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أضحححح حجححم التعلححيم وا بتمححام بححسا ما ححرا أساسححيا لقيححاة مسححتويات التنميححة ومححد ال
لمواجهة م تلف التحديات وا كرابات ا جتماعية وا قتصادية والسياسحيةا بحل اا الحدول
المالكححة لمقومححات العلححم والمعرفححة اصححبحت ب ح المتحكمححة ف ح

ححاوا العححالم ف ح العصححر

الحال ااا الدول الت حققت التقدم والتنمية لمجتمعاتها ,فحاا الكييحر محا ا كرابحات تقحف
حجر عيرة امام بلورة تنمية حقيقية ف عدد محا الحدول العربيحة ,ويمحل محد ل التعلحيم بحو
ال يححححار ا سححححتراتيج لتجححححاوا الصححححعوبات وا

ححححتال ت فحححح المجححححا ت ا قتصححححادية

وا جتماعية والبيئية  ,ولحا تحيت بحذه التجحاواات ا محا حالل بيئحة تعليميحة محعحاة علحح
ا بداع والممارسة الديمقراطية تتضما التوجهات الحديية فح التربيحة التح مهحرت بقحوة
ف ح منتصححف القححرا الماض ح كحقححو ا نسححاا والسححالم والقضححاا علححح العقححر ومواجهححة
الكوارث وبذا ا

ير الذي مهر ف التسعينات ما القرا الع ريا كعرع جديد ما فروع

العلححم تسححابم فيححس كححل علححوم ا ر

 ,اذ يهححدف بححذا العلححم الححح محاولححة التنبححا بحححدوث

الكوارث ,ومحاولة وضع أساليب للمواجهة يمكا ما اللها ع

ال سائر الناجمحة عحا

حدوث الكارية
تعريف الكواار "الكاريحة بح حالحة معجعحة يتحيير محا جرائهحا نمحط الحيحاة اليوميحة وينحتج
عنها تعر

مجتمع بيكملحس أو جحاا منحس الحح أ طحار حديدة ماديحة و سحائر فح ا روا

وتحححاير علحححح البنحححاا ا جتمحححاع بوربحححاو حياتحححس وتوقحححف تحححوفير المسحححتلامات الضحححرورية
ستمراربا"( .جمال )1024,
كما تعرفها المعلح " )1006( ,الكارية ب ما يحدث بععحل العوامحل الطبيعيحة بحورادة هللا
سححبحانس وتعححالح ,ممححا

د ححل نسححاا ف ح وقوعححس ميححل الححا ال والبححراكيا والعيضححانات

والعواصححف والسححيول والت ححققات والتصححدعات ا رضححية بحيححث ينححتج عنهححا سححائر ف ح
ا روا والممتلكات التعليمية
األخطار الطبيعية
الكححوارث ميححل يححوراا البركححاا ,الححا ال ,ا عاصححير ,سححيول ,عواصححف وغيربححا مححا
الموابر الطبيعية تسبب دمار كبير للممتلكات والب ر ,ف حالة حدوث الموابر الطبيعيحة
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ف مناطق غير ميبولة بالسكاا

تسمح كوارث طبيعية وت تلف الكحوارث حسحب نسحبة

السكاا المحيطحة بمحابرة طبيعيحة منطويحة أو قابلحة لل طحر ,فكييحر محا المجتمعحات تعحي
بالقرب محا بحراكيا لهحا تحاريم محدمر كمحا ححدث فح بحومب وغيربحا وبحذا يعحود للطبيعحة
الب رية وم اكل العقر وغيربا.
تصنيف االخطار االكاار الطبيعية افقا للعاامل المسببة لحدا الكارثة
 كوارث جيولوجية :ت مل الا ال ,ا مواج البحرية الالاالية ,والبراكيا كوارث ميترولوجية  :العواصف ,السيول ,العيضانات ,الجعاف ,التصحر ,ارتعحاعدرجة الحرارة
 كحححوارث جيومورفولوجيحححة  :ا نهيحححارات ا رضحححية ,سحححقوط الصححح ور ,الهبحححوطا رض  ,احف الكيباا الرملية ,تيكل السواحل
 -كوارث كونية :سقوط النيااو ,وا

