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نائب األمني العام للمنظمة الدولية للحامية املدنية والدفاع املدين

امللخص

ريا من التيســر إال أن
التقدم العلمي والتقني يف خمتلف األصعدة حقق كث ً
املفاجآت تبقى حارضة ومتوقعة ،ومثال ذلك كارثة (فوكوشــيام) اليابان
وما ســببه ذلك التسونامي من األرضار والدمار واخلســائر يف املال والعتاد واألنفس؛
حيث بلغت اخلســائر املادية  175مليار دوالر يف عام 2016م مرتفعة من  66.5مليار
دوالر عام 2015م.

فالكارثة حدث مفاجئ غالب ًا ما يكون بفعل الطبيعة ومن ســاته الرسعة يف تتابع
األحداث وشدة القوى وفقدان السيطرة والقصور يف التحليل ،وقد اجتهت األنظار إىل
كيفية تسيري الكارثة عرب جمموعة من اخلطط وختصيص كافة موارد الدولة املادية والبرشية
ملواجهة الكارثة عرب ثالث مراحل أساسية:
مــا قبل الكارثة باختاذ جمموعة من االحتياطات واإلجراءات القانونية والتنظيمية
وعرصنة القوانني وتطبيق املواصفات ودراســة الكــوارث املتوقعة وأخطارها وتوعية
املواطنني باملخاطر وكيفية الترصف جتاهها.
ويف أثناء الكارثة باختاذ القرار املناســب يف مكان الكارثة من حيث :حتديد املكان
وحرص السكان واملنشآت احليوية والسيادية واملناطق املجاورة املهددة ودرجات اخلطر
وتقدير األولويات باإلنقاذ واإلســعاف والتواصل اإلعالمي املناسب وإجراء التنسيق
بني األجهزة املعنية وضبط النفس والبعد عن االرتباك والرتدد.

أما بعد الكارثة وهي مرحلة مهمة بحرص املســاكن واملنشآت املترضرة ،وعالج املصابني
وإصالح املرافق العامة (الكهرباء ،الغاز ،املياه ،الطرق ،املدارس واملستشفيات ..إلخ) والتعامل
مــع الوفيات وإيواء املنكوبني يف أماكن آمنة وتوفري كافة املســتلزمات هلم هبدف إعادة التوازن
واحلياة الطبيعية إىل منطقة الكارثة وهذا حيتاج إىل خطط شاملة تشارك فيها قطاعات عديدة.
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مقدمة
إن التطور العاملي امللحوظ واملتسارع عىل مجيع األصعدة االقتصادية واالجتامعية ويف
كافة املجاالت خاص ًة اجلانب التكنولوجي منه يعكس مدى التقدم الذي وصل إليه العقل
البرشي .وعىل الرغم من هذه الثقة إال أننا نظل عرضة للمفاجأة الطبيعية والتي ال تفرق
بني أرض خمرضة وأخرى قاحلة ،منطقة عامرة وأخرى نائية ،دولة غنية وأخرى فقرية.

