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 :عن المشرو ع. خمفية 1
 في الفقر مف التخفيف نحو المدني عالمجتم مؤسسات زيزعت" عمشرو  بتنفيذ فمسطيف مكتب - اإلسالمية اإلغاثة تقـو
 ـ2015 مايو مف بدء   شير 18 لمدة عالمشرو  ويستمر السويدية، FORUMSYD مؤسسة مف بتمويل ،"غزة عقطا
 ذلؾ في بما الفمسطيني المدني عالمجتم مؤسسات مف ددع وتقوية تطوير إلى عالمشرو  ييدؼ. ـ2016 أكتوبر لغاية

 ارؼعوالم بالميارات وتزويدىـ تدريبيـ خالؿ مف( NGOs)الحكومية غير والمنظمات ،(CBOs) ديةعالقا المؤسسات
 في اؿعف بشكل تساىـ أف يمكف التي والتنموية اإلنسانية األنشطة وتنفيذ تصميـ في ميةعوفا كفاءة أكثر لتكوف  الالزمة
 . غزة عقطا في الفقر حدة مف التخفيف

 
 امعال اليدف : 

 . " غزة عقطا في الفقر من التخفيف في لممساىمة المدني عالمجتم مؤسسات ميةعوفا كفاءة تحسين "
 

  المرجوة النتائج/  الخاصة األىداف : 
 . ايير الدوليةعالمدني إلى مستوى الم عالمجتم لمؤسساتارؼ والممارسات عمستوى الم عرف •
  عالمجتم والخطط التنفيذية لمؤسسات االستراتيجية الخطط في الفقر حدة مف التخفيف عموضو  تضميف •
  . المدني •
   مؤسسات في ودمجيـ والتنموي  اإلنساني ملعال في إشراكيـ خالؿ مف الجنسيف مف الشباب دور زيزعت •
 . المدني عالمجتم •

 المؤسساتي التطوير مجاؿ في المستيدفة المؤسسات الحتياجات وتحديد تقييـ ملع عالمشرو  يتضمفو 
Organizational Development حيث والتنموي  اإلنساني ملعال في قدراتيا لبناء التدريبية البرامج ناحية مف وكذلؾ 

 في متقدمة ميارات المؤسسات في ملعال طواقـ إكساب مىع مبني ومتقدـ متخصص تدريبي برنامج عالمشرو  يوفر
 :تشتمل والتي والتنموي  اإلنساني ملعال مجاالت
 والتنموي  اإلنساني ملعال: األولى الفئة •
 التنموية عالمشاري إدارة: الثانية الفئة •

 االستراتيجية الخطط تطوير/ةعمراج/دادعإ  أجل مف Coaching المؤسسات مىع اإلشراؼ خدمة عالمشرو  سيقدـ كذلؾ
مكانية أدائيا تحسيف ولضماف أفضل بشكل اإلنسانية اناةعوالم الفقر مف والتخفيف التمكيف مفاىيـ إدماج أجل مف  وا 

.المحمي عالمجتم حتياجاتا لتمبية أفضل بشكل الطارئة علألوضا لدييا االستجابة
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 مية لمتدريب الممتد لخمسة أيام:عة والفعاألىداف والنتائج المتوق 
 ةعنتائج التدريب المتوق أىداف اليوم التدريبي اليوم

اليوم 
 األول

 رؼ الغير تقميديعكسر الجميد والت -
 ات اليـو التدريبيعراض توقعاست -
 رض أىداؼ المحور التدريبيع -
حوؿ ضرورة زيز اتجاىات المشاركيف عت -

 وأىمية إدارة الكوارث
امة حوؿ عارؼ العإكساب المشاركيف الم -

 المصطمحات المستخدمة إلدارة الكوارث 
إكساب المشاركيف ميارة التصرؼ وقت  -

 الكارثة 
الكوارث  عمى أنوا عتركيز اىتماـ المشاركيف  -

 غزة وتبويبيا عفي قطا
 

ارؼ بتقديـ المدرب نفسو لممشاركيف ويبدأ عالت -
 كسر الجميد بتمريف 

ات التدريب عراض توقعباستيقـو  المدرب  -
  أسموب التدريب الحثي االستنباطيبواسطة  

زيز اتجاىات المشاركيف عبت المدرب أف يقـو -
 حوؿ ضرورة  و أىمية إدارة الكوارث 

المصطمحات المستخدمة  موضحا رضع تقديـ -
 ارث إلدارة الكو 

 تصاحب الظروؼ التي بمحاكاة المشاركوف  يقـو -
 يعالمجتم االضطراب مىع رؼعوالت الكارثة
 الكارثة وقت

  غزة عالكوارث في قطا عتبويب أنوا  -
اليوم 
 الثاني

تييئة المشاركيف لميـو التدريبي الثاني  -
 ريفيـ أىداؼ ومحاور التدريب لميـو عوت

تمكيف المشاركيف مف تحديد األخطار  -
 ية واإلنسانية عف الكوارث الطبيعالناتجة 

المشاركيف لمسناريوىات  عالتوصل م -
 المحتممة لتخفيف مخاطر الكوارث 

مى عرؼ عإكساب المشاركيف ميارة الت -
 الموارد المتاحة في المنطقة

 اممة في المنطقةعالمؤسسات ال عالتواصل م -

 عمى استرجاعيقـو المدرب بحث المشاركيف  -
ميق عاليـو التدريبي ويطمب مف المشاركيف الت

 ل عوالتفا
ية عف الكوارث الطبيعتحديد األخطار الناتجة  -

 واإلنسانية
أف يصبح  لدى المشارؾ اإلمكانية و القدرة في  -

ة و عف الكوارث الطبيعتحديد األخطار الناتجة 
 اإلنسانية 

محتممة لتخفيف مخاطر تشكيل سناريوىات  -
 الكوارث

 القات متبادلة بيف المؤسساتعتكويف  -
اليوم 

 لثالثا
تييئة المشاركيف لميـو التدريبي الثاني  -

 ريفيـ أىداؼ ومحاور التدريب لميـوعوت
مى ىرمية عرؼ عتمكيف المشاركيف مف الت -

ف ع، وتحديد األخطار الناتجة عالمجتم
 ية واإلنسانية عالكوارث الطبي

مى عرؼ عالمشاركيف ميارة التإكساب  -
 الموارد المتاحة في المنطقة

السناريوىات المحتممة لتخفيف مخاطر  -
 الكوارث وتوظيف الموارد 

 عمى استرجاعيقـو المدرب بحث المشاركيف  -
ميق عاليـو التدريبي ويطمب مف المشاركيف الت

