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  مبارك فالح العازمى  اســم الباحـث
إدارة األزمات األمنية والكوارث فى دولة الكويت   عـنـوان البحث

  دراسة مقارنة مع جمهورية مصر العربية
  أكاديمية الشرطة  جـامـعــــة
  الدراسات العليا  كـلـيـــــة
  القانون العام  قـســــــم
  )م٢٠٠٩(الدكتوراه   الــدرجــــة

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

تحديد التهديدات والمخاطر التى تواجه دولة الكويت سواء الخارجية  -
منها أو الداخلية، ووضع الخطط ورسم السيناريوهات المختلفة لمنع 
حدوثها، وتقييم آثارها والخروج بالدروس المستفادة منها، لوضعها 

  . الخطط المستقبليةفى االعتبار فى
إيجاد كيانات متخصصة إلدارة األزمات والكوارث على جميع  -

 .المستويات بالدولة

تأهيل كوادر فى مختلف التخصصات للعمل فى إدارة األزمات  -
 .والكوارث المحتملة

رسم األدوار والمهام والواجبات للوزارات وباقى األجهزة المعنية  -
 .لعدم تداخل االختصاصات

  .ين األجهزةالمعنية لتحديد أسلوب تنفيذ المهام الموكلة إليهاالتنسيق ب -
  



توراه رسائل الماجستير والدكمستخلصات   

 

فريح العنزى. د.إعداد أ  609 ٦٠٩  

  منهج الدراسة
عن طريق تحديد المالمح والمظاهر العامة : المنهج الوصفى التحليلى

الالزمة، والسيناريوهات المتوقعة والنتائج التى تفرزها، دراسة تطبيقية على 
ولة الكويت، وأعمال العنف المسلح التى حدثت فى د حوادث الشغب بعض

  .والمنهج الميدانى عن طريق عمل استبيان ميدانى
  استنتاجات الدراسة

رث على مستوى مجلس إنشاء مركز وطنى إلدارة األزمات والكوا -١
الوزراء وعلى مستوى كل وزارة من وزارات الدولة خاصة وزارة 
الداخلية، ويتفرع منه مراكز إلدارة األزمات األمنية والكوارث فى 

  .المحافظات وتحت اإلشراف والمتابعة من وزارة الداخلية
أهمية التدريب فى رفع مستوى وكفاءة األجهزة األمنية عند إدارة  -٢

األزمات والكوارث المختلفة، مع أهمية استمرار التنسيق والتعاون ومواجهة 
وادامة االتصال وتبادل المعلومات والخبارت والتجارب بين وزارات 

 .ومؤسسات الدولة فى مواجهة األزمة أو الكارثة
قرار فى المجتمع تأهمية دور وزارة الداخلية فى توفير األمن واالس -٣

 .رث المختلفةخاصة عند حدوث األزمات والكوا
دور المنظمات اإلقليمية فى إدارة ومواجهة الكوارث المختلفة، ووضح  -٤

دور الباحث دور جمعية الهالل األحمر الكويتى فى تقديم المساعدات 
اإلنسانية وأعمال اإلنقاذ واإلغاثة سواء فى دولة الكويت أو خارج نطاقها، 

منظمات ودولة واتضح أهمية التنسيق واالتصال والتعاون بين هذه ال
 .الكويت

األزمات والكوارث من أهم العلوم الحديثة، ووضحت إدارة يعتبر علم  -٥
الدراسة أهميته ودوره فى مساعدة صانع ومتخذ القرار فى إدارة ومواجهة 

  .األزمات والكوارث المختلفة