ولعــل أحد أكرب األدلة عىل هذه املقاربة كارثة فوكوشــيام (اليابان) عندما رضب
زلزال شواطئها متسب ًبا يف تسونامي مدمر أدى إىل تلف جزء من مربدات املفاعل النووي
لتلك املدينة .وعىل الرغم من رسعة تدخل فرق اإلنقاذ املختلفة لليابان والتخطيط املتميز
والوعي العــايل للمواطنني ،الذي حال دون وقوع مأســاة برشية حقيقية ،إال أن هذه
التجربة تظل خري دليل عىل عجز اإلنسان أمام مفاجأة الطبيعة؛ فعندما ترضب الطبيعة
عاجزا أمام
بمخالبها ،يصبح اإلنســان ،بغض النظر عن إمكانياته النظريــة والعملية،
ً
قوهتا ،فريمز هلذه الظواهر الطبيعية بمصطلحات اخلوف واحلرية ككلمة «خلل ،معضلة
أو مشكلة ،إلخ» ومهام كانت التسمية أو حجم تأثريها ،يظل العبء األكرب للتعامل مع
هذه الظواهر مسؤولية الدولة؛ ومن هنا نستطيع أن نعي رضورة تزويد الدول املختلفة
بخطط إســراتيجية وتسليح فرق التدخل باإلمكانيات التكنولوجية املطلوبة لإلسهام
يف ختفيف رضر الكوارث بشتى أنواعها.
فعند حــدوث الكارثة ختلق األزمة يف اآلن نفســه ،وكلــا ازداد حجم الكارثة
ازدادت وترية األزمة مما يقود الدولة/الدول املترضرة إىل خسائر باهظة يف املال والعتاد
واألرواح ،ففي الوقت الذي تقدر فيه اخلسائر املادية بام يقارب  175مليار دوالر خالل
عــام 2016م بعد أن كانت  66.5مليار دوالر يف ســنة 2015م ،أي أكثر من ضعف
املبلغ يف أقل من سنة واحدة فقط ،ترمي هذه الكوارث بظالهلا عىل حياة أكثر من 200
مليون إنسان مترضر .ومع تصاعد أعداد هذه الكوارث واختالف أرضارها وجب عىل
املجتمع الدويل تكثيف جهود التعاون املحيل واإلقليمي والدويل.
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ما املفهوم العام للكارثة؟
هي حدث مفاجئ ،غالبا ما يكون بفعل الطبيعة ،هيدد مصالح املجتمع االجتامعية
واالقتصادية ،وخيل بالتوازن الطبيعي واالســتقرار االقتصــادي للدول .عىل الصعيد
اليومــي ،فإن الكارثة من شــأهنا أن تربك بل تشــل احلياة اليوميــة للمواطن .وتتنوع
الكوارث يف أنواعها وأشكاهلا ،فمنها ما يرى ويستشعر كالرباكني واألعاصري والسيول
والعواصف الثلجية ،ومنها ما ال يرى ولكن يستشــعر كالزالزل واالحتباس احلراري،
ومنها ما ال يرى وال يستشعر كاالنبعاثات النووية والتفاعالت الكيميائية ،ومجيع ذلك
قادر عىل خلق أزمة حقيقية بل كارثة إنسانية.

ما سامت الكارثة؟

 -رسعة وتتابع أحداثها.

 الدرجة العالية من التوتر وفقدان السيطرة عىل الفرد واملجموعة. -الضغط النفيس والعصبي والترصفات غري الطبيعية.

 -خلل يف حتليل البيانات واملعلومات اخلاصة بالكارثة.

 -التحدي الكبري للمسؤولني يف رسعة التدخل وتنظيم قوافل اإلغاثة والتكفل باملصابني.

 -تستوجب ابتكار أساليب ونظم مواجهة غري مألوفة واالستعانة بالتجارب الدولية.

 -تستوجب توظي ًفا أمثل للطاقات واإلمكانات املتاحة.

 تتطلب نظام اتصاالت عىل مســتوى عال جدً ا وشبكة إعالمية موحدة وفوريةللتوعية والطمأنينة وإعطاء املعلومة احلقيقية.
 -مواجهة اإلعالم املوازي واإلشاعات الزائفة ووضعها يف حيز التنفيذ.

كيفية إدارة وتسيري الكارثة

اجتهت األنظــار إىل علم إدارة الكارثة ،وأصبحت من العلـــوم التي تتناوهلا
كثري من الدراســـات العلمية ،فهي عبارة عن جمموعـة اخلطط التي تستهدف املواجهة
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والتصدي للكارثة مما يقلل من حجـم اخلسائر إىل احلد األدنى ،بأقل جهد ويف أقل وقت،
وبأقل تكلفة وذلك يف حـدود اإلمكـانـات املتاحـة.

