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 قدرة المملكة على التعافي

 أحمد حسين عبدهللا

 رئيس المكتب التنفيذي للجنة الوطنية لمواجهة الكوارث

 وزارة الداخلية
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 المسائل االساسية

التشريع. وضع المرسوم االميري رقم 5/1990 ليواجه حاالت الطوارئ 

:1990خالل حرب الخليج   

 .لم يجري أي تعديل او تحديث على هذا المرسوم•

ال يمكن تطبيقه ليغطي الحوادث وحاالت الطوارئ المدنية •

 .العادية

الهيكل االداري. لم يجتمع مجلس الدفاع المدني منذ مدة طويلة، ونتيجة لذلك 

:لم تكن توجد جهة مركزية لتنسيق النشاطات االساسية للحماية المدنية  

الكثير من الوزارات غير مدركة لعملية التخطيط للطوارئ •

 .والسالمة العامة

االعتقاد السائد بان وزارة الداخلية هي المسئولة عن جميع •

 .النشاطات المتعلقة بالحماية العامة
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 التوصيات الرئيسية لتقرير الكلية البريطانية

تشكيل لجنة فرعية لمجلس الدفاع المدني برئاسة رئيس االمن العام وذلك لتنسيق االعمال •

 .التنفيذية بما في ذلك تقييم المخاطر على المستوى الوطني

 .وضع منهجية وطنية لتقييم المخاطر والتخطيط للطوارئ•

 .اعادة تخصيص المسؤوليات بين وزارة الداخلية والوزارات االخرى•

 .توظيف وتدريب مسئولي للمخاطر في الوزارات المعنية•

 .اعتبار عامل االمان كأولوية في المخاطر التي تهدد السالمة العامة•

، وليشكل 1990تطوير مفهوم وطني جديد للحماية العامة الستبدال خطة طوارئ عام •

 .االساس لتطوير نهج للحماية المدنية

على المدى الطويل تطوير ونشر التعليمات، واإلرشادات، والمعايير المناسبة وفرضها من •

 .قبل الوزارات لتغطية مجاالت مسئولياتها
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   اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث

 .موافقة صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء على التوصيات 

تشكيل اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث برئاسة رئيس األمن العام وعضوية ممثلين من 

 الجهات المذكورة أدناه وترتبط بمعالي وزير الداخلية

 وزارة الداخلية  .1 

 قوة دفاع البحرين  .2 

 وزارة الكهرباء والماء  .3 

 وزارة األشغال واإلسكان  .4 

 وزارة اإلعالم  .5 

 وزارة المالية  .6 

 وزارة الصحة  .7 

 وزارة البلديات  .8 

 وزارة المواصالت  .9 

 الحرس الوطني  .10

   استدعاء أي ممثل من جهة أخرى حسب الحاجة .11
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 مهمــــــــــة اللجنـــــــــــــة 

 الوزارات جميع أن من للتأكد  مركزية كجهة العمل ”

 المخاطر تقييم إمكانيات لديها العالقة ذات والمؤسسات

 إلى تؤدي أن يمكن والتي المحتملة الحوادث على للتعرف

 والتعليمات التشريعات ولديها األرواح في كبيرة خسائر

 الحوادث هذه مثل وقوع لمنع الالزمة الطوارئ وخطط

 المؤسسة تلقي من التأكد اللجنة على وقوعها حال وفي

 وحل إدارة من تتمكن حتى الكامل واإلسناد الدعم المعنية

 ” الكارثة
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 طريقة االدارة المتكاملة للطوارئ

 

 االستجابة المدى القصير

 التعافي
 

 المدى الطويل

 التوقع

 التقييم

 عملية مستمرة

 الوقاية

 االستعداد
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 تصنيف المخاطر

هو الكارثة الطبيعية او االصطناعية ولكن دون وجود نية سيئة او تخطيط . الخطر•

 :مدبر لوقوعها مثل

oوباء االنفلونزا. 

oالحرائق الكبرى. 

oالحوادث الصناعية الكبرى. 

