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محتويات العرض 

ماهي نظم املعلومات اجلغرافية؟ 

؟ما لذي ٌيميز نظم املعلومات اجلغرافية عن األنظمة األخرى

ملاذا إدارة الطوارئ تتطلب استخدام نظم املعلومات اجلغرافية؟

1

2

3

new

دور نظم املعلومات اجلغرافية يف مراحل إدارة الطوارئ
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حيثمنالجغرافيالبعدذاتالبياناتمعللتعاملاالليالحاسبعلىيعتمدنظامهو

مختلفةمصادرمن:جمعها❑

فعالةوبطريقةرقميةبصورة:تخزينها❑

المختلفةالمصادرمنالبياناتودمجتوحيد:ادارتها❑

(بسهولةواستعراضها)استعادتها❑

للتحليلهاوتهيئتوغيرهاوالمقياسالمختلفةوالصيغالمساقطتحويل:معالجتها❑

جديدةمعلوماتلخلق:تحليلها❑
.جداولاوخرائطاوتقاريرشكلعلىسواء:النتائجإخراج❑

Geographical  Information  Systemنظم املعلومات اجلغرافية 
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:التاليةالتساؤالتعلىتجيبالجغرافيةالمعلوماتنظمباختصار

قريبيقعلذيمااوما؟شيءيقعايناومحددموقعفييحدثماذا:الجغرافيبالموقعيتعلقماكل❑

؟Aمبنىمن

؟......معينوقتاوتاريخمنذتغيرلذيما–الزمنيةاالتجاهات❑

والزمانيالمكانياتجاهماهواو؟م2000عاممنذللمدينةحدثالذيالتغييرمقدارهوما:مثل❑

االن؟الى2020مارسشهرمنذالرياضمدينةفيمالظاهرة

تشكلت؟التيالمكانيةاألنماطماهي–األنماط❑

الرياض؟مدينةفيمالظاهرة–والباردةالساخنةالمناطق–المكانيالتوزيعماهو:مثل

؟...الموقعالىانتقلكيف–(المسارات-الطرق)الشبكيةاالتجاهات❑

حيثمناسعافمركزأقربهومااوالمطار؟الىالفندقموقعمنطريقاسرعهوما:مثل❑

؟Aالموقعفياالسعافيةللحالةلالستجابةوالسرعةالمسافة

؟(ماظاهرة)ستحدثكيف–والمحاكاةالنمذجة❑

وهكذاتطورهاانتشارها–كورونا-الصحيةاالزمةستحدثكيف:مثل❑

؟...اذافعلهعلينايجبماذا–والتنبؤاتالقرارات❑

علىبناءAمنطقةفيتضررااألكثرالمواقعماهي,Aمنطقةفيالوباءانتشراذا:مثل❑

الصحيةالمعلومات
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ها مما قدرتها ببساطة على تصوير البيانات وربطها في سياقها الجغرافي والمحيط ب❑

تنبض بالحياة .. يجعل جداول البيانات الصامتة 

نع القرارتحليل مجموعة البيانات المعقدة والتي تمثل العالم الحقيقي لتحسين عملية ص❑

ل المساعدة على الشفافية من خالل مشاركة العمالء  عن طريق صفحات الويب  مث❑

خريطة قوقل ماب : معرفة التباين المكاني لمؤشرات اإلداء  

تحديد وتعيين  الموارد وعمليات التخطيط من خالل فهم االحتياجات تحسين ❑

قدرتها على الربط بين اإلدارات اثناء االزمات وحاالت الطوارئ في جميع المراحل❑

ما لذي يميُز نظم المعلومات الجغرافية عن األنظمة األخرى؟
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:  أمثلة على جماالت استخدام نظم املعلومات اجلغرافية

الطوارئادارة االزمات و 

قطاع العقار واالعمال

اجملاالت الصحية والتعليمية وغريها

اجملاالت االمنية والعسكرية 

دراسة سطح االرض واملناخ

ختطيط املدن 
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تتطلب استخدام نظم املعلومات الطوارئ ملاذا إدارة 

اجلغرافية؟

2



م 2022/ نواف العتيبي. د

:الطوارئ حاالت طبيعة  :  أوال

يه في انها مرحلة زمنية يمر بها ظروف واحداث صعبة وخطرة يكون الحل فتتمثل ❑

ة او وقد تكون الحالة الطارئة نتيجة أزمة  بسبب كارثة طبيعي. ضروري وسريع

.  صناعية

نة او  قد يكون تأثير الحالة الطارئة  على الناس محصورا  في منطقة جغرافية معي❑

أثروا و غالبا تقاس درجة شدتها بعدد الناس الذين ت–ممتدا على المستوى العالمي 

. بها في منطقة جغرافية معينة

ان يستطيعو نظام , لذا تحتاج حاالت الطوارئ إلدارة للتحكم فيها وتخفيف اثارها 

الوقت يدمج البيانات ويعالجها ويحللها ويتنبأ بها مع مراعاة السياق الجغرافي وعامل

؟توفره نظم المعلومات الجغرافية وهذا 

تتطلب استخدام نظم المعلومات الجغرافية؟الطوارئ  لماذا إدارة 



: حيث أن...الطوارئ إلدارة حاالتهي األداة األمثل : ثانيا 

من البيانات لها مكون مكاني80 %-70❑

لسل من حيث تحليل التس–" األنماط والتغييرات"القدرة على تحليل ❑

الزمني ودمجه مع الموقع

What if analysisرسم السيناريوهات التحليلية ❑

.  المحتملالحالة الطارئةتحليل حجم ❑
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تتطلب استخدام نظم المعلومات الجغرافية؟الطوارئ  لماذا إدارة 