تتكون هذه اإلدارة عادة من جممـــوعة إدارييـــن يقومون بعمليـــة اإلدارة،
ويكونون عىل مستوى عـال من التـدريـب عىل مواجهة الكارثة ،التي من خالهلـا تتحقـق
استجابة رسيعـة وفعـالـة تستهدف ختفيف أخطار الكارثـة ،باالستعداد املسبق هلا مما حيد
من آثارهـا التدمريية ويقلص من أرضارها ويوفر املساعدات واملعونات الالزمة إلعادة
احلياة الطبيعية إىل املناطق املنكوبة ،فالكارثة ال ُترد ولـكـن يمكـن التدخـل بام خيفـف
من حـدتـهـا.

ما مبادئ إدارة وتسيري الكارثة؟
 تســخري كافة موارد الدولة والقطاع اخلاص وإصــدار إعالن املنطقة املترضرةمنطقة منكوبة.
 -مبدأ التخصص وتقسيم العمل حسب املهام واالختصاصات املربجمة مسب ًقا.

 -مبدأ السلطة واملسؤولية التي جيب أن متارس من خالل املركز القيادي والعمليايت وامليداين.

 مبدأ الثواب والعقاب ،فإن احرتام أي نظام جيب أن يكون مقرونا باجلزاء الرادعملن خيالفه واملكافأة املجزية ملن حيرتمه.

 -مبدأ وحدة األمر والتوجيه ،وإال حدث التضارب الذي يشيع االضطراب والفوىض.

 -مبدأ إخضاع املصلحة الفردية للمصلحة العامة.

 -مبدأ التسلسل اهلرمي ،وتدرج القيادات حسب املهمة واملسؤولية.

 مبدأ الرتتيب؛ أي وضع كل يشء يف مكانه املناسب سواء كانت أجهزة أو أفرا ًداأو معدات أو مساعدات ...ألن ذلك يؤدي إىل حسن األداء.

 مبدأ املساواة بمعنى العدل يف معاملة املترضرين واملنكوبني ،إذ جيب أن حيصل كلمترضر أو منكوب من الكارثة عىل حقه من العالج واإليواء والغذاء والتكافل النفيس.
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 -مبدأ روح اجلامعة ،إذ ليس يف صالح تسيري الكارثـة أن يسودهـا عكس ذلك.

 إرشاك املجتمــع املدين وتأطريه وتنظيمه حتت قيــادة إدارة الكوارث ملنع تفيشالفوىض.

ما خطوات إدارة وتسيري الكارثة؟
 التنبؤ بمســار األحداث ،بمعنى توقع أسوأ االحتامالت التي يمكن أن حتدث،وذلك من أجل توظيف كافة اإلمكانات واملوارد املتاحة واستخدامها االستخدام األمثل.
 وضع اخلطط ،حيث يتم وضع اخلطط بنا ًء عىل املعلومات املتاحة ووضع البدائلالتي تضمن املسار يف أرسع وقت ممكن ثم حتديد األولويات.
إحصاء مسبق لكافة اإلمكانيات املادية والبرشية املتوفرة لتسخريها يف أثناء الكارثة.
التنفيذ ،حيث ال بد أن تتميز اخلطط باملرونة ،حتسبا للمتغريات املتوقعة.

ما مراحل تسيري الكارثة؟
يقـــوم منهج تسيري الكارثـــة عىل التنبؤ املستقبيل الذي يتم مـن خالله وضع
خطط احتواء الكارثة إذا وقعـت والتخفيف من حـدة آثارها لذلك فإن تسيري الكارثة
يشمل ثـالث مراحـل أساسية هي:
 -ما قبل الكارثة.

 املواجهة يف أثناء الكارثة. -ما بعد الكارثة.

ما مراحل ما قبل حدوث الكارثة؟
اختاذ جمموعة من االحتياطات واإلجراءات القانونية والتنظيمية للحد ما أمكن من
مسببات الكارثة أو التقليل من خماطرها ،أي اإلجراءات الوقائية حيث جيب.
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عرصنة القوانني والنظم.

