالت  .7
ال طالدددددددة النددددددداتد 
عددددددددددددددن االثدددددددددددددددار 
التدميرتددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 

 ل كارثة

18.0 27.3 21.8 18.0 14.9 2.84 0.57 0.00 

تخفيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا  .8
 ع ددددددىالضددددد ول 

مصددددددادر الثددددددروة 
الطبيعيدددة النددداتد 
عددددددددددددددن االثدددددددددددددددار 
التدميرتددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 

 ل كارثة

22.5 29.8 27.0 10.7 10.0 2.56 0.51 0.00 

حمايدددددددددة البي ددددددددددة  .9
والثدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددروة 

مدددددددددن  الطبيعيددددددددة
الت دددددو  لصددددددال  
 االجيال القادمة

21.1 30.8 29.4 10.4 8.3 2.54 0.51 0.00 

تتخددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددذ  .10
االجددددددددددددددددددددددددددددددراءات 
ال زمددددددددددة لرفدددددددددددع 

23.9 29.1 23.9 15.2 8.0 2.54 0.51 0.00 
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الدددددددددددوعي العددددددددددددام 
   ميدددددة التنميدددددة 
المسدددددددددددددددددددددددددددددددتدامة 
ولتشددددددددددددددددددددددددددددددددددددجيع 

 ع ددددددى المعنيددددددين
 المشاركة 

الحددددددددددددددددددد مدددددددددددددددددددن  .11
تدددددددددد ور البي دددددددددة 
والثدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددروة 
 الطبيعيددددددددددددددددددددددددددددددددددددة
لصدددال  االجيدددال 

 القادمة

28.0 27.3 22.1 12.1 10.4 2.49 0.50 0.00 

تق يدددددل الخسددددددا ر  .12
مسددددددددددتوي  ع دددددددددى

االقتصددددددددددددددددددددددددددددددددددداد 
 القومي ل دولة

42.2 19.0 12.1 11.4 15.2 2.38 0.48 0.00 

 التنميددددددةتحقيددددد   .13
 ع دددددددددىالمرتكددددددددزة 

التخطددددددددددددددددددددددددددددددددددديط 
الشددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددامل 
والمسددددددددددددددددددددددددددددددددددتدام 
 لمواجهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة
الكدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوار  

 المحتم ة. 

26.0 33.9 24.2 10.0 5.9 2.36 0.47 0.00 

تصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداغ  .14
االجددددددددددددددددددددددددددددددراءات 

40.1 23.5 19.4 8.3 8.7 2.22 0.44 0.00 
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المناسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ة 
لضدددمان التوافدددد  
مددددددددع االتفاقدددددددددات 
الدوليددددددددددددة فيمددددددددددددا 
يتع ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  
 القضددايا البي يدددة 

  واالجتماعية 
تق يدددددل الخسددددددا ر  .15

فددددددي الممت كددددددات 
 نتيجة ل كارثة

43.9 26.6 12.1 8.0 9.3 2.12 0.42 0.00 

حمايدددددددددة التنددددددددددوع  .16
البيولددددددددددددددددددددددددددددددددوجي 
لصدددال  االجيدددال 

 القادمة

46.4 29.4 14.2 4.2 5.9 1.94 0.39 0.00 

 

 0.00 0.53 2.66 معدل الفقرات

بددين  عدض عناصدر تحقيدد   الع قدة  يجدداد سدبيرمان ارت دال معامدل اسدتخدام تدم
  االزمات واجمالي المراحل ومراحل ادارة التنمية المستدامة

 إحصددا يا دالددة االرت ددال معددام ت أن (42  رقدم الجدددول التدالي مددن تبددين وقدد
االزمددددات  ومراحددددل ادارة بدددين  عددددض عناصدددر تحقيدددد  التنميدددة المسددددتدامة جو رتدددة

 شدديداً  ضددعفاً  وتتضدد  ان  ندا  0.05 معنويدة مسدتو  عنددد واجمدالي المراحدل
 ةادار  شددددديداً  ضدددعفاً تحقيدددد  التنميددددة المسددددتدامة ل ثدددروة البتروليددددة وكددددذل  فددددي فدددي 

ع قددة ارت دددال  حيددد  يوجدددالفرضددية  نقبددل وبددذل  ال الشددركة  االزمددات  شددكل فعدددال
وبددددددين تحقيددددد  التنميددددددة  والكددددددوار  البي يدددددةبدددددين قددددددرة االدارة مددددددع التعامدددددل مددددددع االزمدددددات 

 المستدامة ل ثروة البترولية
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 واجمالي المراحلاالزمات  ومراحل ادارةبين تحقيق التنمية المستدامة  لسبيرمانمعامالت االرتباط  44جدول 
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قــــــدرة االدارة 
ـــل  ـــع التعام م
مــع االزمــات 
والكـــــــــــوارث 

ــين  البيئيـة وب
ــــــــــــــــق  تحقي
التنميـــــــــــــــة 
المســــــــتدامة 
للثـــــــــــــــــروة 

 البترولية 

معامل 
االرت ال 
 لسبيرمان

.803** .853** .817** .627** .798** .903** 

مستوي 
 المعنوية

.000 .000 .000 .000 .000 .000 

حجم 
 العينة

289 289 289 289 289 289 

 
 :الرابعة الفرضية مناقشة

 فاع يدة حدول العيندة أفدراد  راء متوسدطات بدين إحصدا ية داللدة ذات فدرو   توجدد
 مدددة  اآلتيددة   العمددر الديمو رافيددة ل عوامددل فيهددا تعددز  إدارة األزمددات نظدام

 الجن ( الدورات  الخدمة  عدد

 :العمر
 ال البياندات أن الفرضدية حيد  الخت دار واال -كروسدكال  اخت دار اسدتخدام تدم

 أن النتدا د حيد  تبدين (43 رقدم  جددول فدي مبيندة والبياندات الطبيعدي التوزتدع تت دع
 يددل و دذا 0.05 مدن أكبدر األزمدات إدارة نظدام لعناصدر المعنويدة مسدتو  قيمدة
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 عناصدر حدول العيندة أفدراد  راء فدي داللدة إحصدا ية ذات فدرو   وجدود عددم ع دى
 والوقايددة واالسددتعداد الم كددر ا ندذار إشددارات  اكتشدداىاألزمددات  إدارة نظدام

 ل عمر تعز  (والتع م النشال واستعادة األضرار واحتواء

 حدول العيندة أفدراد  راء متوسدطات بدين إحصدا ية داللدة ذات فدرو   توجدد ال أي
 ل عمرتعز   فيها األزمات إدارة نظام فاع ية
 العمر وفق متغير واالس-كروس كالاختبار  45جدول 

