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  : مقدمة

، منذ نهاية الحرب الباردة ، والى  حىد يب ىر  في علم أدارة المؤسسات ظهرت حديثا   المصطلحات التي أحدىة الطوارئ هي إدار

حلت محل الدفاع المدني ، الذي يان تري زه األساسي حماية المدن  ن من الهجمات العسكرية. التفك ر الحديث تريَّىز على  ودىود 

يسىتدد  على   "حماية المدن ىة"قات الحرب. مصطلح حال  آخر هو السلم يما في أو هدف أعم لحماية السكان المدن  ن في أوقات

التي تتمثىل مهمتهىا فىي حمايىة  ؤسساتلملتي وافقت عل ها الحكومة وانطاق واسع داخل االتحاد األوروبي ، ويش ر إل  األنظمة ا

مصىطلح إدارة األممىات   - ل دول االتحىاد األوروبىيالسكان المدن  ن في المقا  األول في حالة الكوارث البشرية والطب ع ة. داخ

هىو  األيىاديمي الفكىر يؤيد عل  البعد الس اسي واألمن  بدال من اتدىا  تىداب ر لتلب ىة االحت ادىات الفوريىة للسىكان المىدن  ن. اتجىاه

شىروع على  استددا  مصطلح الحد من مداطر الكوارث ، وخاصة إلدارة الطوارئ فىي سى اق التنم ىة اإلداريىة. ويريىز هىذا الم

 ها في حال حصولها )السامح هللا(., والتعامل معوتأث راتها والتأهب لجوانبها واآلممات التدف ف من حدة دورة حاالت الطوارئ

 ف من هيئة أدارة  الطوارئ والكوارث:داله

مكىىن . يمىىا يالناتجىىة عنهىىا وتجنىىب المدىىاطر اآلممىىات والطىىوارئ ( هىىي قواعىىد التعامىىل مىىعممىىاتأدارة اآل)أدارة الطىىوارئ أو  

األخالء فىي حىاالت الطىوارئ,  -لحاالت الكوارث قبل أو أثناء وقوعها )عل  سب ل المثال: لتحض راالقاعدة التي تشمل  أعتبارها

ودعم وأعادة بناء المجتمىع بعىد الكىوارث البشىرية أو ل   لك(. إتلوث, وما لالحجر الصحي, األمطار والعواصف الكب رة, أمالة ا

ة من خاللها دم ع األفراد والجماعات والمجتمعات المحل ة طوارئ هي عمل ة مستمرالتي وقعت. بشكل عا  أي إدارة الالطب ع ة 

يديرون المداطر في محاولة لتجنب أو التدف ف من آثار الكوارث النادمة عن األخطار. األدراءات المتدذة تتوقىف دزياىا  على  

رئ علىى  دم ىىع لىىة للطىىوارئ تعتمىىد علىى  تكامىىل اىىامل لدطىى  الطىىواعالهىىؤالء المعرنىى ن لىىا. اإلدارة الفمالحظىىات الدطىىر 

األنشطة عل  يل مستوى )فرد دماعة, والمجتمع( تىؤثر على  المسىتويات يذلك المستويات الحكوم ة وغ ر الحكوم ة المشارية. 

خرى. ومن الشاعع إن تضع المسؤل ة عل  أدارة الطوارئ الحكوم ة مع مؤسسات الدفاع المدني أو من خالل اله كىل التقل ىدي األ

الى  المسىتوى التنظ مىي  نتقىلد أدنى  مسىتوى, واليأ فعل ىا  عنىرغم مىن  لىك, أدرة الطىوارئ تبىدلددمة حاالت الطوارئ. وعل  الى

األعل  التالي أال بعد أستنفا  موارد المستوى الحىالي.  فىي القطىاع الدىاش, يشىار الى  أدارة الطىوارئ أح انىا  يىأدارة "التدطى   

 ألستمرارية األعمال". 
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   :ختصاصات الهيئةأ

ق ق س اسة الدولة ف ما يدص اإلدراءات الالممة إلدارة الطوارئ واألممات والكوارث، المشارية في إعداد اله اة تهدف إل  تح

تدىا  اإلدىراءات الالممىة أسىتجابة وممىات والكىوارث بمىا فىي  لىك خطى  األوتنس ق الدط  االسترات ج ة إلدارة الطىوارئ واأل

قتىرا  وتنسى ق البىرام  أستجابة مىن خىالل اإلاراف عل  تطوير قدرات األلتنف ذها بالتعاون مع الجهات المعن ة بالدولة، ويذلك 

بىى ن الجهىىات المعن ىىة علىى  المسىىتوي ن المحلىىي والىىوطني وتحىىديثها بشىىكل دوري، وأيضىىا المشىىارية فىىي إعىىداد سىىجل المدىىاطر 

 ممىىىىىىىىات أو يىىىىىىىىوارث.آوقىىىىىىىىوع طىىىىىىىىوارئ أو  والتهديىىىىىىىىدات وتنسىىىىىىىى ق أدوار الجهىىىىىىىىات المعن ىىىىىىىىة فىىىىىىىىي الدولىىىىىىىىة عنىىىىىىىىد