احرتام القوانني التي حتدد مواصفات البناء ملختلف املشاريع واختيار األماكن بعد
دراسة مسبقة.
دراسات تشمل نوعية الكوارث أو األخطار التي من املتوقع حدوثها باملنطقة من
ناحية قوهتا التدمريية ،مداها اجلغرايف بالنسبة للمنشآت املهمة واحليوية.

توعية املواطنــن وتزويدهم بكل املعلومات املتعلقة باخلطر وكيفية الترصف عند
حدوثه ،وغرس ثقافة اخلطر واألمن لدى املواطن عن طريق الوسائل املختلفة كاإلعالم
واملدارس واجلمعيات الثقافية وغريها.
مالحظة:

إن عـــدم اختاذ هذه اإلجراءات يشكـل أمـــر ًا يف غايـة اخلطورة وال يمكن أن
يرتك ذلك للعشوائية واالرجتال؛ إذ آن األوان أن نامرس املنهـــج العلمـي يف مواجهـة
الكـارثـة وأال نفيق بعد حدوث الكارثة بل قبلها لتويل االهتامم بمراجعة كـل ما يتعـلـق
بجـانب التنبـؤ بحدوثهـا.

ما مراحل املواجهة (أثناء الكارثة)؟
تعتمد املواجهة الناجحة ىف أثناء الكارثة عىل العوامل التالية:

إن مشــكلة اختاذ القرار املناسب ويف الوقت املناسب هي أهم ما يعاين منه مسريي
الكارثة ،و لعل اختاذ القرار الســليم يتوقف أو ً
ال و أخري ًا عىل دقة املعلومات التي تعترب
األساس األول يف اختاذ القرار املناسب و ليس القرار الرسيع و املندفع ،لذا وجب أن نكون
بصــدد جهاز معلومات عىل جانب كبري من الدقة يمكن أن يقدم البيانات و املعلومات
املطلوبة يف أرسع وقت و بأدق صورة.

ومن هـذه املعلومات املطلوبة التي تساعد يف اختاذ القرار املناسب يف الوقت املناسب:
 -حتديد منطقة الكارثة مع دقة املعلومات.
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 عدد السكان املهددين بالكارثة وكافة اهلياكل. -املنشآت احليوية والسيادية.

 -املناطق املجاورة املهددة باخلطر.

 -درجات اخلطر ،وذلك لتوجيه اإلمداد واإلنقاذ التوجيه السليم واملناسب.

 مدى القدرة عىل حتديد املناطق التي ســتكون هلا األولوية يف اإلسعاف وحجمونوعية األجهزة واملعدات التي سيتم إرساهلا للمواجهة.

 الرسعة التي يتحرك هبا اإلعالم ،وذلك لتهدئة األشخاص وطمأنتهم وتوجيههمإىل املناطق اآلمنة وإرشادهم إىل األساليب والطرق التي تؤمن حتركهم وانتقاهلم لتأمني
أنفســهم وذوهيم لذلك فإن عىل أجهزة اإلعالم :أن تراعــي األمانة التامة والرصاحة
والوضوح يف نقل املعلومات اخلاصة بالكارثة ،رشح اإلجراءات الوقائية بوضوح ،حث
األشخاص واألجهزة املحلية للمشاركة يف املواجهة.
 مدى قدرة أجهزة التنسيق والتوجيه عىل حتقيق االنسجام فيام بينها ملنع التضاربواالزدواجية يف األداء.

 فاعلية شبكة االتصال والعمل عىل انتظام أدائها بصورة فعالة ليتحقق من خالهلا:اإلعالم ،التنبيه ،اإلجالء واإلنقاذ...إلخ.
 مــدى ضبط النفس الذي جيب أن تتمتع به أجهزة إدارة الكارثة والذي تنعكسأبعاده عىل ترصفاهتم ومدى قدرهتـم عىل عـدم االرتباك واخلـوف والتـردد.

