
Democratic Arabic Center
Berlin - Germany

DEMOCRATIC ARABIC CENTER
Germany: Berlin 10315 Gensinger- Str: 112

http://democraticac.de
TEL: 0049-CODE

030-89005468/030-898999419/030-57348845
MOBILTELEFON: 0049174274278717المركز الديمقراطي العربي

برلين - المانيا

Ô2
”÷]

<Ö^
�}

˜]<
Ì„

q
]Áπ

<Í
rÈ

i]3
â˜

]<º
È�

~j
÷]

ÌÈq
Á÷Á

fl”j
÷]<Ü

õ^
~π

]Ê<Ì
È√È

f�
÷]<Ü

‚]Á
ø÷

^e<Ì
�f

iÜπ
]<

VR . 3383 – 6623 B

ÎsÍj^3ä¯^=ΩÍ��k◊^=
2‘◊^=Ü_�~¯^=Ó‰r^Ë∫=
ÌÈqÁ÷Áfl”j÷]<Üõ^~π]Ê<ÌÈ√Èf�÷]<Ü‚]Áø÷^e<Ì�fiÜπ]

2022

تأليف:

ÏÜeáÁe<·^”π]<Áï

Strategic Planning
To face the major Risks
associated with natural phenomena

and technological risks

ي
عرب

ي ال
اط

مقر
لدي

كز ا
لمر

ا
انيا

الم
 - 

ن
برلي



  

 

 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

 :رـــــــــاشــــــــــــــنــال
 

 العربي الديمقراطي املركز

اتيجية للدراسات  واالقتصادية والسياسية االستر

 برلين / أملانيا
 

Democratic Arab Center 

For Strategic, Political & Economic Studies 

Berlin / Germany 

 

 تخزينه أو منه جزء أي أو الكتاب هذا إصدار بإعادة يسمح ال

 .الناشر من خطي مسبق إذن دون  األشكال، من شكل بأي نقله أو املعلومات استعادة نطاق في

 محفوظة الطبع حقوق  جميع
 

All rights reserved 

No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in 

any form or by any means, without the prior written permission of the publisher. 

 

 العربي الديمقراطي املركز

 برلين/أملانيا واالقتصادية والسياسية االستراتيجية للدراسات
 

Tel: 0049-code Germany 

030-54884375 

030-91499898 

030-86450098 
 

 اإللكتروني البريد

book@democraticac.de 

mailto:book@democraticac.de


  

 

 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ملواجهة االخطار الكبرى  التخطيط االستراتيجي                        : الكتاب     

 املرتبطة بالظواهر الطبيعية واملخاطر التكنولوجية                                           

 

 ضوء املكان بوزبرة  :    تأليف     

 رئيس املركز الديمقراطي العربي:   أ. عمار شرعان     

 مدير النشر:   د. أحمد بوهكو     

 VR . 3383 – 6623. Bرقم تسجيل الكتاب:       

 الطبعة األولى    

 م 2022 ابريل /نيسان    

 

 

 

 الديمقراطي العربيملركز ا اآلراء الواردة أدناه تعّبر عن رأي الكاتب وال تعكس بالضرورة وجهة نظر 



1 
برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية     

Strategic Planning To face the major Risks 
associated with natural phenomena and technological risks 



2 
برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية     



3 
برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية     

    



4 
برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية     



5 
برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية     

    

                                                           
1 -

https://www.rowadalaamal.com 
 



6 
برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية     

STRATEGY

                                                           



7 
برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية     

CHANDLER

P

PATTERN REALIZE INTENDED PLAN 

PERSPECTIVE POSITION 

PLOY 

PLAN

PATTERN

POSITION

PERSPECTIVE

PLOY

                                                           



8 
برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية     

Drunker

Steiner

Bean

                                                           

http://www.hrdiscussion.com 

http://www.hrdiscussion.com/hr48105.html#sthash.ygu0fygR.dpuf


9 
برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية     

                                                           



10 
برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية     

Kovitz

                                                           



11 
برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية     

                                                           



12 
برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية     

                                                           



