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رئيس مركز جملس التعاون إلدارة حاالت الطوارئ

أستاذ مساعد بكلية اهلندسة بجامعة البحرين

امللخص

هذه الورقة تلخص عمل مركز إدارة حاالت الطوارئ اخلليجي ،التابع ملجلس
التعاون لدول اخلليج العربية ،عىل مدى عامني للوصول إىل سجل للمخاطر
اإلقليمية ألول مرة يف منطقة اخلليج العريب تم التوافق عليه من خرباء ومتخصصني خليجيني
يمثلون دول املجلس ،مع االستفادة من خربات دولية يف هذا املجال.

شمل هذا العمل اتفاق خرباء دول املجلس عىل تعريف للمخاطر اإلقليمية ،ومنهجية
علمية حلساب املخاطر وترتيب أولويتها معتمدة عىل التقييم الكمي والنوعي.

سيشكل هذا الســجل ،وخاصة املخاطر الثامنية العليا ،أولوية مركز جملس التعاون
إلدارة حاالت الطــوارئ يف املرحلة القادمة بام فيها خطط اإلعــداد والتصدي ،وبرامج
التدريب والدراسات التي سيقوم هبا املركز ،باإلضافة إىل نوع التجهيزات وبرامج السوفتوير
واملحاكاة التي ستستخدم يف غرفة العمليات ،ومن ثم ربطها بأجهزة اإلنذار املبكر يف دول
املجلس .كام حددت الدراســة اجلهة املسؤولة يف دول املجلس ،أو اللجنة الوزارية داخل
األمانة العامة ملجلس التعاون ،التي سيعمل معها املركز لتحقيق ذلك.
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مقدمة:

تواجه دول جملس التعاون ،كسائر املجتمعات املدنية ،العديد من املخاطر التي قد
هتدد حياة اإلنسان والبيئة ،وتتطلب اســتعدادا تاما لتحديدها وإدارهتا والتعامل معها
بأسلوب يعتمد عىل الوســائل العلمية احلديثة .ومع االزدياد املطرد للمخاطر املحيطة
بــدول جملس التعاون ،خارجيا وداخليا ،وما شــهدته املنطقــة ،وال تزال ،من حروب
وأزمات خالل العقود الثالثــة املاضية منها كالزالزل والعواصف الرملية ،والصناعية
كترسب املواد اخلطرة يف اهلواء اجلوي أو يف مياه البحر ،أو حتى تلك التي قد تنتج جراء
أعامل ختريبية وختطيط مسبق.

لذا اتفقت دول املجلس عىل إنشاء مركز يسمى« مركز جملس التعاون لدول اخلليج
العربية إلدارة حاالت الطوارئ» ،مقره دولة الكويت ،وذلك هبدف تعزيز وتنسيق قدرات
وجهود دول املجلس يف جمال إدارة الكوارث اإلقليمية ،وهي تلك الكوارث التي يمتد
تأثريها ألكثر من دولة خليجية أو التي هلا تأثري كبري يستدعي تعاون بقية دول املجلس.

نظم املركز منذ إنشائه العديد من الفعاليات التي تعزز وتدعم مسرية العمل اخلليجي
املشرتك يف مواجهة الكوارث واألزمات واحلد من خماطرها ،ففي عام 2014م ،قام مركز
إدارة حاالت الطوارئ اخلليجي بإعداد سجل خماطر إقليمي هو األول من نوعه خليج ًيا
ومتخصصا من كل دول املجلس .اســتمرت النقاشات
وبمشــاركة حوايل  ٧٥خبريا
ً
الفنية مخسة أيام وتم االتفاق فيها عىل منهجية علمية لتحديد املخاطر اإلقليمية ،ومن ثم
اخلروج بسجل هلا مرتبة حسب األولوية .ويف ختام الورشة ،تم التوافق عىل ( 23ثالثة
خطرا إقليم ًيا بشكل مبدئي.
وعرشين) ً