ما مرحلة ما بعد الكارثة؟
تعد من أهم مراحل الكارثة ،فهنا تتجىل قدرة املسؤولني عىل تسيري الكارثة ومدى
احتوائها والسيطرة عىل آثارها ،ومن أهم املشاكل التي تكون هلا أولوية التصدي يف هذه
املرحلة هي:
 -مشكلة املساكن املترضرة.
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 -املصابون والتكفل بعالجهم.

 -املتوفون؛ اإلجراءات اإلدارية اخلاصة هبم.

 -إيواء املنكوبني بدون مأوى يف أماكن آمنة وتوفري كافة مستلزمات احلياة اليومية.

 إصالح املرافق التي تأثرت بالكارثة (املياه ،الكهرباء ،الغاز) ،ووســائل النقلواملواصالت ،الطرق ،املدارس واملستشفيات واملرافق احليوية.

اهلدف من هذه املرحلة هو رسعة إعادة التوازن الطبيعي واحلياة العادية إىل منطقة
الكارثة وذلك يف أرسع وقت ممكن من خالل خطة شــاملة تشــارك فيها مؤسســات
(قطاعات) عديدة إذ ال بد من:
 -معرفة دور كل مؤسسة ،وحتديده بدقة.

 -حتديد وترتيب املشاكل التي يتم التصدي هلا وفق األولويات.

 حتديد ضوابط ومواعيد إلنجازهــا بالصورة التي تضمن نجاح اخلطة وحتقيقاألهداف.
تقييم ما تم ىف أثناء مواجهة الكارثة ،حتى يتســنى إعداد احلصيلة املســاعدة عىل
اإلجراءات والتدابري التي سوف ُتتخذ إلزالة آثار الكارثة.

تتشكل املنظومة الوطنية لتسيري الكوارث مما ييل:
 -التخطيط للنجدة والتدخالت.

 -خمططات تنظيم النجدة.

* النجدة الوطنية (حملية وجهوية).

* النجدة املشرتكة بني املناطق واجلهات.
* النجدة احلدودية بالدول املجاورة.

* النجدة للمواقع احلساسة بمخطط خاص هبا.
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 -املخططات اخلاصة للتدخل حسب التخصصات واإلمكانيات.

مالحظة:

جيب أن يوضع تنظيـــم عمليات النجـدة والتخطيـط هلـا بكيفية يتم التكفـل من
خالهلـا وحسب األولويـة بأقسـام التـدخـالت اآلتيـة:
 -إنقـاذ األشخـاص وإسعافهم.

 إقامة أماكن اإليواء املؤقتة واملؤمنة. -التسييـر الرشيد لإلعانـات.

 -أمن وصحة املنكوبني وممتلكاهتـم.

 -التزويـد باملاء الصالح للشـرب.

 -التزويـد بالطاقـة.

 -التدابري اهليكلية للتكفل بالكوارث.

 -تكوين االحتياطيات اإلسرتاتيجية.

 إقامة منظومة التكفل باألرضار. -إقامة املؤسسات املتخصصة.

إن اهلدف من خمطط تنظيم النجدة هو تسهيل عمليات تسخري وجتنيد الوسائل
ملواجهة اآلثار النامجة عن الكارثة عند وقوعهـا والتقنني من خماطرها.
خالصات واسترشافات

ً
وخططا منهجية متكاملة للوقاية من
يمكننــا القول بأن معظم دول العامل متتلك برناجمًا
الكــوارث ،إال أنه بقراءة الوضع احلايل ووقو ًفا عىل املعطيات امليدانية للمنطقة والعامل ككل،
نجد أن أغلبية هذه اخلطط واإلســراتيجيات الوقائية بعيدة كل البعد عن الواقع الســيايس
واالقتصادي واجلغرايف واالجتامعي احلارض؛ وبذلك نستطيع استنتاج مدى عقارة هذه الربامج
املوضوعة مسب ًقا والتي من املفرتض أن حتاكي كل كارثة بشتى أنواعها وأحجامها ومسبباهتا.
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لعل من أهم أسباب فشــل تلك اخلطط واسترشافاهتا املستقبلية يرجع لكوهنا ال
تعكس الواقعية احلقيقية عىل أرض امليدان أ ًيا كان .هذا وإن يؤدي إىل يشء إنام يؤدي إىل
أغالط القرار من صناع القرار مما ينتج عنه ارتباك يف مواجهة الكوارث.

