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 مفيـك األزمة كالكارثة

 مفيـك األزمة

األمر إذا اشتد كصعب تأـز الشدة كالقحط ك  األزمة تعني إفكرد في قامكس مختار الصحاح 

 عمى أىمو.

االزمة  كاالجتماع تعرؼالسياسة كاالقتصاد مجاالت كعمـك في القكاميس العربية المتخصصة في ك 

 .(1ـ،ص1996لالنتقاؿ" )اليحا،نقطة تحكؿ كحالة متكترة  " بأنيا

ف الحركية  المؤتمر العممي الرابع لمريادة كاالبداع  ادارة  االزمات  في ظؿ العكلمة  مفاضمة  بي

عرفت  200الخطية كالحركية  الالخطية   ا  د   عاصـ االعرج  جامعة فالدلفيا  اال ردف   

بمعنى لتقرر في مضمكف ما  قد يؤدم  اليو مرض   kipvewاالزمة بالمغة اليكنانية القديمة ب

أم الخطر   wet-jiمستعصي  مف مكت  اكشفاء  اما في المغة الصينية  فعرفت االزمة  ب

بانيا  حالة  تحكؿ في اكضاع مستقرة يمكف اف تقكد  الى  Bieber,1988كالفرصو  كعرفيا  

 نتائج  سمبية اذا  لـ تعتمد  اساليب  جديدة  الحتكاءىا .

ادارة  االزمات  ايضا  بانيا  التعامؿ  الفعاؿ أيضا التعامؿ  الفعاؿ     milburn,1983كعرؼ 

كااليجابي عف طريؽ العمؿ  مف اجؿ تقميؿ  المخاطره   لمقياده  مع  جانبي  االزمو السمبي

 كالخساره  المحتممو كعف  طريؽ اغتناـ  الفرص لتحقيؽ  الربحية.

كىذا  التعريؼ  يظير  بكضكح امكانية تحكيؿ  االزمو الى فرص حقيقية  لتحقيؽ  اىداؼ 

 ايجابيو .  

انفصاـ يعمف تتضمف نتيجة ألكضاع غير مستقرة يحدث خمؿ مفاجئ فاألزمة إذف ىي 

ـ اك معتقدات اك ػػاك ىي تيديدا خطرا أك غير متكقع ألىداؼ اك قي ألخرل،االنتقاؿ الحتمي مف حالة 
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 القرار.ات األفراد اك المنظمات اك الدكؿ كالتي تحد مف عممية اتخاذ ػػػػممتمك

تنبؤ فف السيطرة عمى المكقؼ الطارئ مف خالؿ الكيمكف القكؿ اف مفيـك االزمة يعكس 

باألزمات كاستشعار كرصد المتغيرات الداخمية اك الخارجية المكلدة ليا ، كتعبئة المكارد المتاحة 

 . كرفع كفاءة كقدرة نظاـ صنع القرارات لمكاجيتيا كالتقميؿ مف الخسائر الى الحد االدنى

ييدؼ الى إجراء متعمد ىي  األخيرة، اذ اف باألزمات اإلدارةعف  األزمات إدارةكتختمؼ عممية 

شيء مف  إحداثبيدؼ  األكضاعكزعزعة استقرار بعض  األنشطةتكقؼ اك انقطاع نشاط مف 

 .األىداؼلتحقيؽ  األزماتفي ذلؾ النشاط لصالح مدبره، فيي عممية خمؽ الجبرم التغيير 

كىي عبارة عف كممتيف  wet-gi، اذ ينطقكنو األزمةكلقد برع الصينيكف في نحت مصطمح 

فيي تدؿ عمى الفرصة التي يمكف استثمارىا، كتمكف براعة  األخرلالخطر اما  تدؿ عمى األكلى

القدرات  إلطالؽكما تحممو مف مخاطر الى فرصة  األزماتتحكيؿ  إمكانيةالقيادة في تصكر 

يجادصياغة الظركؼ  إلعادةكفرصة  األزمةالتي تستثمر  اإلبداعية )األحمدم،  الحمكؿ السديدة كا 

 (.186، صػى1414

تختمؼ النظرة في تعريؼ األزمات جممة إال أف ما ييمنا ىك تفصيؿ الحديث عنيا في 

 المؤسسات التربكية

كقبؿ أف ننطمؽ في حديثنا عف األزمات لننقض مفيكمان سائدان لدل بعض المؤسسات التربكية 

الجانب كالدعكية بشكؿ عاـ، مف أف المؤسسات التربكية إنما ىي تجارب أفراد كجماعات قائمة عمى 

االحتسابي، بمعنى ال بأس أف يككف ىناؾ درجة مف التسيب كاالنسياب عمى مبدأ " ما عمى 

المحسنيف مف سبيؿ"، كالكاجب عكس ذلؾ بأف ننظر إلى الجانب االحتسابي مف زاكية أخرل فال بد 

لؾ ػ، كمؤشر لجدية كصدؽ صاحب ذ -جؿ كعال  -فيو مف الديمكمة كاإلتقاف فيي األحب إلى المػو 
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 العمؿ. 

 كنعرؼ األزمة فنقكؿ: "ىي فترة حرجة أك حالة غير مستقرة يترتب عمييا حدكث نتيجة مؤثرة". 

كبيذا التعريؼ آسؼ أسفان شديدان إذا قمت إف النتيجة المؤثرة في جزء مف مؤسساتنا التربكية ىي 

 السمب ال اإليجاب، كاإلدارة لألزمات أكثر منو اإلدارة باألزمات. 