عة الكونية (عبد هللا)1001 ,

كيف نستعد لمااجهة الزالزل؟
 تحديد مناطق ا

طار الالاالية ما الل معرفة مناطق التصحدعات الن حطة محا

ححالل ا ستر ححاد بيدلححة جيولوجيحححة وجيومورفولوجيححة ,وتتبححع ايححار ا نعجحححارات
ال اصة بالتجارب النووية تحت ا ر
 تتبحححع الايحححادة المطحححردة فححح الن حححاط الالاالححح محححا حححالل عمحححل قياسحححات لحححبع
التغيرات الت تحدث ف منطقة تتعر

ب كل متكرر للا ال ميحل ححدوث تغيحر

ف مستوى الماا الجوف  ,او روج غااات ما ت ققات ارضية
 ان اا مبان مقاومة للا ال وعمل كود ان ائ لها
 دراسة طبيعة انت ار موجات الا ال ف ص ور ا ر

ودراسحة محدى تيييربحا

علح المبان والمن يت المقاومة عليها
 تقوية المن يت المقومة او ترميمها او ااالتهحا فح حالحة توقحع بحدمها محع تعرضحها
للهاات الالاالية
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 مراعاة تجنب البعد عا مناطق ا

طار الالاالية او مناطق الضحعف فح الق حرة

ا رضية عند ان اا مكونات البنية ا ساسية ,او أي م روعات اقتصادية
كيف نااجه اخطار السيال االفيضانات؟
 -2تجميححع البيانححات الهيدروجيومورفولوجيححة المتححوفرة عححا النهححر وحوضححس لالسححتعادة
منها ف تحديد فرص حدوث العيضحانات ودراسحة تكحرار ححدوث العيضحاا للتوقحع
بحدويس
 -1ان ححاا السححدود وال اانححات علححح الروافححد الرئيسححية الت ح تعمححل علححح تجميححع سححريع
للجرياا المائ ما مناطق ا مداد
 -3تعميق القنحوات المائيحة للنهحر وروافحده لايحادة قحدرتها علحح اسحتيعاب كميحات الميحاه
الاائدة القادمة اليها ,وعمل قنوات اضافية ستيعاب المياه الاائدة
 -4تنميم عمليات البناا علح جوانب النهر ,مع الت طيط لنمحام تححذيري محا ا مطحار
المحتملة واعداد وسائل الوقاية وسرعة ا

الا

كيف نااجه االنهيارات االرضية؟
ما الحلول الهندسية لمواجهة ا نهيحارات ا رضحية محا يتميحل فح حعحر وتمهيحد انححدار
السعح الح اا يصل الح ااوية ا ستقرار ,او وضحع دعامحات رسحانية عنحد أقحدم السحعو
لت عيف تييير الذبذبات الناجمة عا حركة النقل اليقيل علح الطحر المتا محة ب حكل كييحف
او باست دام قضباا ال د لتيبيت الص ور بالسعو المنحدرة
وما الطر الكيميائية الت تست دم ف التعامل مع المواضيع القابلة نا

التربحة ح حو

العراغات ف التربة وال قو الصح راوية بمحواد ميحل ا سحمنت وذلحو بهحدف ايحادة قحدرة
السعح علح تحمل اجهادات القص والتقليل ما نعاذية التربة والصح ور للميحاه ,او تسحت دم
طريقة تيبيت التربة بعمل اعمدة اسمنتية او جيرية (عبد هللا)