قتىرا  وونىع س اسىات ومعىاي ر السىالمة واألمىن المهنىي والمؤسسىي وإعىداد وتنسى ق خطى  أتدتص اله اة بالمشىارية فىي يما 

الطوارئ الالممة للمنشآت الح وية والبن ة التحت ة في الدولة ومتابعة تنف ذها ويذلك إعىداد الدراسىات واألبحىاث العلم ىة الالممىة 

رد المتعلقة بالطوارئ واألممات والكىوارث والتنبىؤ بوقوعهىا وي ف ىة التعامىل معهىا إلى  من خالل إنشاء مريز للمعلومات والموا

 . دارة الطوارئ واألممات والكوارثدانب اقترا  التشريعات واللواعح المنظمة إل

  التشكيل األداري للهيئة الوطنية ألدارة الطوارئ واآلزمات:

وعضوية عىدد مىن األعضىاء  بالن ابة عن )رع س الومراء( ستشار األمن الوطنيم يتول  إدارة اله اة مجلس إدارة يشكل برعاسة

قىرار مىن  )الرواتب( ال يزيد عددهم عن ثالثة عشر عضوا من من  وي الدبرة واالختصاش، ويصدر بتع نهم وتحديد مكافآتهم

د، ويدتار مجلىس اإلدارة قترا  رع س مجلس اإلدارة، وتكون مدة العضوية ثالث سنوات قابلة للتجديأعل   رعاسة الومراء مبني

 في أول ادتماع لا من ب ن أعضاعا ناعبا للرع س يحل محلا أثناء غ ابا أو عند ق ا  مانع لديا.

اختصاصات مجلىس اإلدارة بونىع الس اسىات العامىة لله اىة واإلاىراف على  تنف ىذها وونىع االسىترات ج ات والدطى  المتعلقىة 

فضل الممارسات العالم ة، ويذلك ونع األولويىات المناسىبة للتعامىل مىع المدىاطر بإدارة الطوارئ واألممات والكوارث وفقا أل

والتهديدات الواردة في سجل المداطر والتهديدات ومتابعىة القىرارات الصىادرة عىن المجلىس وإعىداد مشىروع الم زان ىة السىنوية 

 لله اة واعتماد اله كل التنظ مي والالعحة المال ة والعحة الموارد البشرية.

يجتمع مجلس اإلدارة بناء عل  دعوة من رع سا مرة واحدة عل  األقل يل ثالثة ااهر، ويجوم لا دعىوة مجلىس اإلدارة الدتمىاع 

غ ر عادي من تلقاء نفسا أو بناء عل  طلب المدير العا  أو أربعة من أعضاعا على  األقىل، وال تكىون ادتماعىات مجلىس اإلدارة 

أو ناعبا ونصىف عىدد األعضىاء على  األقىل، وتصىدر قىرارات مجلىس اإلدارة باألغلب ىة  صح حة إال إ ا حضرها رع س المجلس

المطلقة ألصوات األعضاء الحانىرين وفىي حالىة تسىاوي األصىوات يىردح الجانىب الىذي ف ىا رعى س الجلسىة، وتىدون محانىر 

 ع رع س الجلسة. دلسات مجلس اإلدارة وتعتمد بتوق

اعاتا من يرى من  وي الدبرة والدراية في مجال عمل اله اة و لك دون أن يكون لهم لمجلس اإلدارة أن يدعو إل  حضور ادتم

 حق التصويت عل  قرارات مجلس اإلدارة.
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   للهيئة الوطنية ألدارة الطوارئ واآلزمات: المدير العام

رة يما يكون للمدير العىا  يكون لله اة مدير عا  يصدر بتع نا وتحديد دردتا مرسو  اتحادي بناء عل  اقترا  رع س مجلس اإلدا

ناعبا أو أيثر يتم تحديد دردتهم الوظ ف ة طبقا لله كل التنظ مي لله اة. ويكون المدير العا  مسىؤوال أمىا  مجلىس اإلدارة عىن تنف ىذ 

المعمىول  الس اسات العامة لله اة وحسن تس  ر اؤونها الفن ة واإلدارية والمال ة واإلاراف والتنس ق بى ن أدهزتهىا وفقىا لمنظمىة

بها يما يتول  عددا من المها  واالختصاصات األخرى منها تمث ل اله اة أما  القضاء والغ ر وإدارة اله اىة وتطىوير نظىا  العمىل 

بها واقترا  وإعداد ددول أعمال مجلس اإلدارة واقترا  النظم واللواعح وإعداد مشروع الم زان ىة وتع ى ن مىوظفي اله اىة وتنف ىذ 

ات والس اسات والدط  والبرام  التي يضعها مجلس اإلدارة ويذلك اعتماد اإلدراءات المال ة وأيىا اختصاصىات ومتابعة القرار

 أخرى.