 زمةسمات اال 

مف زاكية اىتمامو،  األزمةالى اف كؿ عمـ مف العمـك االجتماعية اك الطبيعية يدرس  اإلشارةسبقت 

التي يعتمد عمييا، مف ىنا تعددت كتنكعت  paradigmr اإلرشاديةكفي ضكء المسممات كالنماذج 

محاكالت تحديد مفيـك االزمة، كلكف رغـ ىذا التعدد اال اف ىناؾ سمات اك خصائص عامة متفؽ 

 عمييا بيف الباحثيف فيما يتعمؽ باالزمة نكجزىا في :

المفاجأة، فيي حدث غير متكقع حدث سريع كغامض.اك مكقؼ مفاجئ ، حيث تقع االحداث  .1

 لالزمة عمى نحك يفاجئ صانع القرار.الخالقة 

جسامة التيديد، كالذم قد يؤدم الى خسائر مادية اك بشرية ىائمة تيدد االستقرار كتصؿ  .2

 احيانا الى القضاء عمى كياف المنظمة. 

انيا مربكة، فيي تيدد االفتراضات الرئيسية التي يقـك عمييا النظاـ، كتخمؽ حالة مف حاالت   .3

اليقيف في البدائؿ المتاحة، خاصة في ظؿ نقص المعمكمات االمر الذم  القمؽ كالتكتر، كعدـ

 يضاعؼ مف صعكبة اتخاذ القرار، كيجعؿ مف أم قرار ينطكم عمى قدر مف المخاطرة.

ضيؽ الكقت المتاح لمكاجية االزمة، فاألحداث تقع كتتصاعد بشكؿ متسارع كربما حاد، االمر  .4

ة عمى السيطرة في المكقؼ كاستيعابو جيدا، حيث البد مف الذم يفقد اطراؼ االزمة، احيانا القدر 

 تركيز الجيكد التخاذ قرارات حاسمة كسريعة في كقت يتسـ بالضيؽ كالضغط.
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كتطكرىا، كتعارض مصالحيا، مما يخمؽ  األزمةكالقكل المؤثرة في حدكث  األطراؼتعدد  .5

دارتوصعكبات جمة في السيطرة عمى المكقؼ  اك مادية اك  إدارية، كبعض ىذه الصعكبات كا 

 بشرية اك سياسية اك بيئية الخ.

 لالزمو اإلداريةالخصائص 

انيا عممية )ادارة خاصة( تتمثؿ في مجمكعة مف االجراءات االستثنائية تتجاكز الكصؼ  .1

 الكظيفي المعتاد لممياـ االدارية.

 انيا تتضمف استجابات استراتيجية لمكاقؼ االزمات.  .2

 مف القدرات االدارية المدربة تدريبا جيدا في مجاؿ مكاجيتيا.انيا تدار بكاسطة مجمكعة  .3

 انيا تيدؼ الى التقميؿ  مف الخسائر الى الحد االدنى.   .4

 .(6ىػ،ص1414)عبدالرحمف،نيا عممية ادارية تستخدـ االسمكب العممي في اتخاذ القرارا .5

كذك طبيعة  كمف تمؾ الخصائص يتضح اف األزمة اليمكف اف تخضع لتنظيـ ادارم محدد    

كظيفية منظمة فاف أحداثيا مربكو كمتسارعو كغير مرتبة مما يعني اف اإلجراءات االدارية 

ـ االعماؿ المعتاده في  المتخذة فييا قد التككف ضمف نطاؽ الصالحية اك الكصؼ الكظيفي كميا

دارم الحاالت العادية، كبذلؾ تظؿ السمات الشخصية كالقيادية الفراد التنظيـ ىي المحدد اال

 االكثر  كضكحا كبركزا مف التنظيـ البيركقراطي المعتاد.
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 كالكارثػػػو األزمةالفرؽ بيف 
 عنصر المقارنة االزمػػػػػة الكارثػػػة
 المفاجأة تصاعديو كامػػػػمو

 الخسائر معنكية كربما بشرية كماديو بشرية كمادية كبيره
 االسباب انسانية طبيعية كاحيانا انسانيو

 التنبؤ بكقكعيا ممكنة التنبؤ صعبة التنبؤ
 الضغط عمى متخذ القرار ضغط كتكتر كبير يتفاكت الضغط تبعا لنكع الكارثو

 المعنكيات كالدعـ احيانا... كبسريو غالبا....كمعمنو
 انظمة كتعميمات المكاجيو داخمية محمية كاقميمية كدكليو

 (39ىػ،ص1423)المصدر :الشعالف ، 
 

 األزمات التعامؿ معدستكر 

التعامؿ مع أم أزمة تكاجيو،  كىي تمثؿ دستكر مبادئ يتعيف عمى كؿ متخذ قرار أف يعيو جيدان عند

 :شديدة األىمية كالخطكرة، كىي كأف ال يتناسى أك يتجاىؿ إحدل ىذه المبادئ التي ىي

 .تكخي اليدؼ -1

 .المبادأة اإلحتفاظ بحرية الحركة كعنصر -2

 .المباغتو -3

 .الحشد -4

 .التعاكف -5

 .القكة اإلقتصاد في إستخداـ -6

 .التفكؽ في السيطرة عمى األحداث -7
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 كالممتمكات كالمعمكمات األمف كالتأميف لألركاح -8

 .المكاجية السريعة كالتعرض السريع لألحداث -9

 .استخداـ األساليب غير المباشرة كمما كاف ممكنان -10

تكافر ركح معنكية مرتفعة كرباطة جأش، كىدكء أعصاب، كتماسؾ  كيعتمد تطبيؽ ىذه المبادئ عمى

عف  الناتجةكقدرة عالية عمى امتصاص الصدمات ذات الطابع العنيؼ  تاـ خالؿ أحرج المكاقؼ،

 .الكاسحة األزمات

كالالزمة كالتفصيمية كالدقيقة كالحديثة  فضالن عف ضركرة تكفر جياز كفؤ لتكفير المعمكمات الكافية

  ثـ التعامؿ معيا في إطار معرفة شبو كاممة عف األزمة كتطكراتيا كعكامميا، كمف كالكاممة

