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د .عبـد اهلل بن ظافر آل فهـد الشهـري

جامعـة نايـف العربيـة للعلـوم األمنيـة

لقــد أولت جامعة نايــف العربية للعلوم األمنية منذ إنشــائها موضوع األزمات
وإدارهتا اهتامم ًا بالغ ًا متثل يف إنشــاء مركز األزمات وتطوير القيادات العليا وهو مركز
بحثي توثيقي اســترشايف تدريبي كام أصدرت املجلة الدولية ألبحاث األزمات لتصبح
وعا ًء علمي ًا لدراسات األزمات ،وإحداث قسم إلدارة األزمات يف كلية العلوم اإلدارية
يقدم برنامج للامجستري يف ختصص إدارة األزمات ،وامتداد ًا هلذه الربامج العديدة التي
تنفذها ضمن برناجمها السنوي من ندوات وملتقيات ومؤمترات ودورات.

جاء هذا امللتقى العلمي (نحو منهجيــة علمية للتعامل مع األزمات) الذي عقد
بالتعاون مع املنظمة الدولية للحامية املدنية والدفاع املدين ( )ICDOبمدينة جنيف خالل
الفرتة من 1438/3/22-20هـ املوافق 2016/12/21-19م ضمن هذه اجلهود
الدؤوبة.
وقد شارك يف هذا امللتقى ( )63مشارك ًا من املختصني يف جمال األزمات والكوارث
مــن ( )12دولة عربية وبحضور عدد من اهليئات واألجهزة املختصة يف إدارة األزمات
والكوارث وهي:
 -1جامعة الدول العربية (الوفد الدائم لدى األمم املتحدة واملنظامت الدولية).
 -2املركز الوطني لألمن وإدارة األزمات ــ اململكة األردنية اهلاشمية.

 -3مركز جملس التعاون لدول اخلليج العربية إلدارة حاالت الطوارئ ــ الكويـت.
 -4اهليئة الوطنية إلدارة األزمات والطوارئ والكوارث ــ أبو ظبـي.
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وقد ســاهم علمي ًا يف هذا امللتقى نخبة من اخلرباء من املنظامت واهليئات اإلقليمية
يف هذا امللتقى عىل النحو التايل:
 .1املنظمة الدولية للحامية املدنية والدفاع املدين (.)ICDO
 .2املفوضية السامية لشؤون الالجئني.

 .3املنظمة الدولية للرشطة اجلنائية (اإلنرتبول).

 .4مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا).

 .5مركز األزمات وتطوير القيادات العليا (جامعة نايف العربية للعلوم األمنية).
وقد امتدت فعاليات هذا امللتقى عىل مدى ثالثة أيام سعيا لتحقيق األهداف التالية:

 - 1استعراض ومناقشة أحدث املناهج والسبل يف التعامل مع األزمات ومناقشتها
وقاي ًة ومواجه ًة وعالج ًا.
 - 2الوقوف عىل أهم التقنيات احلديثة وإمكانية توظيفها يف مراكز إدارة األزمات
والكوارث لتطوير األداء مهني ًا وفني ًا.

 - 3التعرف عىل األساليب احلديثـة يف مجع واستحضار وحتليل معلومات األزمات،
والوقوف عىل أبرز نظم دعم القرار األزموي.
 - 4االطالع عىل املؤرشات العلمية والنامذج املطبقة يف عملية استرشاف األزمات
وتوقع حدوثها وذلك للوقاية منها أو االستعـداد ملواجهتهـا.
 - 5تبادل اخلربات وتوثيق عرى التواصل بني املســؤولني يف مراكز وأجهزة إدارة
األزمات والكوارث يف الدول العربية وصو ً
ال إىل التكامل بني مراكز األزمات العربيـة.

وقــد تم خالل هذه األيام الثالثة عقد العديد من اجللســات العلمية  ،وســوف
نستعرض بإجياز جمريات تلك اجللسات العلمية .