 :حاالت الطوارئ الكبرى الناتجة عن نوايا خبيثة ومتعمدة مثل. التهديد•

oاالرهاب. 

oالتخريب الصناعي. 

oمهاجمة شبكة البيانات الحكومية. 
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 تقييم الخطر - التهديد

 التأثير امكانية الوقوع

 اسوأ فرضية محتملة الوقوع

 الخطر
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 تقييم احتمالية وقوع الحدث

Score Descriptor 
Likelihood 

Over 5 Years 

Likelihood                

Over 5 Years 

1 Negligible > 0.005% > 1 in 20,000 Chance 

2 Rare > 0.05% > 1 in 2,000 Chance 

3 Unlikely > 0.5% > 1 in 200 Chance 

4 Possible > 5% > 1 in 20 Chance 

5 Probable > 50% > 1 in 2 Chance 
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 تقييم االثر

 البيئة

  المجتمع

 الصحة

 انتهاك القانون

 القلق

1   2   3   4   5  

 االقتصاد

 التأثير الشامل
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5 

4 H15, H18 
H2, H4, H5, 

H9, H34 

H30 

H25 

3 
H10, H23, 

H24, H39 

H3, H6, H8, 

H12, H13, 

H14, H16, 

H27, H32 

H36, H37, 

H38 

H1, H7, 

H11, H26, 

H35, H40 

2 
H17, H28, 

H31, H41 

H19, H21, 

H29 
H22 H20 

1 

1 2 3 4 5 

BAHRAIN NATIONAL RISK ASSESSMENT - HAZARDS 

Likelihood 

Im
p

a
ct 

High Medium Low Very High 
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 درجة الخطر االجراءات / النشاط

 .يتطلب االهتمام الفوري للحد من المخاطر

 .يجب القيام بالتخطيط والتدريب والتمرين المشترك
 عالي جدا  

 .يتطلب النظر فيها بصورة عاجلة

 .يجب القيام بالتخطيط والتدريب والتمرين المشترك

 .يجب ان يراقب الخطر بشكل مستمر

 

 عالي

 

 .المخاطر الكبيرة اقل

 .يجب ان تكون هناك عملية مراقبة مستمرة

 .يجب توضيع خطط عامة

 

 متوسط
 

 .المخاطر من غير المحتمل وقوع المخاطر، والتأثير منخفض

 .تتطلب المراقبة عندما ترتفع درجة الخطر

 

 منخفض

 



16 

 

                                           

 التهديدات

 المخاطر التي تقع نتيجة تخطيط ونية مسبقة

 

النية والقدرة على احداث خسائر في االرواح او تعمد خلق اثار سلبية على الصحة 

 .واالقتصاد والبيئة والمجتمع ورفع درجة العنف والتوتر والقلق العام



17 

5 T15, T18 

4 T16, T21 

T5, T6, T7, 

T24, T9, T12, 

T4  

T1, T10  

3 
T20, T22, 

T25, H10 

T2, T3, T8, 

T11, T13, T14  

2 T19, T23 
T26, T27 T28, 

T29  

1 T30 

1 2 3 4 5 

BAHRAIN NATIONAL RISK ASSESSMENT - THREATS 

Likelihood 

Im
p
a
c
t 

High Medium Low Very High 
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 التهديد المعتمد مقابل الخطر العادي

 االحتمالية

 الضعف التهديد

 القدرة القصد
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Risk  

Category 

Risk 

Reference

Number 

Risk  

Description 

Outcome 

Description 

Likeli- 

hood 

Impact  Risk  

Matrix 

Score 

Controls  

in Place 

Risk 

Treatment  

Required 

Lead 

Org.  

Mass  

Accidents 

H 35 Mass 

accidents at 

sports 

grounds 

and events 

A serious incident 

involving crushing 

or surging in the 

crowd at a sports 

stadium  - possibly 

including some 

structural collapse 

of barriers or 

retaining walls. 

This creates the 

potential for 100 

fatalities and 500 

casualties. 

3 EC2 

H4 

EN1 

S3 

O4 

A3 

Score 

3 

 

 

 

 

H 

Plans and 

regulations 

are in place 

Review 

existing plans 

and 

regulatory 

arrangements 

Lead 

GOYS 

 

Key  

support 

MOH 

MOINF 

MOI 

MOW 

MOM&A 

H 36 Mass 

accident at 

a festival or 

open air 

mass 

gathering 

This is likely to 

include crowd 

surges and crushes 

arising from the 

uncontrolled 

movement of large 

numbers of people 

at open air 

gatherings. Such an 

event has the 

potential for up to 

200 fatalities and 

1000 casualties. 