 ل عوالتفا
, وتحديد األخطار  عة المجتممى ىرميعرؼ عالت -

 ية واإلنسانيةعف الكوارث الطبيعالناتجة 
أف يصبح  لدى المشارؾ اإلمكانية و القدرة في  -

 مى الموارد المتاحة في المنطقةعرؼ عالت
ادة تشكيل السناريوىات المحتممة لتخفيف عإ  -

 مخاطر الكوارث و توظيف الموارد 
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 اممة في المنطقةعالمؤسسات ال عالتواصل م - اممة في المنطقةعالمؤسسات ال عالتواصل م -

اليوم 
 عرابال

تييئة المشاركيف لميـو التدريبي الثاني  -
 ريفيـ أىداؼ ومحاور التدريب لميـوعوت

تغير اتجاىات المؤسسات المشاركة في  -
 تبني برامج تقميل مخاطر الكوارث

تمكيف المشاركيف مف تحديد مميزات الخطط  -
 يوبيا لتقميل آثار الكوارثعو 

الخطوط  عتمكيف المشاركيف مف وض -
ريضة لخطة تقميل آثار الكوارث في عال

 مميـعمجاؿ 
إكساب المشاركيف ميارة تشكيل لجاف  -

 يةعالحماية المجتم
 برامج تدريب المجاف عوض -

 عمى استرجاعيقـو المدرب بحث المشاركيف  -
ميق عاليـو التدريبي ويطمب مف المشاركيف الت

 لعوالتفا
تبنى برامج تقميل مخاطر الكوارث مف قبل  -

 المؤسسات المشاركة 
يوبيا لتقميل آثار عتحديد مميزات الخطط و  -

 الكوارث 
ريضة لخطة تقميل آثار عالخطوط ال عوض -

 مميـعالكوارث في مجاؿ 
ريضة  لتشكيل لجاف الحماية عخطوط  عوض -

 يةعالمجتم
 برامج تدريب المجاف عوض -

اليوم 
 خامسال

المشاركيف لميـو التدريبي الثاني تييئة  -
 ريفيـ أىداؼ ومحاور التدريب لميـوعوت

مل عتمكيف المشاركيف مف ميارات ال -
 ي في إدارة الكوارثعالمجتم

استراتيجيات  عتمكيف المشاركيف مف وض -
 استثمار المجاف في إدارة الكوارث

 عتمكيف المشاركيف مف محاكاة الواق -
ية في عالمؤسسي في بناء خطط قطا

مل المؤسسات المشاركة لتقميل عمجاالت 
آثار الكوارث لمحد مف أخطار الكوارث 

ميـ والصحة عأرزاؽ البشر والت –)األرواح 
 (والوباء

 عمى استرجاعيقـو المدرب بحث المشاركيف  -
ميق عاليـو التدريبي ويطمب مف المشاركيف الت

 ل عوالتفا
ي في إدارة عمل المجتمعاكتساب ميارات ال -

 الكوارث.
 استراتيجيات لمجاف في إدارة الكوارث عوض -
ية عالمؤسسي في بناء خطط قطا عمحاكاة الواق -

مل المؤسسات المشاركة لتقميل عفي مجاالت 
آثار الكوارث و الحد مف أخطار الكوارث 

ميـ والصحة عأرزاؽ البشر والت –)األرواح 
 (والوباء
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 يد التدريب:عموا 
 مي :ة كما يعة تدريبية موز عسا30ادؿ عبما ي يمتد التدريب لمدة خمسة أياـ

 اتعالسا المدة التدريب عمواضي الوقت
اليوم 
 األول

 تقديـ حوؿ مفاىيـ الكوارث.  -
 ىوجو( –مدخل إلدارة الكوارث )سنداي  -
 ض المصطمحات المستخدمة في إدارة الكوارثعشرح ب -
 محاكاة الكارثة -
 غزة عامة وتصنيفيا في قطاعالكوارث ال عأنوا  -
 ف الكوارث واحتمالية حدوثيا عاألخطار الناجمة  -

 
 يـو

 
6 
 

اليوم 
 الثاني

 مييا عرؼ عتخطيط المخاطر والت -
 تحميل الفئات األكثر ىشاشة  -
 أىـ االحتياجات الضرورية والتدخالت المطموبة -
 تخطيط الموارد )القدرات( -

 
 يـو

 
6 

اليوم 
 الثالث

في التخفيف مف آثار الكوارث )أصحاب المصمحة  عدة المجتمعىرمية قا -
 ( عالمجتم-عقادة المجتم-شركاء محميف-السمطات المحمية-الدولييف

 خطوات تطوير خطط إدارة الكوارث -
الكوارث واألخطار  عالبيئية( ، أنوا -المناخية-البشر عامة )صنعالكوارث ال عأنوا  -

 األمف الغذائي( -ميـعالت-ية الخاصة )حماية الناسعالقطا

 
 يـو

 
6 

اليوم 
 عالراب

 خطط إدارة الكوارث كبرنامج مؤسسي عكيفية وض -
 يوب خطط تقميل مخاطر الكوارثعمميزات و  -
 تمادىاعنماذج الخطط الرئيسة التي يمكف ا  -
 يةعالمجتم الحماية لجاف تشكيل -

 
 يـو

6 

اليوم 
 الخامس

 يةعآليات تشكيل لجاف الحماية المجتم -
 يةعالحماية المجتمأدوار لجاف  -
 يةعيوب لجاف الحماية المجتمعمميزات و  -
 استراتيجيات المؤسسات في تشكيل المجاف -
 ية إلدارة الكوارث واستخداـ النماذج في إدارة الكوارثعبناء خطط قطا -

 
 يـو
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  الطريقة والمنيج 
دة مسبقا مف عحسب كشوفات مة التدريب بتسجيل أسمائيـ عوصوليـ قا يقـو المشاركيف والمشاركات فور -

 فمسطيف.-قبل اإلغاثة اإلسالمية
وارث واألزمات ا بدء الدورة التدريبية في مجاؿ إدارة الكمن  ع، ماألوؿ  اليـو التدريبي عيفتتح منسق المشرو  -

دية في عفمسطيف مف مشاركة المؤسسات القا-ات اإلغاثة اإلسالميةع،شارحا أىداؼ الدورة التدريبية وتوق
 التدريب. 