ولألسف فإن أغلبية صناع القرار أو مســاعدهيم تثق بجميع املخرجات النظرية
واملعلوماتية املستنسخة من اخلارج دون الرضورة إىل اإلنصات للخرباء الوطنيني للبلد
أو اجلهة املعنية هبذا القرار .ويف واقع األمر تكون نسبة نجاح اخلبري امليداين أكرب يف إعطاء
تقييم أكثر موضوعية وعملية بحكم التجربة التي اكتسبها ويكتسبها يف دياره املألوفة له
والتي قد تكون غري مألوفة للبعض من اخلرباء األجانب.
لذلك فإن التشخيص الصحيح يعترب من أهم العوامل املساعدة يف الوقاية ومواجهة
الكوارث ومضاعفاهتا التي يف حال فشل الفريق املختص يف التعامل معها قد تؤدي إىل
خلق أزمة حقيقية تستغل يف تعميق اخلالفات والفوىض االجتامعية واإلعالمية مما يزعزع
استقرار البلد.

إن التزايد من وترية وحدة األزمات السياسية واالقتصادية واالجتامعية قد أدت بنا
إىل إغفــال خطر الكوارث الطبيعية املحدقة بكرتنا األرضية والتي يف واقع األمر ال تقل
أمهية عن األزمات املذكورة بل هي صلــب تلك األزمات؛ ملا هلا من مضاعفات كبرية
وخطرية عىل االقتصاد اجلزئي والكيل للدول ،مما يستوجب اجلاهزية الكاملة للطاقات
البرشية وجتهيزها باإلمكانيات املادية واللوجســتية املتطورة ملجاهبة الكوارث بجميع
أنواعها.
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نبذة عن التعاون التارخيي بني
جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ( )NAUSSواملنظمة الدولية
للحامية املدنية والدفاع املدين
تاريخ االنضــام إىل عضوية املنظمة الدولية للحامية املدنيــة والدفاع املدين29 :
أكتوبر 1998م
مذكرة تفاهم بني الطرفني:

تم توقيع مذكرة تفاهم يوم الثالثاء املوافق  11مارس 1997م يف الرياض باململكة
العربية السعودية بني كل من:

األستاذ الدكتور عبد العزيز صقر الغامدي ،رئيس جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.
والسيد صادق زينادي ،األمني العام للمنظمة الدولية للحامية املدنية والدفاع املدين.

ومتثلت النقاط املتفق عليها يف مذكرة التفاهم فيام ييل:

تعقــد كل من املنظمة الدولية للحامية املدنية والدفاع املدين و جامعة نايف العربية
للعلوم األمنية لقاءات دورية لدعم التعاون وتعزيز التنسيق بينهام.

عضوا منتس ًبا للمنظمة الدولية
تشارك جامعة نايف العربية للعلوم األمنية بوصفها
ً
للحامية املدنية والدفاع املدين يف اجلمعية العامة وعضوية اللجان الفنية .عالوة عىل ذلك،
تتم دعوة اجلامعة للمشــاركة يف مؤمترات ودورات تدريبية ولقاءات علمية وفعاليات
تنظمها املنظمة الدولية يف جمال احلامية املدنية والدفاع املدين.
ج .تتوىل إدارة التعاون الدويل باجلامعة مسؤولية االتصال باملنظمة واملراكز واملعاهد
التابعة للمنظمة ومتابعة التنسيق معها.
ملحوظة :تم تعديل مذكرة التفاهم يف عام 2015م.