 العمر االحصاءات عنوان المحور

رار
 اقل الق

 من
25 

 سنة

 من
25 

 سنة
 إلى

 أقل
 من

30 
  سنة

 من
30 

 سنة
 إلى

 أقل
 من

40 
 سنة

 من
40 

 سنة
كبر

فأ
  

 اكتشاى مرح ة
 ا نذار إشارات
 الم كر

 

متوسط 
 الرتب

ال  135.02 146.21 159.17 129.59
توجد 
-Chi فرو  

Square 
4.028 

مستوي 
 المعنوية

.258 

 االستعداد مرح ة
 والوقاية

 

متوسط 
 الرتب

ال  139.35 142.26 160.00 135.39
توجد 
-Chi فرو  

Square 
3.074 

مستوي 
 المعنوية

.380 

 احتواء مرح ة
 األضرار

متوسط 
 الرتب

ال  138.59 147.24 150.61 136.42
توجد 
-Chi فرو  

Square 
1.116 

مستوي 
 المعنوية

.773 

متوسط 
 الرتب

125.64 157.54 149.29 132.46 
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 استعادة مرح ة
 النشال

 

Chi-
Square 

ال  5.132
توجد 
مستوي  فرو  

 المعنوية
.162 

متوسط  التع م مرح ة
 الرتب

ال  138.10 147.39 150.24 137.30
توجد 
-Chi فرو  

Square 
1.069 

مستوي 
 المعنوية

.785 

متوسط  جميع المراحل
 الرتب

ال  135.96 145.41 158.32 132.53
توجد 
-Chi فرو  

Square 
3.197 

مستوي 
 المعنوية

.362 

 :مدة الخدمة
 ال البياندات أن الفرضدية حيد  الخت دار واال - كروسدكال اخت دار اسدتخدام تدم

 النتدا د حيد  تبدين (  44رقدم    جددول فدي مبيندة والبياندات الطبيعدي التوزتدع تت دع
 و دذا 0.05 مدن اكبدر األزمدات إدارة نظدام لعناصدر المعنويدة مسدتو  قيمدة أن
 حدول العيندة أفدراد  راء فدي داللددة إحصدا ية ذات فدرو   وجدود عددم ع دى يددل

 واالسدتعداد الم كددر ا ندذار األزمدات   اكتشدداى إشددارات إدارة نظددام عناصدر
 لمددة الخدمدة أي تعدز  (  والدتع م النشدال واسدتعادة األضدرار احتدواء و والوقايدة

 حدول العيندة أفدراد  راء متوسدطات بدين إحصدا ية داللدة ذات فدرو   توجدد ال
 .تعز  لمدة الخدمة  فيها األزمات إدارة نظام فاع ية
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 الخدمة مدةمتغير وفق  واالس-كروس كالاختبار  46جدول 
 مدة الخدمة االحصاءات عنوان المحور

رار
 أقل الق

 5 من
وات

سن
 

 5 من
 إلى

 اقل
 من

10 
وات

سن
 

 من
10 

 إلى
 اقل

 من
20 

وات
سن

 

 من
20 

وات
سن

 
كثر

فأ
 

 مرح ددددددة
 اكتشددددداى
 ا ندذار إشارات
 الم كر

 

متوسط 
 الرتب

ال توجد  135.28 141.06 163.53 132.16
 فرو  

Chi-
Square 

6.828 

مستوي 
 المعنوية

.078 

 مرح ددددددة
 االسددددتعداد
 والوقاية

 

متوسط 
 الرتب

ال توجد  137.67 132.51 164.76 139.03
 فرو  

Chi-
Square 

7.552 

مستوي 
 المعنوية

.056 

 احتواء مرح ة
 األضرار

متوسط 
 الرتب

ال توجد  135.31 141.23 162.39 133.68
 فرو  

Chi-
Square 

5.995 

مستوي 
 المعنوية

.112 

 اسدتعادة مرح دة
 النشال

 

متوسط 
 الرتب

ال توجد  135.75 151.75 151.69 135.86
 فرو  

Chi-
Square 

2.575 

مستوي 
 المعنوية

.462 

متوسط  التع م مرح ة
 الرتب

ال توجد  136.68 138.07 160.36 139.60
 فرو  

Chi-
Square 

4.482 
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مستوي 
 المعنوية

.214 

متوسط  جميع المراحل
 الرتب

ال توجد  134.88 138.17 163.89 135.95
 فرو  

Chi-
Square 

6.736 

مستوي 
 المعنوية

.081 

 
 :الدورات التدريبية

 ال البياندات أن الفرضدية حيد  الخت دار واال - كروسدكال اخت دار اسدتخدام تدم
 النتدا د حيد  تبدين(  45رقدم    جددول فدي مبيندة والبياندات الطبيعدي التوزتدع تت دع
 و دذا 0.05 مدن اكبدر األزمدات إدارة نظدام لعناصدر المعنويدة مسدتو  قيمدة أن
 حدول العيندة أفدراد  راء فدي داللددة إحصدا ية ذات فدرو   وجدود عددم ع دى يددل

 واالسدتعداد الم كددر ا ندذار األزمدات   اكتشدداى إشددارات إدارة نظددام عناصدر
لعددد الدددورات  تعدز  (  والدتع م النشدال واسدتعادة األضددرار احتددواء و والوقايدة
 أفدراد  راء متوسدطات بدين إحصدا ية داللدة ذات فدرو   توجدد ال أي التدرتبيدة
 تعز  لعدد الدورات التدرتبية فيها األزمات إدارة نظام فاع ية حول العينة

 التدريبية متغير الدوراتوفق  واالس-كروس كالاختبار  47جدول 

عنوان 
 المحور

 الدورات التدرتبية  االحصاءات
 

رار
 الق

رك
شا
م ا
ل

حدة 
 وا
ورة
د

 

تان
ور
د

رات 
 دو

الث
ث

 

كثر
أ

 

 مرح ة
 اكتشاى

متوسط 
 الرتب

ال  139.75 128.04 142.58 158.76 119.20
توجد 
-Chi فرو  

Square 
7.851 
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 إشارات
 ا نذار
 الم كر

 

مستوي 
 المعنوية

.097  

 مرح ة
 االستعداد
 والوقاية

 

متوسط 
 الرتب

ال  126.13 140.63 140.17 156.31 127.22
توجد 
 فرو  

 

Chi-
Square 

4.480 

مستوي 
 المعنوية

.345 

 مرح ة
 احتواء

 األضرار

متوسط 
 الرتب

ال  117.25 136.02 141.21 155.16 131.91
توجد 
 فرو  

 

Chi-
Square 

3.610 

مستوي 
 المعنوية

.461 

 مرح ة
 استعادة
 النشال

 

متوسط 
 الرتب

ال  130.75 131.10 145.57 149.88 138.26
توجد 
 فرو  

 