تضمنت اجللسة األوىل (:جهود جامعة نايف العربية للعلوم األمنية يف جمال إدارة
األزمات) والتي قدمها اللواء أ .د .فهـد بن أمحد الشعالن عميد مركز األزمات وتطوير
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القيادات العليا ،حيث بني فيها اجلهود العلمية التي قامت هبا اجلامعة منذ إنشائها ،حيث
بادرت ومن خالل كلياهتا ومراكزها العلمية يف تصميم وتنفيذ مناشط عديدة هتدف إىل
تطوير الكوادر األمنية العربية يف جمال التعامل مع األحداث األزموية.
ثم تطرقت اجللســة إلحصائيات بمختلــف األنشــطة ذات العالقة باألزمات
والكوارث وهي:
أعداد وعناوين املقررات يف الدراسات العليا.
أعداد وعناوين الندوات العلمية.

أعداد وعناوين امللتقيات العلمية.

أعداد وعناوين املؤمترات العلمية.

أعداد وعناوين أطروحات الدكتوراه ورسائل املاجستري.
أعداد وعناوين إصدارات اجلامعة.

ثم سلطت الضوء عىل مركز األزمات وتطوير القيادات العليا يف اجلامعة ليتوج هذه
اجلهود الثرية للجامعة يف جمال إدارة األزمات والكوارث ..ليتوىل مهام بحثية وتوثيقية
واسترشافية وتدريبية.

وتضمنت اجللسة العلمية الثانية ( :تطور األزمات والكوارث عرب العامل يف السنوات
األخرية) قدمها نائب رئيس املنظمة الدولية للحامية املدنية والدفاع املدين العميد بلقاسم
عبد القادر الكرتويس ،حيث تطرق إىل موضوع األزمات والكوارث الذي أتى متزامنًا
مع مؤرشات سلبية من بينها تقرير البنك الدويل األخري والذي قدّ ر اخلسائر املادية جراء
األزمات والكوارث بأكثر من  750مليار دوالر سنو ًيا ،وحوايل ثالثة وعرشون مليون
إنسان مترضر ماد ًيا بفقدانه املأوى و مليون إنسان مترضر جسديا ..هذا وهيدد تغري املناخ
واجلفاف أكثر من  300مليون شخص بالعطش واهلالك.

وعليه فإن مفهوم الكارثة الطبيعية واضح ،ولكن مفهوم األزمة بدأ يأخذ أشكال
أكثر تطور ًا وتعقيد ًا:
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 .1مفهوم األزمة لدى العامة؛
مشكالت الغذاء
مشكالت املياه

مشكالت املرور

مشكالت النقل

مشكالت الغاز والكهرباء

املشكالت العائلية وغريها،،،

ما مل تتخذ التدابري الالزمة لتدارك هذه املشــاكل واحلد من مســببات االحتقانان
السياســية واالقتصادية واالجتامعية التي قد تســبب أزمة ،مما يؤدي إىل حراك شعبي
وعصيان مدين وشلل متام يف نشاط الدول.
إن عــدم االكرتاث هبذه األزمة قد يؤدي يف هناية املطاف إىل كارثة كربى عىل مجيع
املستويات مهدد ًة يف بعض األحيان كيان الدولة يف حد ذاته.
 .2التداعيات

أ  -هتديد الدولة:

 عدم املباالة بتطور األحداث قد يكون ذريعة لبعض التدخالت األجنبية وترسيخجذورها وتربير أطامعها يف صور الدفاع عن حقوق ومطالب الشعب املقصود مما يعني
فقدان هليبة وسيادة الدولة.
 يف حال عدم استسالم النظام أو احلكومة ،قد يؤدي إىل انجراف الدول اإلقليميةوالدول الكربى مما يعني توسع رقعة الرصاع وانتقال العدوى للدول املجاورة.
ب  -تفكك املجتمع:

اســتفحال املشــاكل واألزمات والكوارث السياســية أو االقتصادية يكون لهانعكاس خطري عىل النسيج االجتامعي للدولة املعنية.
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ما كان بداية ألزمة اقتصادية أو سياســية أصبح األن وقود ًا لتأجيج الرصاعاتالدينية والطائفية والنزعات القبلية واجلهوية مما جيعل فجوة التباين سحيقة ومظلمة.