 األزمة خطكات التعامؿ مع

دارتيا إدارة عممية رشيدة بسمسة متكاممة كمترابطة مف الخطكات  يتـ التعامؿ مع األزمات، كا 

 :المتتابعة كفيما يمي عرض مكجز لكؿ خطكة منيا

 األزمكمالمكقؼ  تقدير –أكالن 

قكل صنع األزمة، كقكل  يقصد بتقدير المكقؼ األزمكم تحديد جممة التصرفات التي قامت بيا

مف نتائج، كردكد أفعاؿ، كآراء  كبحيا، شاممة تقدير مككنات ىذه التصرفات كما كصمت إليو األزمة

 .كمكاقؼ محيطة مؤثرة أك متأثرة بيا

كمككنات القكة لمطرفيف، كمصادر الكصكؿ إلى  المكقؼ تحميالت لمضمكف العالقات، كيشمؿ تقدير

 الحالية، كأسباب نشكء المكقؼ الراىف، كركافد تطكره، كعالقات المصالح، كالصراع، النتائج

 . كالتنافس كالتكامؿ، التي ارتبطت بو أك بعدت عنو

  تقدير المكقؼ األزمكم
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 :تحميؿ المكقؼ األزمكم –ثانيان 

دقيقان، يقـك مدير األزمة بمساعدة معاكنيو بتحميؿ  يده تحديان بعد تقدير المكقؼ األزمكم كتحد

بيدؼ اإلستدالؿ كصكالن إلى اليقيف: عف طريؽ التمييز الكاضح بيف  المكقؼ األزمكم، كيتـ التحميؿ

األزمكم، لتكضيح عناصر األزمة، كمـ تتركب، كتقسيميا إلى أكبر عدد ممكف مف  عناصر المكقؼ

ـ تحميؿ المكقؼ األزمكم المركب إلىليتسنى لنا إدرا األجزاء  كيا بأقصى كضكح ممكف، كمف ىنا يت

صنع  أجزائو البسيطة، ثـ إعادة تركيبو بشكؿ منتظـ، بحيث يتـ التكصؿ إلى معمكمات جديدة عف

يتركب منو مف  المكقؼ األزمكم، ككيفية معالجتو، كمف ىنا يتـ تحميؿ المكقؼ األزمكم إلى ما

 .اطة بيا عمى كجو سميـعناصر مبسطة بيدؼ اإلح

 :العممي لمتدخؿ في األزمة التخطيط –ثالثان 

القكل لمكاجية األزمة كالتصدم  كىي مرحمة رسـ السيناريكىات ككضع الخطط كالبرامج، كحشد

لمسرح عمميات األزمات بكضعو الحالي، مع  ليا، كقبؿ أف يتـ ىذا بكاممو يتـ رسـ الخريطة العامة

 .بأكؿ لتي تتـ عميو أكالإجراء كافة التغيرات ا

ـ حشدىا مف قبؿ صانعي ـ كضع كافة األطراؼ كالقكل التي ت األزمة كمف جانب  كعمى ىذا المسح يت

باعتبارىا جميعان "مناطؽ  مقاكمي األزمة، كتحديد بؤر التكتر كأماكف الصراع، كمناطؽ الغمياف،

"المسرح" األزمكم، كزكايا الرؤية بأبعاد  ساخنة" كمف خالؿ ىذه الرؤية العممية الشاممة المحيطة

 :باألزمة، يتـ رسـ خريطة التحرؾ عمى النحك التالي المتعددة لألطراؼ المتعمقة المرتبطة

 .أمنان كالمحصنة تمامان إلتخاذىا كمناطؽ ارتكاز كقكاعد لإلنطالؽ تحديد األماكف األكثر - أ

 الخاصة باإلنطالؽ، فضالن عف حاجز األماكف اآلمنة لتككف بمثابة سياج آمف لمقكاعد تحديد - ب

أك  امتصاص لمصدمات إذا ما تدىكر المكقؼ، فضالن عف مناطؽ إنذار كتصفية كتحطيـ األمكاج،
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 .مناطؽ تفريغ كتيدئة لمضغكط األزمكية

 :تحديد خطة امتصاص الضغكط األزمكية الحالية مف خالؿ المراحؿ العممية اآلتية -ج

 .مرحمة اإلعتراؼ باألزمة-1

 .األزمة مرحمة التكافؽ كاإلستجابة المرحمية لمطالب -2

 .مرحمة التحقيؽ كالتثبت مف أسباب األزمة -3

 .المناقشة كاإلشتراؾ في حؿ األزمة مرحمة تشكيؿ لجاف -4

 .حؿ األزمة لمقكل الصانعة ليا مرحمة المشاركة في الحؿ المقترح كنقؿ عبء -5

  

خاصة عمى أعضاء فريؽ المياـ الذم تـ تكميفو بميمة  األزمة كبصفة تكزيع األدكار عمى قكل -د

 .لمعالجة األزمة التدخؿ المباشر

التتابع الزمني لممياـ كفقان  التأكد مف استيعاب كؿ فرد لمخطة العامة المكضكعة، ككذا مف -ق

كالقكل الصانعة ليا، ككذا لمتضامف مع بعض  لمسيناريك المكضكع لمعالجة كؿ مف إفرازات األزمة،

 .بشكؿ فعاؿ ناصرىا، ككذا لمسيطرة عمى المسرح األزمكمع

باحتياجاتو مف األدكات  حشد كؿ ما تحتاجو عممية التعامؿ األزمكم، كتزكيد فريؽ المياـ -ك

 .كالمعدات التي يتطمبيا كيحتاجيا المكقؼ األزمكم

 بشكؿ فعاؿ ساعة الصفر" أك التكقيت المحدد لبدء العممية كتنفيذ الميمة المحددة" تحديد -ز