كان من توصيات ورشــة عام 2014م حتديث السجل مرة كل سنتني ،أو أقل إذا
اقتضت احلاجة إىل ذلك ووجود متغريات تربره .وهكذا ،قام املركز بعقد ورشــة عمل
«حتديــث املخاطر اإلقليمية» بمقر األمانة العامــة بالرياض  20-18إبريل2016 ،م،
وبحضور خرباء طوارئ مــن كل دول املجلس باإلضافة إىل ضباط االتصال يف املركز
وخرباء دوليني ومنسوبني من األمانة العامة واملركز.
وتم يف هذه الورشة األخذ بعني االعتبار املستجدات يف املنطقة خالل الفرتة املاضية
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مع اســترشاف ملا يمكن أن تتعرض له يف املستقبل القريب .وقد حرص املركز عىل أن
يشــارك خرباء دول املجلس بفعالية يف هذه الورشــة ملراجعة وإقرار التحديث اجلديد
لسجل املخاطر اإلقليمية ،حيث إن هذا السجل هو من دول املجلس وهلم ودور املركز
تنسيقي بالدرجة األوىل.

تعريف اخلطر اإلقليمي ومسؤولية التعامل معه:
كان من املهم يف بداية العمل التفريق بني املخاطر الوطنية واإلقليمية لئال تتداخل
فيام بينها ،فمســؤولية اخلطر الوطني هو اهليئات ذات العالقة بالدولة العضو يف جملس
التعاون والقادرة عىل التعامل مع اخلطر منفردة .بينام اخلطر اإلقليمي تشرتك يف مسؤوليته
اهليئات ذات العالقة يف الدولة (أو الدول) التي أصابتها الكارثة والتي ستقوم كوادرها
الوطنية بالتعامل املبارش مع اخلطر وعىل األرض ،وبني مركز جملس التعاون إلدارة حاالت
الطوارئ حيث ســيكون دوره حمور ًيا وأساس ًيا يف التنسيق بني دول املجلس وخاصة يف
جمال الدعم الفني واللوجستي ،وهناك ضباط اتصال يف املركز من كل دول املجلس.
وقد تم االتفاق عىل أن اخلطر اإلقليمي هو إما :

 )1اخلطر الذي يمكن يف حال حدوثه ان متتد آثاره ألكثر من دولة خليجية.

 )2خطــر تنحرص آثاره داخل دولة خليجيــة واحدة ولكن تأثريه كبري جدا مما قد
يستلزم الدعم واملساعدة من باقي دول املجلس.

أنواع املخاطر:
تواجه املجتمعات جمموعة متنوعة من التهديــدات واملخاطر التي يمكن عموما
تصنيفها عىل أهنا واحدة من ثالثة أنواع كام هو موضح أدناه .تم استخدام تعريفات مكتب
األمم املتحدة للحد من خماطر الكوارث ووكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية األمريكية (فيام)
يف وضع هذه التعريفات األساسية:
 )1املخاطر الطبيعية :هي نتيجة «عملية أو ظاهرة طبيعية قد تســبب خســائر يف
األرواح أو أرضارا صحية أخرى أو إتالف املمتلكات أو فقدان سبل العيش واخلدمات
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أو االضطرابات االجتامعية واالقتصادية أو الرضر البيئي».

 )2املخاطــر التكنولوجية« :هي تلك التي تنشــأ من الظــروف التكنولوجية أو
الصناعية بام يف ذلك احلوادث واإلجراءات اخلطرية وقصور البنية التحتية أو األنشــطة
البرشية املحددة التي قد تسبب خسائر يف األرواح واإلصابات واملرض أو اآلثار الصحية
األخرى وإتالف املمتلكات وفقدان سبل العيش واخلدمات واالضطرابات االجتامعية
واالقتصادية أو الرضر البيئي».
 )3التهديدات أو املخاطر التي يتســبب فيها اإلنســان :هي تلــك «النامجة عن
اإلجراءات املتعمدة للعدو مثــل التهديد هبجوم أو القيام هبجوم كيميائي أو بيولوجي
أو إلكرتوين».

