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انطالق الملتقى العلمي الثالث إلدارة األزمات والكوارث بالجامعة

حتـت رعايـة معالـي مديـر اجلامعة األسـتاذ
الدكتـور عبدالرحمـن بـن عبيـد اليوبـي
تنظـم كليـة علـوم األرض بجامعـة امللـك
عبـد العزيـز امللتقـى العلمـي الثالـث إلدارة
األزمـات والكـوارث اليـوم (الثالثـاء) 17
رجـب مـن العـام 1439هــ املوافـق  3أبريـل
2018م مبركـز امللـك فيصـل للمؤمتـرات
باجلامعـة.
وأوضـح عميـد كليـة علـوم األرض األسـتاذ
الدكتـور عمـار بـن عبـد املنعـم أمين أن
امللتقـى سيشـهد تقـدمي  4محاضـرات
علميـة تناقـش عـدداً مـن املواضيـع املهمـة
يف مجـال إدارة األزمـات والكـوارث يقدمهـا
نخبـة مـن املختصين يف هـذا املجـال.
حيـث سـيقدم الدكتـور ناصـر شـبير
األسـتاذ املسـاعد بقسـم الهندسـة النوويـة
والعلـوم اإلشـعاعية ،جامعـة ميتشـغن
آن آربـر يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة
محاضـرة بعنـوان" التهديـد النووي ..التأثير
واالسـتجابة " وفيهـا يسـتعرض احملاضـر
أنـواع الكـوارث النوويـة والتأثيـرات املصاحبـة لتلـك
الكـوارث وكيفيـة إدارتهـا إضافـة إلـى التخطيط واالسـتعداد
واالسـتجابة واجلهـود الدوليـة ملكافحـة التهديـدات النوويـة.
كمـا سـيقدم اللـواء الدكتـور عبـد الغفـار عفيفـي الدويـك

القانونـي ملواجهـة الكـوارث ويسـتعرض
أيضـا أهميـة التنبـؤ باألزمـات الكـوارث يف
دعـم متخـذي القـرار.
وأبـان سـعادة عميـد كليـة علـوم األرض
أن هنـاك محاضـرة أخـرى يف امللتقـى
بعنـوان "اسـتراتيجية إدارة احلشـود
باململكـة العربيـة السـعودية  -احلـج
ا.د .عبدالرحمن بن عبيد اليوبي
أمنـوذج " يلقيهـا العقيـد الدكتـور محمـد
مدير اجلامعة
بـن عبـداهلل الزهرانـي مديـر معهـد تنظيـم
وإدارة احلشـود باألمـن العـام يناقـش فيهـا
احملددات الرئيسـة السـتراتيجية اململكة يف
إدارة احلشـود مبوسـم احلـج ومنـوذج إدارة
احلشـود يف اململكـة مـن واقـع موسـم احلـج،
وكذلـك منـوذج إدارة األزمـة يف التجمعـات
البشـرية يف اململكـة.
كمـا يلقـي سـعادة الدكتـور نائـل محمـد
املؤمنـي األسـتاذ املشـارك بكليـة العلـوم
اإلداريـة يف اجلامعـة األملانيـة األردنيـة
بعمـان محاضـرة بعنـوان" :إدارة اسـتمرارية
األعمـال" يتحـدث فيهـا عـن عناصـر
أسـتاذ العدالـة اجلنائيـة بجامعـة نايـف العربيـة للعلـوم
اسـتمرارية األعمـال وأهدافهـا إضافـة إلـى كيفيـة إدارة
األمنيـة محاضـرة بعنـوان " إدارة احلـاالت الطارئـة " اسـتمرارية األعمـال وإدارة مخاطـر اسـتمرارية األعمـال
يتحـدث فيهـا عـن أسـباب إعلان حـاالت الطـوارئ وكيفيـة وخطـط ومؤشـرات جنـاح تلـك اخلطـط اخلاصـة ببرامـج
إدارة احلـاالت الطارئـة ومـا هـي األحـكام العرفيـة واإلطـار اسـتمرارية األعمـال وأخيـراً معاييـر اسـتمرارية األعمـال.

تعتـــزم كليـــة علـــوم األرض بجامعـــة امللـــك عبدالعزيـــز
اســـتحداث برنامـــج دراســـي جديـــد يف مجـــال الســـياحة
اجليولوجيـــة مينـــح درجـــة املاجســـتير التنفيـــذي ،والـــذي
ســـيعنى بتدريـــب وتأهيـــل كـــوادر متخصصـــة يف مجـــال
دراســـات الظواهر اجليولوجيـــة املتنوعة يف مختلف مناطق
اململكـــة تطلعـــا نحواملســـاهمة يف اســـتثمار وتنويـــع مناطق
اجلـــذب الســـياحي ،والتي تنســـجم مع رؤيـــة اململكة 2030
لتنويـــع مصـــادر الدخل.
وأوضـــح عميد كليـــة علوم األرض األســـتاذ الدكتـــور عمار
ابـــن عبـــد املنعـــم أمـــن أن الكليـــة تعمـــل على اســـتحداث
هـــذا البرنامـــج ليكـــون أحد البرامـــج البينية الـــذي تتعاون
فيـــه الكليـــة مـــع العديد مـــن القطاعـــات والكليـــات داخل

اجلامعـــة ،والعديـــد مـــن اجلهـــات خارجهـــا
مثـــل الهيئة العامة للســـياحة واآلثـــار وهيئة
املســـاحة اجليولوجية الســـعودية حتت مظلة
أحد األقســـام العلميـــة بالكليـــة ،كما أوضح
ســـعادته أنـــه مـــن املؤمـــل مـــع اســـتحداث
هـــذا البرنامـــج خلـــق فرص وظيفيـــة واعدة
للشـــباب يف هـــذا املجـــال وإيجـــاد رؤيـــة
جديدة ملناطق جذب ســـياحية جديدة ســـعيا
لتكـــون اململكة مـــن الوجهات األولـــى عامليا،
يف مجـــال الســـياحة اجليولوجية ملـــا حباها
اهلل مـــن مواقـــع طبيعيـــة متعددة.
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خبراء في األزمات والكوارث يستعرضون تجاربهم العلمية في ملتقى األزمات والكوارث
يستعرض أربعة خبراء متخصصني
يف مجال إدارة األزمات والكوارث خبراتهم
ومعلوماتهم املعرفية يف كيفية التعامل مع
األزمة ،وكذلك كيفية العمل إليجاد احللول
عند حــدوث الكارثة ال سمح اهلل ،وذلك
مــن خــال احملــاضــرات التي سيقدمونها
يف امللتقى العلمي الثالث يف إدارة األزمات
والكوارث.
حــيــث يــقــدم خــبــراء أكــادميــيــون خبرتهم
العلمية من خالل الدراسات التي أجروها
فيما يستعرض خــبــراء ميدانيون كيفية
العمل على حلول األزمات والسيطرة عليها
من واقع جتارب امليدان التي سبق ونفذوها
يف مواسم مختلفة يف احلج.

التهديدات النووية

ويــرى أول املتحدثني يف ملتقى األزمــات
والكوارث الدكتور ناصر شبير أستاذ قسم
الهندسة النووية والعلوم اإلشعاعية بجامعة
ميشيغان آن آربــر أن التهديدات النووية
ستظل قائمة يف وقتنا احلالي يف ظل وجود
اضــطــرابــات سياسية دولــيــة ،ووجـــود ما
يقارب خمسة عشر ألف رأس نووي جاهز
لالستخدام العسكري ،كما أن التهديد قائم
أيضاً من قبل التنظيمات اإلرهابية التي
رمبا حتصل على أجهزة ومــواد مشعة قد
تستخدمها يف أعمال تخريبية.
ويــرى الدكتور ناصر أن اململكة العربية
السعودية كغيرها من دول العالم ليست
مستثناة من هذه التهديدات .لذلك هنالك
حاجة ماسة إلعــداد دليل تخطيط إلدارة
الطوارئ النووية ،وطرق االستجابة ومباشرة
اإلنقاذ بعد الكارثة والقيام بتدريبات على
السيناريوهات احملتملة واختبار اجلاهزية
وكــفــاءة التنسيق بني اإلدارات احلكومية
املتخصصة .ويقول الدكتور تستند خطط
الــطــوارئ النووية على دراس ــة التأثيرات
النووية الناجتة من جتارب وحوادث سابقة.

خطط الطواري

هنالك أكثر من  2000جتربة نووية لدراسة
كيفية عمل القنابل الــنــوويــة والتأثيرات
الناجتة منها على املباني واملدن والبلدات
املجاورة املتأثرة باإلشعاعات الناجتة من
القنبلة .هذه التجارب هي املرجع األساسي
حملــاكــاة الــتــأثــيــرات الــنــوويــة الــنــاجتــة من
أي هجوم نــووي عسكري .كما أن هجوم
هيروشيما وجنازاكي يف اليابان إبان احلرب
العاملية الثانية قــد قــدم ص ــورة واضحة
لتأثيرات الهجوم الــنــووي العسكري على
السكان وعلى املدن بشكل عام.
تستند كذلك خطط الطوارئ على الدروس
املــســتــفــادة مــن تــعــامــل ســلــطــات االحت ــاد
السوفيتي سابقاً وحكومة اليابان مع حادثتي
مــفــاعــل تــشــرنــوبــل ومــفــاعــل فوكوشيما.
تشتمل خطط الطوارئ النووية على دليل
كامل للكوادر التي تباشر اإلنقاذ وتستجيب
للكارثة يف الساعات األول ــى ،وتوجيهات
لسكان ودليل طبي شامل ومعايير مراقبة
الــتــلــوث اإلشــعــاعــي عــلــى املـــدى القريب
والبعيد ،وإزالة التلوث وإعادة التأهيل.

التهديدات النووية وأساليبها

هناك عدة سيناريوهات محتملة لتهديدات
نووية أهمها هجوم نووي عسكري هجوم
إرهــابــي ،أو حـــوادث املــفــاعــات النووية
حوادث نقل املواد املشعة حوادث التسمم
اإلشعاعي .تتشابه تأثيرات هذه احلوادث
يف بعض األوجه وتختلف يف البعض اآلخر.
يجب أن تراعى خطط الــطــوارئ النووية
واإلستجابة .هذا التشابه واإلختالف يف
التأثيرات بني السيناريوهات املتعددة.

التوصيات

وخلص الدكتور ناصر إلى عدة توصيات
أولــهــا إنــشــاء بــرامــج أكــادميــيــة للعلوم
اإلشعاعية يف اجلامعات السعودية وإضافة
دورات دراسية متخصصة يف إدارة الطوارئ
النووية يف برامج إدارة األزمات والكوارث
يف اجلــامــعــات الــســعــوديــة ،إقــامــة دورات
متخصصة يف الــطــوارئ النووية ،وإنشاء
برنامج تطوعي لتدريب كــوادر إنقاذ من
السكان احملليني يف حــال دعــت احلاجة
لذلك ( دورة تدريبية مبقدار  8ساعات)
وإع ــداد خطط طــوارئ للمدن الكبرى يف
السعودية والــتــدرب على تطبيقها حتت
سيناريوهات مختلفة تشترك فيها اجلهات
احلكومية املتخصصة .إنشاء مالجئ مضادة
لــإشــعــاعــات ومــــزودة بتقنيات احلماية
اإلشعاعية ،وتعيني بعض املباني احلكومية
وامل ـ ــدارس كــمــاجــئ تــكــون مــعــروفــة لــدى
السكان احملليني يف حالة حدوث الكارثة،
وتأهيل كوادر مهنية قادرة على إدارة وتنفيذ
عمليات إزالة التلوث اإلشعاعي.

