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  مفهىو إدارة أالزماث

انًحبفظخ عهٗ األصٕل ٔيًزهكبد ”أٔسدد انًٕعٕعخ اإلداسٚخ رعشٚفبً إلداسح أالصيبد ثؤَٓب: 

انًُظًخ، ٔعهٗ قذسرٓب عهىٗ رحيٛىا اإلٚىشاداد، كىزنم انًحبفظىخ عهىٗ األفىشاد ٔانعىبيهٍٛ ثٓىب 

، عهٗ انًُظًخ ضذ انًخبطش انًخزهفخ، ٔانعًم عهٗ رغُت انًخبطش انًحزًهخ أٔ رخفٛف أصشْب

 .، ْٔىىزا ُٚقجىىا أٚلىىب عهىىٗ انذٔنىىخ ٔاداسارٓىىب“فىىٙ لبنىىخ عىىذو انىىزًكٍ يىىٍ رغُجٓىىب ثبنكبيىىم

ٔٚغىىذ انعذٚىىذ يىىٍ انجىىبلضٍٛ أٌ اداسح أالصيىىبد ْىىٕ عهىىى ٔفىىٍ اداسح انزٕاصَىىبد ٔانزكٛىىف يىى  

انًزغٛشاد انًخزهفخ ٔثحش آصبسْب فٙ كبفخ انًغبالد، ًٔٚكٍ انيٕل أٚلب ثؤَٓب عًهٛىخ اإلعىذاد 

ٔانزيىىذٚش انًىىُظى ٔانًُىىزظى نهًلىىكلد انذاخهٛىىخ ٔانخبسعٛىىخ انزىىٙ رٓىىذد ثذسعىىخ خقٛىىشح عىىًعخ 

ًٔٚٛض انًفكشٌٔ ثىٍٛ عىذد يىٍ انًحىقهحبد انًزعهيىخ ثبألصيىخ يضىم انًلىكهخ  .انًُظًخ ٔثيبئٓب

 . فهٛغذ كم يلكهخ أصيخ ، ٔاٌ كبٌ نكم أصيخ يلكهخ ٔانكبسصخ،

 أزمت أو مشكهت

ٔنكىٍ  ٔقىذ ركىٌٕ يلىكهخ كجٛىشح، نكٍ ال ًٚكٍ لهٓىب فزحىجأ أصيىخ،انًلكهخ قذ ركٌٕ صغٛشح ٔ

يٍ انًًكٍ انزغهت عهٛٓب يٍ خلل عٓذ يعيٕل، أيب ارا رعيذد األيىٕس أٔ ٔصىهذ انىٗ طشٚىا 

 .يغذٔد عُذئز َكٌٕ ثحذد أصيخ

األصيخ ثٓىزا انًعُىٗ ْىٙ عجىبسح عىٍ يلىكهخ يعيىذح ٚجىذٔ اٌ لهٓىب أيىش  ىجّ يغىزحٛم ثىبنقش  

 .( ا عُىىذيب َكىىٌٕ ثحىىذد يلىىكهخ راد أثعىىبد َفغىىٛخ أ اعزًبعٛىىخ أ اقزحىىبدٚخانزيهٛذٚىىخ ه ْىىز

اعزخذيذ كهًخ أصيىخ أٚلىب فىٙ انًغىبل انقجىٙ عُىذيب ٚزحىذس األطجىبة عىٍ أصيىخ قهجٛىخهيضل  

ْٔىٙ ا ىٓش األصيىبد انحىحٛخ عهىىٗ انىشجى يىٍ ٔعىٕد أصيىىبد أخىشٖ راد ٔعىّ صىحٙ عُىىذ 

ألَٓب رؤرٙ فغؤح أ عهٗ جٛش اَزظبس أ سثًب ألَٓب  اإلَغبٌ ، ٔنكٍ األصيخ انيهجٛخ َبنذ  ٓشرٓب

ركٌٕ ييزشَخ ثًلبعفبد يؤعبٔٚخ ٔركىٌٕ دسعىخ انخقىش فٛٓىب يشرفعىخ ٔيٕاعٓزٓىب ثبألعىبنٛت 

انعبدٚىىخ جٛىىش يغذٚىىخ ، ٔ ثبنزىىبنٙ رحىىجأ أصيىىخ رحزىىبط انىىٗ رلىىبفش انغٓىىٕد ٔانغىىشعخ ٔانذقىىخ 