املنهجية العلمية التي اتبعت يف التحديث:
تم التحديث عرب منهجية علمية اعتمدت عىل االســتقراء التارخيي لوقوع الكوارث
يف منطقة اخلليج العريب لعقود ماضية طويلة حســب املتوفر من معلومات يف هذا الشــأن
(مثل متى وقعت الزالزل والرباكني وعدد املرات) ،مع دراسة معمقة لألحداث السياسية
(حروب ،عدم اســتقرار ســيايس ،إلخ) والتكنولوجية (حمطات نووية قريبة ،منشــآت
برتوكيميائية ،إلخ) وغريها من املستجدات املحيطة باملنطقة ،باإلضافة اىل استرشاف املستقبل
كالتأثري املمكن أن يسببه التغيري املناخي عىل دول املجلس (مثل اجلفاف والعواصف).

وتعترب اخلسائر يف األرواح واإلصابات ونقل السكان من املنازل وإتالف املمتلكات
واألثر االقتصادي ورسعة االستجابة عوامل اخلطر الستة يف منهجية ترتيب اخلطر الكمي
لرتتيب التهديدات واملخاطر التي تواجــه دول جملس التعاون ،وهنا رشح موجز هلذه
العوامل الستة التي تم اختاذها باحلسبان يف ترتيب املخاطر:
 )1اخلسائر يف األرواح :كلام ازداد العدد املتوقع لفقدان األرواح من جراء احلدث
كلام كان عامل اخلطر املقرتن بالتهديد أو اخلطر أكرب .يســتند تقدير اخلسارة يف األرواح
إىل العدد املتوقع للسكان والزوار والعامل الذين سيتأثرون بسبب احلادث.
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 )2اإلصابات :نفس اليشء بالنســبة لإلصابات ،فكلام كان عدد اإلصابات أكرب
كلام كان عامل اخلطر أكرب .يشــر عدد األفراد املصابني إىل عدد األفراد الذين حيتاجون
إىل العالج والرعاية يف غرفة الطوارئ واإلقامة يف املستشفى أو العالج خارج املستشفى.
 )3نقل الســكان :كلام زاد عدد الســكان الذين حيتاجون إىل النقل إىل مالجئ أو
سكن بديل ملدة طويلة من الوقت كلام كان عامل اخلطر املقرتن باخلطر أو التهديد أكرب.
يتضمــن ذلك األفراد الذين قد يقررون اللجوء إىل الســكن مع األقرباء أو األصدقاء،
اليشء الذي حيدث كثريا يف هذه احلاالت.
 )4إتــاف املمتلكات :كلام كانت توقعات إتالف املمتلكات أكرب كلام كان عامل
اخلطر أكرب .قد يشــمل إتالف املمتلكات تكاليف التعويضات أو التصليح الرضورية
إلعادة املمتلكات املترضرة أو البيئة إىل حالتها األوىل قبل وقوع احلدث.

 )5األثر االقتصادي :كلام كان األثر عىل االقتصاد أكرب كلام كان عامل اخلطر املقرتن
بالتهديــد أو اخلطر أكرب .غالبا ما يقاس تأثري ذلك عــى االقتصاد من حيث العائدات
املفقودة من املؤسســات املغلقة واألجور املفقودة ملن فقدوا وظائفهم وأي خســارة يف
عائدات الرضائب أو التأثري عىل الناتج املحيل اإلمجايل.