إدارة الحاالت الطارئة

ويستعرض الــدكــتــور عبدالغفار عفيفي
الــدويــك أســتــاذ بكلية الــعــدالــة اجلنائية
جامعة نايف العربية للعلوم األمنية املفاهيم
األساسية يف إدارة األزمة والكارثة والعالقة
بينهما واملــفــاهــيــم املــرتــبــطــة واملــتــداخــلــة
بينهما ،إضافة إلى تعريف مبفهوم اخلطر
وشروطه وما يتبعه من أضرار وشرح مفهوم
احلالة الطارئة (حالة الطوارئ) وهي نظام
استثنائي محدد يف الزمان واملكان تعلنه
احلكومة ،ملواجهة ظروف غير عادية تهدد
البالد خاصة الكوارث الكبرى واالضرابات؛
وهي حالة استثنائية تضطر إليها الدولة
حفاظا على األم ــن واالســتــقــرار وحماية
للمواطن يف إطار قانوني ،توضح احملاضرة
أسباب إعالنها :وهــي يف حــاالت احلرب
اوالتهديد بوقوعها أو االضرابات الداخلية
وقوع كوارث مثل األوبئة أواحلرائق الطبيعية
والسيول والعواصف الشديدة على غرار
تسونامي.

إدارة الحاالت الطارئة.

هي قواعد التعامل وجتنب املخاطر ،وهى
الــقــواعــد الــتــي تشمل التحضير حلــاالت
الكوارث قبل وقوعها ،واالستجابة للكوارث
(عــلــى سبيل املــثــال ،اإلخـ ــاء يف حــاالت
الطوارئ ،واحلجر الصحي وإزالــة التلوث
الشامل ،وما إلى ذلك) ،ودعم وإعادة بناء
املجتمع بعد الكوارث البشرية أوالطبيعية أو

االضرابات ،وهذا املصطلح حديث يستخدم
يف أوروبا وأمريكا بدال من مفهومي الدفاع
املدني واحلماية املدنية.
ويرى الدكتور عفيفي يف ورقته أن التخطيط
األمثل ملواجهة حاالت الطوارئ بهدف منع
اخلطر قبل وقوعه واحتوائه عند وقوعه
وإزالــة آثــاره بعد وقوعه ،ومن أهم دعائم
إعداد خطط الطوارئ :الدعامة التنظيمية،
والــدعــامــة البشرية ،والــدعــامــة اإلداري ــة،
والدعامة املالية.

الدكتور ناصر شبير

التوصيات:

ويــوصــي الدكتور بأهمية توحيد اجلهود
الــوطــنــيــة لــكــافــة اجل ــه ــات املــشــاركــة يف
حالة الــطــوارئ (إدارة األزمــات والكوارث
واملخاطر) والتأكيد على أهمية إنشاء هيئة
وطنية إلدارة الطوارئ يف اململكة.

إدارة الحشود

ويتحدث العقيد الدكتور محمد بن عبداهلل
الزهراني مدير معهد تنظيم وإدارة احلشود
ب ــاألم ــن ال ــع ــام ع ــن احملـــــددات الــرئــيــســة
الستراتيجية إدارة احلشود باململكة العربية
السعودية يف موسم احلج من خالل إبراز
الترابط بني اإلنشاءات الهندسية؛ واإلدارة
والتشغيل؛ والتدريب والتوعية للمنظمني
وجمهور احلشد.
ويرى العقيد الدكتور الزهراني أن مقومات
النجاح يف إدارة احلشود يف احلج والعوامل
التي أسهمت يف تقليص املخاطر املرتبطة
بتزاحم وتدافع احلجيج ،وآليات التعامل
مع األزمــات وإدارتها حال ارتفاع كثافات
احلشود البشرية.
ويستعرض الباحث استراتيجيات األمن
الــعــام يف متابعة وتقييم وتوثيق املوقف
األمــنــي مبكة املكرمة واملشاعر املقدسة
واملعاجلة األمنية ،واملرورية ،والتنسيقية؛
إلبراز جهود قيادة قوات أمن احلج باململكة
يف حتقيق إدارة آمنة للحشود البشرية.
ويتحدث العقيد الزهراني عن التكامل بني
مختلف الوزارات والهيئات كشركاء يف إدارة
احلشود يعملون بروح الفريق الواحد بتناغم
وتناسق وتكامل يف أداء الــدور وفق إدارة
فاعلة للحشود وحتكم وضبط يف تدفقات
الكتل البشرية وتنظيمها؛ ومبا يحقق األمن
والسالمة لضيوف الرحمن الذين ميثلون
أكبر جتمع بشري يف العالم بخصوصيته
املكانية والــزمــانــيــة والثقافية والدينية.
ولهذا؛ ميكن االستفادة من خبرة اململكة يف
إدارة احلشود ومنذجتها يف قوالب علمية
وتصديرها للعالم.
استمرارية األعمال وقت األزمة أو الكارثة
ويــتــحــدث الــدكــتــور نــائــل محمد املؤمني
األســتــاذ املــشــارك بكلية الــعــلــوم االداري ــة
باجلامعة األملانية األردنية ،عن استمرارية
األعمال من خالل التأكد من وجود خطة
بــديــلــة واخلــطــط االحــتــيــاطــيــة ،وم ــن ثم
انتقل للتخطيط من التعايف من الكوارث
وخاصة فيما يتعلق باألمور اإللكترونية ومع
تطور العلم تبني أنــه البــد من التفكير يف
استمرارية األعمال كبعد أعمق وأشمل من
التخطيط للتعايف من الكوارث وخاصة التي

اللواء الدكتور عبد الغفار عفيفي الدويك

العقيد الدكتور محمد بن عبداهلل الزهراني

الدكتور نائل محمد املؤمني

تتعلق باألمور اإللكترونية واحتمالية ضياع
البيانات والبرامج احلاسوبية.
ويــرى الباحث أنــه من الــضــروري التأكيد
بأن إدارة األزمة تشمل التعامل مع اإلعالم
والشركاء لتوفير املوارد املطلوبة للتمكن من
صنع القرار الذي يساهم يف حماية األرواح
واملمتلكات ،بينما تشمل االستجابة للطوارئ
إنقاذ األرواح واحملافظة على املمتلكات
بالدرجة األولــى ،وهنا البد من التأكد من
وجود املباني واألشخاص وقواعد البيانات
واملعدات الالزمة لالستمرارية يف تقدمي
منتج أو خدمة والتي من املمكن أن يتسبب
عدم تقدميها يف خسائر مادية وبشرية.
وعن عناصر استمرارية األعمال حددها
الدكتور املؤمني وهي :الوقاية ،واجــراءات
للتخفيف مــن احتمالية وق ــوع الــطــارئ/
واإلج ــراءات املتخذة لتخفيف آثــار األزمة
واالستجابة وردة فعل املؤسسة يف حالة
الطوارئ ملعاجلة احلدث ونتائجه التعايف
والقدرة على استئناف اخلدمات والعمليات
األس ــاس ــي ــة الـــعـــودة إلـ ــى ال ــوض ــع اآلم ــن
واجراءات العودة للعمليات االعتيادية.
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 9كليات تتشارك في تقديم برنامج الماجستير التنفيذي في إدارة األزمات والكوارث
استحدثت كــلــيــة عــلــوم األرض
بجامعة امللك عبدالعزيز برنامج املاجستير
التنفيذي يف إدارة األزمــــات والــكــوارث
مستهدفا الشريحة التي تعمل يف مجال
إدارة األزمـــات والــكــوارث إضــافــة لتلبية
احلــاجــات الــضــروريــة واملــلــحــة يف إيجاد
وتأهيل كوادر وطنية مختصة بهذا املجال،
وب ــدأت الــدراســة يف البرنامج مــع بداية
الفصل الــدراســي األول للعام اجلامعي
1436/1435هـ ـــ ،ومن أهم املميزات التي
ينفرد بها البرنامج أنه يتم تقدميه بتعاون
عــدد  9كليات علمية مختلفة باجلامعة
إضافة إلى التعاون مع جامعة نايف للعلوم
األمنية سعيا نحو تقدمي كافة مقررات
ومــواضــيــع الــبــرنــامــج املختلفة بطريقة
منهجية شاملة ،مما يقدم منوذجا متقدما
يحتذى به لنوعية البرامج البينية يف مجال
الدراسات العليا.

المسارات التعليمية للبرنامج:

 - 1إدارة األزمــات والــكــوارث البيئية من
الــنــواحــي البيئية الــتــي تشمل األزمـــات
والكوارث الطبيعية مثل الزالزل والبراكني
والــفــيــضــانــات واالن ــه ــي ــارات الــصــخــريــة
والطينية واألعاصير وتصدعات القشرة
األرضية املفاجئة وتلوث البيئة الناجت عن
احلرائق وتسربات النفط واملواد الكيميائية
ودراسة كيفية التعامل مع تأثيراتها املدمرة
وسبل التغلب عليها وتقليل اخلسائر الناجتة
عنها والتعامل مع نتائجها ودراسة الوسائل
التي متنع أوتقلل فــرص حــدوث البعض
منها باستخدام طرق علمية منهجية حديثة
واستحداث وتطبيق فرضيات ومناذج تشابه
إلكترونية لتلك األزمات والكوارث لدراسة
وتعلم أفضل الوسائل للتغلب عليها.
 - 2إدارة األزمــات والكوارث األمنية ومن
أمثلتها احلرائق وحــوادث الطرق الكبيرة
للمركبات والقطارات وسقوط واختطاف
الطائرات والسطواملسلح واحتجاز الرهائن
وتــدافــع احلــشــود البشرية والتعرف على
أنــواع التهديدات التي تهدد أمن وسالمة
الدولة وحماية املواكب وكبار الشخصيات

وتختتم الدراسة يف البرنامج بإعداد بحث
للتخرج وهــوعــبــارة عــن مــوضــوع يختاره
الطالب بعد التنسيق مع مشرفه العلمي
ذوعالقة بإدارة أزمة أوكارثة يف مجال عمله
إن أمكن أومشابه لنفس البيئة والظروف
املوجودة يف عمله.

نظام الدراسة في البرنامج:

ودراسة كيفية التعامل مع تأثيراتها وسبل
التغلب عليها وتقليل اخلسائر الناجتة عنها
والتعامل مع نتائجها ودراسة الوسائل التي
متنع أوتقلل فــرص حــدوث البعض منها
باستخدام طــرق علمية منهجية حديثة
واستحداث وتطبيق فرضيات ومناذج تشابه
إلكترونية لتلك األزمات والكوارث لدراسة
وتعلم أفضل الوسائل للتغلب عليها.
 - 3إدارة األزمات والكوارث الطبية الناجتة
عــن ح ــدوث األزمــــات وال ــك ــوارث البيئية
واألمنية إضافة إلى أجنع الوسائل للتعامل
مع أزمات وكوارث تفشي األمراض واألوبئة
املميتة والتي تؤثر على صحة وسالمة الفرد

واملجتمع ودراسة كيفية التعامل مع تأثيراتها
وسبل التغلب عليها وتقليل اخلسائر الناجتة
عنها والتعامل مع نتائجها ودراسة الوسائل
التي متنع أوتقلل فــرص حــدوث البعض
منها باستخدام طرق علمية منهجية حديثة
واستحداث وتطبيق فرضيات ومناذج تشابه
إلكترونية لتلك األزمات والكوارث لدراسة
وتعلم أفضل الوسائل للتغلب عليها.

مدة الدراسة بالبرنامج:

سنتان دراسيتان مقسمة على عدد أربعة
فــصــول دراســيــة ي ــدرس الــطــالــب خاللها
مجموعة مــن املــقــررات الــدراســيــة بعدد
ساعات إجمالية تبلغ ( )42وحدة دراسية

تقام الدراسة يومي اجلمعة والسبت خالل
عطلة نهاية األسبوع بنظام التداول بحيث
تعقد احملاضرات يف عطلة نهاية األسبوع
وتتوقف يف األسبوع الذي يليه وهكذا حتى
نهاية الفصل الدراسي.