شــارك ممثلون عن جامعة نايف العربية للعلوم األمنية عىل مدار السنوات املاضية يف
اجتامعات اجلمعية العامة واملجالس التنفيذية للمنظمة الدولية للحامية املدنية والدفاع املدين.
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التاريخ

قائمة بورش العمل واملؤمترات واألنشطة التدريبية
املكان

الفعاليات /اخلرباء

املشاركة

24جنيف،
دورة عن “إدارة الكوارث”  15مشاركا:
 28مايو سويرسا
لبنان( ،)1اجلزائر(،)1
2004م
اإلمارات العربية
اخلرباء
الفريق د .عباس أبوشامة .املتحدة( ،)1السودان(،)1
سوريا( ،)1األردن(،)3
اللواء د .فهد الشعالن
عامن( ،)1املغرب(،)1
مجهورية املالديف(،)1
تونس( ،)1الفلبني(،)1
مرص( ،)1منغوليا()1
ً
 7-11جامعة نايف دورة بعنوان «حقوق
مشاركا:
67
مايو
العربية
أفراد الدفاع املدين يف زمن األردن( ،)1اإلمارات
2005م للعلوم
النزاعات»
العربية املتحدة(،)1
األمنية -
فلسطني( ،)5البحرين(،)1
الرياض،
اخلرباء:
لبنان( ،)4السودان(،)3
اململكة
دكتور /بطاهر بوجالل
اجلزائر( ،)1قطر(،)2
العربية
دكتور /حممد سامل الطراونة املغرب( ،)1اململكة
السعودية دكتور /بوشكا جيو
العربية السعودية (.)48
 9-13جامعة نايف دورة عن “دور هيئات
سبتمرب العربية
احلامية املدنية والدفاع املدين
2006م للعلوم
يف أثناء الكوارث”
األمنية -
الرياض،
اململكة
العربية
السعودية
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111مشاركا:
األردن( ،)1اإلمارات
العربية املتحدة(،)6
اجلزائر( ،)5البحرين(،)2
لبنان( ،)4السودان(،)10
العراق( ،)5قطر(،)1
املغرب( ،)1الكويت(،)1
اليمن( ،)1اململكة العربية
السعودية(.)74
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20
أكتوبر
–7
نوفمرب،
2007م

جنيف،
سويرسا

ً
مشاركا:
دورة عن استخدام التقنيات 13
احلديثة يف اإلنقاذ واإلجالء اإلمارات العربية
املتحدة( ،)1اجلزائر(،)1
اخلرباء:
البحرين( ،)1العراق(،)1
نقيب /فيليب مرييس
قطر( ،)2املغرب(،)1
مركز البحث واإلنقاذ
الكويت( ،)2اململكة
الفرنيس ،إدارة األمن املدين العربية السعودية()4
الفرنيس
السيد /جون لوي
اختصايص بفرقة البحث
واإلنقاذ يف املناطق احلرضية
 اململكة املتحدةمقدم /فريدريك واجنون
فرق اإلنقاذ السويرسية،
اإلدارة الفيدرالية السويرسية
للدفاع املدين ،محاية السكان
والرياضة
دكتور /مارسيل دوبولوز
مستشار بمنظمة الصحة
العاملية
السيد /فالريي بابيشيف
نائب املدير العام للمركز
العلمي واإلنتاجي «معدات
اإلنقاذ»
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4-13
 45مشاركا
دورة عن “التصدي
نوفمرب
للكوارث واستعادة القدرة اإلمارات العربية
2008م
املتحدة( ،)2اجلزائر(،)1
عىل العمل بعدها”
البحرين( ،)1العراق(،)1
قطر( ،)2املغرب(،)1
الكويت( ،)2األردن(،)4
السودان( ،)4اململكة
العربية السعودية()27
ً
مشاركا:
جامعة نايف دورة بعنوان “املؤمتر الدويل 35
29
السودان(،)2
نوفمرب العربية
لطب الكوارث»
موريتانيا(،)2
1للعلوم
مشاركة املنظمة الدولية
ليبيا( ،)2سوريا(،)1
ديسمرب األمنية -
للحامية املدنية والدفاع
لبنان( ،)2عامن(،)3
2010م الرياض،
املدين 6 :ممثلني
املغرب( ،)2اململكة
اململكة
العربية السعودية(،)6
العربية
اخلرباء:
السعودية األستاذ الدكتور رافائيل بيتي فلسطني( ،)4مرص(،)1
اختصايص يف طب الطوارئ األردن()10
والكوارث
أستاذ مشارك يف مستشفى
فال دي جراس ،فرنسا
دكتور مساعد /يعقوب النجار
 20-15الرياض
أكتوبر – اململكة
2011م العربية
السعودية