 :مستويات إدارة الطوارئ

تصنف الطىوارئ واألممىات والكىوارث إلى  مسىتويات مىن ح ىث طب عىة ونىوع , مستويات إدارة الطوارئ واألممات والكوارث 

تضررة أو المنكوبة، وتحدد مسؤول ات يل من المستوى الوطني والمحلىي وفقىا لتصىن ف مسىتوى وحجم ودردة تأثر المنطقة الم

تىىداب ر المنىىع   الطىىارئ أو األممىىة أو الكارثىىة، وتعتبىىر خطىى  االسىىتعداد واالسىىتجابة لمدتلىىف الطىىوارئ واألممىىات والكىىوارث.

 يىذلكمىن قبىل اله اىة والجهىات المعن ىة األخىرى،  ستعداد لحاالت الطوارئ واألممات والكوارث وإعىداد الدطى  لموادهتهىاواأل

تداب ر االستجابة والتعافي من الطوارئ واألممات والكوارث بح ث تتدىذ دم ىع الجهىات المعن ىة يىل حسىب اختصاصىا التىداب ر 

مجتمىىع الالممىىة لتنف ىىذ خطىى  االسىىتجابة والتعىىافي مىىن الطىىوارئ واألممىىات والكىىوارث بالتنسىى ق مىىع اله اىىة مىىن تحىىذير أفىىراد ال

وإراادهم وإنقا  األروا  والممتلكىات العامىة والداصىة وإصىال  وإعىادة بنىاء وتأه ىل البن ىة المتضىررة وتفع ىل خطى  اإلخىالء 

 واإليواء.

 مستويات أدارة الطوارئ:

مسىىتويات أدارة الطىىوارئ واآلممىىات, تصىىنف بمسىىتوياتها الىى  عىىدد مىىن المراحىىل مىىن ح ىىث طب عىىة ونىىوع وحجىىم تىىأثر المنطقىىة 

ارئ أو اآلممىىة أو المتضىىررو أو المنكوبىىة, وتحىىدد مسىىؤول ات يىىل مىىن المسىىتوى الىىوطني والمحلىىي وفقىىا  لتصىىن ف مسىىتوى الطىى

 و اآلممات. الطوارئ  خط  األستعداد واألستجابة لمدتلف عدالكارثة, وت  

تداب ر المنع واألستعداد لحاالت الطوارئ واآلممات وأعداد الدط  لموادهتها مىن قبىل اله اىة والجهىات المعن ىة األخىرى, يىذلك 

تداب ر األستجابة والتعافي من الطوارئ واآلممات بح ث تتدذ دم ع الجهات المعن ة يل حسب أختصاصا التداب ر الالممة لتنف ذ 

قىا  نلطوارئ واآلممات بالتنس ق مىع اله اىة مىن تحىذير أفىراد المجتمىع والمؤسسىات وأراىادهم وأخط  األستجابة والتعافي من ا

وا  والممتلكات العامة والداصة وإصال  وأعادة بناء وتاه ل البن ة المتضررة وتفع ل خط  األخالء واأليواء )يمثىال لعىدد األر

 من الحاالت(. 
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حوادث الطرق, أو الف ضانات, الحراعق, المشايل الصح ة, وما أل   لىك مثل  –الحوادث المحل ة  لحاالت الطوارئ أو باألنافة

قىرار  ديسىتن –)والتي يتم التعامل معها بشكل رع سي من قبل السلطات المحل ة والشرطة والمستج ب ن للحالة "المستج ب األول" 

ث مستويات مدتلفة من حاالت الطىوارئ, الوطن ة ألدارة األممات( عل  ثاللحكومة األتحادية متمثلة )باله اة األستجابة من قبل ا

خىىرى بنىىاء  علىى  ي ف ىىة تحديىىد وظىىاعف وي ف ىىة الىىرد, وتفع ىىل األدارات والحكومىىة والىىومارات والمو سسىىات األ تىىتم علىى  أساسىىا

لحىىاالت الطىىوارئ الغ ىىر يارث ىىة. )المسىىتوى الثىىاني( للحىىاالت  المسىىتوى األول()خطىىورة اآلممىىة وحجمهىىا. بشىىكل عىىا  يعتبىىر 

 الدط رة. ) المستوى الثالث( لحاالت الطوارئ واآلممات الكب رة والكوارث. 

 :المستوى الثالث 

الكارثىة التىي تتصىف بوسىع النطىاق ويتطلىب مشىارية مبااىرة مىن  مممات الكارث ة, وهو أي تىأث ر بحجىمستوى الطوارئ أو اآل

" , آممىة مفاعىل سبتمبر"الحادي عشر من . يمكن أن تكون بمستوى أو حجم ية )اله اة الوطن ة ألدارة اآلممات(الحكومة المريز

 تش رنوب ل, وهذا المستوى من اآلممات يتطلب األستجابة الفورية الواسعة النطاق والتنس ق. 