شروط الكلية للقبول في البرنامج:

 خــبــرة عملية مل ــدة ال تــقــل عــن ثــاثسنوات يف مسار التخصص الــذي يرغب
الطالب دراسته بعد حصوله على مؤهل
البكالوريوس.
 دورة تدريبية ال تقل مدتها عــن ()3أيــام أو( )15ساعة تدريبية يف استخدام
تطبيقات وبرامج نظم املعلومات اجلغرافية
(.)GIS

ﻣﺮاﺣﻞ اﻷزﻣﺎت
ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻹدارة اﻟﻜﻮارث واﻷزﻣﺎت ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻷزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﳝﺮ ﺑﻬﺎ اﳌﺘﻀﺮرون ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ واﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺸﺨﺺ اﳌﺘﻀﺮر ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻲ اﻷزﻣﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة  ،ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻷزﻣﺔ ،وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﻈﻬﺮ أﻧﻪ ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷﺧﻴﺮة  ،وﻳﻜﻤﻦ اﳋﻄﺮ ﻋﻨﺪ ﻋﺪم دﻗﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض اﳋﻄﻮر وإﻏﻔﺎل اﻟﺸﺨﺺ ﻟﻬﺎ
درﺟﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻷزﻣﺔ أو اﳊﺪث ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ.

ﻣﺮاﺣﻠﺔ
اﻷزﻣﺔ

01

ﻣﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺨﻄﻮرة

02

ﻇﻬﻮر أﻋﺮاض ﻛﺎﻟﻘﻠﻖ واﻟﻴﺄس وﻓﻘﺪ اﻟﺸﻌﻮر،
واﻷﻣﻞ  ،واﻟﺘﺸﺘﺖ وﻓﻘﺪ اﻹﺣﺴﺎس ﲟﺎ ﻳﺤﺪث،
وﻋﺪم اﻹﳝﺎن ،واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺬﻧﺐ ،واﳋﻮف.

اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ
واﻟﺘﻜﻴﻒ
اﻟﻈﺎﻫﺮي

03

ﻗﺪ ﻳﻈﻬﺮ ﺧﻼل  ٢٤ﺳﺎﻋﺔ
ﳝﺎرس ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ
ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺘﺄﺛﺮ واﻟﺒﻌﺾ ﻳﻌﺰل ﻧﻔﺴﻪ
ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺘﺎح واﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻛﻠﻪ
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كلية علوم األرض من مركز الجيولوجيا إلى تقنية االستكشاف والتعدين الجيولوجي
تأسست كــلــيــة عــلــوم األرض منذ
1390ه ـــ حتت مسمى مركز اجليولوجيا
التطبيقية التابع لــوزارة البترول والثروة
املــعــدنــيــة حــيــث تــعــد أقــــدم املــؤســســات
التعليمية يف مجال الــدراســات العليا يف
العلوم التطبيقية باململكة العربية السعودية.
وك ــان الــهــدف مــن إنــشــاء املــركــز يف ذلك
الوقت هوتدريب اجليولوجيني السعوديني
يف مجاالت اجليولوجيا احلقلية للبحث عن
الثروة املعدنية من خالل تأهيلهم لدرجات
الدبلوم العالي واملاجستير.
ويف عام 1392هـ أضيف التدريب يف مجال
جيولوجيا املياه ويف عــام 1393ه ـــ أنشى
قسم الــتــدريــب الفني كبرنامج لتدريب
الفنيني العاملني باملديرية العامة للثروة
املــعــدنــيــة عــلــى األعــمــال الفنية اخلــاصــة
باكتشاف اخلامات والتحاليل الكيميائية
والطرق اجليوفيزيائية والرسم واملساحة
وكــان تابعاً ملركز اجليولوجيا التطبيقية
بوكالة وزارة البترول والثروة املعدنية .ويف
عــام 1394هــــ أضيف الــتــدريــب يف مجال
اجليولوجيا الهندسية .ويف عام 1395هـ
أحلق املركز بجامعة امللك عبدالعزيز حتت
اسم معهد اجليولوجيا التطبيقية .ويف عام
1398هـ أدمج قسم اجليولوجيا بكلية العلوم
باجلامعة ( أنــشــئ يف عــام 1393هـ ـــ) مع
املعهد وذلك حتت مسمى كلية علوم األرض.

تطور كلية علوم األرض

وشــهــدت بــرامــج كلية
علوم األرض العديد
من التطورات فكانت
مــــن أســـبـــق كــلــيــات
اجلامعات يف اململكة
يف إضـ ــافـ ــة ب ــرام ــج
املــاجــســتــيــر وال ــدك ــت ــوراه وتــرســخــت فيها
املدراس البحثية العلمية وأصبحت حتظى
مبكانة دولية مرموقة.
حيث تنفرد كلية علوم األرض بني جامعات
اململكة وعلى مستوى العالم العربي كله
مبنح درجــة البكالوريوس يف اجليولوجيا
التطبيقية يف عدة مجاالت لتواكب الطفرة
اإلمنــائــيــة املــبــاركــة الــتــي شهدتها اململكة
يف احلــقــبــة األخــيــرة ولتسهم يف حتقيق
طموحات املجتمع الــســعــودي يف املعرفة
والتقدم ،وذلك بإعداد الطاقات البشرية
املؤهلة والــقــادرة على استغالل الــثــروات
الطبيعية التي أودعها اهلل هذه األرض.
ومــســايــرة لــلــتــطــور والــتــقــدم الــعــلــمــي يف
مجاالت علوم األرض ونتيجة للدراسات
واالستطالعات التي أجريت بشأنها ففي
عــام 1407ه ـــ مت إج ــراء تطوير شامل يف
بــرامــج الكلية لكي تــتــاءم هــذه البرامج
مــع متطلبات خطط التنمية يف اململكة
وتستجيب لالحتياجات العلمية والتقنية
يف املؤسسات والهيئات املشتغلة بتنمية
املــوارد الطبيعية من بترول ومعادن ومياه
باطنية ،وقد صاحب هذا التطوير تغيير
يف البناء الهيكلي بــدمــج بعض األقــســام
لتقدمي تخصصات أكثر شمولية ومالئمة
مع االحتياج الفعلي للخطط التنموية.

وقد اعتمد هذا الهيكل البنائي مع البرامج
الدراسية املطورة من قبل املجلس األعلى
للجامعة يف 4/5/1407هــــــ وتشكلت يف
الكلية ستة أقسام :

قسم الجيولوجيا الهندسية والبيئية

ويهتم القسم بتطبيقات
اجليولوجيا يف األعمال
الـــه ــن ــدس ــي ــة امل ــدن ــي ــة
واملنجمة والبيئية ،ويعني
بتخريج جيولوجيني يف
اجلــيــولــوجــيــا الهندسية
أوالبيئية للقيام باستنتاجات وتقييم املخاطر
الهندسية والبيئية التي قد تنتج أوتصاحب
العمليات اإلنشائية والطبيعية.

قسم الثروة المعدنية والصخور

ويهتم بتقدمي املساعدة
التقنية واملشاورات إلى
املــنــظــمــات والــشــركــات
واملــواطــنــن لالستفادة
مــن الــثــروات املعدنية.
تــأســيــس وتــأهــيــل على
أعلى مستوى للجيولوجيني السعوديني من
ذوي اخلبرة الفنية للتعامل مع الصخور
والــرواســب املعدنية .ويشتمل ذلــك على
االرتـــقـــاء مبــهــاراتــهــم ل ــرس ــم اخلــرائــط
اجليولوجية واالستكشاف.

قسم جيولوجيا المياه

ويختص القسم بنشر التوعية
بأهمية املاء اجلويف ،وتسخير
كــافــة اإلم ــك ــان ــات املــتــوفــرة
بالقسم خلدمة أفراد املجتمع
وحتــقــيــق ال ــدع ــم املــســتــمــر

من املعلومات يف حتقيق أهــداف اخلطط
التنموية يف وطننا الغالي ،وذلــك بتهيئة
وإعداد الطاقات البشرية املؤهلة والقادرة
على احلفاظ على الثروات املائية الطبيعية
التي أودعها اهلل يف هذه األرض املباركة.

قسم جيولوجيا البترول والترسبات

قــســم جــيــولــوجــيــا
البترول والترسبات
وهو أن تكون رائداً
يف مجاالت البترول
وع ــل ــوم الــطــبــقــات
واحل ــي ــاة الــقــدميــة
وتطبيقاتها
املــخــتــلــفــة بــهــدف
تسخير كافة اإلمكانات املتوفرة بالقسم
خلــدمــة أفـ ــراد املجتمع وحتــقــيــق الــدعــم
املستمر من املعلومات يف حتقيق أهداف
اخلطط التنموية يف وطننا الغالي ،وذلك
بتهيئة وإعــداد الطاقات البشرية املؤهلة
والقادرة على استغالل الثروات الطبيعية
التي أودعها اهلل هذه األرض املباركة.

قسم الجيولوجيا البنائية واالستشعار
عن بعد

والذي أنشئ يف عام
1398هـــــ ونــظــرا ملا
حدث من تطور هائل
يف اآلونــــة األخــيــرة
ملــجــال االســتــشــعــار
ع ــن بــعــد وألهــمــيــة
هــذا الــفــرع فقد مت
تغيير اســم القسم إلــى قسم اجليولوجيا
البنائية واالستشعار عن بعد ومينح القسم

درجة البكالوريوس يف اجليولوجيا البنائية
واالستشعار عن بعد.

قسم الجيوفيزياء

هــوأحــد فــروع املعرفة
يف الـ ــعـ ــلـ ــوم والـــتـــي
تعني بــدراســة األرض
مستخدمة اخل ــواص
الــفــيــزيــائــيــة لــلــمــواد
املـــكـــونـــة لـ ــهـ ــا .وق ــد
امتدت لتشمل الفروع املختلفة للتطبيقات
اجليوفيزيائية املــبــاشــرة وغــيــر املباشرة
بــأخــذ الــقــيــاســات الــفــيــزيــائــيــة املختلفة
على سطح األرض أويف أعــمــاق اليابسة
واحمليطات أومــن اجلــو .ولهذا التخصص
مــن علوم األرض أهمية يف الكشف عن
الثروات الطبيعية ويف املجاالت الهندسية
والعسكرية والبيئية.

قسم تقنية االستكشاف الجيولوجي

والـ ــذي يهتم بــإعــداد
كــوادر مؤهله معرفيا
وم ــه ــاري ــا يف مــجــال
تقنيات االستكشاف
اجليولوجي
وتطبيقاتها املختلفة
واالســتــفــادة منها يف
تلبية حاجة الشركات والقطاعات العاملة
يف هــذا املــجــال حيث يــهــدف القسم إلى
تطبيق إدارة اجلــودة الشاملة يف العملية
التعليمية وذلك ملواكبة املستجدات العلمية
والتكنولوجية.
ومتــنــح هـــذه األق ــس ــام جميعها درجـــات
البكالوريوس واملاجستير والدكتوراه.
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المحاضرة األولى
اسم احملاضر :الدكتور ناصر بن علي شبير
أستاذ مساعد بقسم الهندسة النووية والعلوم اإلشعاعية ،جامعة ميتشغن آن آربر ،الواليات املتحدة األمريكية.
عنوان احملاضرة :التهديد النووي ..التأثير واالستجابة
موضوعات احملاضرة:
 مقدمة يف الكوارث النووية. أنواع الكوارث النووية. التأثيرات املصاحبة للكوارث النووية. إدارة الكوارث النووية ،التخطيط واالستعداد واالستجابة. -اجلهود الدولية ملكافحة التهديدات النووية.