 أسموب حيوي لكسر الجمود.ارؼ مستخدما عارؼ بتقديـ المدرب نفسو لممشاركيف ويبدأ بتمريف التعيتـ الت -
 والتي لممتدربيف الةعالف والمشاركة المدرب قبل مف التقديمية روضعال مف مزيجا   التدريب منيجية ستتضمف -

 .التدريب فتح المجاؿ لتبادؿ الخبرات والتجارب خالؿ شأنيا مف
ات التحاور ,والنقاشات عمجمو  مف خالؿ مميةعال التماريف األساسية بواسطة والميارات تطوير المفاىيـ سيتـ -

  .يةعالجما
 تطبيقيا دعب اإلسالمية لإلغاثة المؤسسات قبل مف التدريبي البرنامج في طاةعالم مميةعال إرساؿ التماريف سيتـ -

 .امميف في المؤسسةعال عم ومناقشتيا
 
 



    واألزمات ئ إدارة الطوار  –غزة"  عالمدني نحو التخفيف مف الفقر في قطا عزيز مؤسسات المجتمع"ت عضمف مشرو  2015 أكتوبر  

 

  ح
 

 :المحتوياتجدول 
 

 1 ................................................................................................................................... ..…مقدمة. 2

 2 ..................................................................................................... ..المستدامة بالتنمية الكوارث القةع.3

 2...................................................................................... والفقر الكوارث بيف القةعال 1.3

 2..................................................................................................... الفقراء لماذا 2.3

 2....................................................................................... والتنمية يةعالطبي الكوارث  3.3

 2............................................................................ تنموية ضرورة المادية األصوؿ تجديد 3.4

 2.................................................................................. يةعاالجتما األثار مىع التركيز 5.3

 3 ................................................................................................................................... .المخاطر. 4

 3................................................................................... .امةعال المخاطر مىع رؼعالت 4.1

 3................................................................................ .…: الكوارث حوؿ امةع مفاىيـ 2.4

 5............................................................................ . الكوارث فع الناتجة المخاطر عأنوا  3.4

 6..................................... .يةعالمجتم اليشاشة ومسببات والقدرات واألخطار الخطر بيف امةعال المفاىيـ 4.4

 6........................................ . المناخية التغيرات لمجابية ديلعوالت الكوارث مخاطر تخفيف بيف القةعال 4.5

 7 ...................................................................................................... .......المحيط عالمجتم استكشاؼ .5

 7............................................................................................ .عالمجتم خرائط رسـ 5.1

 7................................................................................................ .عالمجتم ىرمية 5.2

 7 ....................................................................................................................... ..ملعلم ىوغو إطار .6

 8........................................................................................... .األخطار خارطة رسـ 1.6

 8 ...................................................................................................................... والمسارات المخاطر .7

 8...................................................................................... : والموارد االخطار تخطيط 7.1

 9......................................................................................... : المرنة لمتدخالت أمثمة 7.2

 9............................................... :الميمشة الفئات مىع التأثير واحتمالية الكامنة األثار مىع رؼعالت 7.3

 10 ................................................................... :الكوارث مخاطر لتقميل المصاحبة ممياتعال 4.7

 10 .................................................................... .…الكوارث مخاطر لتقميل التخطيط خطوات .8

 11 ................................................................................ ....امةعال األخطار مىع  مثمة 1.8

 11 ................................................................................ . المحددة األخطار مىع  أمثمة 2.8

 11 ..................................................................... الخطر مىع بناء المحددة اتعالقطا تحديد 3.8

 12 ............................................................................................... : الموارد تحديد 4.8

 12 ........................................................................................ ….الكوارث فع الناتجة المخاطر مصفوفة .9

 13 ........................................................................................ .المخاطر تحديد خطة 1.9

 16 ..................................................................................................... ( :الموارد) القدرات تحديد خطة 2.9

 19 ................................................................................................................. ..……القصة أسموب.10

19 .................................................................................. : القصة أسموب مىع مثاؿ 1.10



    واألزمات ئ إدارة الطوار  –غزة"  عالمدني نحو التخفيف مف الفقر في قطا عزيز مؤسسات المجتمع"ت عضمف مشرو  2015 أكتوبر  

 

1 
 

 مقدمة 2.

زيز قدرات تمؾ عت دة برامج، يتـ تنفيذىا بيدؼػػعالمدني مف خالؿ  عمؤسسات المجتم تقـو اإلغاثة اإلسالمية بتقوية
ارؼ والميارات لمحاربة الفقر. عالمؤسسات والتي تضمنت برامج تدريب إلكساب منتسبي المؤسسات االتجاىات والم

ات الكوارث والتي غالبا ما تكوف ىذه اآلثار. إف عالقة الطردية بالتنمية المستدامة وبيف تبعوتيتـ اإلغاثة اإلسالمية بال
ات تمؾ عالج تبعيا، ولكف ىذا المنحى ال يعمرا  ضروريا  وقد يأخذ منحا إغاثيا  وقت وقو التخفيف مف آثار الكوارث أ

دالت عماؿ بما فييا فقد لألصوؿ، مما يزيد مف معالكوارث مف فقد لألرواح والممتمكات الشخصية والتدمير لبيئة األ
ية وحرمانيـ مف عجالت وزارة الشئوف االجتماميـ أرقاما  في سعديد منيـ وجعدد الفقراء وتكريس الفقر لمعالفقر وتنامي 
ديد مف الموارد والتي يمكف استثمارىا في وقف زحف عال عمل المستداـ، في الوقت ذاتو ىناؾ في المجتمعالحق في ال