Chi-
Square 

1.441 

مستوي 
 المعنوية

.837 

 مرح ة
 التع م

متوسط 
 الرتب

ال  94.38 139.75 138.56 154.68 141.01
توجد 
 فرو  

 

Chi-
Square 

3.892 

مستوي 
 المعنوية

.421 

جميع 
 المراحل

متوسط 
 الرتب

ال  123.38 133.31 140.45 157.35 128.11
توجد 
 فرو  

 

Chi-
Square 

5.159 

مستوي 
 المعنوية

.271 
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 :الجنس

 تت دع ال البياندات أن حيد  الفرضدية الخت ددار وتندي-مدان اخت ددار اسدتخدام تدم
 قيمدة أن النتدا د تبدين حيد  (46 رقدم  جددول فدي والبياندات مبيندة الطبيعدي التوزتدع
 يددل و دذا 0.05 مدن أكبدر إدارة األزمدات نظدام عناصدر لجميدع المعنويدة مسدتو 
 عناصدر حدول العيندة أفدراد  راء فدي داللدة إحصدا ية ذات فدرو   وجدود عددم ع دى
 والوقايددة واالسددتعداد الم كددر ا ندذار إشددارات  اكتشدداىاألزمددات  إدارة نظدام

  (ل جن  تعز  (والتع م النشال واستعادة األضرار واحتواء
 حدول العيندة أفدراد  راء متوسدطات بدين إحصدا ية داللدة ذات فدرو   توجدد ال أي

 ل جن  تعز  فيها األزمات إدارة نظام فاع ية
 وتني حسب متغير الجنس –مان  اختبار 48جدول 

 مدة الخدمة االحصاءات عنوان المحور

رار
 الق

 انثي ذكر
 إشارات اكتشاى مرح ة
 الم كر ا نذار

ال توجد  152.15 144.14 متوسط الرتب
 Z -.504 فرو  

 614. مستوي المعنوية

 والوقاية االستعداد مرح ة
 

ال توجد  158.19 143.41 متوسط الرتب
 Z -.931 فرو  

 352. مستوي المعنوية

ال توجد  152.39 144.11 متوسط الرتب األضرار احتواء مرح ة
 Z -.522 فرو  

 602. مستوي المعنوية

 النشال استعادة مرح ة
 

ال توجد  143.44 145.19 متوسط الرتب
 Z -.111 فرو  

 912. مستوي المعنوية

ال توجد  165.45 142.54 متوسط الرتب التع م مرح ة
 Z -1.447 فرو  

  148. مستوي المعنوية

ال توجد  156.58 143.61 متوسط الرتب جميع المراحل
 Z -.817 فرو  

المعنوية مستوي  .414 
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 داللدددة ذات فددرو   توجدددوبندداء ع دددي مددا تقددددم تددرفض الفرضدددية الرا عددة حيددد  ال 
فيهدا  إدارة األزمدات نظدام فاع يدة حدول العيندة أفدراد  راء متوسدطات بدين إحصدا ية

 الجن ( الخدمة  عدد الدورات  مدة اآلتية   العمر  الديمو رافية ل عوامل تعز 

 أفدراد  راء متوسددطات بدين إحصددا ية داللدة ذاتكدان مدن المتوقددع وجدود فددرو  
اآلتيددة   الديمو رافيدة ل عوامدل فيهدا تعدز  إدارة األزمدات نظدام فاع يدة حدول العيندة

وأن الشدددركة تعرضددددت  عددددد الددددورات( خاصدددة الجددددن   الخدمدددة  مدددددة  العمدددر 
ل عديدددددد مدددددن االزمدددددات السدددددا قة ممدددددا يحدددددتم اكتسددددداب العدددددام ين األكثدددددر سدددددنا و اقددددددم فدددددي 

ولكدددددن اتضدددددد  العكددددد  ويعددددددزي  وحنكددددده فدددددي مواجهدددددده الكدددددوار  الدددددوظيفي خبددددددرة  السددددد  
وتفشددددددي   مراح دددددة المخت فدددددةذلددددد  ل ضدددددعا الشدددددديد فددددددي نظدددددام إدارة االزمدددددات والكددددددوار  

روح البيروقراطيدددددددة  الشدددددددركة وعددددددددم اال تمدددددددام الفع ددددددددي  التددددددددرتب والت كدددددددد مدددددددن تحقيدددددددد  
 .ا داى الدورات التدرتبية المقدمة ل عم ين

 التحليلثانيا: نتائج 
 إلدى التوصدل تدم الفرضديات واخت دار التسدا الت ومناقشدة وتفسدير تح يدل  عدد

  :التالية النتا د

 الحسابي المتوسط ب   حي    الشركة األزمات إدارة نظام في شديد ضعا يوجد .5
 و كافة لألزمات الناجحة ا دارة بها التي تتصا األساسية العناصر لكافة العام
 األزمات  دارة المتكامل تمثل المنظور والتي مجتمعة الخمسة النظام مراحل

 52 مقداره نسبي وبوزن  2.6258

 :اآلتي تبين فقد التفصيل من و شيء

 منها الوقاية و التالي األزمات حدو  م شرات اكتشاى في جداً  متدنية قدرة  نا 
 ا نذار إشارات اكتشاى محور لفقرات الحسابي المتوسط ب   لها  حي  واالستعداد

 .52 مقداره نسبي بوزن  2.6005 الم كر
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 المتوسط ب   حي  المحتم ة  لألزمات والتخطيط االستعداد في شديد ضعا  نا 
 .52 مقداره نسبي بوزن  2.6210 والوقاية االستعداد محور الحسابي لفقرات

 الحسابي المتوسط ب   حي  منها الحد أو األضرار احتواء مرح ة في شديد ضعا يوجد
 .49 مقداره نسبي بوزن  2.4523 منها الحد أو األضرار احتواء محور لفقرات

 محور لفقرات الحسابي المتوسط ب   حي  النشال استعادة مرح ة في ضعا يوجد
 .60 مقداره نسبي بوزن  3.0190 النشال استعادة

احتواء  محور لفقرات الحسابي المتوسط ب   حي  التع م مرح ة في شديد ضعا  نا 
 .53 مقداره نسبي بوزن  2.6367 منها الحد أو األضرار

 عند جو رتة إحصا ية داللة ذات ايجابية ارت ال ع قات وجود إلى التوصل تم .6
 أن أي  عض  مع  عضها األزمات إدارة نظام مراحل بين  0.05معنوية  مستو 
 لألزمات الناجحة ا دارة بها تتصا التي األساسية العناصر توفر درجة في الزتادة
 من األخر  المراحل في العناصر توفر درجة في إلى الزتادة ت دي مرح ة أي في
 المتكامل المنظور وتمثل ومترا طة متداخ ة  ذه المراحل لكون   األزمات إدارة نظام
 .األزمات  دارة