المحاضرة الثانية
اسم احملاضر :الدكتور عبدالغفار عفيفي الدويك
أستاذ بكلية العدالة اجلنائية جامعة نايف العربية للعلوم
األمنية
عنوان احملاضرة :إدارة احلاالت الطارئة
موضوعات احملاضرة:
أوال :املفاهيم األساسية
 حالة الطوارئ. املفهوم  -الضرورات  -األضرار. أسباب إعالن حالة الطوارئ. حاالت الطوارئ. ماهي حالة الطوارئ وما هي األحكام العرفية. -إدارة الطوارئ.

المحاضرة الثالثة
اســم احملــاضــر :العقيد الــدكــتــور محمد بــن عبداهلل
الزهراني
مدير معهد تنظيم وإدارة احلشود باألمن العام
عنوان احملاضرة :استراتيجية إدارة احلشود باململكة
العربية السعودية " احلج أمنوذج "
موضوعات احملاضرة:

المحاضرة الرابعة
 اسم احملاضر :الدكتور نائل محمد املؤمنيأستاذ مشارك بكلية العلوم اإلدارية  -اجلامعة األملانية
األردنية
عمان ،اململكة األردنية الهاشمية
 عنوان احملاضرة :إدارة استمرارية األعمال موضوعات احملاضرة: تاريخ استمرارية األعمال. -أهداف برامج استمرارية األعمال.

ثانيا :اإلطار القانوني ملواجهة الكوارث.
ثالثا :الهدف من إدارة األزمات والكوارث.
رابعا :البيانات واإلمكانيات الالزمة للتخطيط ملواجهة
الكوارث.
خامسا :أهمية التنبؤ باألزمات /الكوارث يف دعم متخذ
القرار.
سادسا :اجلهود الدولية  -توصيات املؤمتر الدولي للحد
من الكوارث.
سابعا :املراحل واملهام إلدارة الطوارئ:
تخفيف احلدة ،االستعداد ،االستجابة ،التعايف.
ثامنا :مقترح الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات
والكوارث.

 احمل ــددات الرئيسة الستراتيجية اململكة يف إدارةاحلشود مبوسم احلج.
 منوذج إدارة احلشود يف اململكة من واقع موسم احلج منوذج إدارة األزمة يف التجمعات البشرية يف اململكة "مستقى من موسم احلج ".
 قيادة قوات أمن احلج ودورها الرئيس يف حتقيق إدارةآمنة للحشود البشرية يف مشعر منى من خالل حفظ
النظام العام وتأمني سالمة احلجاج.

 عناصر استمرارية األعمال وإدارة استمرارية األعمالوإدارة املخاطر.
 خطط وإدارة استمرارية األعمال .مراحل برنامج استمرارية األعمال .NCEMA 7000 مؤشرات جناح برامج استمرارية األعمال. -معايير استمرارية األعمال.

6
برنامج الماجستير التنفيذي في إدارة األزمات والكوارث بقسم الجيولوجيا الهندسية والبيئية
برنامج املاجســـتير التنفيـــذي يف إدارة
األزمـــات والكـــوارث هـــو برنامـــج فريـــد
مـــن نوعه علـــى مســـتوى جامعـــات اململكة
والشـــرق األوســـط ،كان جلامعـــة امللـــك
عبدالعزيـــز الســـبق يف إنشـــائه بنـــاء علـــى
اقتـــراح تقـــدم بـــه للمقام الســـامي صاحب
الســـمو امللكـــي األميـــر خالـــد بـــن عبداهلل
بـــن عبدالعزيـــز نتيجـــة مـــا خلفتـــه كوارث
ســـيول وفيضانات جـــدة املتوالية يف عامي
 1430و1431هــــ ومـــا خلفتـــه مـــن ضحايا
يف األنفـــس وأضـــرار جســـيمة يف البنيـــة
التحتيـــة واملمتلـــكات والتـــي تبـــن خاللهـــا
احلاجـــة إلـــى تأهيل كـــوادر وطنيـــة ووجود
مختصـــن علـــى مســـتوى عـــال يف مجـــال
إدارة األزمـــات والكـــوارث من خـــال إيجاد
برنامـــج علمي متخصص بأحـــد اجلامعات
السعودية.
• يعتبـــر البرنامـــج أحد البرامج الدراســـية
البينيـــة بـــن العديـــد مـــن الكليـــات ويف
تخصصـــات علميـــة مختلفة وهوباملناســـبة
أحـــد التوجهـــات العامليـــة احلديثـــة يف
التكامـــل والربط بني العلـــوم والتخصصات
املختلفـــة ،حيـــث يشـــارك يف تقدميـــه عدد
( )9كليـــات يف جامعـــة امللـــك عبدالعزيـــز
ويضـــم عـــدد ( )3مســـارات علميـــة هـــي
إدارة أزمـــات وكوارث بيئيـــة ،وإدارة أزمات
وكـــوارث طبيـــة ،وإدارة أزمـــات وكـــوارث
أمنيـــة ،ومؤخـــرا انضمت جامعـــة نايف بن

عبدالعزيـــز للعلـــوم األمنيـــة يف تقدمي جزء
مـــن مقـــررات املســـار األمنـــي للبرنامج.
• حظـــي برنامـــج ماجســـتير إدارة األزمات
والكـــوارث قبـــل وأثنـــاء تقدميـــه علـــى ثناء
وتأييـــد وترحيـــب واســـع مـــن مختلـــف
اجلهـــات احلكوميـــة واخلاصـــة التـــي متثل
ســـوق العمـــل خلريجيـــه إضافـــة إلـــى ثناء
بعـــض اجلهات واملختصـــن يف مجال إدارة
األزمـــات والكـــوارث ومـــن ضمنهـــم رئيس
املنظمة الدولية لألزمات والكوارث ،ســـيما
وأن البرنامـــج الدراســـي مشـــابه متامـــا
لبرنامج ماجســـتير إدارة األزمات والكوارث
يف جامعـــة جـــورج واشـــنطن يف أمريـــكا.

• وافـــق مجلـــس اجلامعـــة خـــال العـــام
اجلامعـــي 1434/1433هــــ علـــى إنشـــاء
برنامـــج املاجســـتير التنفيـــذي يف إدارة
األزمـــات والكـــوارث بقســـم اجليولوجيـــا
الهندســـية والبيئيـــة بكليـــة علـــوم األرض.
• انطلقـــت الدراســـة يف البرنامـــج يف العام
اجلامعـــي 1436/1435هــــ وكانـــت باكـــورة
الدفعـــة األولـــى عـــدد ( )22طالبـــا امتـــوا
متطلبـــات التخـــرج مـــن البرنامـــج يف العام
اجلامعـــي 1437/1436هــــ وكانـــوا هم نواة
الدفعـــة األولـــى علـــى مســـتوى اململكـــة
ممـــن يحملون شـــهادة املاجســـتير يف إدارة
األزمـــات والكـــوارث.

• يف نهايـــة الفصـــل الدراســـي الثانـــي من
العـــام اجلامعـــي 1438/1437هــــ احتفلـــت
الكليـــة بتخريـــج الدفعة الثانيـــة من طالب
البرنامـــج وعددهـــم ( )16طالـــب ميثلـــون
العديد مـــن اجلهات احلكوميـــة واخلاصة.
• مـــع بدايـــة الفصـــل الدراســـي األول مـــن
العـــام اجلامعـــي 1439/1438هــــ بـــدأت
الدراســـة للدفعـــة الثالثـــة مـــن البرنامـــج
بعـــدد ( )19طالـــب ميثلـــون العديـــد مـــن
اجلهـــات احلكومية واخلاصـــة ،ومن املتوقع
تخرجهـــم مـــع نهايـــة الفصـــل الدراســـي
الثاني من العـــام اجلامعي 1440/1439هـ.

ﺣﺮس اﳊﺪود

ﻗﻮات أﻣﻦ اﳌﻨﺸﺌﺎت

ﻫﻴﺌﺔ اﻷرﺻﺎد وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ

اﻟﺪﻓﺎع اﳌﺪﻧﻲ

ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻄﻴﺮان اﳌﺪﻧﻲ

ﺷﺮﻛﺔ اﳌﻴﺎه اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء

ﻫﻴﺌﺔ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ اﻟﺴﻌﻮدي

ﺷﺮﻛﺔ اراﻣﻜﻮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ

وزارة اﻟﺪﻓﺎع

اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺆون
اﳊﺮﻣﲔ اﻟﺸﺮﻳﻔﲔ

ﻫﻴﺌﺔ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ اﻟﻄﺒﻴﺔ

ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ راﺑﻎ

اﳊﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ

اﻟﻘﻮات اﳉﻮﻳﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺘﺮو راﺑﻎ

اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﻟﻬﺎ
اﻟﻄﻼب اﻟﺪارﺳﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪاﷲ

وزارة اﻟﺼﺤﺔ
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الخطة الدراسية لبرنامج

إدارة األزمات والكوارث (المسار األمني) كلية علوم األرض بجامعة الملك عبدالعزيز
الفصل الدراسي األول
م

اسم املقرر

الفصل الدراسي الثالث

رمز املقرر

عدد الوحدات

م

اسم املقرر

رمز املقرر

عدد الوحدات

1

مقدمة إلى إدارة األزمات والكوارث

أكز

600

3

1

إدارة املخاطر البيئية

أكز

630

3

2

تقييم التهديدات النووية يف الدولة

أكز

663

3

2

إزالة الكارثة

أكز

631

3

3

مقدمة يف الكوارث الطبيعية

أكز

603

3

3

إدارة حاالت الطوارئ

أكز

639

3

4

إدارة الكارثة

630/1

3

4

العامل النفسي يف إدارة األزمات والتعامل مع الضحايا

أكز

652

3

أكز

إجمالي الوحدات

إجمالي الوحدات

12

الفصل الدراسي الثاني
م

اسم املقرر

1

تقييم وإدارة مخاطر

12

الفصل الدراسي الرابع

رمز املقرر

عدد الوحدات

م

اسم املقرر

رمز املقرر

عدد الوحدات

أكز

601

3

1

أمن مصادر األخطار وتدابير التصدي لها

أكز

633

3

 2تكنولوجيا املعلومات يف إدارة الكوارث واألزمات

أكز

605

3

2

املشروع البحثي

أكز

607

3

3

مكافحة اإلرهاب وحماية البنية التحتية

أكز

640

3

3

إجمالي الوحدات

4

دور االعالم يف مواجهة األزمات والطوارئ

أكز

641

3

إجمالي الوحدات

12

الخطة الدراسية لبرنامج
م
1
2
3
4

م
1
2
3
4

م
1
2
3
4

م
1
2
3

• أنظمة احلماية املادية (تصميم ،تقييم ،تقنيات ومعدات)

الخطة الدراسية لبرنامج

إدارة األزمات والكوارث (المسار الطبي)
الفصل الدراسي األول
رمز املقرر
اسم املقرر
مقدمة إلى إدارة األزمات والكوارث
أكز 600
مقدمة يف الكوارث بحرية
أكز 602
مقدمة يف الكوارث الطبيعية
أكز 603
مقدمة يف الكوارث الصحية
أكز 604
إجمالي الوحدات
الفصل الدراسي الثاني
رمز املقرر
اسم املقرر
تقييم وإدارة مخاطر
أكز 601
تكنولوجيا املعلومات يف إدارة الكوارث واألزمات
أكز 605
الصحة واألمور الطبية يف إدارة األزمات
أكز 651
إدارة املخاطر البيئية
أكز 630
إجمالي الوحدات
الفصل الدراسي الثالث
رمز املقرر
اسم املقرر
العامل النفسي يف إدارة األزمات والتعامل مع الضحايا
أكز 652
صحية البيئة يف الكوارث
اكز 650
مناهج البحث والتحليل الكمي يف إدارة الكوارث واألزمات
أكز 694
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف األزمات واحلاالت الطارئة
أكز 620
إجمالي الوحدات
الفصل الدراسي الرابع
رمز املقرر
اسم املقرر
موضوعات مختارة يف إدارة الكوارث واألزمات
أكز 696
املشروع البحثي
أكز 607
إجمالي الوحدات