  :المستوى الثاني 

مىع عىدد مىن  الحكوم ىة المحل ىة ي يتطلىب دعىم وتنسى ق المؤسسىاتلكوارث الدط ىرة, أي تىأث ر اآلممىة الواسىع, أمستوى اوهو 

 ظهىىور حالىىة  وفىىي منطقىىة مع نىىة, أ مىىديريات العامىىة العاملىىة فىىي منطقىىة اآلممىىة, علىى  سىىب ل المثىىال يكىىون هجىىو  أرهىىابي يب ىىرال

مىن  –وى التنس ق المباار مع مكتب رعاسىة الىومراء هذا الحجم بتأث رها تبق  نمن مستمرن ة عل  مستوى محدد. يارثة من 

 خالل قنوات اله اة الوطن ة آلدارة اآلممات. 

  :المستوى األول 

والتي تتطلب التري ز والرد المحدود من قبل الحكومىة المحل ىة مستوى الطوارئ المحددة, أي آممة مع تأث ر صغ ر الحجم نسب ا  

واله اة الوطن ة ألدارة اآلممات. األمثلة  ات صلة بأعمال اغب أو الكوارث الطب ع ة بمستويات محدودة, أو مىن صىنع األنسىان 

والمؤسسىات  ألدارة اآلممىاتأثر حىادث صىغ ر بتفىاقم. يىتم تىوف ر الىدعم مىن قبىل الحكومىة المريزيىة مىن خىالل اله اىة الوطن ىة 

طلىب ه اة, مع نمان التنس ق للمشىورة أ ا توحجم الحالة. ال يتطلب بالضرورة تفع ل األدارات المتقدمة للنوع حسب  -الداصة 

 الونع والحالة. 
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 ت:آلية العمل واألدارة داخل الهيئة في حاالت الطوارئ واآلزما

 بنى حىاالت الطىوارئ والحىوادث ي  معظم  –في األدارة والمريزية  –التنس ق في  –اله كل األداري لله اة يعتمد مبدأ الالمريزية 

 رد الفعل عل  أساس الحجم أو التعق د وي عتمد مبدأ األدارة والتعامل عل  المستوى المحلي أو أاراك الحكومة المريزية. 

المستج ب ن, والذين يعتمىد على هم فىي عىبء أدارة اآلممىة فىي بىدايتها.  ول ق مع أفرع اله اة هي داعما  أالمؤسسات المحل ة بالتنس

للكىوارث المحل ىة, عنىدها  أخذين بع ن األعتبار نمن نطاق الواقع تعتبر الشرطة المحل ىة أحىدى الجهىات الفاعلىة فىي األسىتجابة

جابة تحتىا  األسىت التيممة والحالة الطارعة لم "األستشعار األول"رسال أو أاارة أو مهمة للشرطة المحل ة في األستجابةتعطي 

 الفورية من الجهات المدتصة للتعامل مع الحالة.

إ ا لىم  .جىم يب ىر, الحجىر الصىحي.. ألى ة بحالكىوارث الطب ع ى وتفشي األمراض, األمطار, السى ول حاالت الكوارث المدتلفةفي 

و اآلممىة, يىتم التعامىل مبااىرة بىدعم مىن الجهىات الحكوم ىة ع الكارثىة أالقدرة عل  األستجابة أو التعامىل مى ة المحل ةطلشرتكن ل

العمل ىة س شىوبها التضىارب والتدىب  فىي محىاوالت السى طرة وهىذه  –األخرى بالتنس ق من قبل اله اىة الوطن ىة ألدارة اآلممىات 

يىتم التنسى ق بىاألدارة مىالم  –عل  الحالة الطارعة وأدارتها مع أحتمال ة األخطار الكارث ة في التعامل معها من قبل بعض الجهات 

  بشكل مباار. ة اله اة الوطن ة ألدارة اآلمماتوالتعامل مع الحالة تحت أدار

قىدرات الحكومىة طىوارئ داخىل حىدود أو حىاالت اليىان تىأث ر إ ا  – يعتمىد – ارة اآلممات(ألد الوطن ةه اةالمرحلة تفع ل عمل )

أ ا يانىىت الحىىوادث أو  للسىى طرة وأدارة الحالىة.  ومىىع  لىكيجىىري تفع لهىا خىدمات الطىىوارئ والسىلطات المحل ىىة المحل ىة, حسىىب 

سسىىاتها يصىىبح مىىن مؤالىىدعم والتنسىى ق مىىع الحكومىىة المريزيىىة ويقتضىىي  –ب ىىر أيثىىر حجمىىا  وتىىأث رات الحىىاالت  ات تىىأث ر ي

يىتم تىوف ر التنسىى ق واألدارة والتعامىل باألسىتجابة مىىن قبىل اله اىىة إن  –خىىالل اله اىة الوطن ىة ألدارة اآلممىىات مىن  – الضىروري