بين قدرة االدارة مع التعامل مع دالة إحصا يا جو رته ذات  ع قات ارت اليوجد  .7
 .وبين تحقي  التنمية المستدامة ل ثروة البترولية والكوار  البي يةاالزمات 

 فاع ية حول أفراد  راء متوسطات بين جو رتةإحصا ية داللة ذات فرو   ال توجد .8
 .التدرتبية والجن  وعدد الدورات ومدة الخبرةل عمر  فيها األزمات إدارة نظام

تحق   و التالي المستعدة لها  و ير مستهدفة لألزمات الشركة   ن نقول القول خ صة
  .التنمية المستدامة
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  ثالثا: التوصيات
 التوصيات الخاصة بالتحليل  -1

  شدكل اال تمدام يددتم  دد ن يوصددى ال احد  فدإن النتدا د  ددذه ضددوء وع دى
 الخمسددددددة متمث ددددددة فددددددي مراح هددددددا  والكددددددوار  البي يدددددةبددددددإدارة االزمددددددات  أكبدددددر
 - :التالية الخصا ص بتوفير وذل 

 .المبكر اإلنذار إشارات اكتشاف مرحلة

 .األزمات حدو  م شرات لرصد ودعما ا تماما الشركة في الع يا ا دارة أن تولي .1
 حددو  م شدرات وتح يدل جمدع لطداقم المسدتمر  التددرتب الشدركة إدارة أن تهدتم .2

 .األزمات
 .األزمات حدو  م شرات وتبوتب تصنيا  عم يات الشركة إدارة أن تهتم .3
 .األزمات حدو  م شرات بتح يل الشركة إدارة أن تقوم .4
 م شدرات ع دى ل تعدرى مندتظم  شدكل الشدركة لعمدل الداخ يدة البي دة مسد  أن يدتم .5

 .األزمة حدو  احتمال
 احتمدال م شدرات ع دى ل تعدرى منتظمدة  صدورة الشدركة عمدل بي دة مسد  أن يدتم .6

 .األزمة حدو 
 م شدرات ع دى ل تعدرى شدامل  شدكل الشدركة لعمدل الداخ يدة البي دة مسد  أن يدتم .7

 .األزمة حدو  احتمال
 .األزمات وقوع م شرات رصد مهامه من خاص  قسم الشركة لد  أن يتوفر .8
 والوقاية. االستعداد مرحلة 

 الحكوميدة والجهدات الم سسدات مدع األزمدات إدارة فدي ثنا يدة اتفاقيدات أن توجدد .1
 .الع قة ذات

ع دى  العمدل وتدتم الشدركة فدي األزمدات  دارة وجدا زة كافيدة وخطدط بدرامد تتدوفر أن .2
 . استمرار وتطوتر ا مراجعتها

أن يسدددددددهل الحصددددددددول ع دددددددى ا مكانيددددددددات التقنيدددددددة المط و ددددددددة مدددددددن ا دارات واألقسددددددددام  .3
 األخر  عند الحاجة لها من أجل التعامل مع األزمات.
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 األزمدات مدع التعامدل فدي الشدركة دتسداع كافيدة  مروندة التنظيمدي الهيكدل يتسدم أن .4
 .وقوعها حال

 فدي المحتم دة األزمدات مدن العديدد لحدل ومتعدددة مخت فدة فدر   تشدكيل يدتمأن  .5
 .الشركة

جددددددراءات  .6 أن توجدددددد تع يمددددددات إدارتدددددة واضددددددحة وفدددددي الوقددددددت المناسدددددب تحدددددددد كيفيدددددة وا 
 التعامل مع األزمات المحتم ة في الشركة.

واألقسدام  ا دارات مدن المط و دة المع وماتيدة ا مكانيدات ع دى الحصدول أن يسدهل .7
 .األزمات مع التعامل أجل لها من الحاجة عند األخر 

 لألزمدات والتخطديط  التشدخيص يقدوم الدذي ل فرتد  المناسدب الددعم أن يتدوفر .8
 .المحتم ة

 .الشركة في األزمات  دارة وجا زة كافية وخطط برامد تتوفر أن .9
جراءات كيفية تحدد إدارتة تع يمات أن توجد .10  .المحتم ة األزمات مع التعامل وا 
 .األزمات إدارة مجال في الكافية التدرتبية البرامد تتوافر أن .11
أن يسدددددددهل الحصدددددددول ع دددددددى ا مكانيددددددددات الماديدددددددة المط و دددددددة مدددددددن ا دارات واألقسددددددددام  .12

 األخر  عند الحاجة لها من أجل التعامل مع األزمات.
 .األضرار احتواء مرحلة

 مدن وتحدد تق دل التدي الطدوارئ إجدراءات واسدتخدام األحددا  فدي التد ثير أن يدتم .1
 . كفاءة األزمة التي تسببها األضرار

 الضدرورتة الحتدواء وال شدرتة الماديدة المدوارد تحرتد  فدي مناسد ة وسدرعة قددرة تدوفير .2
 .األزمة

 .مناس ة وبدقة االعت ار  عين األزمات مع التعامل عند الوقت عامل أن ي خذ .3
 التدي األضدرار مدد  مدن ل ت كدد وسدرتع دقيد   شدكل االتصدال عم يدات أن تجدري .4

 .األزمة تسببها التي قد أو سببتها
 الحديثدة  التقنيدات ومجهدزة مناسد ة عم يدات  رفدة بإعدداد الشدركة إدارة أن تقدوم .5

 .األزمة وأضرار الحتواء أس اب
  فتدرة واسدتمرار ا انتشدار ا مدن والحدد حددوثها عندد األزمدة ع دى السديطرة أن يدتم .6

 .مناس ة زمنية
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 المهدام توزتدع طرتد  عدن األزمدة الحتدواء الفورتدة  االسدتجا ة الشدركة إدارة تقدوم أن .7
 .األزمة حدو  عند ومناس ة قصيرة  فترة وتحديد الص حيات

 .النشاط استعادة مرحلة

 ووسدا ل المدواطنين لجمهدور مناسد ة إع ميدة حمد ت  عمدل الشدركة إدارة أن ت دادر .1
 .معها التعامل تم وكيا األزمة سببتها التي األضرار ا ع م حول

  ثدار مدن ل تخفيدا ال زمدة ا جدراءات كافدة اتخداذ ع دى الشدركة إدارة أن تعمدل .2
 .حدوثها استمرار والحد من األزمة

 التعلم. مرحلة

 التدي األزمدات مدن والعبدر الدددرو  فعالدة  صدورة الشدركة إدارة أن تسدتخ ص .1
 .مستق   منها ل ستفادة محاولة فيسا قا  واجهتها

 ا دارات فدي األزمدات معالجدة أسداليب مدن االسدتفادة ع دى الشدركة إدارة تعمدل أن .2
 المشابهة التجارب ذات األخر  الدول في أو في الب د األخر 