مواد حرة:
• األمن البيئي
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إدارة األزمات والكوارث (المسار البيئي)

عدد الوحدات

م

3

1

3

2

3

3

3

4

12

عدد الوحدات

م

3

1

3

2

3

3

3

4

12

عدد الوحدات

م

3

1

3

2

3

3

3

4

12

عدد الوحدات

م

3

1

3

2

6

3

الفصل الدراسي األول
رمز املقرر
اسم املقرر
مقدمة إلى إدارة األزمات والكوارث
أكز 600
مقدمة يف الكوارث بحرية
أكز 602
مقدمة يف الكوارث الطبيعية
أكز 603
تكنولوجيا املعلومات يف إدارة الكوارث واألزمات
أكز 605
إجمالي الوحدات
الفصل الدراسي الثاني
رمز املقرر
اسم املقرر
تقييم وإدارة مخاطر
أكز 601
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف األزمات واحلاالت الطارئة
أكز 620
املناخ والتغييرات املناخية
أكز 621
املواصفات والقوانني البيئية
أكز 622
إجمالي الوحدات
الفصل الدراسي الثالث
رمز املقرر
اسم املقرر
إدارة مخاطر السيول اجلارفة
أكز 623
إدارة املخاطر الزلزالية
أكز 624
مناهج البحث والتحليل الكمي يف إدارة الكوارث واألزمات
أكز 694
موضوعات مختارة يف إدارة الكوارث واألزمات
أكز 696
إجمالي الوحدات
الفصل الدراسي الرابع
رمز املقرر
اسم املقرر
إدارة املخاطر البيئية
أكز 630
املشروع البحثي
أكز 607
إجمالي الوحدات

عدد الوحدات
3
3
3
3
12

عدد الوحدات
3
3
3
3
12

عدد الوحدات
3
3
3
3
12

عدد الوحدات
3
3
6
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تأهيل الكوادر البشرية
للتعامل مع األزمات والكوارث

يعتبـــر العنصر البشـــري هورأســـمال كافـــة األوطان
للنهـــوض بها وحمايتهـــا وقت األخطار ،ولذلـــك فإن تأهيل
األشـــخاص العاملـــن يف إدارة األزمـــات وتقـــدمي املعرفـــة
بـــإدارة األزمات والكـــوارث وتدريبهـــم نظريـــاً وعملياً على
التعامـــل مـــع األزمات بالتنســـيق مـــع املؤسســـات والهيئات
املختلفـــة يف الدولـــة ،يقلـــل مـــن اخلســـائر الناجمـــة عـــن
الكـــوارث مـــن أرواح وممتلـــكات ،ويعطـــي عمقـــاً للدولة يف
مواجهـــة األخطـــار والتهديدات.
ومفهـــوم إدارة األزمـــات أصبـــح مـــن العلـــوم التـــي تُـــدرس
باجلامعـــات ويتـــم التدريب عليها ،حيث تهتـــم جامعة امللك
عبدالعزيـــز بتخريـــج دفعـــات من الكـــوادر البشـــرية قادرة
علـــى التعامـــل مع كافة األزمـــات والكوارث التـــي قد تلحق
باملجتمـــع –القـــدر اهلل ،-حيث تقدم اجلامعـــة دبلوم إلدارة
الكـــوارث واألزمات من خالل مركز التميـــز إلدارة األزمات
(عمـــادة خدمـــة املجتمـــع والتعليـــم املســـتمر) ،املعتمـــد يف
جامعـــة وسكنســـن ماديســـون األمريكيـــة ،ما يســـاعد على
إمـــداد الوطـــن بعقـــول وطنيـــة قـــادرة علـــى التعامـــل مـــع

الكـــوارث واألزمـــات قبـــل وأثناء وبعـــد حدوثها،
حيـــث تنطلـــق رؤيـــة مركـــز التميـــز إلدارة
األزمـــات بجامعـــة امللـــك عبدالعزيـــز ،مـــن
خـــال االســـتثمار األهـــم يف معادلـــة
إدارة األزمـــات وهي اإلنســـان حيث أن
الدراســـات أثبتت بأن الســـبب الرئيس
يف ضعف إدارة األزمات ال يكون بســـبب
قلـــة املـــوارد بـــل يف ضعـــف إدارة األزمة.
ليـــس هـــذا فحســـب بـــل تقـــدم اجلامعـــة
أيضـــاً برنامـــج املاجســـتير التنفيـــذي يف إدارة
األزمـــات والكـــوارث الـــذي اســـتحدثته كليـــة
علـــوم األرض بجامعـــة امللـــك عبدالعزيـــز ،والذي
يســـتهدف الشـــريحة التي تعمل يف مجال إدارة
األزمـــات والكوارث ،إضافـــة لتلبية احلاجات
الضروريـــة وامللحـــة يف إيجـــاد وتأهيـــل
كـــوادر وطنيـــة مختصـــة بهـــذا املجـــال،
ولقد بـــدأت الدراســـة يف البرنامج مع
بدايـــة الفصـــل الدراســـي األول للعـــام
اجلامعـــي 1436/1435هــــ ،ومـــن أهـــم
املميـــزات التـــي ينفرد بهـــا البرنامج أنه يتم
تقدميـــه بتعاون عدد  9كليـــات علمية مختلفة
باجلامعـــة إضافة إلى التعاون مـــع جامعة نايف
للعلـــوم األمنيـــة ســـعياً نحوتقـــدمي كافـــة مقررات
ومواضيـــع البرنامج املختلفة بطريقة منهجية شـــاملة
ممـــا يقـــدم منوذجـــاً متقدمـــاً يحتذى بـــه لنوعيـــة البرامج
البينيـــة يف مجـــال الدراســـات العليا.
وتنقســـم األزمات والكوارث إلى ثالثة أقســـام هي( :كوارث
بيئيـــة ،وكـــوارث أمنيـــة ،وكـــوارث طبيـــة) ،وتهتـــم اجلامعة
بتقـــدمي دورات تدريبيـــة يف كافـــة هـــذه املجـــاالت ،فإدارة
األزمـــات والكـــوارث البيئيـــة مـــن النواحـــي البيئية تشـــمل
األزمـــات والكـــوارث الطبيعيـــة مثـــل :الـــزالزل والبراكـــن
والفيضانات ،واالنهيارات الصخرية والطينية ،واألعاصير،
وتصدعات القشـــرة األرضيـــة املفاجئة ،وتلوث البيئة الناجت
عن احلرائق وتســـربات النفط واملواد الكيميائية ،ودراســـة
كيفيـــة التعامـــل مع تأثيراتهـــا املدمرة وســـبل التغلب عليها
وتقليـــل اخلســـائر الناجتـــة عنهـــا والتعامـــل مـــع نتائجهـــا
ودراســـة الوســـائل التي متنع أوتقلل فـــرص حدوث البعض
منها باســـتخدام طـــرق علمية منهجية حديثة واســـتحداث
وتطبيق فرضيات ومناذج تشـــابه إلكترونيـــة لتلك األزمات
والكـــوارث لدراســـة وتعلم أفضل الوســـائل للتغلـــب عليها.
أمـــا إدارة األزمـــات والكـــوارث األمنيـــة ،فمـــن أمثلتهـــا
احلرائق ،وحـــوادث الطرق الكبيرة للمركبـــات والقطارات،
وســـقوط واختطاف الطائـــرات ،والسطواملســـلح ،واحتجاز
الرهائن ،وتدافع احلشـــود البشـــرية ،والتعـــرف على أنواع
التهديـــدات التـــي تهـــدد أمـــن وســـامة الدولـــة ،وحمايـــة
املواكـــب ،وكبار الشـــخصيات ،ودراســـة كيفيـــة التعامل مع

تأثيراتها ،وســـبل التغلـــب عليها ،وتقليل اخلســـائر الناجتة
عنهـــا ،والتعامل مـــع نتائجها ودراســـة الوســـائل التي متنع
أوتقلل فـــرص حدوث البعض منها باســـتخدام طرق علمية
منهجيـــة حديثـــة واســـتحداث وتطبيـــق فرضيـــات ومناذج
تشـــابه إلكترونيـــة لتلك األزمـــات والكوارث لدراســـة وتعلم
أفضل الوســـائل للتغلـــب عليها.
وإدارة األزمـــات والكـــوارث الطبيـــة الناجتـــة عـــن حـــدوث
األزمـــات والكـــوارث البيئيـــة واألمنيـــة إضافـــة إلـــى أجنع
الوســـائل للتعامـــل مـــع أزمـــات وكـــوارث تفشـــي األمراض
واألوبئـــة املميتـــة والتـــي تؤثـــر علـــى صحة وســـامة الفرد
واملجتمـــع ودراســـة كيفيـــة التعامـــل مـــع تأثيراتهـــا وســـبل
التغلـــب عليها وتقليل اخلســـائر الناجتة عنهـــا والتعامل مع
نتائجها ودراســـة الوســـائل التي متنـــع أوتقلل فرص حدوث
البعـــض منهـــا باســـتخدام طـــرق علميـــة منهجيـــة حديثـــة
واســـتحداث وتطبيـــق فرضيات ومنـــاذج تشـــابه إلكترونية
لتلـــك األزمـــات والكـــوارث لدراســـة وتعلم افضل الوســـائل
للتغلـــب عليها.
ومؤخـــراً ،ازدادت وتيـــرة مخاطـــر البيئـــة االســـتراتيجية
احملليـــة واإلقليميـــة والدوليـــة ،والتـــي تتمثـــل يف حـــاالت
الطـــوارئ واألزمـــات ،حيث تترك متابعة األحـــداث املتكررة
مـــن الكوارث الطبيعية إنطباعـــاً مخيفا إن كانت (أعاصير،
أو زالزل ،أو براكـــن ،أو فيضانـــات ،أو عواصـــف ثلجية ،أو
حوادث إرهاب وأعماالً مســـلحة ،أو حوادث ســـير ،أو وباءاً،
تســـمما جماعيـــا ،أوتلوثـــا خطيـــرا) ،كما أصبحـــت أعداد
كبيـــرة من النـــاس تتأثر بالكوارث الطبيعيـــة جنبا إلى جنب
مع زيادة خســـائرهم ،إذا ما قورنت بالكوارث الســـابقة ،ما
يقودنـــا إلى حقيقـــة تعدي اإلنســـان املتزايد علـــى الطبيعة
مـــن خـــال األنشـــطة املختلفـــة مثـــل :التوســـع العمرانـــي،
والصيـــد اجلائـــر ،وبناء الســـدود .علماً بأن هـــذه املخاطر
تـــزداد باطـــراد مع زيادة عدد الســـكان وكثافـــة توزيعهم يف
مناطـــق محددة وتغييـــر أمناط اســـتخدام األراضي.
ويعتبـــر التقـــدم التكنولوجي من العوامل القـــادرة على خلق
الكـــوارث ،فإن انســـكاب املـــواد اخلطرة املنقولـــة من خالل
الطـــرق وســـكك احلديـــد والهـــواء ،قـــد ينتـــج عنـــه وفيات
ودمـــار بيئـــي وخســـارات ماديـــة ،وعـــاوة على ذلـــك ،فإن
تطـــور التقنيـــات احلديثـــة يف احلقيقـــة تترك خلفهـــا آثار
بيئيـــة خطيـــرة علـــى اإلنســـان أوالبيئة ،ومع ذلـــك بخالف
األحـــداث الطبيعية ،فإن تَ َق ٌدم التقنيات يف الغالب يُ َح ِســـن
اإلمكانـــات ملالحظـــة ومراقبة والســـيطرة علـــى التأثيرات
الناجتـــة عـــن انبعاث املـــواد اخلطرة إلـــى البيئـــة ،وبالطبع
فـــإن منوالتقنيات وتنوعها وتكاملها يف حياة اإلنســـان يزيد
مـــن األخطـــار املرتبطة بها.