مل ، وقد التيمت الكوارث مقدراتيـ ولو كانت بسيطة وذات مردود مادى عمى العديد ممف يممكوف القدرة عمى العالفقر 
 .بسيط 

 عالميا  باالىتماـ بإدارة الكوارث مف القدـ، وقد تنامى االىتماـ بإدارة الكوارث والحد مف األخطار الكامنة معىناؾ توجيا  
 .2011اـ عض الدوؿ اآلسيوية عكارثة تسونامي الذي ضرب الياباف وب

كػانوف الثاني/يناير 22ودة في قعة، المعامة التاسعني بالحد مف الكوارث، وفي جمستو العالمي المعففي المؤتمر ال
مى مواجية الكوارث، وأتػاح المؤتمر عات عبناء قدرة األمـ والمجتم2005-2015:مل ىيوغو عأقر إطار  2005،

ز المؤتمر عف والتعفرصة فريدة لمنيوض بنيج استراتيجي منتظـ لمحد مف بؤر الض مى الحاجة إلى عرض لألخطار وركَّ
مى حػفظ المبادئ عمى مواجية الكوارث وحدد طرائق الوصوؿ إلى ذلؾ. كما تـ التأكيد عات عبناء قدرة األمـ والمجتم

 عالواردة في استراتيجية يوكوىاما بوجاىتيا الكاممة في السياؽ الراىف، الذي يتسـ بزيادة االلتزاـ بالحد مف الكوارث؛ م
 1وارث. مل مف أجل الحد مف الكعأوليات لم عميو. وقد وضعض التحسينات عإدخاؿ ب

ػػػني عػػػالمي الثالث المعفي مؤتمر األمػـ المتحػػػدة ال2015-2030 ُتمد إطار ِسنداي لمحد مف مخاطر الكوارث لمفترة  عا 
ػة عفي مدينة ِسنداي، بمقاط2015آذار/مارس 18إلى 14قػػػد في الفتػػػرة مف عبالحد مػػػف مخاطر الكػػػوارث، الػػػذي 

د عتماد إطػار لمحػد مػف مخػاطر الكوارث لما بعبمثابة فرصة جديدة   أتيحت لمبمداف لكي تقـو باميػاغث، الياباف. وكػاف 
 2ممي المنحى.عيكوف مػوجزا  ومركزا  2015

كساب االتجاىات والمعنحف بدورنا نقـو ب في  عارؼ و الميارات لحد مخاطر الكوارث والتي غالبا ما تقعممية تدريب وا 
مف كل مؤسسة مشاركة نييا في تبني نيجا يخفف مف مخاطر الكوارث وأف عديد، ونأمل أف تمى وجو التحعغزة  عقطا
 ية .عميا مف الخطط االستراتيجية ليا كال  في مجاؿ رسالتو المجتمعتج

مى محاور رئيسة عغزة.  وقد قسـ التدريب  عفي قطا عدت حديتا كي توائـ الوضعلقد تـ االستفادة مف مادة تدريبية، أ 
 ة تدريبية .عسا 30ولمدة  يةعوفر 

                                                           
1
 إطار عمل هوغو 

2
 إطار عمل سنداي 
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 القة الكوارث بالتنمية المستدامةع .3
 القة بين الكوارث والفقرعال 1.3
 رض لمكوارث جزأ ال يتجزأ مف مكافحة الفقر.عالحد مف الت •
 قود.عية يمكف أف تدمر خالؿ لحظات ما تحقق مف مكاسب التنمية طواؿ عالكارثة الطبي •
 . افيعأطوؿ لمتويحتاجوف وقت الفقراء أشد المتضرريف  •
 الفقراء لماذا 2.3
 مى أرض ىي األكثر ىشاشة .عيشوف عادة ما يعالفقراء  •
 في مباف غير آمنة و تتوفر ليـ موارد ضئيمة  لحماية أنفسيـ . •
 وف االستمرار في كسب أرزاقيـ بدونيا.عممتمكاتيـ بسيطة وال يستطي •
 والتنمية يةعالطبي الكوارث  3.3

ديد مف عتبر الع, أما في الوقت الحالي تصدمة خارجية لـ يتسف التخطيط لياتبر الكارثة عتاضي القريب  كانت في الم
 . ية مف أولويات التنميةعالدوؿ أف الكوارث الطبي

 تجديد األصول المادية ضرورة تنموية 4.3
 ات ذات الصمة بالكوارث مثل:عتجديد األصول المادية كانت من أفضل نتائج المشرو 

 .يةعالبيوت المدمرة مف الكوارث الطبيمار عادة إ عإ  •
 .تأىيل المدارس ادةعإ  •
  .ادة وتأىيل المراكز الصحيةعإ  •
 .الطرؽ الرئيسية •
 .شآت المياه ، ومنشآت الصرؼ الصحيمن •

 ات ذات الصمة بالكوارث مثل:عتجديد األصول المادية حققت أفضل نتائج المشرو 
 .يةعيوت المدمرة مف الكوارث الطبيمار البعادة إ عإ  •
 .منشآت الصرؼ الصحيو الطرؽ الرئيسية، منشآت المياه ، ، الصحية  ادة تأىيل المدارس والمراكزعإ  •

 يةعمى األثار االجتماعالتركيز  5.3 
 :مى ثالث  مستوياتعيداف الفقراء ي واستعيتزايد االىتمام بالنواحي االجتما

 .اإلغاثة •
  .يشعال مار ويستخدـ فييا الفقراء لتحسيف سبلعالمساندة في اإل •
  .مل فييا الفقراءعات ناجحة يعالمساىمة في بناء مشرو  •

 



    واألزمات ئ إدارة الطوار  –غزة"  عالمدني نحو التخفيف مف الفقر في قطا عزيز مؤسسات المجتمع"ت عضمف مشرو  2015 أكتوبر  

 

3 
 

 (1مل رقم )عورقة 
 . المخاطر 4

 .امةعمى المخاطر العرف عالت 4.1
 األسئلة المطروحة المخاطر عأنوا

 ية في منطقتكـعف الكوارث الطبيعصف أىـ المخاطر التي قد تنتتج  يةعمخاطر الكوارث الطبي .1
1.  