 تطوتر دا  قصدد السدا قة األزمدات إدارة وبدرامد خطدط بتقيديم الشدركة إدارة أن تقدوم .3
 .المستقب ية األزمات مع التعامل أجل وتحسينها من

 لتحقيددددددددد  والكدددددددددوار  البي يدددددددددةاالزمدددددددددات كمدددددددددا يوصدددددددددي ايضدددددددددا  ددددددددد ن يدددددددددتم تحسدددددددددين إدارة 
التاليددددة  العوامدددل   خددددذ وذلددد  التعامددددل التنميدددة المسدددتدامة ل ثددددروة البتروليدددة 

 - :االعت ارفي 

 حماية التنوع البيولوجي لصال  االجيال القادمة .1
 .نتيجة ل كارثةتق يل الخسا ر في الممت كات  .2
تصدددددددددداغ االجددددددددددراءات المناسدددددددددد ة لضددددددددددمان التوافدددددددددد  مددددددددددع االتفاقددددددددددات الدوليددددددددددة فيمددددددددددا  .3

  .واالجتماعيةيتع    القضايا البي ية 
 والمسدددددددددددددتدام لمواجهددددددددددددددةالتخطددددددددددددديط الشددددددددددددددامل  ع دددددددددددددىالمرتكددددددددددددددزة  التنميدددددددددددددةتحقيددددددددددددد   .4

   المحتم ة.الكوار  
 .مستوي االقتصاد القومي ل دولة ع ىتق يل الخسا ر  .5
 .لصال  االجيال القادمة والثروة الطبيعيةالحد من تد ور البي ة  .6
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مصددددددددددددادر الثددددددددددددروة الطبيعيددددددددددددة الندددددددددددداتد عددددددددددددن االثددددددددددددار  ع ددددددددددددىتخفيددددددددددددا الضدددددددددددد ول  .7
 .التدميرتة ل كارثة

 .من الت و  لصال  االجيال القادمة والثروة الطبيعيةحماية البي ة  .8
مسدددددددددددتدامة تتخددددددددددذ االجدددددددددددراءات ال زمدددددددددددة لرفددددددددددع الدددددددددددوعي العدددددددددددام    ميددددددددددة التنميدددددددددددة ال .9

  .المشاركة ع ى ولتشجيع المعنيين
 .البي ة الناتد عن االثار التدميرتة ل كارثة ع ىتخفيا الض ول  .10
 .خفض معدالت ال طالة الناتد عن االثار التدميرتة ل كارثة .11
 .تق يل عدد الوفيات نتيجة ل كارثة .12

 التوصيات العامة في مجال للبحث -2
تعزتددددددددز ثقافدددددددددة الحدددددددددد مددددددددن الكدددددددددوار  الطبيعيدددددددددة  مدددددددددا فددددددددي ذلددددددددد  محاولدددددددددة مندددددددددع  .7

 وا نقاذ.الكوار  إن أمكن والتخفيا منها والت  ب لها والتصدي 
 .التركيز الشديد ع ى الوقاية من أخطار الكوار  .8
 التركيز ع ى أ مية نظم ا نذار الم كر وتتم ذل  من خ ل:  .8.1

ا  شدددددددددددددددددددددددكل عدددددددددددددددددددددددام االسددددددددددددددددددددددت  ل األمثدددددددددددددددددددددددل ل معددددددددددددددددددددددددات ول تكنولوجيددددددددددددددددددددددد .8.1.1
ولتكنولوجيدددددددددددددددا الفضدددددددددددددددداء واالستشدددددددددددددددعار عددددددددددددددددن  عدددددددددددددددد واالتصددددددددددددددددال  شددددددددددددددددكل 

 خاص.
االسددددددددددددت  ل األمثددددددددددددل ل قددددددددددددددرات ال شددددددددددددرتة المدربددددددددددددة تددددددددددددددرتبيا فنيددددددددددددا جيددددددددددددددًا  .8.1.2

ع ددددددددددى اسددددددددددتخدام التكنولوجيدددددددددددا والم   ددددددددددة ع ميدددددددددددًا. وذلدددددددددد  مدددددددددددن أجددددددددددل القيدددددددددددام 
 عم يددددددددددات الرصدددددددددددد والمراق دددددددددددة والتح يدددددددددددل و التددددددددددالي الحصدددددددددددول ع دددددددددددى التنبددددددددددد  

 ظا رة التي قد ت دي إلى كارثة.الدقي  ل 
الحاجددددددددددددة إلدددددددددددددى شددددددددددددراكات وح قدددددددددددددات وصددددددددددددل تنظيميدددددددددددددة ع ددددددددددددى المسدددددددددددددتو   .8.1.3

 الوطني من أجل تعزتز  ليات التحذير الوطنية بوقوع أخطار.
قدددددددددددرة نظددددددددددام ا نددددددددددذار الم كددددددددددر ع ددددددددددى إيصددددددددددال المع ومددددددددددات الدقيقددددددددددة إلدددددددددددى  .8.1.4

 المعرضين ل مخاطر.
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مدددددددددددن الدددددددددددددرو   عمدددددددددددل ال حدددددددددددو  الع ميدددددددددددة ذات الع قددددددددددددة  الموضدددددددددددوع والدددددددددددتع م .8.2
 السا قة ل كوار .

اسدددددددددددددددددددتخدام األدوات والعم يددددددددددددددددددددات المناسدددددددددددددددددددد ة وال زمدددددددددددددددددددة لتقيدددددددددددددددددددديم وتقدددددددددددددددددددددير  .8.3
 المخاطر.

 تقوية البنى األساسية. .8.4
وجددددددددددددددود خطددددددددددددددط طددددددددددددددوارئ ع ددددددددددددددى المسددددددددددددددتو  الددددددددددددددوطني والمسددددددددددددددتو  المنزلددددددددددددددي  .8.5

 وحتى المستو  الشخصي قاب ة ل تطبي  في الوقت المناسب. 
 خ ل:تم ذل  من العمل ع ى قيام تعاون دولي وعالمي وت .8.6

 إقامة الشراكات مع المنظمات الدولية وا ق يمية  .8.6.1
الدوليددددددددددددددة ل حددددددددددددددد مدددددددددددددددن  االسددددددددددددددتراتيجيةالقيددددددددددددددام  مشدددددددددددددداركة نشددددددددددددددطة فددددددددددددددي   .8.6.2

  .الكوار 
 المشاركة في االجتماعات والم تمرات ذات الع قة .8.6.3

االسدددددددددتثمار فددددددددددي مجددددددددددال الحددددددددددد مددددددددددن أخطدددددددددار الكددددددددددوار  حيدددددددددد  تقددددددددددوم الدولددددددددددة  .9
بزتددددددددددددادة اسددددددددددددتثماراتها فددددددددددددي مجددددددددددددال الحددددددددددددد  كات وم سسددددددددددددات التموتددددددددددددلوالشددددددددددددر 