 .األخرل كحاسـ، عمى أف يتـ متابعة ما يحدث أكال بأكؿ، كالكقكؼ عمى رد فعؿ األطراؼ

ـ بو العممية األزمكية مف عدـ  كأيان ما كانت العممية التخطيطية، فإنو نتيجة لمضغط األزمكم كما تتس

 READY "اىزةالسيناريكىات الج" كفرة الكقت الكافي لمتخطيط، يمجأ متخذ القرار إلى مجمكعة



11 

 CDM-Unitوحدة ادارة االزمات و الكوارث    نتمني لكم السالمة

MADE الصعبة كاستخداميا، أك إجراء تعديؿ  التي أعدت مف قبؿ لمكاجية المكاقؼ األزمكية

 .الفعمي طفيؼ عمييا لتككف صالحة لإلستخداـ
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جراءات إدارة األزمات  في التميز  والكوارثتككيف نظاـ داخمي فعاؿ لتخطيط كتنفيذ معايير كا 

 لمجتمع الكمية.

 

 
 

 

 

 

 

 ألىداؼ االستراتيجية لمكحدةا

 -:العاـاليدؼ 

 تحقيؽ معايير األمف ك السالمة كحماية األركاح كالممتمكات.

 -:االىدؼ التفصيمية

 تكفير األمف كالسالمة كاتخاذ اإلجراءات الكقائية لتخفيؼ حدكث األزمة .1

 

 

1.  

 

 الرسالة
لتأميف اتنفيذ خطط كبرامج نظاـ فعاؿ لإعداد تسعي الكحدة الي 

ة تجمف األخطار كاآلثار السمبية النا الحد المنع اك  بيئة العمؿ كل

 .إلي استقرار مجتمع الكمية "سعيا عف األزمات كالككارث

 
2.  

 

http://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://elhasan.net/p-168.html&ei=dImhVfH2LcO2sQGbqZmABw&bvm=bv.97653015,d.bGQ&psig=AFQjCNEQU84yiiUuvmhgs1eG0oHOZjNFUQ&ust=1436736224688592
http://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://petraining.net/content.php?id=83&subm=22&ei=V4qhVZfWLsiKsAGflIagAw&bvm=bv.97653015,d.bGQ&psig=AFQjCNEQU84yiiUuvmhgs1eG0oHOZjNFUQ&ust=1436736224688592
http://colleges.jazanu.edu.sa/sci/Pages/mission.aspx
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 تأميف مباني الكمية ضد الحرائؽ كاألزمات كالككارث. .2

التدريس ك العامميف نشر الكعى الثقافي إلدارة األزمات كالككارث بيف اعضاء ىيئة  .3

 كالطالب كتدريبيـ عمى السمكؾ األمثؿ بكضع محاكي لألزمة.

 التخطيط المسبؽ لمكاجية األزمة ككيفية التعامؿ معيا. .4

 إعداد خطط كرسـ سيناريكىات لمتعامؿ مع األزمات. .5

 حديث أجيزة اإلنذار المبكر.العمؿ عمى ت .6
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 شعار الكحدة

 
 تحميؿ الشعار

 شعار الكحدة مف تصميـ الفناف د. محمد حسف 
 .الدرع الخارجي بيعبر عف الحماية
 .االمافالمكف االخضر دايما بيعبر عف 

 . كرؽ الشجر بيعبر عف حفظ الحياه كحمايتيا
 االتحاد يعبر عف تككيف الشخصيف المى ىك جزع الشجرة كالمى جنبو ب
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 إدارة األزمات كالككارثالييكؿ التنظيمي لمجمس إدارة كحدة 
 

 

 المجاف المنبثقة عف مجمس اإلدارة كالمياـ

 أكال : لجنة السالمة كتأميف بيئة العمؿ 

 مياـ المجنة:

http://www1.mans.edu.eg/facscid/arabic/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB.asp#الهيكل التنظيمي لمجلس إدارة وحدة الأزمات والكوارث
http://www1.mans.edu.eg/facscid/arabic/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB.asp#الهيكل التنظيمي لمجلس إدارة وحدة الأزمات والكوارث


16 

 CDM-Unitوحدة ادارة االزمات و الكوارث    نتمني لكم السالمة

 إعداد خطط الحماية لمنشآت الكمية.ػ 1

 ػ كضع خطط الطكارئ كاإلخالء مع تنفيذ سيناريكىات تحاكى كيفية التصرؼ في حاؿ كجكد أزمة.2

 كمطابقتيا لممكاصفات كتأميف منشآت الكمية.ػ التأكد مف صالحية نظـ مكافحة الحريؽ 3

 ػ التكاصؿ المستمر كالتعاكف مع كحدة الدفاع كالحماية المدنية.4

 

 ثانيا: لجنة الصحة المينية كاإلسعافات األكلية 

 مياـ المجنة:

 ػ إعداد البرامج الكقائية كالعالجية.1

أكبئة مثؿ ) أنفمكنزا  ػ نشر الكعي الصحي كخاصة في مجاؿ الطب الكقائي في حاؿ حدكث2

 الطيكر كأنفمكنزا الخنازير فيركس سي(.

 ػ التأكد مف كجكد اإلمكانيات المطمكبة لإلسعافات األكلية في حاؿ حدكث كارثة ال قدر اهلل.3

 ػ التنسيؽ مع الجيات المختصة كخاصة المستشفيات لكضع آلية لكيفية التعامؿ أثناء األزمة.4

 

 كعية كاإلعالـ ا: لجنة التطكير كالتلثثا

 مياـ المجنة:

ػ العمؿ عمى نشر التكعية الثقافية بأمكر السالمة كاألماف مف خالؿ الندكات كالمحاضرات 1

  التثقيفية. 