2.  

3.  

الكوارث مف مخاطر   .2
البشر السياسية  عصن

 ات(عالنزا –)االحتالؿ 

 ف االحتالؿ عما ىي المخاطر الناجمة 
1.  

2.  

3.  

 ف تيديدات المناخية عما ىي المخاطر الناجمة  مخاطر التغيرات المناخية .3

 1.  

 2.  

 3.  

 4.  

 
 امة حول الكوارث:عمفاىيم  2.4

 مفيوم الخطر:
في األرواح أو  مادية أو نشاط بشري يمكف أف يكوف مضرا  وأف يؤدي إلى خسائر"حدث أو ظاىرة  رَّؼ الخطر بأنو:عي

تدىور  إلى ي أوعاالجتما أو إلى اختالؿ النشاط االقتصادي أو روح، أو إلحاؽ الضرر بالممتمكات،إلى اإلصابة بج
ية عطبي: ) در مختمفةمصاالبيئة. ويمكف أف تشمل األخطار الظروؼ الكامنة التي قد تمثل تيديدات مستقبمية ذات 

األنشطة البشرية( التدىور البيئي واألخطار ف عف الرطوبة الجوية و البيولوجية )أو ناتجة ع( وناجمة جيولوجية,
 . التكنولوجية
 التكيف: 

ة أو استجابة ألثار تمؾ المؤثرات بشكل عمية متوقعية استجابة لمؤثرات مناخية فعديل في األنظمة البشرية أو الطبيعالت
 يقمل مف الضرر أو االستفادة مف الفرص المتاحة. 
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 القدرات: 
ات أو المنظمات التي يمكف عوالتجم عتحشيد وتظافر كافة اإلمكانات والسمات مف قوة بشرية وموارد متاحة لممجتم

 , ميياعاالستفادة منيا لموصوؿ لألىداؼ المتفق 
خطط  عالمستويات ووض عمى جميعتقيػيـ قدرات الموارد البشرية الموجودة لمحد مف خطر الكوارث  •

  وبرامج 
 .لبناء القدرات استجابة لممتطمبات الحالية والمستقبمية    
مقة عوتنفيذ السياسات والبرامج والقوانيف والموائح المت عتحديػد أولويػات واضحة لتخصيص الموارد لوض •

 بالحد 
 .مستويات اإلدارة والميزانية عمى جميعات والسمطات ذات الصمة عالقطا عمف خطر الكوارث في جمي    
تماد سياسات محددة، والنيوض عات المحمية في الحد مف خطر الكوارث مف خالؿ ا عمشاركة المجتم •

  بإقامة 
 .يفعالشبكات، واإلدارة االستراتيجية لموارد المتطو    

 الكارثة: 
مى األرواح والنواحي المادية واالقتصادية عات يتضمف خسائر كبيرة وآثار سمبية عأو التجم عفي أداء المجتماضطراب 

 مى مواجية ىذه اآلثار باستخداـ موارده الذاتية.عالمتأثر  عأو التجم عوالبيئية التي تفوؽ قدرة المجتم
 :مى مواجية الكوارثعالقدرة 

ػػافي منػػػيا في الوقػػت عابيا  واحتوائيػػػا والتعمػى مقاومػة آثػػار األخطار واستيعما  عػة أو مجتمعقدرة نظػاـ أو جما
متحػدة لمحػد مػف مكتػب األمػـ اليا حفػظ وتجديد ىياكمػو ووظائفو األساسػية الضػرورية.)الة , بطرؽ منعالمناسػػػب وبطريقة ف

 .(مخػاطر الكوارث
 مخاطر الكوارث:

أو  عيشة والممتمكات والخدمات التي يمكف أف تصيب مجتمعالصحي وسبل الم عرواح والوضالخسائر المحتممة في األ
 . ما بسبب الكوارث في فترة زمنية مستقبمية محددة عتجم

 الحد من مخاطر الكوارث:
دارة ال  وامل المسببةعالمفاىيـ والممارسات الالزمة لمحد مف مخاطر الكوارث مف خالؿ الجيود المنيجية لتحميل وا 

 رض لألخطار وتخفيف قابمية االنساف والممتمكات لمتضرر.علحدوث الكارثة بما في ذلؾ الحد مف الت
 التحديات التي تطرحيا الكوارث: 

مى بقاء البشػر، وبخاصة الفقراء، وكرامتيـ عواقب وخيمة عمييا مف عف الكوارث وما يترتب عتتزايد الخسائر الناتجة 
مييا. ويمكف أف يكوف لمخاطر الكوارث ولمتدابير التي تتخذ في عبة الحصوؿ عالصيشيـ ومكاسب التنمية عوأسباب 

ف عكس. ويشير ذلؾ، مقترنا بزيادة بؤر الضعكس بالعمنطقة ما تأثير في المخاطر التي تواجييا منطقة أخرى، وال
ير المخطػط، وتنمػية المناطق االقتصادية، والتحضػر غػ -ية عالمتصمة بتغير الظروؼ الديمغرافية التكنولوجية واالجتما

، والتنافس الية مف المخاطر، والتخمف، والتدىور البيئي، وتقمب المناخ وتغيره، واألخطار الجيولوجيةعالتي تواجو درجة 
 . مى الموارد الشحيحةع
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 : التخفيف
والمنشآت المقاومة لإلخطار تشمل التقنيات اليندسية و  واقب السمبية المصاحبة لو.عالحدث وال عحصيمة احتمالية وقو 

 امة. عية العالسياسات البيئية الجيدة والتو  وكذلؾ
 : ريف اإلنذار المبكرعت 
مومات تحذيرية مفيومة وفي الوقت المناسب، لتمكيف األشخاص عداد ونشر معة مف القدرات الالزمة إلعجمو م