مدددددددددن أخطددددددددددار الكددددددددددوار  زتدددددددددادة كبيددددددددددرة  واعت ددددددددددار ذلددددددددد  جددددددددددزء ال يتجددددددددددزأ مددددددددددن 
جميدددددددددددددع بددددددددددددددرامد العمدددددددددددددل ا نسدددددددددددددداني  والتنميدددددددددددددة االقتصددددددددددددددادية واالجتماعيددددددددددددددة  
والحمايددددددددددددددددة البي يددددددددددددددددة   ا ضددددددددددددددددافة إلدددددددددددددددددى تحسددددددددددددددددين سددددددددددددددددبل تنسددددددددددددددددي   دددددددددددددددددذه 

ت أيضددددددددددددددددا أن تنظددددددددددددددددر فدددددددددددددددددي االسددددددددددددددددتثمارات وتت عهددددددددددددددددا. وتن  ددددددددددددددددي ل حكومددددددددددددددددا
وضدددددددددددع أ ددددددددددددداى لإلنفدددددددددددا  العددددددددددددام ع دددددددددددى بددددددددددددرامد متعدددددددددددددة السددددددددددددنوات تهدددددددددددددى 

والمح ي.إلى الحد من أخطار الكوار  ع ى المستوتين الوطني 
 القطاعددات إن عبددر شددام ة  صدورة والتنفيددذ والتخطدديط التقيدديم إجدراء .10

 مواجهددة فدي الضددعا مددواطن وراء الكامندة المخت فددة األسدد اب فهدم
  ددالتخطيط والقيدددام تقييمدددات إجددراء يسدددتدعي واألزمدددات الكددوار 
 .قطاعات مخت فة عبر والتنفيذ

 . الكوار  الخاصة والسياسات الكوار  قوانين تعزتز .11

 



 
 

 المستخدمة ونماذج االستقصاءقائمة المالحق 

 اداة البحث  1ملحق رقم 
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 بأسماء المحكمين قائمة 2ملحق رقم 
 

 جامعة عين شم  ك ية التجارة د محمد عبد ربة

 جامعة عين شم  ك ية التجارة د نور الدين محمد

 جامعة الزقازت  ك ية الزراعة د. محمد الخولي
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المخاطبات الخاصة بالبحث 3ملحق رقم 
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 المراجع والمصادر
 العربية

  أبو عاي   منال عبد الكرتم فت  هللا  إطار مقترح الستخدام ا نذار الم كر في إدارة
 2009األزمات البي ية  معهد الدراسات وال حو  البي ية  جامعة عين شم  

  واالستفادة منها 14001ابو عص ة  خالد  نظم إدارة البي ة وس س ة األيزو 
  العربي  الفكر دار القا رة   "والع   األس اب :األزمات إدارة " أحمد  إبرا يم أحمد 

2002 
  المنا د  مقدمة في الس مة والصحة المهنية  الم سسة االدارة العامة لتصميم وتطوتر

 ه. 1429العامة ل تدرتب المهني والتقني  المم كة السعودية  
  اديب  عبد الس م  ا عاد التنمية المستدامة  مداخ ة في االجتماع السنوي لنقا ة

 2002المهندسين الزراعيين التا عة ل تحاد الم ربي ل ش ل  
 إدارة األزمات: تجارب مح ية وعالمية"  مكت ة عين شم   “اد: الحم وي  محمد رش

 .1995  2القا رة  ل
  الخطة الوطنية لمواجهة الكوار  البي ية  المفا يم والمصط حات  وزارة الدولة لش ون البي ة

2006 
 إدارة األزمات في بي ة العولمة حالة دراسية  عادة إعمار مدينة  حمد  عبد الدليمي  حامد

 2008جة في جمهورتة العرا   جامعة سانت ك يمينت  الف و 
 .الرازي  محمد بن أبي  كر:" مختار الصحاح "  بيروت  دار الكتاب العربي 
  الز راني  احمد محمد  االس  النظرتة والع مية  دارة الكوار  ومدي تطبيقها في ادارة

 .1997المنية  الرتاض  االزمة  معهد الدراسات الع يا  اكاديمية نايا العربية ل ع وم ا
  جامعة ا مارات -الشامسي  أحمد

http://www.alshamsi.net/friends/b7ooth/buss_agric/iso.html 
   اآلليات"  الرتاض  أكاديمية  –المراحل  –الشع ن  فهد أحمد: " إدارة األزمات: األس

 .2002نايا العربية ل ع وم األمنية  
  م سسة حور  الدولية ل نشر والتوزتع  االسكندرتة   الصيرفي  محمد ادارة االزمات

2008. 
  الضحيان  عبد الرحمن إبرا يم:" إدارة األزمات والمفاوضات "  المدينة المنورة  دار

 م.2001المآثر  

 



 

279 
 

  ال امدي  عبد هللا بن جمعان  التنمية المستدامة بين الح  في است  ل الموارد الطبيعية
  قسم الع وم السياسية جامعة الم   سعود  المم كة العربية والمس ولية عن حماية البي ة

  2007السعودية 
 المركز الوطني ل مع ومات  ادارة الكوار  الطبيعية  اليمن  بدون تارتخ 
   الم ربي  محمد الفات   إدارة االزمات من منظور اداري  امانة ال حو  والتوثي  والنشر

 المعهد العالي لع وم الزكاة  السودان.
   1980المنيا  إبرا يم عبد هللا  ا دارة: المفا يم واألس  والمهام  دار الع وم  الرتاض . 
  الموسى  جمال  الكوار  الطبيعية الناتجة عن  عض الظوا ر الجوية  دا رة األرصاد

 الجوية  المم كة االردنية الهاشمية. 
  المدني  الرتاض  المم كة العربية الندوة الدولية عن إدارة الكوار   المديرتة العامة ل دفاع

 ( 2009السعودية  
  الهابيل  وسيم إسماعيل وعاي   ع ء محمد  تقييم فاع ية إجراءات الس مة والصحة

المهنية في المختبرات الع مية من وجهة نظر العام ين دراسة ميدانية ع ى العام ين في 
مية ل دراسات االقتصادية الجامعات الف سطينية في قطاع  زة  مج ة الجامعة االس 

 .2012وا دارتة  المج د العشرون  العدد الثاني  
  الهيتي  نوازد عبد الرحمن  حسن ابرا يم المهندي  التنمية المستدامة في دولة قطر

 .2008االنجازات والتحديات  ال جنة الدا مة ل سكان  قطر  
  مات: دراسة ميدانية لمد  األعرجي  عاصم محمد ودقامسة  م مون محمد: " إدارة األز

توافر عناصر إدارة األزمات من وجهة نظر العام ين في الوظا ا ا شرافية في أمانة 
 م.2000  4  ع39عمان الكبر "  الرتاض  معهد ا دارة العامة  م

 متط  ات: تنفيذ مستو  البياتي  تقويم ال ني عبد سوزان الهادي  عبد فيحان  ايثار  ل 
ISO 14001: لصناعة العامة الشركة في حالة دراسة 2004 البي ية ا دارة نظام 

الس عون   العدد المستنصرتة  واالقتصاد  جامعة ا دارة   مج ة1  ابل معمل /ال طارتات
2008 . 