13 
برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية     

                                                           

 http://pulpit.alwatanvoice.com 



14 
برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية     

SWOT

STRENGTHSWEAKNESSES

OPPORTUNITIESTHREATS

SWOT

                                                           

MATRIXTOWSSWOT

STRENGTHSWEAKNESSES

OPPORTUNITIES

SOWO

THREATS

STWT

w S 

O 

T 



15 
برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية     

                                                           



16 
برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية     

                                                           



17 
برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية     

                                                           



18 
برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية     

riskrisque

hazardAlea

perildanger

dange

hazard

                                                           



19 
برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية     

(UNDRO)

Undro

E

R

HV

RT

RsE

                                                           

SCIS

(H.V) ×(E(=)Rs)×(E=)TR 

 

    



20 
برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية     

   

UlrichBeck

                                                                                                                                                                                     

ة المقاربة التشاركية بين السلطة المحلية والجمعيات البيئية إتصال المخاطرة في الجزائر) دراسة وصفية ميدانية لفعالييحي بن العربي،  -34
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40 - Fatima chaguetmi, urbanisation autour des sites industriels à haut risque- cas de Skikda , 

présente pour l’obtention du diplôme de magister , option : villes et risques urbains, université 

Mentouri Constantine,2010-2011,p9.
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 ات()الرهان× خطر طبيعي كبير= ظاهرة طبيعية عامة الضرر+ الهشاشة
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68 - Jean-Marie dedeyan, Rapport, la démarche française- prévention des risques majeurs 

,ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie direction générale de la prévention 

des risques , arche paroi nord ,juin 2013, p .50
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 )الرهانات(× + الهشاشةخطر متعلق بالنشاط صناعيكبير=  تكنولوجيخطر 
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71 - Jean-Marie dedeyan  rapport , la démarche française- prévention de s risques majeurs , op .cit 

,p55. 
72 - Jean-Marie dedeyan , Rapport , Ibid,p49. 
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74 - Fatima chaguetmi, urbanisation autour des sites industriels à haut risque- cas de Skikda, op 

.cit,  p 20. . 
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75 - Mohamed Habib mazouni ,pour une meilleure approche du management des risques  , doctorat 

de l’institut national polytechnique de lorraine spécialité : automatique, traitement du signal et génie 

informatique    , école doctorale iaem lorraine,département de formation doctorale en automatique ,p23. 
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,p.p24-28. 
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cit, p 21.  
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153    -Alexandra SONCK   , L’implication des autorités locales et régionales dans la gestion des 

risques majeurs ACCORD EUROPEEN ET MEDITERRANEEN SUR LES RISQUES MAJEURS 

(EUR-OPA) , Institut Supérieur de Planification d’urgence, 2010,p.p9-10. 
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، ال يمكن تصنيفه ضمن دائرة المخاطر الجسيمة تملًا موسومًا بالخطر المححادث هيأن األخطار الكبرى 

إال إذا وقع في دائرة أو محيط حيث الخسائر البشرية المحتملة تكون كبيرة، فالخطر الكبير يمكن قياسه 
ار حول األخطرهانات تبحجم الضحايا، والتكلفة الهائلة لألضرار المادية وكذا مدى تأثيره على البيئة، و 

 مخاطر تثير   بها التأثر وقابلية لها، والتعرض األخطار، هي: متغيرات ثالثةتوفر الكبرى إلى كارثة ب

 يلي:ماالكارثةعلى تحولها إلىتدلالتيالمؤشراتأما الكوارث،

الكارثة. وجودعلىمؤشًراذلككانكلَّماكبيرالخطرانتشارمدىكانالخطر: كلماانتشارمدى
كبيرةالحدث معللتعاملالمطلوبةاإلمكانياتكانتالحدث: فكلماعلىللسيطرةالمطلوبةمكانياتاإل
المعونةطلبوتستدعيوجود الكارثةعلىمؤشًراذلككانكلماالحدثموقعفيالمتوفرةاإلمكانياتوتفوق 