 .د وتتصرؼ بشكل مناسب وفي الوقت المناسب عات الميددة باألخطار لتستعوالمجتم
 داد:عاالست

 عنية لمتوقعات واألفراد والمنظمات المعرفة والقدرات التي تـ تطويرىا مف قبل الحكومة والمجتمعداد : المعمفيـو االست
تمد عي الخطرة.ل مف اآلثار المحتممة أو وشيكة الحدوث أو القائمة، لمحوادث واألحواؿ عافي بشكل فاعواالستجابة والت

أنظمة اإلنذار المبكر، ويتضمف أنشطة مثل:  عمى التحميل الجيد لمخاطر الكوارث وتوثيق الصالت معداد عاالست
لى التدريبات الـ، باإلضافة إعيق واإلخالء واإلترتيبات التنس عدات والمؤف ووضعالتخطيط لحاالت الطوارئ وتخزيف الم

 ـ المؤسسي والقانوني والمادي.عيجب أف تحظى بالدوالتماريف الميدانية. وىذه األنشطة 
 

 .ن الكوارثعالمخاطر الناتجة  عنواأ 3.4
 ل البشرعالكوارث بف: 
 الفالحيف النساء ىشاشة األكثر الفئات الناس ممتمكات تدمير البشر أرواح الحروب
 ةعالمجا
 

 الفردي االقتصاد تدىور القسري  التيجير
 والقومي

 األطفاؿ السف وكبار الشيوخ
 

 الحيوانية الثروة مربي

 
 مناخيةالكوارث ال: 

 عالصقي السيوؿ والفيضانات
 واصفعالرياح وال ةعدرجات الحرارة المرتف

 .سنويا عوىي قد تق مالحظة :
 الفئات األكثر ىشاشة 

 .سكاف المناطق المنخفضة •
 .(ة مكشوفة دواجف، أرانب النحلعيف ومربي الثروة الحيوانية )دفيئات وزرا عالمزار  •

 يةعطبيالكوارث ال. 
 .الزالزؿ  •
 .البراكيف •

 .: وىي نادرة الحدوثمالحظة 
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  السكان وخاصة عطار , جميرضة لألخعاألكثر: 
 البناء بسيطة البيوت أصحاب ممتمكات الفقراء السكاف عجمي أرواح

 يةعاالجتما المصالح الفقراء تشغل والتي االقتصادية األصوؿ
 النساء الشيوخ األطفاؿ
 طمبة المدارس المرضى

 

 

 البيئية األخطار. 
 النفايات مكبات اليواء تموث الشرب مياه تموث

 الصحي الصرؼ القمامة تراكـ الخضراء المناطق نقص
   

 األخطار الوبائية 
  أصحاب رضة لألخطارعاألكثر :        

 السرطاف الكبد أمراض مزمنة أمراض
 مستوطنة غير أمراض أمراض مستوطنة

 
 ية.عامة بين الخطر واألخطار والقدرات ومسببات اليشاشة المجتمعالالمفاىيم   4.4

 وعنو  التيديد
 أخطار الزالزؿ

 خطر القمة في األرزاؽ
 قدرات نظاـ اإلنذار المبكر

 فعمسبب لميشاشة والض الفقر
 أخطار اتعالصرا 

 خطر التيجير القسري 
 فعمسبب لميشاشة والض يةعمحدودية الحماية المجتم

 قدرات ميـعمستويات الت عارتفا
 أخطار النفايات النووية

 

 .ديل لمجابية التغيرات المناخيةعتالقة بين تخفيف مخاطر الكوارث والعال  5.4
 

 

 

 

 

 

 

ف عزباده المرونة وتقميل مناطق الض
مى المدى عتجاه التغيرات المناخية 

المتوسط والطويل مف االلتزامات مثاؿ 
 عالتنو مقياس زيادة مموحة مياه البحار 

الحيوي قل وزادت االمراض الحساسة 
 لتغيرات المناخية

ف عزادت المرونة وقممت الض
ات عواليشاشة في المجتم

ات البشرية، عالناتجة مف النزا 
وثوراف البراكيف واالخطار 

ف الحوادث عالناتجة 
 يةعالصنا

تزيد المرونة وتقمل اليشاشة 
ف تجاه الزالزؿ والفيضانات عوالض

واصف والرياح عوالة عوالمجا
 ف التغيرات المناخيةعالناتجة 

 ديل في الكوارث المناخيةعالت تقميل مخاطر الكوارث
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 .المحيط عاستكشاف المجتم 5
بر عينة عية معالقات اقتصادية واجتماعينة وضمف عيش في منطقة جغرافية معة مف الناس تعىو مجمو  عالمجتم

رضة عات األخرى ، فيي عف المجتمعوأنماط حياة تتميز القات عمكنتيا مف تشكيل خبرات و  فترات زمنية متتالية
ات المحمية مثميا مثل عا لما تواجيو مف تيديدات داخمية وخارجية. مف ناحية أخرى المجتمعوالتحالف وذلؾ تب علمصرا 
مر، عا الختالؼ الطبقة، العدي تبي واالقتصاعوامل التمييز االجتماعالقات الناس فييا عكس عالكبير ت عالمجتم

 رؽ، الوالء السياسي أو الديني. عالجنس، ال
 .عرسم خرائط المجتم 1.5

مى موارد عرؼ عالمحمي لمت عالقة بالمجتمعذات ال عالمواق عمف المفيد والضروري جدا أف تتـ رسـ خريطة يدوية لجمي
 مى :عوتحتوي الخرائط  عالمجتم