ػ إعداد الدراسات التثقيفية المتعمقة بتنفيذ كتطبيؽ المكاصفات الكاردة بمكائح الدفاع كالحماية 2

 المدنية لمختمؼ األنشطة كالمنشآت بالكمية.
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 ػ رفع كفاءة العامميف بالكحدة كتشجييـ عمى حضكر دكرات تدريبية متخصصة.3

ػ دراسة كتحميؿ األزمات كالككارث مف خالؿ حدكثيا في أماكف أخرل مع كضع تصكر لكيفية عالج 4

 أكجو القصكر التي حدثت.

 

 األزمات كالككارث بالكمية إدارة كحدة احتياجات

كمبيكتر  –فاكس  –كالككارث مزكدة بأجيزة اتصاؿ حديثة ) تميفكف إعداد غرفة إلدارة األزمات  -1

 طابعة (. –

إعداد رسـ تكضيحي بمرافؽ كمنشآت الكمية يكضح المباني كالمرافؽ محددا عمييا شبكة  -2

 اإلطفاء كالكيرباء كالصرؼ الصحي كالمياه كالغاز الطبيعي كالتميفكنات .... (.

مف شانيا تيديد كياف   كؿ المكاقؼ التي تعتبرىا أزمات أك ككارثسجؿ األزمات تكثؽ بو الكمية  -3

 كيككف بمثابة ذاكرة لمكمية.  الكمية

فريؽ تكعية إلدارة األزمات باإلضافة إلي الييكؿ التنظيمي لكحدة إدارة األزمات ك الككارث البد  -4

دكثيا حيث أف معالجة مف تككيف فرؽ مصغرة إلدارة األزمات ك الككارث باألماكف األكثر تعرضا لح

المكقؼ الذم يقـك عمي أساس أف األشخاص األقربكف لألزمة أك الكارثة ىـ األقدر عمي حميا أك 

 تكفير الحؿ المناسب ليا ك ذلؾ لكؿ األماكف األكثر تعرضا لألزمة أك الكارثة.

مع األزمات استخداـ الكسائؿ العممية لمتعامؿ مع األزمات استخداـ كسائؿ عممية في التعامؿ  -5

 مثؿ المحاكاة كالسيناريك. 

فالسيناريك ىك مجمكعة مف االفتراضات المتعمقة بالمكقؼ في مجاؿ محدد يقـك فيو النظاـ بتحميمو 

يجاد بدائؿ عديدة لمحمكؿ المكضكعة . كالمحاكاة  كدراستو مما يساعد عمى كضع تصكرات لألزمة كا 
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ا أك ىي أسمكب كمي ييدؼ إلى كصؼ النظاـ تقميد لظاىرة ما بيدؼ التفسير كالتنبؤ بسمككي

الحقيقي مف خالؿ تطكير النمكذج الذم يكضح كيؼ تتداخؿ العكامؿ المؤثرة في المشكمة كما ىك 

تأثير تمؾ العكامؿ مع التركيز عمى الكيفية التي يمكف بيا أف يقمد ىذا النمكذج حركة النظاـ 

 الحقيقي .

كقائي كمتطمب أساسي في عممية إدارة األزمات مف خالؿ التنبؤ الكقائي يجب تبني التنبؤ ال -6

إدارة سّباقة كىي اإلدارة المعتمدة عمى الفكر التنبؤم اإلنذارم لتفادم حدكث أزمة مبكران عف طريؽ 

إال أف   صياغة منظكمة كقائية مقبكلة تعتمد عمى المبادأة كاالبتكار كتدريب العامميف عمييا.

 مات يتطمب عدة عكامؿ منيا :النجاح في عممية إدارة األز 

. إيجاد كتطكير نظاـ إدارم مختص يمّكف الكمية مف التعرؼ عمى المشكالت كتحميميا ككضع 1

 الحمكؿ ليا بالتنسيؽ مع الكفاءات المختصة .

 . العمؿ عمى جعؿ التخطيط لألزمات جزءنا ىامنا مف التخطيط االستراتيجي .2

 العمؿ لممكظفيف في مجاؿ إدارة األزمات . . ضركرة عقد البرامج التدريبية ككرش3

 . ضركرة التقييـ كالمراجعة الدكرية لخطط إدارة األزمات كاختبارىا تحت ظركؼ مشابية4

 .يتعمـ األفراد العمؿ تحت الضغكط لحاالت األزمات كبالتالي    

 . التأكيد عمى أىمية كجكد نظاـ فّعاؿ لإلنذار المبكر.5

 .لكحدة إدارة األزمات كالككارثالييكؿ التنظيمى  -7
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 دكر كمياـ كحدة إدارة األزمات ك الككارث

يمكف تقسيـ دكر كمياـ كحدة إدارة األزمات ك الككارث بالكمية طبقا لممنظكمة القكمية إلدارة 

 األزمات إلى ثالث مراحؿ، كذلؾ كفقان لمراحؿ إدارة الككارث، عمى النحك التالي:

 أكالن المرحمة األكلى:

 األزمة/ الحدث الطارئ/الكارثة كيتـ فييا:  ما قبؿ 

. التخطيط ) التنبؤ / التكقع( لألزمات كالككارث المحتمؿ حدكثيا فى المدل القريب/ المتكسط/ 1

 البعيد

 . إعداد الخطط كرسـ السيناريكىات لدرء األزمات كمكاجية الككارث.2

 الكارثة . إتخاذ اإلجراءات الكقائية لمنع/ تسكيف األزمة أك3

  . االستعداد لمتعامؿ مع األحداث مثؿ تدريب األفراد كصيانة المعدات.4

. نشر الكعي الثقافي بإدارة الككارث كاألزمات، كعقد كرش عمؿ تدريبية لالرتقاء بمستكل 5

 العامميف بالكمية في ىذا المجاؿ.   كفاءة

 ات كالككارث ُكمَّما كاف ذلؾ ممكنان.. تطكير آليات الرصد كاإلنذار الُمبكر في مجاؿ إدارة األزم6

 .. تجييز غرفة عمميات إلدارة األزمات كالككارث مزكدة بأجيزة اإلتصاؿ المناسبة7

 

 ثانيان: مرحمة المكاجية كاالستجابة كاالحتكاء:

 تنفيذ الخطط كالسيناريكىات التى سبؽ إعدادىا كالتدريب عمييا .1

 كفقا لنكعية االزمة أك الكارثة.تنفيذ أعماؿ المكاجية كاإلغاثة بأنكاعيا  .2

 القياـ بأعماؿ خدمات الطكارئ العاجمة. .3
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 تنفيذ عمميات اإلخالء عند الضركرة. .4

متابعة الحدث كالكقكؼ عمى تطكرات المكقؼ بشكؿ مستمر، كتقييمو، كتحديد اإلجراءات  .5

 المطمكبة لمتعامؿ معو مف خالؿ غرفة العمميات.