2 EC2 

H4 

EN1 

S3 

O4 

A3 

Score 

3 

 

 

 

 

M 

Plans are 

in place 

Review 

existing plans 

and 

regulatory 

arrangements 

Lead 

MOI 

 

Key 

support 

MOH 

MOINF 

MOM&A 

NG 

EXTRACT FROM NATIONAL RISK REGISTER 



20 

 العملية المتكاملة إلدارة المخاطر

 االستجابة المدى القصير

 المدى الطويل التعافي

 التوقع

 التقييم

 مستمرة

 الوقاية

لجاهزيةوااالستعداد   

 

 ادارة المخاطر

 

 ادارة االزمات

 

 

 ادارة المخاطر
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تمت مخاطبة الوزارات والجهات المعنية المبينة أدناه وذلك لتوضيح بعض  8/3/2009بتاريخ •
النقاط المعنية بالحد من الخطر ذات اإلحتمالية العالية الواقع من ضمن إختصاص ومسئولية 

 .الوزارة 

 ت الوزارة الجهة نوع الخطر

 1 وزارة الصحة وباء اإلنفلونزا

 2 وزارة الصحة وقوع تلوث رئيسي للطعام

 3 المؤسسة العامة للشباب والرياضة وقوع إصابات كثيرة نتيجة حادث في أحدى المنشآت الرياضية

 4 وزارة شئون البلديات والزراعة الالمخاطر في مساكن العما

 5 وزارة شئون البلديات والزراعة مخاطر وقوع حوادث كبيرة في مواقع البناء 

 وقوع تلوث للشواطئ المحلية

 .إنبعاث مواد كيميائية سامة

الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية 

 والبيئية والحياة الفطرية

6 

 7 هيئة الكهرباء والماء إنقطاع شامل في تزويد المياه

 8 وزارة العمل  مخاطر مساكن العمال 

 .حريق أو إنفجار في الخط البري لنقل النفط

حريق أو إنفجار في مصنع الغاز الطبيعي المسال أو في موقع 

 .التخرين

 .  حريق أو إنفجار في مصفاة النفط

 9 الهيئة الوطنية للنقط والغاز
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 المركز الوطني للطوارئ



`

Processed  Information

Display

Information

Processing

Controller’s

Desk

`

Processed  Information

Display

Information

Processing

Co-ordinators’

Desk

3.  Information 

Management Team

Interrogate, test, process 

and present all incoming 

information

4.  Action Management 

Team

Create action plan, deliver 

and audit it.

2.  Information 

management display 

This display provides the 

bedrock for effective 

decision making.  It must 

be shared by operations 

and public relations staff.  

Readily visible to 

everyone.

5.  Team Leaders and 

Expert Advisors

6.  Desk

Should enable (1) view of information 

boards and (2) ready eye contact with 

principal colleagues. 

1.  Controller / Director & Deputy

The Deputy post is of great importance.  

First, the Controller/Director must be able 

to achieve a measure of detachment – the 

Deputy should essentially run the centre.  

Second, one or other may have to step out 

on occasion.

`

Processed  Information

Display

Information

Processing

Controller’s

Desk

`

Processed  Information

Display

Information

Processing

Co-ordinators’

Desk

3.  Information 

Management Team

Interrogate, test, process 

and present all incoming 

information

4.  Action Management 

Team

Create action plan, deliver 

and audit it.

2.  Information 

management display 

This display provides the 

bedrock for effective 

decision making.  It must 

be shared by operations 

and public relations staff.  

Readily visible to 

everyone.

5.  Team Leaders and 

Expert Advisors

6.  Desk

Should enable (1) view of information 

boards and (2) ready eye contact with 

principal colleagues. 

1.  Controller / Director & Deputy

The Deputy post is of great importance.  

First, the Controller/Director must be able 

to achieve a measure of detachment – the 

Deputy should essentially run the centre.  

Second, one or other may have to step out 

on occasion.



Information 
Management 

Team

Action 
Management 

Team

Principal, Deputy and 

colleagues/experts

Grab-

Bag
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 شبكة االتصاالت االمنة

(TETRA) 
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 صنع القرارات إلدارة االزمات
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 العملية المتكاملة إلدارة المخاطر

 االستجابة المدى القصير

 المدى الطويل التعافي

 التوقع

 التقييم

 مستمرة

 الوقاية

لجاهزيةوااالستعداد   

 

 ادارة المخاطر

 

 ادارة االزمات

 

 ادارة المخاطر
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 للحد من المخاطر وإدارة هذه المخاطر( محليًا ودولياً )مشاركة االطراف ذات العالقة 

 انظمة واليات العمل

 االلتزام والمشاركة من قبل المستويات القيادية العليا

 ــ الوزارات، المؤسسات العامة والخاصة، المنظمات غير الحكومية مشاركة االطراف المختلفة•

 ــ اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث جهة مركزية إلدارة االستراتيجية•