بلة  خالل السنة او الشهور المقالمخاطر سواء الطبيعية او الصناعية توقع درجة ❑

والظروف ة الخصائص الديمغرافية واالجتماعية واالقتصادييعتمد بشكل كبير على 

(.  حركة المرور ,الطقس وما إلى ذلك)البيئة المحيطة 

ل في تحديد درجة المخاطرة الخاصة بكحاالت الطوارئ يساعد تحديد خصائص ❑

وبالتالي, سيوفر ذلك للمنظمة مؤشرات حول كيفية. نوع من حاالت الطوارئ 

كاليف من حيث تقليل ت: تحسين درجة المخاطر الخاصة بها والتي تحقق فوائد له 

. تقليل االضرار الناتجة عنهاالسالمة و 

فهم , ولكن أيًضاالحالة الطارئةليس فقط هو التعرف على مستوى الهدف األساسي 

األسباب المحتملة التي تؤدي الى حدوث هذه المخاطر وحاالت الطوارئ
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تتطلب استخدام نظم المعلومات الجغرافية؟الطوارئ  لماذا إدارة 



التلطيف 

والتحضري

االستجابةاالستعداد   

التعايف

: ئتلعب نظم المعلومات الجغرافية دوًرا في مراحل ادارة الطوار
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:والتحضيرالتلطيفعملية.1

تالحاالتحديدعمليةفيالمنظماتالجغرافيةالمعلوماتنظمتساعد❑

المحتملةالمخاطرعواملعلىبناءمنظمةلكلالمتوقعةالطارئة

لتنبؤواالمخاطرتقييمعلىتساعدحيث.الموقعبياناتعلىالمعتمدة

.بها

افراد المجتمعفهم تأثير حاالت الطوارئ على ❑

البرامج المستهدفة لفئات معينة  / فهم كيفية تكييف التوعية❑

فهم احتياجات المواقع بناء على الحاالت المتوقعة❑

فهم التأثير على المستوى المحلي اقتصاديا ❑

:الطوارئدور نظم املعلومات اجلغرافية  يف مراحل إدارة 
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:عملية االستعداد. 2

ت المواقع الجغرافية التي من المحتمل ان ترتفع فيها الحاالمعرفة ❑

الطارئة وتحديد العوامل التي تساهم في ذلك  والذي يجعل المنظمات

سرع تضع استراتيجية لتلك المناطق لمساعدتها لالستجابة بشكل أ

الطوارئحاالت للتعامل مع 

م تحديد وفهم العالقات بين المناطق األكثر عرضة للمخاطر لكي يت❑

.  التركيز عليها اثناء االستجابة

التعرف على كيف وأين مناطق محددة ينبغي ان يتم اخالؤها او حتى❑

.يكون التركيز عليها اكثر في بدء االزمة اكثر من غيرها
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:دور نظم المعلومات الجغرافية  في مراحل إدارة الطوارئ



:االستجابة.3

أهم عاملين في التعامل مع اغلب حاالت الطوارئ  هو عامل الوقت والمكان 

لذا من . GISوالتي هي أيضا المكون األساسي لنظم المعلومات الجغرافية 

: يمكن( مباشر)خالل التحليل الفعلي للوقت والمكان 

وتوسعهاالحالة الطارئة  تحديد مواقع تركز ▪

ةالمتضررين وتقديم المساعدة لهم اثناء وقوع الكارثالسكان تحديد ▪

ن من توجيه الجهات الصحية واألمنية لالستجابة السريعة ألكبر قدر ممك▪

الناس والمواقع المتأثرة بالحالة الطارئة 
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:دور نظم المعلومات الجغرافية  في مراحل إدارة الطوارئ



:التعافي. 4
حيث يؤدي استخدام نظم المعلومات الجغرافية إلى اإلسراع بجهود التعافي

   :

افييمكن استخدامه لتحديد العوامل التي تمنع باقي السكان من التع✓

ا يمكن لنظام المعلومات الجغرافية إظهار تقييم الضرر كما هو حاليً ✓

وعرض عدد المالجئ المطلوبة ومكانها 

عرض المناطق التي تمت إعادة بناء الخدمات فيها من أجل إعادة ✓

فهو يحدد . تخصيص أعمال المساعدة  بسرعة للمهام ذات األولوية

بكفاءة كيف وأين يتم تخصيص المساعدات 
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:دور نظم المعلومات الجغرافية  في مراحل إدارة الطوارئ



تظهر في االطار الذي تعمل به وهي جمع وإدارة GISالـأهمية •

في حاالت الطوارئ يتطلب  GISدمج الـ. وتحليل البيانات

التعاون بين الجهات والتواصل فيما بينها خالل الظروف 

االزمةالمستجدة والتحديات اثناء 

ة الجغرافيأهم التحديات التي تواجه استخدام نظم المعلومات •

ة ال حيث بدون بيانات دقيق. هي توفر البيانات ودقتها GISالـ

.  حاالت الطوارئ في يمكن تقدم نتائج وتنبؤات دقيقة 

الخــــــاتمة
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