المستوى منالمعونةطلبألمرايتطلبوقد القوميأوالمحليالمستوى علىالمجاورةالمناطقمنوالتدخل
الدولي.أواإلقليمي

فعلرد ولكنوخسائره محدودة،محدودة،منطقةفيالحدثيكون قدالمواطنين:علىالحدثفعلرد
ردودمنذلكوما يصاحبوالخوفالذعرانتشارعدملضمانالتدخلسرعةيتطلبالمواطنينعلىالحدث

المواطنين.منمتوقعةغيرفعل
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الرهانات المحتملة ألثارها المدمرة التي تتركها على  وتظهر الحاجة لمواجهة االخطار الكبرى في   
خارج إقليم الدولة الى  وفي بعض الحاالت تكون عابرة للحدود أي المجتمع والتنمية المحلية والوطنية 

في هذ المجال من أجل  األساسية لصانعي القرار والمختصين االهتماماتالدول المجاورة، وأصبحت من 
كأساس  لتخطيط االستراتيجيل أعطوا أهمية كبيرة ذلكلو  الحد من اثارها السلبية ومواجهتها بكل مرونة،

تنظيمي للوقاية أو الحد من ألخطار الكبرى، فيبرز من خالل دور الذي يقوم به التخطيط االستراتيجي في 
إلطار العام الذى يتم من خالله التعامل مع وا ى،المحتملة من االخطار الكبر  مواجهة أخطار الكوارث

بالحقائق العلمية  االستراتيجي التخطيط نجاح الكوارث بغض النظر عن مصدرها أو طبيعتها، ويرتبط
والمنهجية لحدوث الكوارث ومصادرها، وبتصورات األوضاع المستقبلية لها، وتوقع األحداث واإلعداد 

الكارثة وإحداثياتها واألعمال الكفيلة بالتعامل معها بأكبر فاعلية ممكنة  للطوارئ ورسم سيناريوهات بتابعات
 بغية التقليل من الخسائر الناجمة عنها وتداعياتها.

 

 القوانين:

، 2004ديسمبر  25المؤرخ في  04-20 رقم القانونالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  -

الجريدة الرسمية  (،84، العدد)ن المخاطر الكبرى في إطار التنمية المستدامةالمتعلق بالوقاية م

 .للجمهورية  الجزائرية

 الكتب:

 باللغة العربية:  -أ

 2007، مكتبة الملك فهد الوطنية للنشر، الرياض،جغرافيا المخاطراألحيدب ابراهيم بن سليمان ،  -01

ورة والهام الشعراني، المكتبة الشرقية، ، ترجمة جورج كتمجتمع المخاطرأولريش بيك،  -02

 .2009لبنان،

ترجمة عال عادل، هند ابراهيم مجتمع المخاطر العالمي )بحثا  على االمان المفقود(، أولريش بيك،  -03

 . 2013وأخرون، المركز القومي لترجمة، القاهرة، الطبعة األولى، 

 لعينة متوقعة زلزالية يناريوهات لمخاطرس" الكوارث وإدارة المخاطر مخططات نمرالدبيك، جالل-04

 فلسطين،)د. س. ن(. نابلس، الوطنية، النجاح المدن الفلسطينية، جامعة من

 1988، جامعة نايف للعلوم االمنية، الرياض،التخطيط لمواجهة الكوارثجهاد فهمي خالد،  -05

 .2002القاهرة، ، دار الشروق، السالمة من الكوارث الطبيعية والمخاطر، صالح جمال  -06
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دار غريب لطباعة والنشر  أخطار النار واالنفجار في المؤسسات الصناعية،صبري حسن،  -07

 .2006واالشهار والتوزيع، القاهرة، 

دار األخطار والكوارث الطبيعية الحدث والمواجهة،  محسوب محمد صبري وأرباب محمد إبراهيم،-08

 1998الفكر العربي، القاهرة،

 .2009عمان، دار زهران،اإلدارة االستراتيجية والتخطيط اإلستراتيجي، عالء الدين، ناطورية  -09

، الظواهر الطبيعية "نحو بناء ثقافة للوقاية من كوارثها في البلدان العربية "منظمة اليونسكو،  -10

 .2009،مكتب اليونسكو االقليمي، بالقاهرة

حات االستراتيجية الدولية للحد من مخاطر الكوارث مصطلاالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث،  -11

 .2009، األمم المتحدة، جنيف، عن الحد من مخاطر الكوارث

 

 

 

 (:En françaisباللغة الفرنسية) -ب

12-sébastien bertrand ,histoire et la problématique du risques majeur, 

management des risques majeurs, des disciplines  ,a l’interdisciplinarité, 

université de genève,vol.01,2001. 