بمعنى آخر ينتج عن هذا الرصاع حرب أهلية مسبب ًة نزوحا داخلي ًا وجلو ًء خارج ًياوتغريا يف البنية الديمغرافية.
ج  -طبيعة احللول:

يف الوقت الذي تعترب فيه األزمات السياســية األســهل للحل عن طريق احلوار
ً
وتشابكا.
والنقاش فإن األزمات االقتصادية واألمنية تعترب أكثر تعقيدً ا

و يف اجللســة الثالثة(( :دور املفوضية الســامية لشــؤون الالجئني أثناء األزمات
والكوارث)) التي قدمها الســيد فيليب كامرقو نائب مدير الطوارئ وأمن اإلمدادات ـ
املفوضية السامية لشــؤون الالجئني ـ جنيف .سويرسا ،واستعرض فيها دور املفوضية
السامية لشؤون الالجئني أثناء األزمات والكوارث والتي تقيض بقيادة وتنسيق العمل
الدويل الرامي إىل محاية الالجئني.

وبي أنه عىل مدى أكثر من مخســة عقود قامت املفوضية بتوفري املساعدة لعرشات
ّ
املاليني من األشخاص وال زالت مســتمرة من خالل موظفو املفوضية البالغ عددهم
أكثر من ( )7600شــخص ًا واملوزعني عىل (  )125بلـــد ًا ،حيث أن املفوضية تواجه
حاالت طوارئ مفاجئــة وللتأهب لذلك قامت بتجميع فرق من األشــخاص الذين
يتمتعون بمهارات أساســية ومستعدين لالنتشــار يف أي بقعة من العامل ويف أي حلظة،
وأنشأت خمازن حلاالت الطوارئ يف كوبنهاغن ودبـــي تضم مواد غري غذائية وعقدت
العديد من االتفاقيات طويلة األمد مع وكالء شــحن ورشكات دعم لوجستي وشبكة
عاملية من املوردين.
وأشــار إىل أن املفوضية قادرة يف أي وقت عىل التصدي ألي حالة طوارئ جدية
من خالل حشــد أكثر من (  ) 300موظف مدرب يف غضون (  ) 72ساعة وهم فريق
االستجابة للطوارئ.
ثم تطرق إىل أن مسؤولية محاية الالجئني تقع عىل البلد املضيف بالدرجة األوىل ،بينام
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تواصل املفوضية عالقتها املبارشة مع احلكومة املضيفة حول كافة املسائل املتعلقة بالالجئني
وتشارك يف قيادة التخطيط املشرتك بني الوكاالت حلاالت الطوارئ واالستجابة هلا.

أما يف احلاالت التي ينترش فيها الالجئون يف بلد ما مع غريهم من املســتفيدين من
املســاعدات اإلنسانية أو يف مناطق منفصلة جغرافي ًا فتستخدم ترتيبات التنسيق اخلاصة
بالالجئني التي تتخذها املفوضية وفق النظام العنقودي الذي تتبعه اللجنة الدائمة املشرتكة
بني الوكاالت ،مع املحافظة عىل استقاللية االستجابة لالجئني عىل صعيد املسائلة وتقديم
اخلدمات والتمويل واحلامية الدوليـة.

وتناولت اجللسة الرابعة(( :دور فرق اإلنرتبول للدعم أثناء األزمات والكوارث))
التي قدمها السيـد أوكان آسيو مدير مرشوع مكافحة اإلرهاب باملنظمة الدولية للرشطة
اجلنائية ،حيث ّبي أنه ُيوفد أحـد فرق اإلنرتبول للتحرك إزاء األحداث بناء عىل طلب
أحد البلدان األعضاء التي تواجه أزمة ما .وتعزز هذه الفرق التعاون بني البلدان وتسهل
الوصول إىل أدوات اإلنرتبول وخدماته .وهناك نوعان من الفرق:
ردا عاجال عند وقوع كارثــة غري متوقعة مثل
 الكــوارث  :وتقدم فيــه الفرق ًّاحلوادث الواسعة النطاق أو الكوارث الطبيعية.