 )6رسعة التأثري :كلام كان وقت اإلنذار بقرب وقوع التهديد أو اخلطر أقرص ،كلام
كانت النتيجة الســلبية أكرب وكان عامل اخلطر أكرب .عادة ما يلعب الوقت دورا ًّ
مهم يف
هذه احلاالت ألنه لن يكون هناك الوقت الكايف لتنفيذ كامل التدابري الوقائية.
كل هــذه املعلومات تم حرصها ووضعها يف معادلة رياضية خاصة يف حســاب
اخلطورة وهي:
التأثري  +اخلطر = أرجحية احلدوث

()Risk = Likelihood + Consequence

ثم تم وضع معايري ل «التأثري» ووزن لكل معيار كاآليت:

( )LLFويرمز له ب فقدان األرواح = ( %25األعىل يف األوزان ألمهية الروح البرشية)
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( )IFويرمز له ب اإلصابات اخلطرية ما دون املوت = %20
( )PDFويرمز له ب اخلراب الكبري يف املمتلكات = %15

( )EIFويرمز له ب التأثري االقتصادي الكبري عىل منطقة اخلليج = %15
( )RFويرمز له ب التهجري وإعادة اإلسكان = %15
( )SOFويرمز له ب رسعة تطور احلدث = %10

تم االعتامد يف حتديد األوزان عىل أفضل الدروس املســتفادة من دراســات مشاهبة
باإلضافة اىل خربة خرباء دوليني وخليجيني يف املجال ،ومالحظات الفريق الفني يف املركز.

ويف حســاب عامل «األرجحية» تم حساب متوسط جمموع عامل األرجحية مع
عامل الظروف اخلاصة .كال العاملني تم حتديدمها أيضا بناء عىل أفضل الدروس املستفادة
من دراسات مشاهبة باإلضافة اىل خربة خرباء دوليني وخليجيني يف املجال ،ومالحظات
الفريق الفني يف املركز.
لتصبح املعادلة الرياضية بشكلها النهائي كام ييل:

Risk =[ ] x

ولدراسة تأثري األوزان عىل النتيجة النهائية ،فقد تم حساب اخلطورة بدون وضع
األوزان وكانت النتيجة الرقمية النهائية متقاربة مع فوارق بســيطة ،خاصة يف املخاطر
العرشة األعىل.

نتائج الدراسة:
من املهم هنا لفت النظر إىل أن التغري املناخي وتأثريه عىل دول املجلس قد تم نقاشه
بشــكل مستفيض خالل أيام الورشة ،إال أنه مل يذكر كخطر مستقل بل كمسبب أسايس
ملخاطر أخرى ،وهذا هو املتبع يف كثري من الدراســات الدولية .فالتغري املناخي ظاهرة
عاملية تؤثر عىل العديد من التهديدات واملخاطر يف منطقة دول جملس التعاون اخلليجي.
وقد تم ذكر جمموعة من املخاطر اإلقليمية يعتقد املختصون وعىل شكل واسع أن التغري
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املناخي أحد العوامل األساسية حلدوثها مثل األعاصري والعواصف واجلفاف وغريها.

اجلدول ( )1يشكل أهم املخاطر اإلقليمية وعددها واحد وثالثون خطرا ،حسب
التعريــف الذي تم االتفاق عليه بني خرباء دول املجلس للمخاطر اإلقليمية ،مقســمة
عىل أنواع املخاطر الثالثة (طبيعية وتكنولوجية ومن صنع اإلنسان) والتي متت دراستها
بشكل تفصييل هبدف ترتيبها حسب األولوية بناء عىل مدى خطورهتا معتمدة عىل أرجحية
احلدوث والتأثري املتوقع.
جدول ( :)1أهم التهديدات واملخاطر التي تتعرض هلا دول جملس التعاون
املخاطر التكنولوجية

املخاطر التي يتسبب فيها اإلنسان

املخاطر الطبيعية

عطل سدّ
عطل حمطة للطاقة النووية (غري
متعمد)
ترسب نفط (غري متعمد)
ترسب مواد أخرى خطرة (غري
متعمد)
انقطاع التيار الكهربائي

حادث بيولوجي (متعمد)

نزوح السكان

زوبعة رملية

خروج قطار عن السكة

حادث إشعاعي (متعمد)