13- Céline Grislain-Letrémy, Reza Lahidji Et Philippe Mongin ,les risques 

majeurs et l’action publique ,direction de l’information légale et 

administrative. paris, 2012. 

 : والجرائد الدوريات

 الدراسات ، سلسلةاالجتماعية  السياسات في المخاطر إدارة آلليات التخطيطد أحمد واخرون، الزاي -14

 مجلس بدول االجتماعية الشؤون وزراء لمجلس التنفيذي المكتب عن (، تصدر07االجتماعية، العدد)

 . 2013المنامة، ماي العربية، الخليج لدول التعاون

المجلة الدولية للتخطيط الجزائر،  في الكبرى األخطار من الوقاية سياسةزيان محفوظ وأخرون،  -15

البيئية والتغير دورية دولية أكاديمية متخصصة في الدراسات  (،01الحضري والتنمية والمستدامة، العدد)

 .2014 بريطانيا. –مانشستر -تصدر عن المنظمة األورو عربية ألبحاث البيئة والمياه والصحراءالمناخي 

مجلة الصحة واالنسان،  ،االستثنائية والحوادث الكوارث لمواجه مكونات الجهوزية ،صعيبي ناجي -16

 .2012(،بيروت،02العدد)



70 
برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية     

مجلة تقنية  ،للناجين من الكوارث اإلغاثة مقياس لتقدير شكل إعداد محمد عزالدين، يوسف حسام، -17

 .2008(،مارس15البناء، العدد)

مجلة االمن والحياة، ادارة الكوارث واالزمات، ، الخطة السادسة-عدد خاص -حلقة العلمية -18

 .2012(،جامعة نايف للعلوم االمنية، الرياض، جانفي31(،السنة)257العدد)

 :التقارير

 باللغة العربية:  -أ

 ،)د.PPRDالدليل التشغيلي للحماية المدنية االورو متوسطيةسفتكا كريك تومين وانطونيو باربرا،  -19

 .2011ن(، م.

إدارة مخاطر الكوارث من اجل تعزيز القدرة على ير فرانسيس وأخرون، تقرير سينداي، غسكي -20

فريق عمل البنك الدولي والصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من مجابهة الكوارث في المستقبل 

 .2012آثارها وحكومة اليابان، 

 .2007لصحة العالمية، ، منظمة االصحة والبيئة في الطوارئ والكوارثدليل عملي، -21

22-  ISSAI 5510 ،للرقابة العليا لألجهزة الدولية المعايير تصدر الكوارث، مخاطر خفض على الرقابة 

، فينا،)د.ت )اإلنتوساي( والمحاسبة المالية للرقابة العليا لألجهزة الدولية المنظمة عن والمحاسبة المالية

 ..orgwww.issai الموقع: اكثر أنظر .ن(، لالطالع

، تقييم المخاطر ورسم الخرائط مبادئ توجيهية لغدارة الكوارثوثيقة عمل موظفي المفوضية، -23

 .2012، المفوضية األوروبية، بروكسلSEC(2010)1626المسودة االخيرة 

 (:En françaisباللغة الفرنسية) -ب

-24 Alexandra Sonck , l’implication des autorités locales et régionales dans la 

gestion des risques majeurs accord européen et méditerranéen sur les risques 

majeurs (eur-opa) , institut supérieur de planification d’urgence ,2010. 

-25 conseil au niveau réunion du des ministres, recommandation du conseil 

sur la gouvernance des risques majeurs, paris, 6-7 mai 2014. 