 :ثالثان: مرحمة التكازف

 ر فى األفراد كالمنشآت.حصر الخسائ .1

عادة البناء ) مرحمة إستئناؼ النشاط( كالحماية مف أخطار المستقبؿ المحتممة. .2  التأىيؿ كا 

ّـَ اتخاذىا .3 لمتعامؿ مع الكارثة خالؿ مرحمة المكاجية كاالستجابة   تقييـ اإلجراءات التي ت

 كاالحتكاء كالخركج بالدركس المستفادة.

ـ التكصيات .4 كالمقترحات الالزمة، كتكجيييا إلى الجيات المعنية لالستفادة  تكثيؽ الحدث ك تقدي

مف أجؿ تالفي السمبيات مستقبال )إف كجدت(، كتطكير كتحديث الخطط كفقان لممستجدات   منيا

 مف أجؿ إدارة أفضؿ.

 

دارة األزمة اك الكارثة  مراحؿ تنظيـ كا 

تمػكث –  انييار – حػريؽالتبميغ الفكرم لكحدة إدارة األزمة بالجامعة عف الحدث )  -1

 كيميائي.....الخ ( .

بالغ غرفة عمميات حي  ......إخطار غرفة عمميات المحافظة تميفكف رقـ   -2 تميفكف  .......كا 

       .......رقـ 

كالدفاع  123كاإلسعاؼ  122رفع درجة االستعداد لمجيات المختصة مثؿ: شرطة النجدة  -3

 180  المدنى
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 ارة األزمة المختص طبقا لنكعية الحدث .استدعاء فريؽ إد -4

كحدات حفظ األمف كمكافحة  – تأميف منطقة الحدث بالتنسيؽ مع إدارة المركر -5

 اإلدارات اليندسية ..... ألخ . – الدفاع المدني كالحريؽ – اإلرىاب

     تجميع كتحميؿ كتداكؿ المعمكمات األكلية مع المختصيف . -6

لة ضركرة تكاجده تجنبا النتشار الشائعات ) اإلذاعة إبالغ اإلعالـ في حا  -7

 التميفزيكف( . – المحمية

 عدـ التيكيف أك التيكيؿ بالحدث .  -8

انتقاؿ بعض أفراد طاقـ إدارة األزمة إلي منطقة الحدث لممتابعة كاتخاذ بعض القرارات بالتنسيؽ  -9

  األزمات . مع كحدة إدارة 

األمف  – عربات كمركبات النقؿ الميكانيكي – رؽ اإلنقاذف – انتقاؿ كحدات )اإلسعاؼ -10

كحدة تأميف شبكة الغاز الطبيعي ... (  – الصرؼ الصحي   -   المياه – الكيرباء – الصناعي

 لمتدخؿ في معالجة الحدث كؿ فيما يخصو .

لتحميميا كتقدير المكقؼ  المنياتجميع المعمكمات ك إبالغيا لمركز إدارة األزمات بجامعة  -11

بالغيا لمجيات المنفذة مع اإلبالغ لممستكل األعمى )مجمس الكزراء( .  التخاذ القرارات المناسبة كا 

  إزالة آثار الحدث كاعادة األكضاع إلى ما كانت عميو .  -12

 الخركج بالدركس المستفادة كتعديؿ السيناريكىات السابؽ كضعيا .  -13

 

 يع لإلنقاذكسائؿ التدخؿ السر 

 أفراد كحدة إدارة األزمات مف العامميف بالكمية المدربيف عمى مكافحة الحريؽ كالتدخؿ السريع  -
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  الدفاع المدني كالحريؽ -

 الشرطة -

 اإلسعاؼ -

 الكحدة المحمية -

 جياز التطيير كرفع المخمفات -

 

 األجيزة المعاكنة

 اإلدارة اليندسية بالجامعة

 الصرؼ الصحي  -

 الغاز الطبيعي  -

 المياه  الكيرباء  -

 التميفكنات  -

 الطرؽ  -

 المركر  -

 

 الطكارئ خطة إدارة األزمات كاإلخالء في حاالت

إف مكاجية األزمات كالحاالت الطارئة سكاء باالستعداد ليا أك تكقعيا أك التعامؿ معيا إذا ما حدثت 

ا المجاؿ لضماف تكفير الحماية الشاممة يضع عمى كاىؿ كحدة إدارة األزمات العبء األكبر في ىذ

لألفراد كالمنشآت ، لذلؾ كاف لزاما عمييان إعداد خطة شاممة لمكاجية الككارث كالحاالت الطارئة التي 
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قد تتعرض ليا منشآت الكمية ، تتضمف كيفية إخالء تمؾ المباني مف شاغمييا في الحاالت الطارئة 

سالمتيـ ككفالة الطمأنينة كاالستقرار كاألمف ليـ ، كسكؼ  كاتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لتأميف

نستعرض في ىذا الدليؿ مجمكعة مف التعميمات كاإلرشادات الكاجب تنفيذىا لضماف نجاح عمميات 

 اإلخالء في حاالت الطكارئ .