المريزية تحت أدارة اله اىة الوطن ىة بشىكل يامىل. وهىذا يعتمىد على  تقىدير المدتصى ن فىي اله اىة فىي ي ف ىة  ومؤسسات الحكومة

 وحجم الدعم. وآل ة األدارة التعامل 

 مىع مؤسسىات الدولىةبالتنسى ق األنىرار وتنس ق العمل ىات األداريىة وتجنىب أدارة  –لحاالت الطوارئ وأعادة التأه ل األستجابة 

إن دم ىع األطىار يضىمن هىذا  –نىمن خطىوات عمل ىات اله اىة الوطن ىة ألدارة اآلممىات يىتم  – "الحكومة المحل ة, والمريزيىة"

ستغاثة وأخالء وغ رهىا مىن العمل ىات أأدراءات وقاية ومن  – اتها في ي ف ة األستجابة األستجابات مدرية وتعي أدوارها ومسؤل

 .  حل موادهة الكوارث واآلمماتاومر

الضىروري مىن  – تطىور وأدارة اآلممىةحسىب مراحىل  –أدارة األستجابة وموادهة اآلممىات والطىوارئ تضىم ثىالث مسىتويات 

والتعامل مع الحىاالت أساس وظاعف فرق األدارة عل   –لتعامل معها بأست رات ج ة ثابتة أدارية وي ف ة اأعتماد مستويات األدارة 

 (: COLOR  CODE’sأساس التصن ف برمز األلوان )عل   –تصن ف مستويات الرد والتعامل يتم  –
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  ويجري العمل في الموقع فىي  - المستوى الذي يمثل أستجابة فورية وهو  – التشغيليتوى سمال –المستوى البرونزي

حكوم ىة التىي مؤسسىات الالحاالت الطوارئ أو غ رها من المناطق المتضررة. التنسى ق الكامىل والعمىل الجمىاعي بى ن 

خطىوات أو المرحلىة يىتم أتدىا  سىتوى ق الجهىود بشىكل متكامىل. فىي هىذا المأستجابت للحالة من أدل الحفاظ عل  تنس 

فورية وتقديم الدعم الممكن في أطار المنطقة الدانعة لمسؤول تهم ونمن مها  محدودة من قبل اله اة الوطن ة ألدارة 

 اآلممات. 

 أدل تحق ق اقص  قىدر مىن الفاعل ىة فىي هىذا المسىتوى أو المرحلىة لكىي من  – التكتيكيالمستوى  –توى الفضي سمال

أدرأتهىا والتنسى ق وتكامىل  –التي أتدذتها في المستوى والمرحلة السابقة )البرونزي( نضمن إن يتم تنس ق األدراءات 

 جهات المستج بة للحالة الطارعة, أو اآلممة.ب ن ق ادات ال

  عمل ىاتالوفي هذا المستوى يجري التنس ق األست رات جي نمن غرفىة  – األستيراتيجيالمستوى  –المستوى الذهبي 

: ) مثىال  –لوطن ة ألدارة اآلممات( ودم ع األدارات للمو سسات المسىتج بة للحالىة الكارعىة أو اآلممىة ا ه اةالبادارة )

( يىتم نىمن  بة , ومنهىا الى  أدارات المؤسسىات األعلى  "ومارات"المىديريات المسىتجمدراء  –مديرية ارطة المدينة 

 ل موحد ومنسق, بالتأي د يعتمد  لىكالمرحلة ونع أطار الس اق واألدراءات التي ستتبع ومها  يل دهة نمن عمهذه 

 ونوع الحالة التي يتم التعامل معها.  حجم

وأدارتهىا مىع مكتىب رعاسىة  هىامن خالل أرتباط عمل – وطن ة ألدارة اآلمماتال دانب آخر يستدعي التري ز عل ا في عمل اله اة

وار دلتجنب المدىاطر المسىتقبل ة يىذلك رسىم األوالتدط    –الومراء مباارة من خالل تحديد وتق  م وأدارة الطوارئ واآلممات 

في حاالت الطوارئ واآلممات فق  ل س  –المستمر والتنس ق  –, تحت ق ادة موحدة والمها  لكل المؤسسات المساهمة في العمل 

الدولىة متمثلىة فىي ولتمكى ن  –والتعىاون واأللتزا   –التري ز والتنس ق العالي والمشترك من أدارات المؤسسات العامة لضمان  –

 يات واآلممات.اله اة الوطن ة ألدارة اآلممات من التصدي بنجا  والتعامل مع التحد

 : مع رعاسة الومراءبالتعاون  – ل ات التي تنضوي تحت مها  اله اة الوطن ة ألدارة األمماتدملة من المسؤ

o رية, والدعم وي ف ة توف ره, أقترا  الحلىول والمشىورة مىن أدىل األسىتجابة لحىاالت التق  م الكامل لمحت ادات الفو تقديم

 الطوارئ واآلممات. 

o  أسىىوأ الحىىاالت وونىىع خطىى  األسىىتجابة حتىى   –رسىىم خريطىىة اسىىت رات ج ة تعكىىس واقىىع الحىىاالت الطارعىىة المحتملىىة