بركان

عطل نظام املياه

حدوث إعصار أو عاصفة

جفاف
زلزال
وباء
جماعة

فيضان

وباء

تسونامي

حتطم طائرة

حادث مرور (عىل نطاق واسع)
حريق هائل يف منطقة حرضية

إطالق نار

حادث كيميائي (متعمد)
اضطرابات مدنية
حادث إلكرتوين
هجوم باملتفجرات

ختريب
حادث عنف يف مدرسة أو
مكان العمل
حرب

تم حتديد النتائــج النهائية عىل مرحلتني ،األوىل بطريقة كمية بحتة وباســتخدام
املعــادالت الرياضية .بعدها متت املراجعة مــن خرباء متخصصني خليجيني ودوليني
إلعطــاء وجهة نظرهم ومن خربهتم الطويلة يف املجال ،وهو التقييم النوعي .الشــكل
( )1أدناه يوضح توزيع املخاطر بناء عىل التقييم الكمي فقط.
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شكل ( )1توزيع املخاطر حسب النتائج املحتسبة (التقييم الكمي)

اجلدول ( )2أدناه حيوي القائمة النهائية ألعىل ثامنية خماطر إقليمية مرتبة حســب
األمهيــة بعد إضافة التقييم النوعي الذي قام به خرباء دول املجلس وخرباء دوليني ،مع
وصف خمترص لكل خطر واجلهة املسؤولة عن التعامل معه عادة يف دول املجلس ،واللجان
الوزارية ذات العالقة يف األمانة العامة ملجلس التعاون اخلليجي.
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جدول ( :)2الرتتيب النهائي لسجل املخاطر اإلقليمية (عام 2016م)
الرتتيب

اجلهة (اللجنة الوزارية)
املسؤولة*

اخلطر والتهديد الوصف
النهائي
يتضمن احلادث الكيميائي والبيولوجي
واإلشعاعي والنووي اإلقليمي مجيع أنواع
األسلحة الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية
والنووية واحلوادث التي قد تنجم عن أعامل
إرهابية متعمدة .قد تقع حوادث من هذا
القبيل يف أي دولة من الدول األعضاء يف جملس
التعاون ،ويمكن أن متتد آثارها عىل الدول
األعضاء األخرى يف املنطقة.

1

حادث
كيميائي
وبيولوجي
وإشعاعي
ونووي
(متعمد)

2

حدوث
إعصار أو
عاصفة

3

حادث
التلوث اإلشعاعي العريض للمواد اإلشعاعية قد وزارات الداخلية
إشعاعي
ينجم عن عطل حمطة للطاقة النووية أو احلوادث وأجهزة الدفاع املدين،
مع دعم فني من
ونووي (غري اإلشعاعية األخرى كالتي حتدث يف أثناء نقل
متعمد)
هيئات الرقابة النووية
الوقود النووي أو مواد مشعة أخرى .خطر
حادث إشعاعي ونووي (غري متعمد) عىل دول الوطنية
املجلس مرتفع نوعا ما وذلك لوجود حمطات
طاقة نووية تعمل يف دول جماورة لدول املجلس
ال ترقى وسائل السالمة فيها للمعايري الدولية.

تشكل األعاصري كتال هائلة من املياه االستوائية
أو شبه االستوائية ،ويمكن أن تؤثر بشدة عىل
املناطق الساحلية .تبقى دول جملس التعاون
عرضة لألعاصري االستوائية ،بام يف ذلك
الرياح العاتية واألمطار الغزيرة التي قد تسبب
فيضانات.
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وزارات الداخلية
وأجهزة الدفاع املدين،
مع دعم فني من
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الوطنية

وزارات الداخلية
وأجهزة الدفاع املدين
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4

حادث مواد
خطرة (غري
متعمد)

5

حادث صحة تشمل حوادث الصحة العامة عددا كبريا
من املخاطر الصحية املحتملة مثل األوبئة
عامة
واجلوائح وأمراض احليوان واألمراض البكتريية
واألمراض الطفيلية واألمراض الفريوسية
واألمراض الغذائية وتلوث األغذية .ونظرا إىل وزارات الصحة
الكم اهلائل من حركة املسافرين والبضائع عرب
دول جملس التعاون ،فإن حوادث الصحة العامة
قد حتدث يف أي وقت وتتسبب يف عواقب مدمرة.

