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 المدخل:

 : أهداف هذه الورقة 

 ى تهدف هذه الورقة إل

إبراز مدى أهمية تفعيل استخدام األصول العسكرية في عملية االستجابة  .1

لألزمات والكوارث من خالل تجربة فريق البحث واإلنقاذ القطري التابع 

 .األمن الداخلي )لخويا( في زلزال سومطرةلقوة 

تسليط الضوء على ايجابيات ونقاط الضعف لتجربة الفريق ومن ثم فتح أفاق  .2

وصول إلى حلول ومعالجات مناسبة لكيفية تفعيل استخدام أوسع للنقاش وال

 األصول العسكرية في عمليات اإلنقاذ.

 

  تحديات األلفية الثالثة 

هناك  أن إالالثالثة  األلفيةفي الوقت الذي يستعد فيه العالم لدخول العقد الثاني من 

يات في صورة الكثير من التحد التحديات التي تواجهه ولقد تفاقم وتكاتفالعديد من 

 العصر الذي نعيش فيه عصر األزمات والكوارث. أزمات وكوارث حتى غدا

 

 خلفية عن فريق البحث واإلنقاذ القطري  

في  وانجازاتهالقطري  واإلنقاذقليال عن فريق البحث  سأتحدثقبل طرح التجربة 

 النقاط المختصرة التالية :

o  اإلنشاءالهدف من. 

القيام بمهام واختصاصات حيوية ومهمة لإلنسان في مجال البحث 

  دولة قطر وخارجها.في واإلنقاذ 
 

o واالختصاصات المهام 

 .يقوم الفريق بعمليات اإلنقاذ البرية والبحرية والجوية

   

o المشاركات الخارجية 
شارك الفريق في العديد من الكوارث واألزمات حيث بلغ عدد 

 .مشاركة 22إلى  2002تأسيس الفريق في مشاركاته من بداية 

 
 



  تجربة فريق البحث واإلنقاذ القطري في زلزال سومطرة )جمهورية

 اندونيسيا(

o  من خالل تجربة فريق البحث واإلنقاذ القطري في العديد من األزمات

والكوارث التي شارك فيها سأطرح بعض الممارسات التي تم فيها 

ية االستجابة لألزمات والكوارث استخدام األصول العسكرية في عمل

  وسنأخذ تجربة زلزال اندونيسيا كمثال لذلك.

 

o  تعرضت جزيرة  في عمليات البحث واإلنقاذ  عندما الفريق شارك

"  على مقياس 6,7سومطرة في جمهورية اندونيسيا  لزلزال بقوة "

م  حيث بلغ عدد 2000/  / 00/  20في يوم  األربعاءريختر 

قٌتل منهم ألف ومائة وأُصيب  ألفان  2000الضحايا أكثر من 

 وأربعمائة بجروح. 

 

o تنسيق العمليات في الميدان تم التنسيق مع مركز OSOCC  التابع

لألمم المتحدة لمعرفة المناطق التي لم يتم تغطيتها من قبل فرق 

 ووضع خطة اإلنقاذ.نقوم بتغطيتها  البحث واإلنقاذ األخرى لكي
 

o   تم االعتماد على التنسيق العسكري مع الجيش االندونيسي والذي

 ساعد على سهولة الوصول إلى المناطق الصعبة .
 

o  العسكرية  األصوللعدم وجود آلية أو تنسيق مسبق لتفعيل استخدام

 واجهتنا بعض المتاعب من ضمنها: 

 ضعف اإلعداد والتجهيز  .1

 عدم توفر قاعدة بيانات  .2

تنسيق عسكري مسبق يوضح جميع االتجاهات عدم وجود آلية ل .2

والسلوكيات والقرارات المتعلقة بالكارثة األمر الذي أدى إلى 

 ضعف اإلعداد والتجهيزات المسبقة للتعامل مع الكارثة.

 .الستغالل األمثل لألصول العسكريةعدم ا .2
 

o متطورة مثل عسكرية  علما بان الفريق يمتلك معدات وأصول

تم االستعانة بها لعدم توفر المعلومات مما أدى )البرموتر( والتي لم ت

إلى السير لمسافات طويلة مما تسبب في ضياع الوقت والجهد على 

 الفريق وكالب البحث وبدوره اثر سلبا على عملية اإلنقاذ.



  :الدروس المستفادة من التجربة

 في النقاط التالية:يمكن تلخيص الدروس المستفادة 

 االيجابيات:

 حفظ الوقت  .5

ساهم التنسيق العسكري أثناء العمليات في حفظ الوقت للتعامل مع 

 الكارثة.

 توفير الجهد   .9

 األصول العسكرية التي تم استخدامها وفرت الجهد على الفريق.

 األمن والحماية    .0

 االندونيسي.ضمان األمن والحماية للفريق بحكم التعامل مع الجيش 

 تذليل المصاعب  .4

 جهها الفريق.اوة مصاعب قيام الجيش االندونيسي بتذليل أي

 الخبرات .1

 هذه التجربة المزيد من الخبرات للتعامل مع الكوارث.أضافت 

 

 



 أوجه القصور:

 غياب التنسيق  .5

غياب التنسيق المسبق للتعامل مع الكارثة, أدى إلى ضياع الوقت 

 والجهد.

 

 قاعدة بيانات  .9

 عدم توفر قاعدة بيانات ومعلومات للتعامل مع الكارثة.

 

 ضعف اإلعالم  .0

ضعف قنوات االتصال المتمثلة في ضعف اإلعالم وغياب 

 االتصاالت المباشرة بين األجهزة المعنية بالكارثة.

 

 نظام مؤسسي  .4

عدم وجود نظام مؤسسي دائم يقوم بتنسيق وإدارة العمليات المتعلقة 

 .بالكارثة

 

 

 

 



 التوصيات:

في إطار ما سبق ذكره من دروس مستفادة متمثلة قي ايجابيات وأوجه 

 القصور نقدم المقترحات والتوصيات التالية:

 التنسيق العسكري  .5

تعزيز وتفعيل التنسيق العسكري واستخدام األصول العسكرية في 

 عمليات االستجابة لألزمات والكوارث.

 

 آلية إدارة العمليات  .9

العمليات  وإدارةإيجاد آلية تتمثل في نظام مؤسسي يقوم بتنسيق 

 المتعلقة بالكوارث في كل مراحلها.

 قاعدة بيانات  .0

ضرورة توفير قاعدة بيانات ومعلومات فاعلة يمكن االستفادة منها 

 في التعامل مع األزمات والكوارث.

 قنوات االتصال  .4

اإلعالم المختلفة في تقوية وتفعيل قنوات االتصال المباشرة ووسائل 

 إطار مرجعية مسبقة.

 