-26 Ferhat Guerinik ,rapport national sur la prévention des catastrophes 

,ministre des affaires etrangeres,alger,2004. 

 :غير منشورة الرسائل العلمية

 رسائل الدكتورة:-1

 باللغة العربية: -أ  
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طرة في الجزائر) دراسة وصفية ميدانية لفعالية المقاربة التشاركية إتصال المخابن العربي يحي ،  -27

رسالة الدكتوراء، كلية العلوم اإلنسانية والخضارة اإلسالمية، بين السلطة المحلية والجمعيات البيئية (،

 . 2014-2013جامعة وهران، السنة الجامعية 

، رسالة مقدمة لنيل شهادة مومية الجزائريةاإلدارة الموقفية وتطبيقها في اإلدارة العحدار جمال،  -28

الدكتورة علوم سياسية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،السنة الدراسية 

2012-2013. 

 (:En françaisباللغة الفرنسية) -ب

29 - Mohamed Habib Mazouni ,pour une meilleure approche du management 

des risques  , doctorat de l’institut national polytechnique de lorraine spécialité : 

automatique, traitement du signal et génie informatique    , école doctorale iaem 

lorraine,département de formation doctorale en automatique ,2009. 

 

 

 رسائل الماجيستير: -2

 بية: باللغة العر -أ  

 لمتطلبات استكماالا  مقدمة ، رسالةمدى الجاهزية إلدارة االزمات والكوارثآل سالم علي  بن حسن ،  -30

 الدراسات كلية األمنية للعلوم العربية نايف اإلدارية، جامعة العلوم في الماجستير درجة على الحصول

 .2008العلوم االدارية، الرياض، السنة الجامعية  قسم العليا

بحث مقدم  ، دورا لميداني للقائد األمني في إدارة الكوارث ،بن رشيد العتيبي علي بن عطاهللا  -31

أكاديمية نايف العربية للعلوم  الستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في العلوم الشرطية،

 .2007األمنية، معهد الدراسات العليا ، الرياض،

، مذكرة مكملة لنيل شهادة ماجيستير تخصص علوم حالة أزمةتسيير المؤسسات في حرشب ليلى، -32

 .2006- 2007السنة الدراسية االقتصاد، جامعة بومرداس،

األوسط،  سيبوس حوض وادي حالة، قالمة بوالية الطبيعية األخطار حساسيةسهام ،  رامول - 33

 -قسنطينة – منتوري ،جامعة الفيزيائية األوساط التهيئة في الماجستير درجة لنيل مقدمة التخرج مذكرة

 .2003 -2002العمرانية، السنة الجامعية التهيئة قسم العمرانية التهيئة و الجغرافيا و األرض علوم كلية

 متطلبات التخطيط االستراتيجي ودورها في الحد من أضرار الكوارث،السهلي فيحان فهد غازي:  -34

 العربية نايف جامعة الماجيستر في العلوم ادارية، رسالة مقدمة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة

 .2011السنة الجامعية  العلوم اإلدارية، قسم العليا الدراسات كلية األمنية للعلوم
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 االسمنت مؤسسة حالة دراسة،االقتصادية  المؤسسة في المخاطر إدارة ومكانة دورلطيفة،  عبدلي -35

 وعلوم التجارية والعلوم االقتصادية العلوم كلية جستير،الما شهادة لنيل تخرج سعيدةSCIS ومشتقاته 

تلمسان،  بلقايد بكر أبي جامعة  الشركات، وحوكمت األفراد إدارة : تخصص دكتوراه مدرسة التسيير

 .2012-2011السنة الجامعية

 قدمةم رسالةالكوارث،  من للحد المدني بالدفاع االستراتيجي التخطيط فاعلية عايض، العتيبي مشعل -36

 للعلوم العربية نايف الشرطية، جامعة العلوم في الماجستير درجة على الحصول لمتطلبات استكماال

 .2011الشرطية، الرياض، السنة الجامعية العلوم قسم العليا الدراسات كلية األمنية

، يم العامواقع التخطيط لمواجهة الكوارث الطبيعية في مدارس التعلالمفلحي ربا بنت حامد بن سعد،  -37