التعليم في مااجهة الكاار
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تعد ا دارة المدرسية والمنهاج المدرس مجا ا رسمييا للحد ما م حاطر الكحوارث,
ا المساولية فيما يتعلق بسالمتهما تعوداا حصرا الح السلطات التربويحة ,وبالتحال بمحا
يتطلباا الدعم ما اجل الت طحيط علحح المحدى البعيحد وبنحاا القحدراتا فح سحلطة محليحة او
مركاية
ولك يتم التنميم الجيد للمدرسة فالبد ما مقاربتها مع مجموعحة محا المنممحات الحكوميحة
وغيححر الحكوميححة التح تبححدي ابتمامححا للحححد مححا م ححاطر الكححوارث ,ا امكانيححات المدرسححة
لدعم م اريع وبرامج متعددة وغير منسحقة ,يضحع عبئحا علحح كابحل المدرسحة ,فضحال عحا
نتائج غير ايجابية فالهدف تقديم الدعم والمساعدة ما اجل تنمية القحدرات دا حل ا نممحة
التربوية العامة الموجودةا كما يتعيا علح العريق التواصل مع السلطات الم تصحة بحودارة
الكوارث وا راكها (الصليب ا حمر)1022,
االدارة المدرسية في مااجهة الكاار
تتميحححل ابحححداف ا دارة المدرسحححية للكحححوارث فححح ضحححماا سحححالمة الطحححالب والمحححومعيا
ومواصلة التعليما ولك تكحوا ا دارة المدرسحية للكحوارث مسحتدامة ,ينبغح اتبحاع العمليحة
الت اركية والمتواصلة المعهحودة التح تتعلحق بتحديحد ا

طحار والم حاطر وت عيعهحا والححد

منها وتنمية قدرات ا ستجابة ,ما اجل ضحماا الععاليحة ,تحتحاج بحذه العمليحة الحح اا تحدار
مححا قبححل مححومع المدرسححة واا تتلقححح الححدعم مححا ححالل السياسححات المتسححقة مححع السححلطات
القائمة
كيف تتصرف المدرسة قبل حدا الكارثة
اجراا تجارب جماعيحة لحادارة المدرسحية والمعلمحيا والطحالب للتحدريب علحح مواجهحة
م اطر الكوارث
 -2علح ا دارة والمعلميا بحث تييير الكارية الطبيعية علح المدرسة
 -1ا بتعاد عا نوافذ المدرسة
 -3ا حتماا تحت الطاو ت والمكاتب المتينة
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 -4ا بتعاد ما ساحة المدرسة وفا ما سقوط البناا
 -5ا بتعاد عا ا سالو وابراج الكهرباا
 -6اتباع تعليمات الم رفيا ,ومساعدة المصابيا
 -7ا حتعام بكافة الملعات والسجالت والويائق ف مكاا آما
 -8تجهيا حقائب ا سعاف والطوارئ (ربباا والعوه )1009,
كيف تتصرف المدرسة اثناء اقاع الحادثة
وب تميل مرحلة المواجهة الععلية ,وف بذه المرحلة يتميحل الهحدف الرئيسح بحودارة
الكارية ف سرعة السيطرة علح الكارية ,وسرعة ا ستجابة لألحداث واحتوائها ,وتحجيم
ال سائر الناجمة عا حدوث الكوارث وحماية ا روا والممتلكات والبيئة ,ويتوقف نجا
بذه المرحلة علح مدى كعااة ال طط الت قد تم وضعها ف مرحلة ما قبل الكارية
ويجب لل طة المرتبطة با دارة المدرسية للكحوارث ,والمعحدة علحح مسحتوى المدرسحة ,اا
ت كل الوييقحة الحيحة التح تعبحر عحا كحل ذلحوا كمحا يجحب اا تكحوا كحل التحدابير المعياريحة
العاعلة متسقة ,وكذلو فاا التدريب علح مهحارات ا سحتجابة بحو امحر اساسح

وفيمحا يلح

بع

العناصر الضرورية ف بذا الصدد:

-2

اعتماد نمام ما نوع انممة السيطرة علح الحوادث لتنميم ا ستجابة المحلية

-1

المسارعة ف ا ماد الحرائق دا ل المدرسة ف حالة وقوعها

-3

الدعم النعس وا جتماع للطالب وللعامليا دا ل المدرسة

-4

تصحيح ا

طاا الصادرة ما ا فراد دا ل المدرسة او الناتجة عحا الكاريحة بقحدر

المستطاع
-5

إ الا المبنح المدرس ف حالة ايادة ال طورة

-6

البحث وا نقاذ عند وقوع اضرار عيعة

-7

فرا ا صابات الجماعية

-8

ا سعافات ا ولية المجتمعية

-9

ا تصا ت مع السلطات و المنممات المحلية
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 -20التوجس الح الملجي ف حالة تعاقم الوضع
بد ما توفر التغذية الكاملة

- 22

 - 21التدابير المتعلقة بلم مل الطالب وا سر (الصليب ا حمر)1022,
التدريبات المدرسية
ت كل التدريبات المدرسية جحااا حيويحا محا عمليحة ا دارة المدرسحية للكحوارث ,وبح
تقدم تجربة تعليمية مكيعة وينبغ اا يتم متابعة بذه التحدريبات محا حالل التيمحل والتقيحيم
ما قبل كل اعضاا المجتمع المدرس

فيتم ادراج الدروة المستعادة فح ال طحة ال اصحة

بححا دارة المدرسححية للكححوارث ,وتوضححع ا بححداف جححراا التحسححينات ف ح المححرة التاليححة
واسححتنادا الححح ال طححر المواجححس ,بنححاو العديححد مححا انححواع التححدريبات ا ساسححية الت ح يمكححا
تطبيقها:
 ا الا المبان (ف حال كاا المبنح غير اما)
 ا الا الموقع (ف حال كاا الموقع غير اما)
 ا حتماا ف امكنة التواجد (وبو تحدبير لالحتمحاا فح ححال كانحت ا مكنحة فح ال حارج
غير امنة)
 مالامة المكاا (ابقاا الطالب ف الدا ل ف حال كاا بناو أي بجمات عنيعة)
كما يمكا تطبيق العديحد محا المهحارات وا جحرااات العرديحة ب حكل منعصحل ,وكجحاا محا
تدريبات اكير اكتما علح محاكاة ا وضاع ال طرة :
 تدابير إطال سرا الطالب (لم مل ا سرة ب كل اما) الهبوط وا حتماا والصمود (ايناا الا ال) ارتححداا سححترات النجححاة وممارسححة تححدابير السححالمة مححا الغححر (اينححاا العيضححانات اوموجات التسونام )
 ا ماد الحرائق الصغيرة -البحث وا نقاذ عند وقوع اضرار عيعة
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 فرا غير طب لاصابات الجماعية التواصل ب اا حا ت الطوارئ التنميم المرا وتعييا ادوار ا ستجابة العالقات العامة وا تصا ت والتوييق التوقف والهبوط والتدحرج (عند ا حترا ) السالمة ما الصواعق ا سعافات ا ولية انممة السيطرة علح الحوادث توفير تدابير ا ستجابة ا حتياطية المواصالت والتدابير ال اصة بالمواقع البعيدة عا المدارةالا المعاكة الح دا ل ا بنية

 -ا

وتحتححاج المححدارة الححح اا تححتقا تطبيححق القواعححد المتعلقححة بححو الا المبححان كتلححو الموضحححة
ادنححاه لضححماا اسححتجابة المححومعيا والطححالب ب ححكل امححا ف ح حححال وقعححت بنححاو أي حالححة
طوارئ:
-2