 

  أكالن : أىداؼ الخطة

 -تستيدؼ خطة مكاجية األزمات كالحاالت الطارئة بمباني الكمية ما يمي :

مف شاغمييا فكر سماع جرس إنذار الحريؽ كذلؾ بتكجييـ إلى نقاط التجمع   إخالء المباني  -1

 المحددة سمفان بكؿ مبنى .

تشكيؿ كتدريب فريؽ إدارة األزمات كالحاالت الطارئة بكؿ مبنى كتحديد الكاجبات كالمياـ   -2

كافحة الحرائؽ كعمميات اإلنقاذ المنكطة بكؿ منيا لتككف بمثابة إطار عاـ لتنفيذ خطط اإلخالء كم

 كدليالن مرشدان في سبيؿ حماية األفراد بالتنسيؽ كالتعاكف مع إدارة الدفاع المدني كالحريؽ .

السيطرة عمى الخطر كمنع انتشار الحرائؽ كالعمؿ عمى تقميؿ الخسائر الناجمة عنيا بالقدر   -4

 ائؽ .الكافي مف خالؿ استخداـ الكسائؿ الفعالة لمكافحة الحر 

 

 ثانيان : عناصر خطة اإلخالء

متطمبات نجاح خطة مكاجية األزمات كالحاالت الطارئة تعتمد بشكؿ أساسي عمى فريؽ إدارة األزمة 

كمدل تدريبو عمى كيفية اكتشاؼ إشارات اإلنذار باألزمة كاتخاذ اإلجراءات الكقائية كالمكاجية 
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كالمعدات المتكفرة كدليؿ التعميمات التي تنظـ  الفعمية كاحتكاء الضرر كتعتمد أيضان عمى الكسائؿ

 -أسمكب تنفيذ الخطة كيمكف تصنيفيا إلى :

 

  -كاجبات فريؽ إدارة األزمات:

 -يتـ تشكيؿ فريؽ إدارة األزمة مف شاغمي كؿ مبنى فى الكمية كتكميؼ أعضائو بالكاجبات التالية :

  كب كمخارج الطكارئ كنقاط التجمعإرشاد شاغمي الكمية أك المبنى إلى طريؽ مسالؾ الير   -1

 نقؿ الكثائؽ كاألشياء ذات القيمة .  -2

 تقديـ اإلسعافات األكلية كرفع الركح المعنكية لشاغمي المبنى أك الكمية كبخاصة الطالب .  -3

 مكافحة الحرائؽ كمساعدة فرؽ اإلطفاء كاإلنقاذ كالصحة .  -4

 -يف في حاالت الطكارئ:كاجبات أعضاء ىيئة التدريس كالطالب كالمكظف

 التحمي باليدكء كعدـ االرتباؾ . -1 

  إيقاؼ العمؿ فكران . - 2 

 قطع التيار الكيربائي عف المكاف . -3 

  عدـ استخداـ المصاعد الكيربائية . -4 

 التكجو إلى نقاط التجمع مف خالؿ )مسالؾ اليركب كمخارج الطكارئ ( . -5 

 ركض أك تجاكز زمالئيـ حتى ال تقع إصابات بينيـ .التنبيو عمى الطالب بعدـ ال  -6

ال تجازؼ كال تخاطر بحياتؾ كال ترجع إلى المبنى ميما كانت األسباب إال بعد أف يؤذف لؾ   -7

 بذلؾ مف المسئكليف .
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 -كيفية التصرؼ في حالة الحريؽ:

  كسر زجاج إنذار الحريؽ لتشغيمو . -1

 . 180الرقـ إبالغ غرفة المطافئ فكران عمى  -2 

 -مكافحة الحريؽ إذا أمكف باستخداـ أقرب مطفأة مناسبة لنكع الحريؽ كما يأتي : -3 

  اسحب مسمار األمػػػاف بالمطفػأة . -

  كجو فكىة المطفأة إلى مكػاف الحريؽ . -

  اضغط عمى المقبض لتشغيؿ المطفػأة . -

  باستطاعتؾ اليركب إذا انتشر الحريؽتأكد أف المكاف الذم تقؼ فيو ال يشكؿ خطكرة عميؾ كأنو  -

 

 -كاجبات فرؽ مكافحة الحرائؽ: 

 خالؿ مالحظة المكحة التكضيحية لنظاـ إنذار الحريؽ . تحديد مكاف الحرائؽ مف  -

بكسائؿ اإلطفاء المتكفرة بالمبنى أك الكمية ) مطفآت الماء ذات المكف  القياـ بمكافحة الحػػريؽ  -

 يد الكربكف ذات المكف األسكد ( .مطفآت ثاني أكس –األحمر 

 كاألبكاب كذلؾ لمنع انتشار الحريؽ بباقي مككنات المبنى . التأكد مف غمؽ النكافذ - 

المتخصصة التابعة إلدارة الدفاع المدني كالحريؽ بإرشادىـ إلى مكقع  التعاكف مع الفرؽ  -

 الحريؽ كنكعو كأجيزة ككسائؿ اإلطفاء المتكفرة .

 

 -األقساـ :كاجبات رؤساء 

 األبكاب كالنكافذ فيما عدا المخارج المخصصة لعمميات اإلخالء . التأكد مف إغالؽ  -
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 التيار الكيربائي . التأكد مف فصؿ  -

  اإلشراؼ عمى عمميات اإلخالء . -

 كزارة الصحة ( . –االتصاؿ بالجيات المختصة ) الدفاع المدني  التأكد مف عمميات  -

  فرؽ المتخصصة إلدارة الدفاع المدني كالحريؽ .ال التأكد مف كصكؿ  -

 لمتأكد مف كجكد جميع العامميف كعدـ تخمؼ أم منيـ داخؿ المبنى . التكجو إلى نقطة التجمع  -

 

 -كاجبات الحراس: 

  تأميف المبنى كحفظ النظاـ .- 

 منع دخكؿ أم أفراد غير المختصيف داخؿ المبنى . -

الرئيسية إلى أف تنتيي عمميات اإلخالء كالسيطرة عمى األزمة كانتياء منع خركج أحد مف البكابة  -

 الحالة الطارئة .