 اجلريمة  :يوفد موظفون متخصصون لتقديم املساعدة والدعم إىل البلد العضوالذي يقوم بالتحقيق يف جريمة كربى.

تشكيل الفرق
يتكون فريق التحرك إزاء األحداث يف العادة من موظفي رشطة ذوي خربة وموظفي
دعــم يعملون يف اإلنرتبول أو يف بلدانه األعضــاء أو لدى رشكاء خارجيني ،ويقدمون
دعم يف التحقيق والتحليل يف موقع احلدث  .وختتلف تشــكيلة الفرق باختالف طبيعية
الكارثــة أو اجلريمة أو احتياجات البلد الطالــب .ويكون أفرادها عىل درجة عالية من
التخصص والتدريب ،وقادرين عىل العمل مع البلد الطالب لتلبية احتياجاته املحددة.
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ومن اخلدمات التي يقدمها الفريق:
 تساعد فرق اإلنرتبول للتحرك إزاء األحداث السلطات املحلية عىل االستفادةالقصــوى من أدوات اإلنرتبول ،وال ســيام قواعد بياناته التي تتيــح تبادل املعلومات
والبيانات الرشطية احليوية عىل نحو آين بني بلدانه األعضاء الـ  190كافة ويشمل ذلك
البيانات االسمية ،وبصامت األصابع ،والبصمة الوراثية ،وغريها من املعلومات اجلنائية.
 وتعمــل هذه الفرق يف امليدان ،لكنها تبقى دائام عىل اتصال وثيق باألمانة العامةلتوفري املهارات واملساعدة عىل أوسع نطاق ممكن .وتوفر مهارات حتليلية رفيعة املستوى
وتقدم الدعم من خالل شبكة واسعة من جهات االتصال تضم خرباء يعملون يف البلدان
األعضاء يمكن حشد قدراهتم ،كلام دعت احلاجة إىل االنضامم إىل أحد هذه الفرق.

االتصال امليداين:

تتيح فرق التحرك إزاء األحداث شبكة واسعة من البلدان األعضاء يف اإلنرتبول
تبادل معلومات حاسمة خالل األزمات عىل مدار الساعة .ويمكن هلذه الفرق االتصال
مبارشة بأي مــن البلدان األعضاء يف املنظمة عرب مكاتبها املركزية الوطنية باســتخدام
منظومة اإلنرتبول العاملية لالتصاالت الرشطية املأمونة ( )24/7عند االقتضاء .

الدعم اللغوي:

يمكــن أن تقدم هذه الفرق الدعم للســلطات الوطنيــة بجميع لغات اإلنرتبول
الرســمية األربع )اإلســبانية  ،اإلنجليزية  ،العربية ،والفرنسية( ويمكنها أيضا ترتيب
هذه املساعدة بلغات أخرى.

تبني ضحايا الكوارث:

تتمثل إحدى مهام اإلنرتبول عند وقوع كارثة ما يف مساعدة البلد العضو عىل تبني
ضحايا هذه الكارثة .ويمكن لإلنرتبول ،بناء عىل طلب أحد بلدانه األعضاء ،إيفاد أحد
هذه الفرق الذي يضم موظفني مدربني عىل مواجهة الكوارث ومعتادين عليه إىل موقع
احلدث ،ومد يد املساعدة أيضا يف هذا املجال عرب املبادرات التالية:
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 اســتخدام اســتامرات اإلنرتبول املوحدة جلمع املعلومــات املتعلقة بالضحاياوتصنيفها.

 تنزيــل دليل اإلنرتبول لتبني ضحايا الكــوارث من موقع اإلنرتبول العموميعىل شبكة الويب.
 مســاعدة البلدان األعضاء يف تنسيق ودعم العمليات ذات الصلة التي يقودهارشكاء اإلنرتبول.