  األمم المتحدة ال جنة االقتصادية ألفرتقيا  االجتماع الساد  عشر ل جنة الخبراء الحكومية
 .2001  الم رب  ECA/TNG/SRDC/ICE/XVI/8الدولية  وثيقة رقم 

    االوب ة واالمراض المعدية  قطاع ادارة األزمات والكوار  والحد من أخطار ا  مج
 الوزراء المصري مركز المع ومات ودعم اتخاذ القرار 

  بدوي  احمد زكي  محمد كمال مصطفي  معجم مصط حات القوي العام ة  م سسة
 .1984الش اب  ا سكندرتة  
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  التع يم البي ي التربية البي ية مرجع عن البي ة العالمية مركز ع وم صحة البي ة برنامد
 والمهنة  جامعة بير زتت  ف سطين  بدون تارتخ.

  توفي   عبد الرحمن:" إدارة األزمات: التخطيط لما قد ال يحد "  القا رة  مركز الخبرات
 م.2004المهنية لإلدارة   مي (  

 إدارة األزمات "  تون  المج ة العربية في  اھميتھوأ تماولمع : " اامدص دمحم  رجب
 ل مع ومات.

 نتاجية المهنية والصحة الس مة إدارة ع ي  حسين  احمد واألثر  الع قة / العام ين وا 
 الشمالية مصفى ل مصافي العامة الشركة في العام ين من عينة ألراء ميدانية دراسة
- تكرتت واالقتصادية  جامعة ا دارتة ل ع وم تكرتت الدين  مج ة ص ح محافظة بيجي
 .2009  16  العدد 5واالقتصاد  المج د  ا دارة ك ية

  حوا   جمال الدين محمد:" إدارة األزمات والكوار  ضرورة حتمية"  الم تمر السنوي
(  القا رة  ك ية التجارة  جامعة عين شم   38الثال   دارة األزمات والكوار   ال ح   

1998. 
  داوود  الظوا ر الطبيعية نحو بناء ثقافة الوقاية من كوارثها في  رتاض  محمد دراوشه

الدول العربية  مكتب اليونسكو االق يمي  القا رة  منظمة االمم المتحدة ل تربية والع م 
 .2009والثقافة  

 دليل تفعيل التنمية المستدامة في التخطيط  وزارة الش ون الب دية والقروية الرتاض  
 ه. 1426

   ديب رتدة  التخطيط من اجل التنمية المستدامة  مج ة جامعة دمش  ل ع وم الهندسية
 .2009  1  عدد25مج د

   رضوان  رضا عبد الحكيم: " األمن والحياة"  أكاديمية نايا العربية ل ع وم األمنية
  د.1419الرتاض  

 جارة التع يم المفتوح  جامعة عين رفاعي  ممدوح  ماجدة جبرتل  إدارة األزمددددات  ك ية الت
 .2007شم   

  سعد  سامية ج ل  االدارة البي ية المتكام ة  المنظمة العربية ل تنمية االدارتة  القا رة
 200. 

  سيد  محمد مدبولي  دور الصندو  االجتماعي في مواجهة الكوار  البي ية  معهد
 .2008الدراسات وال حو  البي ية  جامعة عين شم  

 العال  را د ف اد  اساليب ادارة االزمات لد  مديري المدار  الحكومية في محافظات  عبد
 .2006 زة وع قتها  التخطيط االستراتيجي  ك ية التربية  الجامعة االس مية   زة  
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   2011عبد هللا حسن  قراءة في كتاب ادارة االزمات محمد ابرا يم الطروانة. 
  عدلي  عماد الدين  ورقة عمل حول التنمية المستدامة ل صحاري الش كة العربية ل بي ة

 http://www.aoye.org/desert.doc. 2005والتنمية  را د( 
 ارة األزمات في الحد  ا ر ابي"  الرتاض  أكاديمية نايا عز الدين  أحمد ج ل: " إد

 م.1990العربية ل ع وم األمنية  الرتاض  
 2  ع5عشماوي  سعد الدين: " إدارة األزمة "  ا مارات  مج ة الفكر الشرطي  م  

 .199  ص 1996
 التوزتع  و  ع يوة  السيد: " إدارة األزمات في المستشفيات"  القا رة  إيترا  ل ط اعة والنشر

2001  
  ع يوة  السيد: " صنع القرار السياسي في منظمات ا دارة العامة"  القا رة  الهي ة

 .1997المصرتة العامة ل كتاب  
  ع يوة  السيد  إدارة األزمات والكوار : مخاطر العولمة وا ر اب الدولي  دار األمين

 م.2002ل نشر والتوزتع  القا رة  
  والتنمية المستدامة ا طار المعرفي والتقييم المحاسبي  مركز تطوتر فر  ي  أحمد  البي ة

ة جامعة القا رة  القا ر  –الدراسات الع يا وال حو  في الع وم الهندسية ك ية الهندسة 
2007 

  كامل  عبد الو اب محمد:" سيكولوجية إدارة األزمات"  عمان  دار الفكر ل ط اعة والنشر
  د. 1424والتوزتع  

  فني ل تع يم الكيمياء الت و   االدارة العامة لتصميم وتطوتر المنا د  الم سسة العامة
 والتدرتب الفنين المم كة العربية السعودية  بدون تارتخ.

 2006  1ما ر  أحمد:" إدارة األزمات"  ا سكندرتة  الدار الجامعية  ل. 
  محمد  جابر يوسا  استحالة التنمية االقتصادية دون تنمية  شرتة  االكاديمية العربية

 .2011المفتوحة  الدنمر   
 29لقاسم  نظم ا دارة البي ية  مج ة أسيول ل دراسات البي ية  العدد محمد  محمد أبو ا 

 2005 
  المستدامة  مج ة التنمية في ودور ا البي ية ا دارة  انم  نظم عدنان مطانيوسو  مخول 

 35  ص 2009الثاني  العدد 25 المج د والقانونية  االقتصادية ل ع وم دمش  جامعة
  معروى  محمد رشدي  تقييم دور مص حة الدفاع المدني في مواجهة الكوار  البي ية

 .2004بجمهورتة مصر العربية  جامعة عين شم  
 م. 1951  12مع وى  لوي :" المنجد"  بيروت  المط عة الكاثوليكية  ل 

http://www.hrdiscussion.com/ext.php?ref=http://www.aoye.org/desert.doc
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   2010ناصر  سمير  التنمية ا دافها ا عاد ا  الجزا ر 
  القا رة  مركز تطوتر األداء والتنمية  “  ل  محمد عبد ال ني: " مهارات إدارة األزمات  