اجتامع حتضريي للمهام
ممثلو املنظمة الدولية
ومناقشة عامة مع جامعة
للحامية املدنية والدفاع
نايف العربية للعلوم األمنية املدين:
وجهاز الدفاع املدين يف
بلقاسم الكرتويس ،رياض
اململكة العربية السعودية
عطوان
بشأن مؤمتر اهلالل األمحر يف
ديسمرب 2011م
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7– 6
يوليو
2011م

1مارس
2012م
1519
سبتمرب
2012م

عامن –
األردن

املنتدى العلمي للدفاع املدين  70مشاركا
بجامعة نايف العربية للعلوم ضيوف املنظمة الدولية
األمنية
للحامية املدنية والدفاع
السيد /بلقاسم الكرتويس املدين)35( :
نائب األمني العام
األردن( ،)28لبنان(،)3
مرص( ،)1فلسطني()3
املنتدى الثاين للدفاع املدين

جامعة نايف ندوة علمية بعنوان «أمن
العربية
وسالمة السياحة واآلثار”
للعلوم
السيد /بلقاسم الكرتويس
األمنية –
نائب األمني العام
الرياض،
اململكة
العربية
السعودية
مؤمتر عن “األخطار
نوفمرب املغرب
الصناعية”
2012م
السيد /بلقاسم الكرتويس
نائب األمني العام
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8– 6
أكتوبر
2015م

جنيف،
سويرسا

ً
دورة عن “استخدام
مشاركا:
29
التقنيات احلديثة يف إدارة
األردن( ،)3الكويت(،)3
الكوارث واألزمات”
قطر( ،)4اململكة
العربية السعودية(،)13
اخلرباء:
السودان( ،)1اإلمارات
السيد /فالديمري بوريكو  -العربية املتحدة(،)1
االحتاد الرويس
مركز جملس التعاون
دكتور /أناتويل ريباكوف  -اخلليجي إلدارة حاالت
االحتاد الرويس
الطوارئ()4
السيد /سيارهي باستوخو -
بيالروس
السيد /بافيل كوزهيفاتوف
 االحتاد الرويسالسيد /أرنود ديمونتي -
فرنسا
السيد /أوليج فولكوف -
االحتاد الرويس
السيد /ستانسليف بيالف
 املنظمة الدولية للحاميةاملدنية والدفاع املدين
السيدة /جاو كون  -الصني
السيد /أندري لينيك -
االحتاد الرويس
السيدة /إيكاترينا
بوجودينوفا  -االحتاد
الرويس
السيد /جوه بون هان -
سنغافورة
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19
مركز
–  21مؤمترات
ديسمرب فاريمبي
2016م – جنيف،
سويرسا

مؤمتر علمي بعنوان «نحو
منهجية علمية إلدارة
األزمات والكوارث”
اخلرباء:
السيد /جورجيس غيكاس
 املفوضية السامية لألمماملتحدة لشؤون الالجئني
السيد /أوكان أوسو -
املنظمة الدولية للرشطة
اجلنائية «اإلنرتبول»
مقدم /فريدريك واجنون،
سويرسا
اللواء أ.د فهد الشعالن.
جامعة نايف العربية للعلوم
األمنية
العميد بلقاسم الكرتويس.
املنظمة الدولية للحامية
املدنية
السيد /غاسرب لوند
مكتب األمم املتحدة لتنسيق
الشئون اإلنسانية
السيد /ستانسليف بيالف
املنظمة الدولية للحامية
املدنية
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ً
مشاركا
65