 آبار المياه المساجد المدارس
 األسواؽ.....الخ المالجئ محطات الوقود

 .عىرمية المجتم 2.5
دية والسمطات المحمية عوالشركاء المحميوف )المؤسسات القا عالمحمي وقادة المجتم عمف المجتم عتتكوف ىرمية المجتم
 .والشركاء الدوليوف( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مل عطار ىوغو لمإ 6
 األولويات التالية:-ىوغو-مل عيتناوؿ إطار 
 .دة مؤسسية صمبة لمتنفيذعمى قاع عتأكد مف الحد مخاطر الكوارث ىو أولوية وطنية ومحمية م :1أولوية رقم 
 زيز اإلنذار المبكر. ع: تحديد وتقييـ ورصد مخاطر الكوارث وت2أولوية رقم 
 .المستويات عمى جميعميـ لبناء ثقافة السالمة والتأقمـ عرفة واالبتكار والتعاستخداـ الم :3أولوية رقم 
 .واملعتقميل المخاطر الكامنة ال :4أولوية رقم 
 المستويات. عمى جميعالة عداد لمكارثة واالستجابة الفعزيز االستعت :5أولوية رقم 

 
 
 

 عأفراد المجتم

 عقادة المجتم

 الشركاء المحميون 

الوطنيةالسمطات   

 الشركاء الدوليون 
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 .األخطاررسم خارطة   1.6
 االخطار في مخطط ورقي؟ عوض عىل تستطي
 ؟االخطار في جدوؿ المخاطر عوض عىل تستطي

 .المخاطر والمسارات 7
 .ف مف الكوارث والمخاطر الكامنة فيو وتغيير المسار لمتنميةعرفة مسببات الضعيكمف تقدير المخاطر في م

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 :تخطيط االخطار والموارد 1.7

مخاطر الكوارث ال يمكف تغيرىا ولكف يمكف الحد مف المخاطر الكامنة فييا سواء أكانت انسانييو أو تنموية في 
 تياعطبي

 

 

 

 

 

 

  

الحد 
من 

 الحد من المخاطر 

تدخالت 
قصيرة 

المدى حتى 

شهور 6  

تدخالت 
متوسطة  

 12-6المدى 

 شهر

تدخالت 
طويلة   

فوق  -المدى

شهور 12  
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 :أمثمة لمتدخالت المرنة 2.7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مى الفئات الميمشة:عمى األثار الكامنة واحتمالية التأثير عرف عالت 3.7 

 يفعمى الفئات/ كبار السف/ أطفاؿ/ مزار عاألثر  احتمالية
 مى الفئةع% 1 سنة 100تحصل كل 
 مى الفئةع% 25 سنة 75تحصل كل 
 مى الفئةع% 50 سنة 50تحصل كل 
 الفئةمى ع%  75 سنة 25تحصل كل 
 مى الفئةع%  90 سنوات 10تحصل كل 

 مى الفئةع% 100 تحصل كل سنة
 

 

 

 

 

 

 القدرة التحولية:
مػػػػػػى خمػػػػػػق عالقػػػػػػدرة أو القػػػػػػدرة 

نظػػاـ أو أسػػػموب جديػػد لتغييػػػر 
كممػػػػػػػػا  عنمػػػػػػػػط حيػػػػػػػػاة المجتمػػػػػػػػ

ت الظػػػػػػػروؼ لمتكيػػػػػػػف عاسػػػػػػػتد
بشػػػكل دائػػػـ لمبيئػػػة الجديػػػدة أو 

 . تغيير البيئة

 مى التكيفعالقدرة 
ديل التػػػػػػػػػدريجي ألنمػػػػػػػػػاط عػػػػػػػػػالت

ل آثػار عػوالنظـ التي تجالحياة 
اإلجيػػػػػػػػػػاد أو الصػػػػػػػػػػدمة أقػػػػػػػػػػل 

الجديػػدة  رضػػة فػػي المسػػتقبلع
 . أو تغيير البيئة

 :ابيةعاالستي القدرة
ف االسػػػػػػػػػتراتيجيات عػػػػػػػػػبػػػػػػػػػارة ع

مػػػػػػف خالىػػػػػػا  عوالتػػػػػػي تسػػػػػػتطي
ات المحميػػػػػة عػػػػػاألسػػػػػر والمجتم

والػػػػػػنظـ حمايػػػػػػة أنفسػػػػػػيـ مػػػػػػػف 
مػػى عالصػػدمة وتخفيػػف آثارىػػا 

 .نمط حياتيـ 

 اخطار الكوارث
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 مميات المصاحبة لتقميل مخاطر الكوارث:عال 4.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .خطوات التخطيط لتقميل مخاطر الكوارث 8

 :شر خطوة يوضحيا الشكل التالي عممية التخطيط لتقميل مخاطر الكوارث في ثالثة عتمر 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقليل 

مخاطر 

 الكوارث

 المرونة

 التكيف

اإلنذار 

 المبكر

 التخفيف  الجهوزية 

لى االخطار عرف عالت-1

 امةعال
لى االخطار عرف عالت-2

 المحددة
تفهم الخطر حسب   -3

 عالقطا

 عحدد محتوى القطا  -4

 المتصل بالخطر

 حدد القدرات المتصلة-5

 بالخطر 

ف عحدد مسببات الض -6

 بالخطرالمتصلة 

 

 اقترح النشاطات -7

 

 اقترح النشاطات -8

 

 اقترح التدخالت -9

 

اقترح التدخالت  -10

 نقوديةعال

رف مسببات التهجير عالت-11

 القسري
 حدد األولويات-12

 ة الخطةعنشر ومراج-13
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 امة. عمى األخطار العمثمة أ1.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .المحذدةلى األخطار عأمثلة    2.8

 

 لى الخطرعات المحذدة بناء عتحذيذ القطا  3.8

  عمى كل قطاعيا بناء عيجب تحديد األخطار الخاصة قطا •
 اتعالقطا : 

  

 الحماية

 التعليم

 األمن الغذائي

 المياه

 الصحة والتغذية

 المأوى
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 تحذيذ الموارد :  4.8

ند الخطر تشغل حيزا مف االستنباط عف ,وىذا ألف  الموارد عمى مسببات الضعرؼ عيبدو أف الموارد قد تختار قبل الت
 . كسيةعى استجابات عكوف الموارد إيجابية، ومرضية ولكف بيذه الحالة غالبا ما تستدقمي ، عال