تتدافعوا,

تركضوا,

تتكلموا,

تتراجعوا

 -1علح المعلميا اا يتعاونوا مع تقحدم بعضحهم امحام الصحعوف وبقحاا الحبع

ا

حر فح

ال لف
 -3عند ال روج ابتعدوا عا المبنح ما اجل السالمة
 -4تجمعوا بهدوا وقدموا تعسيرا لكل الطالب (الصليب ا حمر)
الكاار في المناهج الدراسية
يت ححذ العمححل المدرسح المححرتبط بالمنححابج ياليححة ا ححكال ,كححل واحححد منهححا يححتالام مححع سححيا
م تلف:
 حلقات تعليمية مستقلة
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 دمج كرارية تدريبية قصيرة (مواضيع محددة ومراحل صعية معينة)
 اد ححال اضححافات الححح المنححابج (مواضححيع متعححددة باسححت دام قححرااات واميلححة ومسححائل
ون اطات)
وتصنف ادوات بذا المجال ف فئة المنابج والكرارية التدريبية والعرو

 ,بما فيها:

 -2الكتب المدرسية
 -1دراسات الحا ت
 -3المواد التعليمية التعاعلية
 -4ادوات التعليم غير الرسم
 -5الكرارية التدريبية
 -6التماريا
وتسهل الحلقات التعليمية المستقلة كييرا م اركة غير المستهدفيا ,ا انحس محا الصحعب
جححدا دمجهححا ضححما الوقححت المتححا

وتتطلححب كححل ا

ححكال تقريبححا تسلسححل ال طححوات نعسححس

وقيادة براا مابريا بالمنابج ,كما بو مبيا ادناه:
الدليل التدريج  :ان اا حلقة تعليمية مستقلة
ال طوة :2تحديد النقاط المركاية لتطوير المنهاج التربوي العام وكذلو بحراا المضحاميا
الذيا يمكا العمل با

تراو معهم

ال طححوة :1التعححرف علححح المنهححاج المدرس ح القححائم ,والمحتححوى ,لمعرفححة الجوانححب الت ح
تتعاطح فعال مع قضايا الحد محا الكحوارث والتكيحف محع المنحات والت عيحف محا الم حاطر,
والجوانب الت يمكا تطويربا او اد الها الح المنابج
ال طوة :3تبياا نطا وتسلسل نتائج الكعااة ,والتوافق عليهما
ال طوة :4تطوير المضاميا للطالب
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ال طوة :5تطوير مواد داعمة -او مواد لتدريب المعلميا (التعلم الذات ايناا ال دمحة – او
التدريب عا طريق كليات او جامعات تدريب المعلميا)
ت تبر ا نممحة التربويحة المطحورة ب حكل جيحد دورات لتبنح المنحابج وبح تحدوم علحح
نحححو نمححوذج  ,مححا مححة الححح ع ححر سححنوات وينمححر المعلمححوا ا حترافيححوا فح نطححا
وتسلسل المعرفة والكعااات والمهارات فح كحل مجحال محا مجحا ت المواضحيع الدراسحية,
مع تنميم الن اطات المتصلة بالقرااة وحل الم كالت وا كت حافا وينبغح اا يحتم تحديحد
المواد المنهاجية المطبوعة والرقمية او تطويربا ما اجل تقديم الدعم لهحذه العمليحة ,وبحذا
يعن اا دمج كرارية تدريبية جديدة فيما يتعلحق بموضحوع مححدد ومرحلحة صحعية معينحة,
وضماا اد الها فح المنهحاج لتطحال العديحد محا المراححل الصحعية والمواضحيع ,بح مهمحة
بعيدة المدى
ويعتقد الكيير ما المعلمحيا انحس يجحب تصحميم المنهحاج بطريقحة تبعحث فيحس الحيويحة ,كمحا
يجب اا يكوا مرنا بما يكع لي مل علح المعحارف المحليحة ب حيا الحقحائق المحليحةا محيال
ف حيا اا الحلقات التعليمية ال اصة بالعلوم والجغرافيا غالبا ما تتضما معلومات ححول
الم اطر الطبيعية ,فانس يمكا تنميم بذه المعلومحات ,بحيحث يربطهحا المعلمحوا بالم حاوف
المحلية ميل:
 التعريف بنذر انهيارات التربة
 دمج عملية مراقبة كمية ا مطار المحلية ف عملية اعداد وتقديم انممة ا نذار المبكحر
المتمحور حول الناة
 طر سبل لتيبيت المنحدرات ومنع حدوث انهيارات التربة
 الت طيط ست دام ا راض
 التعرف علح ممرات وتدابير ا