رشادىـ لمكقع الحريؽ . -  انتظار الفرؽ المتخصصة مف رجاؿ الدفاع المدني كا 

 

 ثالثان : الكسائؿ كالمعدات المطمكب تكافرىا بالكمية

 -لكحات إرشادية  -زمات ) نقطة التجمع إف تكفير الكسائؿ كالمعدات الالزمة لمكاجية الككارث كاأل 

نذار  إسعافات أكلية ( تمعب دكر كبير بصكرة مباشرة في الحد مف الخسائر  -أجيزة إطفاء كا 

 -الناجمة عف األزمة لذلؾ كاف مف الضركرم التأكد مف تكافر البنكد التالية :

المكافحة األكلية لجميع  التأكد مف تكافر أجيزة يجب تحديد نقاط التجمع الخاصة بكؿ مبنى .  

التأكد مف تكافر األدكية كالميمات كاألدكات  أنكاع الحرائؽ كأف تككف صالحة لالستخداـ الفكرم . 
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التأكد مف تكافر مخارج كأبكاب الطكارئ الكافية ككافة  الطبية الالزمة لعمميات اإلسعافات األكلية . 

ؿ شاغمي المبنى عمى مسالؾ اليركب كمخارج المكحات اإلرشادية التي تسيؿ عمميات اإلخالء كتد

 الطكارئ كنقاط التجمع .

 رابعان : التجارب كاالختبارات

إعداد سيناريك لالزمة كالبدء في تنفيذه باستخداـ نقاط اإلنذار المبكر كمراقبة ردة الفعؿ لمفرؽ 

تنسيؽ المباشر المشكمة إلدارة األزمة كسمكؾ كتصرفات شاغمي المبنى أك الكمية كذلؾ مف خالؿ ال

بيف الجيات المختصة بالجامعة كالجيات المعنية بالمحافظة مثؿ الدفاع المدني كالحريؽ ككزارة 

 الصحة .. الخ .

 

  خامسان : تقييـ النتائػػػػػػػػػػج

تحميؿ كتقييـ مستكل أداء فريؽ إدارة األزمة كاألخطاء التي كقعت لمكقكؼ عمى أكجو القصكر بيا 

  يظير مف مشكالت لكضع الحمكؿ العاجمة ليا لتالفييا مستقبالن . كاالستفادة مما قد

  الخالصة

عند نشكب حريؽ داخؿ مكقع العمؿ يجب أف يككف ىناؾ تصرؼ سريع كفعاؿ كآمف لمخركج مف  -

ـ ىذا الفريؽ  المبنى كيجب أف يككف في كؿ مبنى فريؽ معد لمطكارئ يترأسو أحد المكظفيف كمف ميا

تكجيو بقية المكظفيف الى الخركج مف المبنى بسرعو كمف أقرب المخارج، تحديد مكقع الخطر ك 

كالتأكد مف خركج الجميع قبؿ مغادرتيا المبنى، كمف ثـ التجمع في منطقة التجمع المتفؽ عمييا 

مسبقان كالتأكد مف كجكد الجميع، كاليسمح بعدىا ألحد بالرجكع الى مكقع الخطر اال بعد األذف مف 

 كذلؾ بعد التأكد مف عدـ كجكد مخاطر. الشخص المسؤكؿ.
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في حالة الطكارئ عمى كؿ شخص في المبنى أف يككف سريعان في إستجابتو كيؤمف منطقتة قبؿ  -

غالؽ إسطكانات الغاز.  الخركج منيا مثؿ إطفاء األجيزة كا 

مف الضركرم كجكد خطة كاضحة كسيمة لألخالء أثناء حكادث الحريؽ كاليكتفى بكجكدىا بؿ  -

 أف يدرب عمييا جميع العامميف. يجب

كما يجب إف تحتكم الخطو عمى رسـ لممكقع يبيف فيو مكاقع األبكاب كالشبابيؾ كالممرات  -

كالساللـ. مع مالحظة أف المصاعد الكيربائيو قد تأخذؾ الى مكقع النار بدالن مف اليركب منيا 

 باالضافة الى أمكانية تأثرىا بالحريؽ فتككف حبيسان فييا.

ـ خارجي  - يجب اال تكضع ىذه المصاعد ضمف الخطة مطمقان كالبد مف دراسة الحاجة الى كجكد سم

لإلخالء اذا كاف المبنى متعدد األدكار ، كالتأكد مف أف المسار الذم يتخذ لألخالء سميـ كآمف كخاؿ 

 مما يعيؽ سرعة الحركة. كاف تككف الشبابيؾ سيمة الفتح.

) عمى األقؿ ( لالخالء مف كؿ مكتب خاصة المكاقع التي يكثر يجب اف تشمؿ الخطة طريقتيف  -

فييا عدد العماؿ. مع تحديد مكقع لمتجمع لمتأكد مف كجكد الجميع بدكف إصابات كالبد أف يكضح 

ـ األطفاء كالعياده كاألمف يجب أف تككف معمكمو لدل الجميع، كمكتكبو  ـ ىكاتؼ أقسا في الخطة أرقا

 ستخداميا عند الحاجو.في مكقع بارز كي التنسى ال

اذا كاف الشخص في كضعيو تمنعو مف مغادرة المبنى نظران لمحاصرة النار فعميو أف يمجأ الى  -

مكتب لو نافذه الى الخارج كيغمؽ الباب جيدان كيحاكؿ كضع قطعة قماش حكؿ الباب كي الينفذ 

 الدخاف اليو كيقؼ بجانب النافذه كيطمب المساعده.

 

 