السعودية ضمن  5دول األكثر أمنًا من مخاطر الكوارث الطبيعية
الرياح في المملكة:

■  28يوماً املعدل السنوي للعواصف الترابية يف الرياض ويف الظهران  49يوماً.
■  8.5كيلو متر يف الساعة معدل سرعة الرياح السنوي.
■  16.2كيلو متر يف الساعة سرعة الرياح يف املناطق الساحلية.
■ تتحرك جزيئات الغبار عندما تبلغ سرعة الرياح ( 20كم) يف الساعة.
■ العواصف الغبارية تنشأ عندما تكون سرعة الرياح أكثر من ( 35كم) يف الساعة.
■  %40من البكتيريا تٌنقل عبر ذرات الغبار وميكن استنشاقها بسهولة.

فيضانات في السعودية:

شخصا وإخالء  6قرى يف وادي تبالة مبحافظة بيشة.
■ وفاة 25
ً
■ مصرع  116شخصا يف سيول جدة .2009
■  3آالف سيارة تضررت من السيول.
■  90ملم ارتفاع املياه عن سطح األرض.
■ جندة  1451شخصا بواسطة الفرق األرضية.
■ إنقاذ  467شخصا من خالل الطوافات املروحية.
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التنبؤ باألزمات ..ضرورة ملحّ ة لالستعداد لها والتخفيف من آثارها

بـــات االهتمـــام بالتنبـــؤ الوقائـــي يف
إدارة األزمـــات وكيفيـــة التعامـــل معهـــا،
ملحـــة الرتباطه بأولويـــات التنمية
ضـــرورة ّ
ومتطلباتهـــا ،مما يحتم ضرورة االســـتعداد
لهـــا والتخفيف من آثارهـــا من خالل العمل
علـــى تأهيـــل الكـــوادر البشـــرية الالزمـــة
وتدريبها ،بجانب تأســـيس بنية حتتية قوية
تكـــون قادرة علـــى التنبؤ املســـبق باألزمات،
واالســـتعداد للتعاطـــي معها بشـــكل فاعل،
ووضـــع اخلطـــط الالزمة لضمـــان التعامل
معهـــا واحتـــواء آثارهـــا ،خاصـــ ًة وأن التبنؤ
باألزمـــة أوالكارثـــة والتدريـــب علـــى مناذج
احملـــاكاة مينـــح القـــدرة علـــى إجـــراء رد
الفعـــل املنظـــم والفعـــال ملواجهـــة األزمـــة
بكفـــاءة عالية.
ويف ظل التحديات املتنامية ،التي يشـــهدها
عالم اليـــوم ،بـــات التنبؤ املســـبق باألزمات
توجهـــاً عامليـــاً من أجـــل وضـــع التصورات
املالئمـــة لكيفيـــة التعاطـــي معهـــا يف حـــال
وقوعهـــا ،وهـــذا مـــا تدركه اململكـــة العربية
الســـعودية وأجهزتها املســـاندة التي وضعت
ضمـــن أولوياتهـــا تطويـــر وتأهيـــل كـــوادر
الطـــوارئ واألزمـــات مبختلف مراحلها ،ال ســـيما (مركز إدارة األزمـــات والكوارث يف إمارة
منطقـــة مكـــة املكرمـــة) ،حيـــث يعمـــل املركز علـــى التنبـــؤ الوقائـــي ،ويقوم بتوجيـــه جميع
اجلهـــات املعنيـــة باتخـــاذ اإلجـــراءات الالزمة حيال ذلـــك ،ووضع خطة تدريبيـــة ،تضمنت
دورات تدريبيـــة ومحاضـــرات ملنســـوبي املركـــز ،وزيـــارات للقطاعات احلكوميـــة ،من أجل
تبـــادل اخلبـــرات والعمـــل على التطـــور الذاتي.
وأيضـــاً اهتمـــت جامعة امللك عبدالعزيز بإنشـــاء مراكـــز إلدارة األزمات والكـــوارث ،لزيادة
االهتمـــام باألســـاليب احلديثة يف التنبؤ واإلنذار املبكر املبنـــي على معلومات علمية دقيقة.
ومـــع التطور التكنولوجي الســـريع يف العالـــم ،أصبحت النظم املعلوماتيـــة التي تعتمد على
التكنولوجيـــا احلديثـــة جنبـــاً إلـــى جنب مع منـــاذج احملـــاكاة املختلفة ،هي أســـاس التعامل
املباشـــر والســـريع يف اتخـــاذ القـــرارات العاجلـــة ،فبوجود النظـــم املعلوماتية التي تســـمح
بالتنبـــؤ بالكارثـــة ،يســـتطيع أصحاب القـــرار مواجهة أي أزمـــة أوكارثة ســـواء كانت أمنية
أوطبيعيـــة والتقليل من اخلســـائر الناجمـــة ،باإلضافة إلى زيادة درجة الثقة يف مؤسســـات
الدولـــة ملواجهـــة األزمة والتعامل مع اخلســـائر الناجمة عنها بأقل درجة ممكنة ،ال ســـيما
وأن التكنولوجيـــا ســـاهمت يف تنفيـــذ منـــاذج احملاكاة للوصـــول إلى احلل األمثـــل ملواجهة
األزمات ،مما يضع أســـس راســـخة ملتخذي القـــرار يف معاجلة األزمـــات والكوارث واتخاذ
القرار املناســـب يف الوقت املناســـب.
وتبـــرز أهميـــة املعلومـــات يف إدارة األزمـــات والكوارث مـــن خالل جتنب املفاجـــأة ،فبغياب
ويصعب على
املعلومـــة وعدم تقديرها قد يؤدي إلى خســـائر كبيرة يف املمتلـــكات واألرواحّ ،
متخـــدي القـــرار مواجهـــة األزمة يف التوقيت املناســـب ،ويجعل مؤسســـات الدولـــة تتعامل
بدون تنســـيق وبشـــكل عشـــوائي يف ســـبيل كيفية التغلب على الكارثة وما تخلفه من دمار،
وبالتالـــي فـــإن وجود املعلومة القائمة على اســـتخدام أفضل أســـاليب التكنولوجيا احلديثة
يســـاهم يف توفيـــر الوقـــت الـــكايف لتحذيـــر النـــاس واتخاذ احليطـــة أمام املجتمـــع لتجاوز
تداعيات األزمـــة أوالكارثة.
وتؤكـــد الدراســـات أن التنبؤ باألزمات قبل وقوعها ميث ّل أحد أهـــم جوانب اإلدارة الناجحة
لألزمـــة ،وجعـــل نتائجهـــا الســـلبية يف حدها األدنى ،من خـــال وضع التدابير االســـتباقية
ملنعهـــا ،أوالتعامـــل الفاعـــل معها يف حـــال وقوعها ،وبالتالـــي على احلكومات واملؤسســـات
املعنيـــة ضـــرورة تبني مـــا ميكن تســـميته التنبؤ الوقائـــي كمتطلب أساســـي يف عملية إدارة

األزمـــات ،لتفـــادي حـــدوث طـــارئ أوأزمـــة أوكارثـــة مبكـــرة ،عن طريـــق صياغـــة منظومة
وقائيـــة تعتمد علـــى املبادرة واالبتـــكار والتدريب.
وتشـــير الدراســـات إلـــى أن اإلدارة الفاعلـــة لألزمات هـــي تلك التي ال تركـــز على مواجهة
األزمـــات واملخاطـــر القائمة فقـــط ،وإمنا التي تقوم بدور وقائي من خـــال التنبؤ باألزمات
واملخاطـــر التـــي قـــد حتـــدث يف املســـتقبل ،ســـواء كانـــت ذات طبيعـــة أمنيـــة أواقتصادية
أواجتماعيـــة ،وتنبيـــه اجلهات املعنيـــة إلى طبيعة هذه األزمات واملخاطـــر احملتملة ،حتى ال
يكـــون التعاطـــي معهـــا من منطـــق رد الفعل فقط؛ ألن أســـاليب التصدي املرجتـــل يف إدارة
األزمـــات تـــؤدي إلى خســـائر كبيرة يف املمتلـــكات واألرواح وخســـائر اقتصادية هائلة.

نسبة تعرض المملكة لمخاطر الفيضانات والعواصف والزالزل 1.14
حوادث المرور في السعودية:

■  7آالف شخص متوسط عدد الوفيات سنوياً.
■  40ألف شخص متوسط اإلصابات والعاهات املستدمية.
■ حوادث املرور أكبر سبب للوفاة يف عمر بني  16-36عاماً.
■ يُتوفى شخص واحد ويُصاب  4أشخاص كل ساعة على طرق اململكة.
■  13.4مليار دوالر تخسرها اململكة سنوياً بسبب أضرار احلوادث.

%

أبرز حرائق السعودية:

■ حريق مخيمات منى  1997نتج عنه وفاة  343حاجاً.
■ حريق القديح  1999راح ضحيته  76شخص.
■ حريق مدرسة البنات يف مكة  2002نتج عنه وفاة  15طالبة.
■ حريق فندق املدينة املنورة  2014نتج عنه وفاة  15شخص.
■ حريق مستشفى جازان  2015نتج عنه وفاة  25شخص.
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إدارة الحشود بالمسجد الحرام ..خبرات نوعية وخدمات استثنائية

برعـــت اململكـــة العربيـــة الســـعودية
عبـــر خبرة عقـــود طويلـــة يف إدارة وتنظيم
الزائريـــن حاجـــن ومعتمريـــن علـــى مـــدار
العـــام ،ويشـــهد كل زائر على دقـــة التنظيم
والتنظيف واســـتقرار اخلدمات اللوجستية
مثـــل النقـــل ،واالنتظـــام يف الوقـــوف،
واجللـــوس ،والســـير ،والطعام ،والشـــراب،
واألمـــن العـــام ،واحلضـــور ،واالنصـــراف،
وترتقي هـــذه اخلدمات عامـــاً بعد عام من
خـــال اخلبـــرة التـــي اكتســـبتها اململكة فى
كيفيـــة إدارة احلشـــود وتنظيمهـــا وتســـيير
حركة الـــزوار والع ّمار واحلجاج وانســـيابية
حركتهـــم داخل املشـــاعر املقدســـة.
ويقـــف خـــادم احلرمـــن الشـــريفني امللـــك
ســـلمان بـــن عبـــد العزيـــز -يحفظـــه اهلل-
علـــى متابعـــة اخلدمـــات املقدمـــة لضيوف
الرحمـــن وتطويرهـــا ،وكذلك اهتمـــام ولي
العهـــد وزير الدفـــاع صاحب الســـموامللكي
األميـــر محمـــد ابـــن ســـلمان ،إلـــى جانـــب
جهود املســـؤولني يف اململكـــة ،حرصاً منهم
علـــى تقـــدمي أفضـــل اخلدمـــات ،وتوفيـــر
األمـــن واألمـــان لكل فـــرد تطأ قدمـــاه هذه
األرض املباركـــة .وليـــس أدل مـــن ذلـــك،
أنـــه ومـــع نهايـــة كل موســـم ،يرفـــع حجاج
بيـــت اهلل احلـــرام أيديهـــم راجـــن من اهلل
تعإلـــى املغفرة والرحمـــة والقبول ،وللمملكة
باألمـــن واألمـــن ،بعد أن ســـخرت لهم كافة
ســـبل الهـــدوء والراحـــة للقيـــام بعبادتهـــم
الروحانية ،وســـتظل عقيـــدة اململكة تطوير
منظومـــة احلـــج لتصـــل إلـــى احلـــد الـــذي
يرضـــي اجلميع.
وتعـــ ّد إدارة احلشـــود يف العصـــر احلديـــث
علمـــاً قائمـــاً بذاتـــه لـــه أدواتـــه وآلياتـــه
وضرورتـــه احلتميـــة التـــي تهتم بهـــا جهات
متخصصـــة يف العالـــم ،وذلـــك إليجـــاد
احللـــول املبتكـــرة حلـــل مشـــاكل التكتـــات
البشـــرية يف نقـــاط احلشـــد احلرجـــة..
ويوصـــف جتمـــع حجـــاج بيـــت اهلل احلرام
يف مكـــة املكرمـــة مـــن كل عـــام ،بأنـــه أكبر
جتمـــع ملاليـــن النـــاس مـــن قـــارات العالم