 م.2004  4ل
 االجنبية

 الفصل  3المعني  البي ة ال شرتة بند  المتحدة الصادر عن م تمر األمم ا ع ن
 .1972 يونيو 16-05 استكهولم في الفترة من  11

  تقرتر األمين العام عن أعمال المنظمة  الجمعية العامة  الوثا   الرسمية  الدورة السا عة
 2002(  األمم المتحدة  نيوتور   A/57/1  1والخمسون  الم ح  رقم 

  تقرتر م تمر القمة العالمي ل تنمية المستدامة  مرف  اع ن جو انسبر   ش ن التنمية
 2002انسبر   جنوب افرتقيا  ا سط  المستدامة جو 

 وثيقة رقم 2 المستدامة  القرار ل تنمية العالمي القمة م تمر نتا د تنفيذ خطة  
A/CONF.199/20.   

  إدارة الش ون االقتصادية -التقرتر الموجز  األمم المتحدة -السكان والبي ة والتنمية
 .2001  نيوتور   ST/ESA/SER.A/202شع ة السكان  وثيقة رقم -واالجتماعية 

  )1987مستقب نا المشتر : تقرتر ال جنة العالمية ل بي ة التنمية  تقرتر برونت ند 
  2010المنتد  الدا م المعني  قضايا الشعوب األص ية الدورة التاسعة  نيوتور   أبرتل  

 .E/C.19/2010/4وثيقة رقم  
 لم تمر القمة العالمي ل تنمية المستدامة. نيتن ديزاي  األمين العام لألمم المتحدة 
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 Cenesta, Case study The role of Qashqai nomadic 
communities in reducing vulnerability to recurrent drought 
and sustainable livelihoods development in Iran ,Centre 
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Abstract 

This study aimed to improve the reality of environmental 
management, particularly the management of environmental crises 
and disasters by evaluating effective methods to manage and 
identify the obstacles that prevent effective contribution in 
supporting the ecosystem, and develop a recommended strategy. 

And also to declare the need for environmental crises and 
disasters management  as one of the pillars of sustainable 
development to achieve its goals, through environmental planning. 

It also aimed to identify trends about the availability of personnel 
for crises management system at various stages and determine 
the extent of preparedness and readiness that it enjoys in dealing 
with crises, as well as determine the extent of the relationship 
between the stages of the crises management system with each 
other. 

This study aimed to identify the opinion of employees about the 
availability of a system of crises management at various stages, 
in order to determine the extent of preparedness and readiness in 
dealing with crises, as well as determine the extent of the 
relationship between the phases of crises management system 
with each other. 

The study aimed to the statement of the impact of demographic 
factors (age, length of service, gender, and training courses) on 

 



 

287 
 

the views of respondents on the effectiveness of crises 
management system in the company. 

Questionnaire was distributed to a random sample of (350) 
employees, questionnaires potable reached (289) questionnaire. 

From the results of the study, there is a severe lack of crises 
management system in the company in every stage of this system 
and in five stages combined, Leads to poor management of crises 
and disasters environmental. 

Observed in the study, there is no effect of demographic 
differences on the views of members of the sample and the result 
of the study is that the company targeted by crises and not 
prepared for it. 

Analysis showed the strengths and weaknesses of environmental 
crises and disasters management system and its relationship to 
the achievement of sustainable development. 

Accordingly, the recommended strategy has been put through the 
order of the elements of the most vulnerable and then strongest 
in each stage of the five stages and how to improve them to 
achieve sustainable development. 

It also recommended the need to work on rooting integrated 
approach to crises management, by increasing the provision of 
basic elements that characterize the successful management of 
crises in various stages. 
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Summary 

This study aimed to show the need for environmental crisis and 
disasters management as one of the pillars of sustainable 
development to achieve it goals .through environmental planning. 

It also aimed to identify trends about the availability of personnel 
for crisis management system at various stages and it down to 
determine the extent of preparedness and readiness that it enjoys 
in dealing with crises, as well as determine the extent of the 
relationship between the stages of the crisis management system 
with each other. 

The study aimed to the statement of the impact of demographic 
factors (age, length of service, gender, and training courses) on 
the views of respondents on the effectiveness of crises 
management system in the company. 
The study discussed these topics in five chapters as follows 

Chapter I discussed the general framework for the study and 
included a study problem, the importance of study, study 
objectives, study methodology, the determinants of study, earlier 
studies, and the study hypotheses. 

Chapter II discussed the general concepts of sustainable 
development and theoretical foundation. 
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Chapter III discussed Crisis Management Safety, Health and 
Environment general concepts and theoretical foundations. 

Chapter IV discussed crises and disasters general concepts and 
theoretical foundations. 

Chapter V the methodological framework for the study and the 
results of the analysis 

The researcher analysis of the questionnaire through the statistical 
program SPSS statistical tests were used the following: 

Percentages and duplicates, Cronbach's alpha test to see steady 
paragraphs resolution, Pearson's correlation coefficient to 
measure the sincerity of paragraphs, One-Sample Kolmogorov-
Smirnov Test, Test signal. Sign Test, Mann-Whitney test Mann-
Whitney, kruskal- Wallis Test 

After the analysis, interpretation and discussion of questions and 
test hypotheses was reached the following conclusions: 

1. Acceptance of the first hypothesis, the company have no 
ability to handle and manage the environmental crisis and 
disasters. 

2. Acceptance of the second hypothesis, there is statistically 
significant correlations between the phases of crisis 
management system to each other. 
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3. The third hypothesis was rejected, there is statistically 
significant correlations between the ability of management and 
deal with environmental crises and disasters and sustainable 
development of the petroleum wealth. 

4. Fourth hypothesis was rejected, since there are no statistically 
significant differences between the averages of the views of 
respondents on the effectiveness of crisis management 
system, which is attributable to the following demographic 
factors (training courses, age, length of service, sex). 

Analysis declare the strengths and weaknesses of environmental 
crises and disasters management and its relation to the 
achievement of sustainable development.  

Therefore, the recommended strategy has been developed 
through the prioritization of the weakest elements then the 
strongest in each stage of the five stages and how to improve 
them to achieve sustainable development. 

In light of these results, the researcher is recommended that give 
greater attention to the management of environmental crises  and 
disasters represented in five stages. 
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General recommendations in the field of search 

1. Promote a culture of natural disaster reduction, including trying
to prevent and mitigation, preparedness disasters.

2. Strong emphasis on disaster risk prevention.
3. Investment in the field of disaster risk reduction.
4. Conduct the evaluation, planning and implementation in a

comprehensive manner across all sectors.
5. Strengthen laws and policies for disasters.