 ــ المكـتب التنفيذي للجنة الوطنية لمواجهة الكوارث تنسيق االعمال•

 الرؤية
من

أ
 مملكة تتمتع بالسالمة واال

 تفعيل مجلس الدفاع المدني•

ن الواجبات والمساءلة مفهومة وممارسة بواسطة الوزارات•
أ
كد با

أ
  التا
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 مهمة المجلـــس

من ضمان هو العامة والحماية المدني للدفاع الوطني المجلس مهمة ان  من المملكة وسالمة اأ

كد منها، والحد المخاطر من للتوعية الوطنية الثقافة تشجيع خالل
أ
 والمواجهة االدارة من والتا

ي الناجحة
أ
 .منها التعافي على القدرة مع المملكة، تواجه رئيسية ازمة ال
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 تشكيـــل المجلـــس

 
 .الداخلية وزير – المجلس رئيس.اأ 

 . وزارة وكيل او وزير بدرجة والهيائت الوزارات  من ممثلين ـــ  االعضاء.ب
 :وتضم الداخلية وزارة (1)            

 .العام االمن رئيس .اأ                  
 .المدني لدفاع العامة االدارة عام مدير .ب                 

 .االعالم وزارة (2) 
 .الصحة وزارة (3) 
 .والزراعة البلديات الشئون وزارة (4) 
 .االشغال وزارة (5) 
 .والتجارة الزراعة وزارة (6) 
 .العمل وزارة (7) 
 .والماء الكهرباء هيئة (8) 
 .والرياضة للشباب العامة المؤسسة (9) 
 .الفطرية والحياة والبيئة البحرية الثروة لحماية العامة الهيئة (10) 
 .الكوارث لمواجهة الوطنية للجنة التنفيذي المكـتب قبل من السكرتاريا (11) 
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  مجلس الدفاع االعلى

  مجلس الوزراء

  مجلس الدفاع المدني

  اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث

 المكتب التنفيذي للجنة الوطنية لمواجهة الكوارث

لتنسيقا  التعاون 

  جميع الوزارات والوكاالت المعنية من القطاعين العام والخاص

 ”النجاح في تنفيذ االهداف االستراتيجية الثالثة“

و ثقافةالعامة السالمة   

 الحد من المخاطر

 االستراتيجية الوطنية للطوارئ

 وزارة الداخلية 

  اإلدارة العامة للدفاع المدني

  إدارة األزمات  إدارة المخاطر

  الطوارئ خدمات 

لمحصلةا  
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 االستراتيجية الوطنية للطوارئ

 الثقافة –الهدف االستراتيجي االول 
 

على المؤسسات العامة والخاصة والمواطنين في مملكة البحرين تطوير ثقافة للسالمة  

والتوعية من المخاطر والوقاية منها من خالل المعرفة واالبتكار والتعليم على جميع 

 .المستويات

 ادارة المخاطر –الهدف االستراتيجي الثاني 

تطوير وتعزيز المنظمات واآلليات والقدرات على جميع المستويات لضمان التنفيذ  

 .الناجح لثقافة السالمة والتوعية من المخاطر واستراتيجيات ادارة المخاطر
 

 ادارة المخاطر –الهدف االستراتيجي الثالث 

ضمان السرعة والنجاح في رد الفعل واالستجابة والتعافي عند وقوع ازمة كبيرة  

 .يمكن ان تؤثر على الصحة ورفاهية وثروات االمة



 اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث

صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة  2011وفي أغسطس • 

بشان انشاء وتشكيل اللجنة  2006لسنة  28من القرار رقم ( 1)بتعديل المادة  2011لسنة  56قرار رقم 

 .الوطنية لمواجهة الكوارث 

 

يعاد تشكيل اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث برئاسة رئيس االمن العام وعضوية ممثلين ال تقل درجتهم 

 :عن وكيل وزارة عن الوزارات والجهات التالية 

 وزارة الصحة 

 وزارة المالية 

 وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني 

 وزارة االشغال 

 وزارة التربية والتعليم 

 شئون الطيران المدني

 الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية 

 هيئة شئون األعالم 

 الهيئة العامة للنفط والغاز 

 هيئة الكهرباء والماء 

 ويكون مدير عام اإلدارة العامة للدفاع المدني مقررا للجنة 

يجوز للجنة االستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة واالختصاص في مجال عملها لسماع أرائهم واالستعانة •

 .بهم دون ان يكون لهم صوت معدود في مداوالت اللجنة 
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 القدرة على التعافي

 العوامل التي تؤثر على نجاح االستراتيجية

  

 .االلتزام والمشاركة من قبل المسئوليات القيادية العليا •

 .ايجاز الهيكل التنظيمي المشترك الالزم إلدارة المخاطر واألزمات ونتائجها •

 .التشريع المناسب •
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“شكراً لحسن االستماع”   

 