6

حادث
إلكرتوين
(هجوم
سيرباين)

يتضمن حادث املواد اخلطرة إطالقا
عرضيا للمواد اخلطرة مثل املواد الكيميائية
الصناعية أو النفط أو الغاز الطبيعي من
خطوط األنابيب واملصانع الكيميائية
والبرتوكيميائية ومصانع تكرير وختزين
النفط أو غريها من املنشآت واملوجودة
بكثرة يف منطقة اخلليج العريب.

وزارات الداخلية
وأجهزة الدفاع املدين

تشمل احلوادث اإللكرتونية (السيربانية)
األنشطة اإلجرامية التي تستهدف التقنيات
واألنظمة احليوية املتصلة باإلنرتنت .قد
تؤثر هذه احلوادث اإللكرتونية إىل فقدان
البيانات أو إتالف األجهزة والربجميات
وزارات االتصاالت
وترض البنية التحتية احليوية وتؤثر عىل
االقتصاد واألمن ،وقد يكون هلا تأثريات
اجتامعية.
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7

زلزال

تشكل الزالزل خطرا كبريا بسبب حدوثها
ونتائجها املفاجأة وعواقبها الوخيمة
املحتملة عىل كامل منطقة دول جملس
التعاونُ .حددت الزالزل الكربى من قبل وزارات الداخلية
خرباء دول جملس التعاون عىل أهنا زالزل وأجهزة الدفاع املدين
تصل إىل  7أو أكثر عىل سلم رخيرت.

8

عطل نظام
املياه

عطل نظام املياه يتضمن ختفيض أو انقطاع
املياه أو إتالف املنشآت أو البنية التحتية
التي توفر املاء الصالح للرشب ملنطقة
دول جملس التعاون وللدول األعضاء عىل
انفراد .قد يكون هلذا النوع من األعطال
أثر مدمر بسبب االعتامد الكبري عىل أنظمة
املياه الصاحلة للرشب من حمطات التحلية
يف دول املجلس والتي متثل  ٪80أو أكثر
من اإلنتاج املحيل لبعض الدول .قد يؤثر
انخفاض حاد يف قدرة حتلية املياه لدولة
واحدة عضو يف املجلس عىل باقي الدول
األعضاء األخرى.

وزارات املياه
واهليئات املتخصصة
التابعة هلا كمؤسسات
حتلية املياه

* مع دعم فني وتنسيق إدارة موارد بني دول املجلس من مركز جملس التعاون إلدارة
حاالت الطوارئ.
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اخلــامتة:
ألول مرة يف منطقة دول املجلس اخلليجي يتم نقاش فني عميق واتفاق واضح عىل
منهجيــة حمددة من خرباء ومتخصصني خليجيني يف تقييم الطوارئ اإلقليمية واخلروج
بسجل هلا مرتبة حسب األولوية.
سيشكل هذا السجل ،وخاصة املخاطر الثامنية األعىل خطورة ،أولوية مركز جملس
التعاون إلدارة حــاالت الطوارئ يف املرحلة القادمة بام فيها خطط اإلعداد والتصدي،
وبرامج التدريب والدراسات التي سيقوم هبا املركز ،وكذلك جتهيزات غرفة العمليات
وربط أجهزة اإلنذار املبكر فيها بام يتناسب مع أعىل املخاطر اإلقليمية.
وسيقوم املركز بتحديث هذا السجل بشكل دوري ،أو كلام دعت احلاجة إىل ذلك،
مــن خالل عقد ورش عمل دورية خلرباء الطــوارئ اخلليجيني وكل اجلهات اخلليجية
ذات العالقة.
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