تبادل أفضل املامرسات:
لضامن تبــادل اخلربات والبيانات وأفضل املامرســات بني أعضاء شــبكة دولية
واسعة من املهنيني املتخصصني ،قد يرسل اإلنرتبول أيضا فرقا دولية واسعة من املهنيني
املتخصصني ،وقد يرسل اإلنرتبول أيضا فرق حترك إزاء األحداث للتواصل مع زمالء
معينة ذات صلة بإدارة األزمات ،واكتســاب املزيد من
آخريــن ذوي خربة يف جماالت ّ
املعارف منهم .وال يمكن تبادل املعلومــات التي مجعت بمختلف أنواعها إال بموافقة
البلد الذي صدرت عنه.

واجللسة اخلامسة (( :العمل اإلنساين أثناء األزمات والكوارث )) التي قدمها اخلبري
السيد غاسرب لونـــد رئيس قسم دعم العمليات امليدانية بمكتب األمم املتحدة لتنسيق
الشؤون اإلنسانية (أوتشـا) والذي عرض فيها نامذج من التنسيق امليداين  ،مع التوضيح
للمشاركني االختالف يف النهج ببن نظام إدارة الكوارث الوطني وبني هنج االستجابة
اإلنســانية  .وما هي حتديات اجلمع بني هذه األنظمة ،وكيف يمكن التغلب عليها .كام
ناقشت اجللسة أنظمة االتصال ،واختاذ القرار ،وإدارة املوارد يف مقابل النهج املعياري.
وتناولت اجللسة السادســة(( :جتربة اجليش السويرسي يف التعامل مع األزمات
والكوارث)) التي ألقى فيها الضوء العقيد فريدريك فانيون عىل اخلطط واالسرتاتيجيات
املرسومة لدى اجليش السويرسي يف التعامل مع األزمات والكوارث وعمليات اإلنقاذ
واملساعدات اإلنسانية واستعرض فيها مشاريع ســابقة وعمليات إغاثة مثل عمليات
اإلغاثة يف تشــييل عام 1996م و1999م واملشــاريع املشرتكة مع جيوش صديقة مثل
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مشاريع اجليش األمريكي يف األردن واملغرب واهلند وقوات االحتاد األورويب يف البوسنة
عام 2010/2009م والعمليات اإلنسانية التي متت خالل هذه املشاريع وأمهية التنسيق
بني العمليات العســكرية وعمليات اإلغاثة واإلنقاذ وإبراز اجلهود اإلغاثية واجلوانب
املضيئة هلا يف محاية املدنيني وسالمتهم.
واستعرضت اجللسة السابعـة(( :التكنولوجيا احلديثة للمعلومات يف التعامل مع
األزمات والكوارث)) الســيد ستانسالف بيليف ،خبري تكنولوجيا املعلومات باملنظمة
الدولية للحامية املدنية والدفاع املدين ،حيث أشار إىل أنه تم افتتاح مركز املراقبة والتنسيق
الدويل التابع للمنظمة الدولية للحامية املدنية والدفاع املدين يف 2015/6/15م يف مقر
املنظمة .ويتمثل الدور الرئيس للمركز يف أنه الكيان املركزي ملراقبة الكوارث الطبيعية
عىل مستوى العامل وتقييمها والتنبؤ هبا وذلك ضمن الشبكة العاملية ملراكز إدارة الكوارث
التابع للمنظمة الدولية للحامية املدنية والدفاع املدين.
حيــث يقوم بدوره كأداة لتبــادل املعلومات التقنية بني الدفــاع املدين الوطني /
ومنظامت احلامية املدنية للدول األعضاء يف املنظمة الدولية للحامية املدنية والدفاع املدين
واملنظامت اإلقليمية والدولية املتخصصة.

األهداف الرئيسية للمركز:
 -املراقبة والتنسيق للكوارث الطبيعية يف مجيع أنحاء العامل.

 -التدريب.