الا ا منة

أي اا التوعيححة البسححيطة ب ححيا الم ححاطر والتعلححيم النمححري للعلححوم والجغرافيححا بمححا غيححر
كافييا
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وفح البححدا يمكححا لمجموعححة مححا المححومعيا او المتطححوعيا مححا ذوي الكعححااة اا يعملححوا
علححح بنححاا القححدرات لححدى المتعلمححيا عححا طريححق اعتمححاد أحححد النمححاذج المتدرجححة ,غيححر اا
ا سححتدامة تتطلححب اا يححتم بنححاا القححدرات مححا ححالل ماسسححات رسححمية موجححودة باسححتمرار
لتدريب المعلميا كما قد يتم تطوير التعليم ا لكترون  ,ليت ذ كل حلقحات تعليميحة رقميحة
للححتعلم الححذات لكححال المعلمححيا والطححالب فيصححبح متححوفرا عححا طريححق ا قححراص الرقميححة
المرئية او ا نترنت ,حييما تسمح الموارد بذلو (الصليب ا حمر)
ايجابيات اسلبيات مقاربة المناهج
ا يجابيات

السلبيات

 -دمححج عمليححة الحححد مححا الكححوارث ف ح المنهححاج يضححما التعلححيم

 -قححد ت ححعر السححلطات التربويححة والمعلمححوا بانححس

المستدام عبر ا جيال
 -توضيح المواضيع

لية با مكاا اجراا اية اضحافة علحح المنهحاج
يترو مجا لل و ف ابميتها

المكتمل بالععل

 -اا نقاط الد ول الح المنحابج مححددة بسحهولة ضحما المنحابج

 -قحد يحتم تقححديم الحلقحات التعليميححة المسحتقلة علححح

القائمة ف كل المراحل الصعية وف العديد ما المواضيع بما

انهححا ا تياريححة لححية ا ا كمححا قححد يححتم ا سححتعادة

فيها العلوم الطبيعية والبيئية والجغرافيا والتاريم والدراسحات

مححا الكححرارية التدريبيححة علححح اسححاة طحوع

ا جتماعيححححة واللغححححة وا دب والصحححححة والسححححالمة والتربيححححة

فحسب ما قبل معلميا مهتميا
 -قد

المدنية

ي عر المعلموا بانهم قادروا علح تعليم

 -يمكا تطوير مواد الكرارية التدريبية بسهولة نسبيا

مححواد غيححر ميلوفححة وقححد يتطلححب ا مححر دعمححا

 -ما دوا اضافتها الح المنابج يمكا ا ستعادة ما اميلحة الححد

واسعا

مححا الكححوارث لححدعم ا بححداف فحح مجححا ت ا دب والكتابححة
والحساب والتعكير النقدي وحل الم كالت والتعليم التعاون
-

يتطل حب اد ححال المححواد ف ح المنححابج الدراسححية عمليححة بنححاا
قححدرات موسححعة ,اذ أنححس يححتم التعححرف بالمضححموا علححح نحححو
حاذ ما الل العديد ما المواضيع

 العمححححل مححححع السححححلطات التربويححححة فحححح سححححيادورات ,تبن ح المنححابج يتطلححب التاامححا طويححل
ا محححد محححا قبحححل معلمحححيا احتحححرافييا و بحححراا
بالمضاميا
 مححا اا يححتم ا د ححال ,قححد يكححوا مححا الصححعبتمييا المواد المد لة وا



ارة اليها