 ف ة أدارة اآلممات. ألدارة اللودست ة, وي مل والمعالجة, وااوأدراءات رفع مستوى التع

o يىذلك رسىم برنىام   في عمل ات األستجابة والرد وتفاص ل الحاالت الطارعىة.  ة نمان التنس ق مع المؤسسات الحكوم

 التنس ق مع المؤسسات الداصة التي تعمل نمن القطاعات الداصة.

o   نىمن هىذه الدطى  وي ف ىة التنف ىذ  تبعبناء خطى  عمىل لموادهىة الحىاالت لطارعىة واآلممىات, واألدىراءات التىي سىت– 

 يوادر المؤسسات الحكوم ة في ي ف ة التنس ق والتعامل مع الحاالت في حال إن حصلت. ب وتدري
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o  ة للحىاالت الطارعىة حسىب نىوع وحجىم أو غ ر الرسم ة المتدصصة لمسىتجابأست رات ج ة األستدعاء للجهات الرسم ة

 الحاالت وتأث راتها. 

o اآلممىة عرسم خطة عمل في الدعم من مكتب رعاسة الومراء وتوف ر المعلومات والب انات حسىب الحالىة الطارعىة ونىو 

 استمراريتا.  لضمانع ة الدعم وحجما نوضمان توف ر ل - وحجمها

o ار المبكر, وتبادل المعرفىة ذل ة صنع القرار, وتطوير نظم األنوتعزيز عم ت األخرى,رااأعداد الدط  ودمجها مع األد

مع األدارات المؤسسات ة األخرى, وتطوير األدارة والدبرة المهن ىة للحفىاظ على  خطى  وأختبىار الدطى  المونىوعة, 

ومراء وبق ىىة لىى   لىىك بالتنسىى ق مىىع مكتىىب رعاسىىة الىىإوتىىوف ر التحسىى نات المسىىتمرة فىىي الدطىى  التىىي يعمىىل بهىىا, ومىىا 

 المؤسسات. 

 :فرق إدارة الطوارئ

اإلدارة وتحىدد الالعحىة تشكل فرق إلدارة الطوارئ واألممات والكوارث عل  المستوى الوطني بقرار يصدر من رعى س مجلىس 

ريتها مىىع فىرق إدارة الطىىوارئ واألممىات والكىىوارث، يعلىن رعىى س الدولىىة التنف ذيىة الجهىىات المعن ىة التىىي تسىتدعي الحادىىة مشىا

إ ا تحققىىت الشىىروط مثىىل ودىىود خطىىر وانىىح علىى  األفىىراد بمودىىب مرسىىو  اتحىىادي بىىأن منطقىىة منكوبىىة علىى  مسىىتوى الدولىىة 

لمجلىس فإنىا يجىوم نطقىة إلى  يارثىة، والممتلكات أو فقدان الجهات القدرة عل  الس طرة على  الونىع بشىكل عىا  أو تعىرض الم

تدىا  التىداب ر الالممىة مثىل تدصى ص م زان ىة للسى طرة على  أ -مىع رعاسىة الىومراء بالتنسى ق  –اله اة الوطن ة ألدارة اآلممات 

  الونع أو طلب المساعدات المدتلفة من الدول الشق قة والصديقة.

 

   العمليات:مركز و المعلومات قسم

تقو  اله اة بونع ترت بات لتوف ر المعلومات حول تطىورات األونىاع ووسىاعل حمايىة السىكان بمىا فىي  لىك، تحديىد مجموعىات 

، ورفع مسىتوى الىوعي لىدى الجمهىور، وتفع ىل خاليىا اإلعىال  المشىترية حسىب نوع ىة ومسىتوى الطىارئ أو األممىة أو السكان 

 وي  بىاألخصالكارثة، ونمان توف ر المعلومات لماىداش المتضىررين بالشىكل الىذي يمكىن اسىت عابا مىن قبىل السىكان الىذين 

 صة.االحت ادات الدا

رتباط لمريز العمل ات المعني بإدارة الطوارئ واألممات والكوارث ل كون حلقة وصىل بى ن أتقو  دم ع الجهات بتوف ر عناصر 

 هىىىىىىىىذه الجهىىىىىىىىات ومريىىىىىىىىز العمل ىىىىىىىىات المعنىىىىىىىىي بغىىىىىىىىرض التنسىىىىىىىى ق واالتصىىىىىىىىال وتىىىىىىىىوف ر المعلومىىىىىىىىات الالممىىىىىىىىة.