دراسة مقدمة الستكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجيستير في االدارة التربوية والتخطيط، جامعة 

 .2006أم القرى ،كلية التربية بمكة المكرمة، السنة الدراسية

 

 

 

 (:En françaisباللغة الفرنسية) -ب

38-Fatima Chaguetmi, urbanisation autour des sites industriels à haut risque- 

cas de Skikda , présente pour l’obtention du diplôme de magister , option : 

villes et risques urbains, université Mentouri Constantine,2010-2011 

 المؤتمرات والندوات العلمية:

 باللغة العربية:  -أ

مداخلة مقدمة  خل استراتيجي إلدارة المخاطر،مد ،بن ديب عبد الرشيد و شاللـي عبد القـادر  -39

الملتقى الدولي الثالث حول:" استراتيجية إدارة المخاطر في المؤسسات: اآلفاق و التحديات" للمشاركة في 

بجامعة حسيبة بن بوعلي بوالية الشكلية العلوم االقتصادية و علوم  2008نوفمبر  26و  25،يومي 

 .التسيير

محاضرة ألقيت على الفوج المتعدد المهام لهندسة القتال  ، مخاطر الكبرى بالجزائرالشعبان السبتي،  -40

 ،2013الناحية األولى الجزائر سنة 

، بحث مقدم الحاجة إلى مدخل تنظيمي لمواجهة الكوارث الطبيعيةعبد الباقي إبراهيم محمد ،  -41

لمركز الدراسات ، 1995أكتوبر  24-21للمؤتمر الدولي األول عن " البيئة والتنمية في أفريقيا " 

 جامعة أسيوط، كلية الهندسة.التخطيطية والمعمارية، 

 (:En françaisباللغة الفرنسية) -ب
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42 - Fatma-Zohra Haridi ,  évaluation de l’impact social, économique et 

environnemental des risques majeurs d’inondation : cas des villes 

algériennes, maitre de conférence université de guelma algerie,2013. 

43 - Kathleen Van Heuverswyn, rapport final , institut supérieur de planification 

d’urgence coordination, étude comparative des législations en matière de 

gestion des risques majeurs dans les 25 pays membres de l’accord du 

conseil de l’europe   eur-opa risques majeurs, strasbourg ,20 novembre 2003 

 :الوثائق الرسمية المختلفة

 باللغة العربية:-أ

 فلسطين الكوارث لمواجهة الوطنية ،الخطة صفر رقم فلسطين ،مسودة الفلسطيني المدني الدفاع -44

 .2010 أول. هللا ،تشرين رام المدني للدفاع عامةال المديرية إعداد،

 

 

 (:En françaisباللغة الفرنسية) -ب

45-Jean-Marie Dedeyan, rapport, la démarche française- prévention des 

risques majeurs ,ministère de l’écologie, du développement durable et de 

l’énergie direction générale de la prévention des risques , arche paroi nord ,juin 

2013. 

-46 direction de la protection civile de la wilaya de Skikda  ,guide pratique 

.plans de secours      ,2008  

 :المواقع اإللكترونية

 :2015-07-16تم االطالع على الموقع في ، التخطيط االستراتيجيعمار هادي حسون،  -47

http://www.hrdiscussion.comf 

سيرها، الموقع الرسمي لوزارة ولمندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى و تنظيمها وزارة الداخلية،  -48

 الداخلية والجماعات المحلية االتي: 

ttp://www.interieur.gov.dz 
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                ar-risques-http://www.environnement.gov.ma/index.php/ar/prevention

                          

 50-majeurs ,groupe de prévention académique: 

http://www2.ac-clermont.fr/hygiene sécurité/risques_et_ambiances /majeurs 

51-note relative aux plans internes d’intervention, site officiel le ministère de 

l'industrie et des mines07/11/2014 : 

http://www.mdipi.gov.dz/?note-relative-aux-plans-internes-d 

52-Patrick Peretti -Watel , société assurantielle, société du risque, ou culture 

du risque ? charge de recherches, insermumr379: 

https://www.ffsa.fr/webffsa/risques.nsf/ 
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