اخلمـــس يف مكان واحد علـــى صعيد واحد
ألداء ركـــن اإلســـام األعظـــم .وهذا اجلمع
الغفيـــر من النـــاس بلغات مختلفـــة وتقاليد
اجتماعيـــة متباينة وأيضـــا بأعمار متفاوتة،
يكـــون لـــه حاجاتـــه ومتطلباته اللوجســـتية
واألمنيـــة واخلدميـــة.
وتعتبـــر اململكـــة العربيـــة الســـعودية الدولة
األكثـــر خبرة على مســـتوى العالـــم يف إدارة
احلشـــود البشـــرية ،حيـــث صنفتهـــا األمم
املتحـــده األولـــى عامليـــاً يف إدارة احلشـــود،
بســـبب اخلبـــرة التراكميـــة التـــي تولـــدت
علـــى مـــدار عشـــرات الســـنني يف التعامـــل
مع اســـتقبال ضيـــوف الرحمن مـــن قارات
العالـــم اخلمـــس ،حيـــث تعج اململكـــة بأكثر
مـــن  3ماليـــن حـــاج ســـنوياً ،وأكثـــر من 8
ماليـــن معتمر على مدار العـــام ،وال توجد
دولـــة يف العالـــم تديـــر وتنظـــم احلشـــود
والتجمعات البشـــرية بهذا املســـتوى بصفة
ســـنوية ،وبالتالـــي فـــإن جتربـــة اململكـــة
املتراكمة يف مواســـم احلج والعمرة أعطتها
بعـــداً عاملياً يف إدارة احلشـــود ملا متلكه من
خبـــرة وكفـــاءة يف هـــذا املجال.
وبحســـب توقعـــات األمم املتحـــدة ،ســـيبلغ
عـــدد ســـكان األرض تســـعة مليـــار نســـمة
عـــام  ،2025مـــا يجعـــل إدارة احلشـــود
البشـــرية يف مـــكان واحد بغرض ممارســـة
بعـــض األنشـــطة والطقـــوس واالحتفاليات
حتدياً كبيـــراً إلدارة حاجاتهـــم ومتطلباتهم
وتنظيمهـــم ،مـــن حيـــث النقـــل واالنتظـــام
يف الوقـــوف واجللـــوس والســـير والطعـــام
والشـــراب واألمـــن العـــام ،وتعـــ ّد اململكـــة
العربيـــة الســـعودية بحســـب تقاريـــر دولية
أكثـــر دول العالم قدرة على إدارة احلشـــود
الضخمـــة يف مســـاحة صغيـــرة ال تتعـــدى
الــــ 17كيلومتـــراً ،ويف وقـــت واحد حلشـــود
تتحـــدث بعشـــرات اللغـــات ومـــن ثقافـــات
وأمزجـــة مختلفـــة ،إذ يعتبـــر احلـــج الـــذي
تشـــهده اململكـــة كل عـــام أكبـــر جتمـــع
للحشـــود يف العالـــم.
وقـــد فـــاز مشـــروع منشـــأة اجلمـــرات

احلديثـــة بجائزة "فرانس إيـــدل مان أوارد"
بالواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة ألفضـــل
البحـــوث التطبيقيـــة والتشـــغيلية ،ضمـــن
 6مشـــروعات حصلـــت على اجلائـــزة لعام
 ،2015مـــن بـــن مئات املشـــروعات التي مت
ترشـــيحها مـــن جميـــع دول العالـــم .وعزت
املؤسســـة ســـبب حصـــول مشـــروع منشـــأة
اجلمـــرات احلديثة على هـــذه اجلائزة إلى
متيـــز املواصفـــات الهندســـية واإلنشـــائية
واخلطـــط التشـــغيلية واحلداثة ،وشـــمولية
األبحـــاث التطبيقيـــة واخلطط التشـــغيلية
للمشـــروع يف مجال إدارة احلشود البشرية،
وتفويـــج ماليني احلجـــاج لرمـــي اجلمرات
بـــكل يســـر وســـهولة ،وبأعلـــى درجـــات
الســـامة واألمان ،باإلضافـــة إلى ما حققه
هذا املشـــروع مـــن نتائج مبهـــرة يف تقليص
املخاطـــر املرتبطة بتزاحـــم وتدافع احلجيج

أثنـــاء رمـــي اجلمرات.
وتعمـــل اململكـــة العربيـــة الســـعودية علـــى
مضاعفـــة الطاقـــة االســـتيعابية للحجـــاج
كل عـــام ،بســـبب زيـــادة عدد ســـكان العالم
ومعهـــا يـــزداد عـــدد املســـلمني ومـــن ثـــم
احلجـــاج واملعتمـــرون ،وهوما جعـــل اململكة
تنفـــق أكثر مـــن  300مليون دوالر لتحســـن
إجـــراءات ســـامة احلجـــاج ،مســـتعينة
بعلمـــاء الرياضيـــات والهندســـة وتقنيـــة
املعلومـــات إلجـــراء دراســـات حـــول نظـــم
احملـــاكاة ومنـــاذج احلشـــود إبـــان مواســـم
احلـــج والعمرة ،حيـــث زادت ســـعة املطاف
 20ضعفاً خالل الســـنوات العشـــر املاضية،
مـــن قرابـــة  100ألـــف حـــاج إلـــى أكثر من
مليوني حاج ســـنوياً .ومت مضاعفة مســـاحة
احلـــرم املكـــي  12ضعفاً ،مـــن  28ألف متر
مربـــع إلـــى  356ألـــف متـــر مربع.

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﺎﳌﻴ ًﺎ ﰲ إدارة اﳊﺸﻮد
وﻓﻘ ًﺎ ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة.

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أﻛﺜﺮ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻗﺪرة
ﻋﻠﻰ إدارة اﳊﺸﻮد اﻟﻀﺨﻤﺔ
ﰲ ﻣﺴﺎﺣﺔ  ١٧ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮاً.

ﻓﺎز ﻣﺸﺮوع ﻣﻨﺸﺄة اﳉﻤﺮات اﳊﺪﻳﺜﺔ
ﺑﺠﺎﺋﺰة "ﻓﺮاﻧﺲ إﻳﺪل ﻣﺎن أوارد"
ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ.

356

أﻟﻒ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
ﻣﺴﺎﺣﺔ اﳊﺮم اﳌﻜﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻮﺳﻌﺔ.
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ﻣﻼﻳﲔ ﻣﻌﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻌﺎم.
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ﻣﻠﻴﻮن ﺣﺎج
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زيادة الوعي المجتمعي وتدريب الطالب وتأهيلهم مع حاالت الطوارئ والكوارث

سيناريوهات المحاكاة وثقافة إدارة األزمات بين طالب المدارس والجامعات
هل أفـ ــراد املجتمع مــهــيــأون ملواجهة
الـ ــكـ ــوارث واألزمــــــــات؟ ،وهـ ــل املــــدارس
واجلــامــعــات واملــنــشــآت احلكومية لديها
خطط إخــاء وإنــقــاذ مت الــتــدريــب عليها
ملواجهة الكوارث الطبيعية؟.
كــثــيــرة ه ــي األوقـــــات الــتــي يُــجــبــر فيها
الــشــخــص عــلــى الــتــعــامــل مــع اللحظات
الطارئة أوحلظات األزمــة والكارثة ،ففي
تلك اللحظات قــد يكون الفعل البسيط
سبباً يف إنقاذ نفسه واحمليطني به ،أويكون
قـ ــادراً على الــتــوصــل إلــى أفــضــل السبل
ملواجهة األزمــة والــكــارثــة ،بفضل تدريبه
املسبق أووعــيــه املجتمعي حيال التعامل
مع مثل هذه األوضاع الطارئة يف املجتمع،
وهوما يعزز من أهمية وجود ثقافة تؤهل
املواطنني يف اململكة على التعامل الصحيح
يف أوقات الطوارئ واألزمات ،بحيث يتجاوز
الناس حاالت الهلع واخلوف والصدمة إلى
فعل إيجابي نحوالتعامل األمثل يف أوقات
اخلطر احلرجة.
ومــن املهم أن تكون مؤسسات الــدولــة يف
اململكة عــلــى ق ــدر املــســؤولــيــة يف القيام
بدورها املجتمعي لتدريب طالب املدارس
واجلامعات واملوظفني يف الدوائر احلكومية
مــن أجــل تثقيف الــنــاس واملــواطــنــن ،على
ـســن الــتــصــرف أث ــن ــاء وبــعــد ال ــك ــوارث
حـ ُ
واألزمــات ،واألشياء الواجب توفرها معهم
أثــنــاء حــدوثــهــا ،مــثــل :الــهــزات األرضــيــة،
واحلرائق ،واحلوادث ،وغيرها من األزمات
الــتــي قــد حتــدث فــجــأة وتتطلب التعامل
اإليجابي والسريع املشوب باحلذر لتقليل
اخلسائر وعــدم تفاقمها على الصعيدين
اإلنساني واملكاني.
وتع ّد التوعية والتثقيف والتدريب لألجيال
الناشئة باملدارس واجلامعات على إجراءات

السالمة ،من أساسيات رؤيــة اململكة ،ال
سيما وأنها وسيلة مهمة لتطور املجتمع
للوصول إلى جيل يتمتع مبفهوم كامل عن
أنــواع الــكــوارث املــهــددة لسالمة املجتمع،
والتدرب على كيفية التعامل معها ،ال سيما
وأن العالم أصبح قرية واحــدة كبيرة ،وإن
لم يحتاجها الفرد يف بيئته احمللية سواء يف
العمل أوالــشــارع أوحتى يف اململكة بشكل
عــام ،فقد يحتاجها وهــوخــارج اململكة يف
رحالت اإلجازة.
ويجسد الوعي املجتمعي أوالتثقيف الوطني
ّ
بأهمية التعامل مــع الــكــوارث واألزم ــات،
مواكبة املعايير العاملية الــتــي تــأخــذ بها
مؤسسات الدولة لتوفير التدريب األكادميي
وعمليات التدريب والتأهيل طالب املدارس
واجلامعات على عمليات اإلنقاذ واإلخالء
والتعامل مع الــكــوارث واحل ــوادث الكبرى
للحد من اخلسائر قدر املستطاع ،وضرورة

تكييف الوعي املجتمعي على كيفية التصرف
يف حاالت الطوارئ ،وكيفية مواجهة الكوارث
وإدارة األزمات للح ّد من اخلسائر البشرية
وحماية املكتسبات الوطنية.
ومن املهم زيــادة الوعي املجتمعي وتدريب
الــطــاب وتأهيلهم ليكونوا ك ــوادر مدربة
ومؤهلة بشكل جيد للتعامل مــع حــاالت
الــطــوارئ والــكــوارث واحلـ ــوادث الكبرى،
والتعريف مبا تقوم به فرق الدفاع املدني
وفـــرق اإلن ــق ــاذ واإلس ــع ــاف ،خــاص ـ ًة وأن
حاالت الطوارئ تتطلب تعاون كافة اجلهات
ممــا يسهم يف تخفيف اإلضـــرار الناجتة
باعتبارهم فرق متطوعة قادرة على معاونة
اجلهات الرسمية أثناء حاالت الطوارئ.
ويــشــدد خــبــراء على ض ــرورة إنــشــاء مدن
تدريبية على الطوارئ والكوارث واعتماد
منــاذج تدريبية وأجــهــزة محاكاة للتدريب
االفتراضي للوصول إلى نتائج أفضل يف