 

دات بشىىرية أو ماديىىة، لموادهىىة الطىىوارئ واألممىىات علىى  أنىىا يجىىوم لله اىىة أن تطلىىب مىىن أي دهىىة تقىىديم مىىا يلىىز  مىىن مسىىاع

 والكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوارث التىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي تقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىع علىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  األروا  أو الممتلكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىات أو الب اىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة.
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أي دهة إلصىال  أو إعىادة  -قترا  رع س مجلس اإلدارةأبناء  عل   )رعاسة اله اة الوطن ة ألدارة اآلممات( يكلف رع س المجلس

حىىاالت الطىىوارئ أو األممىىات أو بنىىاء أو إعىىادة تأه ىىل المرافىىق والمنشىىآت التىىي تعرنىىت للضىىرر أو الهىىد  أثنىىاء وقىىوع أي مىىن 

 الكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوارث طالمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا يانىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىت تمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىارس هىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذا االختصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاش.

 

لله اة أن تستع ن بدبرات وإمكان ات دمع ات النفع العا  على  المسىتوي ن المحلىي والىوطني للتقل ىل والتعىافي مىن آثىار الطىوارئ 

، يمىىا لله اىىة االسىىتعانة بإمكان ىىات واألممىىات والكىىوارث، نىىمن الجهىىود المشىىترية مىىع غ رهىىا مىىن اله اىىات والجهىىات األخىىرى

وخبرات القطاع الداش لتقديم المساعدة الالممة عل  المستوى الوطني والمحلي للتقل ل والتعافي مىن آثىار الطىوارئ واألممىات 

ع ىات والكوارث، وتحدد الالعحة التنف ذية لهىذا القىانون اإلدىراءات الوادىب تطب قهىا عنىد االسىتعانة بالقطىاع العىا  والدىاش ودم

 النفع العا .

وه اىات اإلغاثىة المحل ىة والدول ىة، مىن أدىل توميىع األدويىة أالهالل األحمر  نس ق مع اله اات والجمع ات مثلالحق في الت له اةل

 ذلك.لىىىىىىىىىىىىىىىىأقتضىىىىىىىىىىىىىىىىاء الحادىىىىىىىىىىىىىىىىة أي خىىىىىىىىىىىىىىىىدمات أخىىىىىىىىىىىىىىىىرى عنىىىىىىىىىىىىىىىىد ق ىىىىىىىىىىىىىىىىا   واألغذيىىىىىىىىىىىىىىىة والمىىىىىىىىىىىىىىىىواد، أو

 

ا  لمقتضى ات الضىرورة اتدىا  اإلدىراءات التال ىة وفق  - مجلس اإلدارةب  ةمتمثل –يما يج ز ألدارة اله اة الوطن ة ألدارة اآلممات 

بصفة مؤقتة، و لك مقابل تعويض عادل عن أي من الحاالت اآلت ة وهي استددا  العقارات المبن ة أو غ ر المبن ىة والمستشىف ات 

ووسىاعل النقىل  سىتددا  المنقىوالت وآالت اىق الطرقىاتأوالتموين وغ ر  لك، واالنتفاع ب والمدارس والمرايز الالممة لإلسعاف

وأدوات وأدهزة أصحاب الحرف والمهن الحرة وأدواتها وقطىع غ ارهىا ودم ىع لواممهىا عىن مىدة اسىتعمالها وعمىا يصى بها مىن 

تلف أو نقىص، واالنتفىاع باسىتددا  االتصىاالت واىبكات نقىل المعلومىات واألقمىار الصىناع ة، واسىتدعاء أي اىدص تىدعو إل ىا 

دة واإلغاثة، وتحدد الالعحىة نىواب  تقىدير التعىويض العىادل المنصىوش عل هىا فىي هىذه المىادة الحادة ل ساهم في أعمال المساع

 وطرق التظلم من القرار الصادر في هذا الشأن.

 

   :المتضررة طقاالمن

اعدات التزا  الجهات بناء عل  طلب اله اة بتقديم المساعدات الالممة إل  المنطقة المتضررة أو المنكوبة بما في  لك تقىديم المسى

اآلت ة وهي توف ر احت ادات اإلنقىا  والرعايىة والمىأوى واالحت ادىات األساسى ة، وتىوف ر المرافىق المؤقتىة يالمىدارس والدىدمات 

االدتماع ة األخرى وإمالة الريا  وتنظ ف الطرق، وتقديم االستشارات الفن ة للسلطات المحل ة في حاالت الطوارئ أو األممات 

هىىا  لىىك أو يىىان  لىىك نىىمن اختصاصىىاتها المقىىررة لهىىا، وبنىىاء المستشىىف ات الضىىرورية ألداء أعمىىال أو الكىىوارث متىى  طلىىب من

اإلغاثة والمساعدة مت  يان  لك من نمن اختصاصاتها، وتقديم أي خدمات أخرى تطلبها اله اة وتكون نىرورية لموادهىة أي 

 مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن حىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاالت الطىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوارئ أو األممىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىات أو الكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوارث.
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  )مقترح قانون وأجراءات(: التعويضات

 لدولة تعويضات ألسر الشهداء العامل ن الذين يلفوا بعمل ات مكافحة األنرار النادمة عن الطىوارئ، األممىات، تمنح ا