 دعم الدول األعضاء يف املنظمة الدولية للحامية املدنية والدفاع املدين يف تطويرمراكز إدارة الكوارث الوطنية.
 -التعاون العميل يف إدارة الكوارث عىل املستويات املحلية واإلقليمية والدولية.

ويف اجللسة اخلتامية :قدم السفري الدكتور سامح أبو العينني املندوب الدائم جلامعة
الدول العربية بجنيف كلمة استعرض فيها جهود جامعة الدول العربية يف جمال األزمات
والكوارث ،وتطرق إىل بعض األزمات التي تعيشها بعض الدول العربية ،كام نقل حتيات
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وشــكر أمني عام جامعة الدول العربية للمنظمــة الدولية للحامية املدنية والدفاع املدين
وجامعة نايف العربية للعلوم األمنية وجلميع املشــاركني يف امللتقى مقدر ًا جهود رجال
األمــن واحلامية يف الــدول العربية ملا يبذلونه من جهود يف هــذا املجال وأكد عىل أمهية
االستفادة من هذه الدول واملنظامت فيام يقدموهنا من اخلربات التجارب.
ويف هناية اجللسة توصل املشاركون يف امللتقى إىل التوصيات التالية :

 - 1أكد املشاركون عىل رضورة انتهاج األسلوب العلمي واتباع أحدث السبل يف
التعامل مع األزمات وقاية ومواجهة وعالج ًا.
 - 2التأكيد عىل أمهية توظيف التقنيات احلديثة واستخدامها يف مراكز إدارة األزمات
وفنيا.
مهنيا ًّ
والكوارث لتطوير األداء ًّ

 - 3االستفادة من جتارب الدول املتقدمة واهليئات واملنظامت الدولية يف جمال إدارة
األزمات وذلك لتطوير األساليب احلديثة يف مجع واستحضار وحتليل معلومات األزمات
لدعم نظم القرار األزموي.
 - 4أمهيــة االطالع عىل املؤرشات العلمية والنامذج املطبقة يف عملية اســترشاف
األزمات وتوقع حدوثها وذلك للوقاية منها واالستعداد ملواجهتها ومعاجلة آثارها.

 - 5أمهية تبادل اخلربات والتجارب بني مراكز األزمات يف الدول العربية من خالل
عقد لقاءات علمية دورية وتنظيم املؤمترات والزيارات لتيســر نقل املعرفة بني املراكز
العربية ومد اجلسور مع الدول املتقدمة لالستفادة من جتارهبا احلديثة يف هذا املجال.

 - 6اقرتاح تصميم وإنشاء قاعدة بيانات يف مركز األزمات وتطوير القيادات العليا
بجامعة نايف العربية للعلوم األمنيــة تتضمن بيانات ومعلومات ما حيدث من أزمات
وكوارث عىل املســتوى اإلقليمي والدويل وقوائم باخلرباء يف هذا املجال لالستفادة منه
من قبل األجهزة املعنية يف الدول العربية.
 - 7العمل عىل إنشاء موسوعة علمية خاصة باألزمات والكوارث يف جامعة نايف
العربية للعلوم األمنية بصفتها اجلهاز العلمي ملجلس وزراء الداخلية العرب لتكون يف
متناول الباحثني واملامرسني.
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 - 8إبراز أمهية العمل اإلنساين أثناء األزمات والكوارث وجهود املنظامت اإلقليمية
والدولية وأمهية رســم خطوات منهجية لتلك األعامل وتأطري ذلك من خالل املناهج
العلمية لالستفادة منها يف التعامل مع األزمات والكوارث من قبل أجهزة احلامية املدنية
يف الدول العربية.

ويف اخلتام شكر املشاركون جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ممثلة يف معايل رئيسها
د .مجعـان رشيــد بن رقـوش ومجيع العاملني هبا واألمني العام للمنظمة الدولية للحامية
والدفاع املدين ونائبه ومجيع منسويب املنظمة لتنظيم هذا امللتقى العلمي الناجح.
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