عملية التدريب التي سيتم التركيز عليها،
مثل :التعامل مع حاالت الطوارئ واحلرائق
واحلوادث الطارئة واحلوادث التي تقع يف
املصانع واملؤسسات ،إلى جانب التدريب
على عمليات اإلخـــاء مــن خــال إجــراء
متــاريــن وهــمــيــة بالتنسيق والــتــعــاون مع
اجلهات ذات العالقة ،إضافة إلى العديد
من البرامج التدريبية التخصصية حلماية
املنشآت وقت األزمات.
ويؤكد اخلبراء أن التدريب امليداني ومناذج
احملاكاة االفتراضية للطالب على خطط
إخ ــاء املـــدارس واجلــامــعــات يف األزم ــات
الطبيعية مــثــل( :الــــــزﻻزل ،واحل ــرائ ــق،
والسيول ،وانهيار مبنى أوجزء منه) تكون
لتوعية وتدريب الطالب على كيفية مواجهة
ه ــذه احلـــــوادث ،والــتــدريــب عــلــى حماية
األرواح واملمتلكات ،واالستقرار النفسى
ملواجهة األخطار احملتملة ،ومعرفة أقرب
طرق النجاة باملدرسة واجلامعة ،وإخالء
املبنى من الطالب فور سماع جرس اإلنذار،
وذلك بتوجههم إلى نقاط التجمع احملددة.
ووجـــــود مــثــل هـــذه الــبــرامــج الــتــدريــبــيــة
االفتراضية تساعد على التنظيم اجلماعى
للطالب والتصرف األمثل وقت الطوارئ،
وتنمية روح التعاون بني الطالب ،وجتنب
اآلث ــار الناجمة عــن الــفــزع وقــت احلــدث،
باإلضافة إلى التعامل مع احلدث بفاعلية
والسيطرة على اخلطر ووضــع االنتشار
وتقليل اخلسائر ،وأن يتم اختيار الطالب
املتميزين يف هــذه البرامج ليكونوا قــادة
لنظرائهم اآلخرين إلدارة األزمات واحلاالت
الــطــارئــة بــاملــدرســة أواجلــامــعــة وحتــديــد
الواجبات واملهام املكلفون بها حلني وصول
اجلــهــات األمــنــيــة املــســؤولــة عــن مواجهة
األزمات.

 ٣٠٦ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻜﻮارث ﻓﻲ ﻋﺎم  ٢٠١٧م
ﻣﺠﻤﻮع اﳋﺴﺎﺋﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﻜﻮارث اﻟﺘﻲ ﺳﺒﺒﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﻋﺎم  2017ﻳﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ  306ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﺑﺰﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ  %63ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ
واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة واﳌﻜﺴﻴﻚ ودول ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻀﺮرا.
ﻓﺒﺮاﻳﺮ-ﻳﻮﻧﻴﻮ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة :ﻳﺤﺪث ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺻﻒ
اﻟﺮﻋﺪﻳﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﺎﺻﻔﺔ اﻟﺘﻲ داﻣﺖ أرﺑﻌﺔ أﻳﺎم
ﰲ ﻛﻮﻟﻮرادو ووﻻﻳﺎت ﺟﻨﻮﺑﻴﺔ ووﺳﻄﻰ أﺧﺮى ﺑﻠﻐﺖ 2.8
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻛﺨﺴﺎﺋﺮ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
أﻛﺘﻮﺑﺮ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة :أﳊﻘﺖ ﺣﺮاﺋﻖ اﻟﻐﺎﺑﺎت ﰲ
ﺷﻤﺎل ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ اﻷﺿﺮار ﺑﺎﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،اﳊﺮاﺋﻖ ﻣﺎزاﻟﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﰲ
ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺮﺟﺢ أن ﺗﻜﻮن ﺗﻜﻠﻔﺔ
اﳋﺴﺎﺋﺮ أﻋﻠﻰ ﺑﺤﻠﻮل ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم.

7.3

ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر

1

ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر

93

ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ٢٠١٧
 ١٣٦ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر

2

ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ١١٫٠٠٠ﺷﺨﺺ ﻗﺘﻠﻮا أو أﻧﻬﻢ ﻓﻲ أﻋﺪاد اﻟﻤﻔﻘﻮدﻳﻦ
ﺟﺮاء اﻟﻜﻮارث ﻋﺎم  ٢٠١٧م

31.4
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر

1.3

ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر

أﻏﺴﻄﺲ-ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ:
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﻋﺎﺻﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟﻔﺌﺔ  4أو أﻛﺜﺮ ﻫﺎرﰲ واﺑﺮﻣﺎ وﻣﺎرﻳﺎ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﰲ اﻧﺘﺸﺎر
اﻟﺪﻣﺎر ﻣﻦ وﻻﻳﺔ ﺗﻜﺴﺎس إﻟﻰ وﻻﻳﺔ ﻓﻠﻮرﻳﺪا وﰲ ﻋﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﰲ اﳉﺰر اﻟﻜﺎرﻳﺒﻴﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة.
ﻛﻮارث أﺧﺮى :ﺗﺸﻤﻞ ﺣﺎﻻت ﻃﻘﺲ ﻣﻔﺮﻃﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ
وﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ﰲ أوروﺑﺎ وﻓﻴﻀﺎﻧﺎت ﻋﺎرﻣﺔ ﰲ ﺟﻨﻮب
ﺷﺮق أﺳﻴﺎ.
ﻣﺎرس اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ:
اﻹﻋﺼﺎر اﻟﺴﺘﻮاﺋﻲ دﻳﺒﻲ ﺗﺴﺒﺐ ﰲ اﻧﺘﺸﺎر
اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﰲ اﻟﻮﺳﻂ واﳉﻨﻮب
اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻣﻦ ﻛﻮﻳﻨﺰﻻﻧﺪ وﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﻧﻴﻮﺳﺎوث وﻳﻠﺰ.
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﳌﻜﺴﻴﻚ:
زﻻزل ﺿﺨﻤﺔ ﰲ ﺗﺒﻬﻮاﻧﺘﻴﻴﻴﻚ وﺑﻮﻳﻴﻼ.
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السعودية تسجل أكثر من  49ألف حادث حريق العام الماضي
أوضحــت إحصائيــة صــادرة عــن املديريــة العامــة
للدفــاع املدنــي ،أنــه مت خــال العــام املاضــي تســجيل
 49ألــف و 124حــادث حريــق ،مبتوســط  134حــادث
يف اليــوم ،موضحــه أن  1606مــن احلرائــق املســجلة
العــام املاضــي كانــت جنائيــة ،مبــا يعــادل  3.5%مــن
جملــة احلرائــق.
وأظهــرت اإلحصائيــة أن احلرائــق بســبب التمــاس
الكهربائــي كانــت األعلــى بأكثــر مــن  19.4ألــف
حــادث ،بينمــا جــاءت احلرائــق التــي تســبب فيهــا
األطفــال يف املرتبــة الثانيــة بأكثــر مــن  10آالف
حــادث ،مبعــدل  28حريــق يف اليــوم.
وأبانــت أن احلرائــق الســكنية كانــت األعلــى بأكثــر
مــن  15.6ألــف حريــق ،تليهــا حرائــق النفايــات
واملخلفــات بأكثــر مــن  10.4ألــف حريــق ،مشــيرة
إلــى أن احلرائــق الســكنية تســببت يف أكثــر حــاالت
الوفيــات ،حيــث نتــج عنهــا  115حالــة وفــاة ،فيمــا
جتــاوزت خســائرها املاديــة مبلــغ  39مليــون ريــال.

من مبادرات برنامج التحول
الوطني للتوعية البيئية
• إنـــــشـــــاء م ــرك ــز
للتغيير املناخي

• احلد من التسربات
من محطات الوقود إلى
باطن األرض

تفعيل اإلدارة
املتكاملة للنفايات
الصناعية واخلطرة

• إنـــــشـــــاء م ــرك ــز
للمعلومات البيئة

• ح ــم ــاي ــة الــبــيــئــة
البحرية والساحلية

رفع كفاءة عمليات
وآل ــي ــات االعــتــمــاد
والترخيص البيئي

• إنشاء مركز معلومات
لرصد الكوارث
الطبيعية والبيئية.

• ترسيخ الشعور
باملسؤولية الفردية
واجلماعية لقضايا
البيئة

مــراقــبــة الــصــرف
من املصدر

• إعادة تأهيل البؤر
امللوثة

إنــشــاء برنامج وطني
لــلــمــراقــبــة الــبــيــئــيــة
عــلــى املــيــاه اجلــوفــيــة
والسطحية

إنشاء وحدة مركزية
ملراقبة جــودة الهواء
واالنـ ــبـ ــعـ ــاثـ ــات مــن
املصدر

أخبار
الجامعة

تصدر عن املركز اإلعالمي باجلامعة

املشرف العام
مدير اجلامعة

أ.د .عبد الرحمن بن عبيد اليوبي
نائب رئيس التحرير
نائب املشرف العام على املركز اإلعالمي

د .أحمد بن علي الزهراني

يُشـــ ِّرفني أن أرحـــب بكم أجمـــل ترحيب ونحن
نشـــهد انطالق فعاليات امللتقى الثالث يف إدارة
األزمـــات والكوارث الذي حظـــي برعاية كرمية
مـــن معالي مدير اجلامعـــة أ.د عبدالرحمن بن
عبيـــد اليوبـــي والذي اتوجـــه ملعاليـــه بخالص
الشـــكر والتقديـــر علـــى رعايتـــه أعمـــال هذا
امللتقى.
إن إدارة األزمـــات والكـــوارث أضحت اليوم من
العلـــوم املهمة التي تنبه لهـــا صانعي القرار يف
مختلـــف أجهزة وقطاعات الدولة واملؤسســـات
العامة واخلاصة ،وباتـــت مختلف تلك اجلهات
تنشـــئ إدارات ووحـــدات تهتـــم بهـــذا اجلانـــب
وتســـعى نحواســـتقطاب املختصـــن وتأهيـــل
القياديـــن بها لدراســـة وفهم أســـس وأســـاليب
إدارة األزمـــات والكـــوارث وفـــق منهجية علمية
أصيلة.
واستشـــعارا مـــن اجلامعـــة مبســـؤوليتها جتاه
إيجـــاد مثـــل هـــذا النـــوع مـــن البرامـــج الـــذي
يهـــدف إلـــى تأهيل الكـــوادر البشـــرية يف علم
األزمـــات والكـــوارث فقد بادرت بدعم إنشـــاء
برنامـــج علمـــي يف كليـــة علـــوم األرض مينـــح
درجـــة املاجســـتير وكان لهـــا الســـبق يف ذلـــك
على مســـتوى الشـــرق األوســـط.
لقـــد كان لهـــذا البرنامج األثـــر الكبير يف خلق
قنـــوات اتصـــال وإثـــراء بحث علمـــي متواصل
بـــن اجلامعـــة والعديد مـــن قطاعـــات الدولة
املهمـــة واملؤسســـات العامـــة واخلاصـــة مـــن
خالل طـــاب البرنامج الذيـــن ميثلون مختلف
تلـــك القطاعـــات ،واليـــوم ســـوف نســـتمع إلى
مناذج لتلك الدراســـات واألبحاث والتوصيات
التـــي يقدمهـــا نخبة مـــن املختصـــن يف مجال
األزمـــات والكـــوارث والتـــي نأمـــل يف ختامهـــا
أن نخـــرج مبجموعـــة مهمـــة مـــن النتائـــج
والتوصيـــات.
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