 .الكوارث، ويحدد بقرار من مجلس الومراء مقدار التعويضات

 عن ىة بالدولىة بتنف ىذ خطى  إخىالء تود هات من رع س المجلىس تقىو  اله اىة بالتنسى ق مىع ومارة الدارد ىة والجهىات الم

 الممات او الكوارث خار  الدولة.لموطني الدولة ورعاياها عند حدوث أي من حاالت الطوارئ أو ا

 اله اة بالتنس ق مع ومارة الدارد ة والجهات المعن ة بناء عل  تود هىات رعى س المجلىس فىي حىال وقىوع أي مىن تقو  

حاالت الطىوارئ أو األممىات أو الكىوارث التىي تتعىدى نطىاق إمكان ىات وقىدرات الدولىة، بطلىب اإلغاثىة والمسىاعدات 

 اإلنسان ة الدول ة المادية والفن ة الالممة بصورة عادلة.

 المتحقىق فىي  لفىاعضزان ىة العامىة، واه اىة فىي الم تكون موارد اله اة من االعتمادات السنوية التي تدصصها الدولة للت

م زان ة اله اىة عىن السىنوات المال ىة السىابقة، االعتمىادات اإلنىاف ة التىي تدصصىها الدولىة لله اىة، والمسىاهمات التىي 

ي يوافق مجلس اإلدارة على  قبولهىا والتىي ال تتعىارض مىع والهبات واإلعانات والمنح الت يل محافظة أو أقل م,تقررها 

 أهداف اله اة.

 .تعتبر أموال اله اة أمواال  عامة وتعف  من يافة الضراعب والرسو  االتحادية 

  :)مقترح قانون وأجراءات( عقوباتال

 العقوبات التي يجب أن يتم تبن ها نمن قانون العمىل واألدارة لله اىة الوطن ىة ألدارة اآلممىات اتيدص دزء من مقترحف ما ا مأ

منهىا مىا  – حماية األدراءات التي س تم اللجوء أل ها فىي أدارة حالىة طارعىة أو آممىةلضمان  –مع الجهات التشريع ة بالتنس ق  –

وبغرامة يتعلق بالعقوبات مع عد  اإلخالل بأي عقوبة أاد ينص عل ها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عن ستة أاهر 

أو بأحىىدى هىىات ن العقىىوبت ن، يىىل مىىن ارتكىىب أحىىد األفعىىال التال ىىة أثنىىاء أحىىوال الطىىوارئ  مل ىىون دينىىار عراقىىي 100ال تقىىل عىىن 

، وأخىل بحالىة الطىوارئواألممات والكوارث، وهي امتنع عمدا  عىن تنف ىذ التعل مىات الصىادرة مىن الجهىات المعن ىة، ف مىا يتعلىق 

 المكلف بها. عمدا  بالوادبات والتعل مات

تنف ىذا  لىا،  تشىمل فقىرات القىانون  الصىادرة -التي سى تم تبن هىا واللواعح والقرارات  اتالقانون أو األدراءهذا مقتر  وفقا  ألحكا  

شىىكلة وفىىق أحكىىا  سىىتددامها، ومنىىع أو عرقىىل فىىرق العمىىل الم  أددا  المعىىدات واآلالت التىىي تقىىرر متنىىع عمىىدا  عىىن اسىىتأيىىل مىىن 

، مىىع تأديىىة وادبىىاتهم وقىىرارات وأدىىراءات أدارة اله اىىة الوطن ىىة ألدارة األممىىات فىىي حىىاالت الموادهىىة لمممىىات والطىىوارئ

لقرارات الصادرة تنف ذا  لا، ومنع أو عرقل اسىتددا  المعىدات والمىوارد التىي تىدعو الحادىة المنصوش عل ها ف ا وفي اللواعح وا

إل  استددامها، وارتكب عمدا  فعال  أو تريا ، يكون من اأنا أن يسبب تعطى ال  أو وقفىا  لى الت والتجه ىزات التىي يجىري تري بهىا 

التىىرك مىىن غ ىىر عمىىد ألىىز  الفاعىىل بق مىىة مىىا أتلفىىا مىىن آالت  فىىي حالىىة الطىىوراىء أو األممىىات أو الكىىوارث فىىإن وقىىع الفعىىل أو

 وتجه زات أو بنفقات إعادة تري بها.
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   :األستعانة بالقوات المسلحة في مرحلة األزمات

قتىرا  المىدير العىا ، طلىب االسىتعانة بىالقوات المسىلحة لىدعم مجهىودات السىلطات ألرع س مجلس اإلدارة بناء  عل   أعطاء الحق

القاعىد األعلى  للقىوات المسىلحة، وتحىدد الالعحىة التنف ذيىة لهىذا  مكتبو لك بالتنس ق مع ه اة الوطن ة ألدارة الطوارئ والالمدن ة، 

 القانون الحاالت التي يجوم ف ها االستعانة بالقوات المسلحة.

 

 

 

 

 ..تقديم وأعداد  - مشروع البرنام 
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