 شكل الموارد      
  .قدرات الحاكمية •
 .قدرات بيئية •
 قدرات اقتصادية. •
 .يةعاجتما •
 مستويات الموارد 
  .عالمجتم •
 .ديةعالمؤسسات القا •
  .البمديات •
 .يةعاجتما •
 .الدولة •
 .المؤسسات األممية والدولية •

 

 .ن الكوارثعمصفوفة المخاطر الناتجة  9
  مدة وصفينعأ 9مصفوفة المخاطر من تتكون: 

 .الخطر عمود األوؿ: الصف األوؿ لنو عيخصص ال •
 .مود الثاني:  الصف األوؿ ألسباب الخطرعال •
 .فعالمات الضعمود الثالث الصف األوؿ :عال  •
 .الصف األوؿ: كيفية تفادي الخطر عمود الرابعال •
  .الصف األوؿ : اإلجراءات المقترحة مود الخامسعال •
 .عمود السادس الصف األوؿ : أولويات المجتمعال •
 .الصف األوؿ : الوقت الالـز عمود السابعال •
 .مود الثامف الصف األوؿ : آثار الخطرعال •
 .: المؤسسات الشريكةعمود التاسعال •
 .(ممحقات التدريبمود  )انظر عمومات الخاصة بكل برأس كل عأما الصف الثاني فيخصص لمم •
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 .خطة تحذيذ المخاطر  1.9

 الحروب. 
 

كيفية ثفادي  فعالمات الضع أسباب الخطر الخطر

 املخاطر

املؤسسات  آجار التشرد الوقت  عأولويات املجتم إلاجراءات املقترحة

 الشريكة

ب
و ر

لح
ا

 

        

 

 

 

 

 

 

 



    واألزمات ئ إدارة الطوار  –غزة"  عالمدني نحو التخفيف مف الفقر في قطا عزيز مؤسسات المجتمع"ت عضمف مشرو  2015 أكتوبر  

 

14 
 

 .الفيضانات 

كيفية ثفادي  فعالمات الضع الخطرأسباب  الخطر

 املخاطر

املؤسسات  آجار التشرد الوقت  عأولويات املجتم إلاجراءات املقترحة

 الشريكة

ت
انا

ض
في

ال
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 .التغيرات المناخية 

 

المات ع أسباب الخطر الخطر

 فعالض

كيفية 

ثفادي 

 املخاطر

إلاجراءات 

 املقترحة

أولويات 

 عاملجتم

 املؤسسات الشريكة التشردآجار  الوقت 

ية
خ

نا
امل

ت 
يرا

تغ
ال
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 خطة تحديد القدرات )الموارد( :  2.9
 .الحروب 

رقم 
 الخطر

مم بيذه عمن ي الوصول لمموارد الموارد
 الموارد

اإلجراءات 
المقترحة لتقوية 

 الموارد

القة الموارد ع الزمن عاوليات المجتم
 بالمخاطر

 رقم الخطر

وب
حر

ال
 

 قبل الكارثة   
 
 
 

 أثناء الكارثة
 
 
 
 

 د الكارثةعما ب
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 لفيضانات ا 

 

 

 

رقم 
 الخطر

مم بيذه عمن ي الوصول لمموارد الموارد
 الموارد

اإلجراءات 
المقترحة لتقوية 

 الموارد

القة الموارد ع الزمن عاوليات المجتم
 بالمخاطر

 رقم الخطر

ا
ات

ضان
لفي

 

 قبل الكارثة   
 
 
 

 أثناء الكارثة
 
 
 
 

 د الكارثةعما ب
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 التغيرات المناخية 
 

 

 

 

 

رقم 
 الخطر

مم بيذه عمن ي الوصول لمموارد الموارد
 الموارد

اإلجراءات 
المقترحة لتقوية 

 الموارد

القة الموارد ع الزمن عاوليات المجتم
 بالمخاطر

 رقم الخطر

ال
خية

منا
ت ال

غيرا
ت

 

 قبل الكارثة   
 
 
 

 أثناء الكارثة
 
 
 
 

 الكارثة دعما ب
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  .أسموب القصة  10
اـ( وتحديدا خطر )الخطر عأخطار )الخطر ال عاني المجتمعي دة بأسموب قصصي كالتالي:عيمكف أف تصاغ طمب المسا

ني أف )ذكر الفئة األكثر عنا يعي( في مجتمعمييا النقص في) الخطر األصغر القطاعي( مما يزيد مف أخطار مترتبة عالفر 
القة(التي يمكف توظيفيا في ىذا عذات ال عنا يمتمؾ مف)ذكر قدرات المجتمعأف مجتم فا( سوؼ )ذكر الخطر المباشر(عض

ميو نحتاج الموارد التالية:)ذكر الموارد عي )كاف سببيا( ونحتاج )لالىتماـ ب( و عف المجتمعمما بأف مسببات الضعالخطر 
 . الضرورية(

 : مى أسموب القصةعمثال   1.10
أخطار الحرب وتحديدا خطر تدمير الخطوط الناقمة لممياه مما يزيد مف أخطار الوصوؿ لممياه النظيفة،   عاني المجتمعي
امل عرضة لإلسياؿ  والجفاؼ ، أف األميات لدييف الخبرة في التعني أف االطفاؿ أقل مف خمس سنوات  سوؼ يكونوا عي
ف عمما بأف مسببات الضعحبوب ومحاليل مكافحة الجفاؼ. والتي يمكف توظيفيا في الحد مف آثار  ىذا الخطر.   عم

مى مستوى البيوت عقيـ  المياه عي كاف سببيا نقص في المحاليل وحبوب مكافحة الجفاؼ. ونحتاج لالىتماـ بتعالمجتم
 مى استخدامو .عألميات ميو نحتاج الموارد التالية: كميات مف الكمور وتدريب اعو 

 ل؟عماذا ستف:  في نياية التدريب  11
 مل؟عود لمؤسستؾ ناقال أىمية إدارة الكوارث لفريق العىل ست 
 ىل ستشكل فريقا لمحماية؟ 
 ىل ستوصي بإدخاؿ خطط إدارة الكوارث ضمف خطتكـ االستراتيجية؟ 
 أخبرني متى شئت؟ 
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