 . ٔانًٓبسح فٙ يعبنغزٓب

  إدارة األزماث

األصيبد فٍ صعت ، فعُذيب ٚحىذس يىب ال َزٕقعىّ ، َزغىبةل كٛىف َٕاعىّ انًٕقىف رعزجش اداسح 

 .ٔاأللذاس انزٙ نى َخقط نٓب

ٔٚعزجىىش  ًٔٚكىىٍ انيىىٕل اَىىّ ال ًٚكىىٍ اخزجىىبس أ٘ اداسح اخزجىىبسا عٛىىذا اال فىىٙ يٕاقىىف األصيىىبد،

فىبة نزا َشٖ اَّ ال ٕٚعذ ثذٚم نٕعٕد أ خبص أك انًُلآداإلَغبٌ أْى يٕسد فٙ انًُظًبد أ 

إلٚغىبد انحهىٕل انغزسٚىخ نحىم انًلىبكم  نذٚٓى خجشاد عبنٛخ رًكُٓى انزحشف ثغشعخ ٔعذاسح،

  انُبعًخ عٍ األصيبد

ٚغت عهٗ انًذٚش انزٕعّ يجب شح انٗ انعبيهٍٛ فٙ انًُلؤح أٔ انًئعغىخ ٔريىذٚى خقىخ األصيىبد 

انحهىىىٕل  نٓىىى طبنجىىب نىىىذعى كىىم فىىشد يىىىُٓى، ٔعهٛىىّ أٌ ٚىىىذسة انعىىبيهٍٛ يعىىّ الخزجىىىبس ٔاقعٛىىخ

ثحٛش ٚزعٕد انعبيهٌٕ ثًىشٔس انٕقىذ عهىٗ انزعبيىم يى  األصيىبد ثبعزجبسْىب الىذ  انًٕضٕعخ،

  .يٕاقف انعًم انعبدٚخ
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اٌ أصيىىخ اإلداساد انعشثٛىىخ ْىىٕ عىىذو رجُىىٙ اداسح األصيىىبد ٔرفعٛهٓىىب كؤلىىذ انحهىىٕل انغزسٚىىخ 

انعًهٛخ انًُٓغٛخ قجم ٔأصُبة كزنم عذو رؤصٛم  ٔانًًٓخ نهًُظًخ فٙ انعبنى انعشثٙ اال فًٛب َذس،

 .انزعبيم ي  األصيبد

 : وبىاءا عهيه ، فئوه يمكه انقىل أن هىاك وىعان مه انمىظماث

 يُظًبد يغزٓذفخ نألصيبد Prone crisis  

 ٔأخشٖ يغزعذح نًٕاعٓخ األصيبد Crisis Prepared. 

خبصىىخ فىىٙ انًغىىبل اٌ انًُظٕيىىخ انزكبيهٛىىخ ًٚكىىٍ أٌ ريىىذو انغىىُٛبسٕٚ األيضىىم إلداسح األصيىىبد 

انُفغٙ ٔرهم انًُظٕيخ انزٙ رعزًذ عهٗ ركبيم انغهٕك اإلَغبَٙ ٔاعزًبدِ عهٗ ثعلّ انىجع  

يضىىم انًىىئيٍُٛ فىىٙ ” يضهًىىب ٚعزًىىذ انغغىىى فىىٙ كبفىىخ أعلىىبئّ يحىىذقب نهحىىذٚش انُجىىٕ٘ انلىىشٚف

رٕادْى ٔرشالًٓى كًضم انغغىذ انٕالىذ ارا ا ىزكٗ يُىّ علىٕ رىذاعٙ نىّ عىبئش انغغىذ ثبنغىٓش 

ٚعزًىذ عهىٗ  َٔفظ األيش ًٚكٍ قٕنّ فىٙ انظىٕاْش انُفغىٛخ ٔاالعزًبعٛىخ كىم ركبيىم،” حًٗٔان

 ثع  ٔال ًٚكٍ اٌ ُٚفشد عبَت يٍ انغٕاَت ثبالعزيلنٛخ انًقهيخ أ االكزفبة انزارٙ

 وظاو إدارة األزماث

 أٔسد عذد يٍ انجبلضٍٛ خًظ يشالم نُظبو اداسح األصيبد، ْٙ

  :ٔرعُٙ رلخٛص انًئ ىشاد ٔاألعىشاا انزىٙ رُجىق ثٕقىٕ  اكزلبف ا بساد اإلَزاس

 .أصيخ يب

  االعزعذاد ٔانٕقبٚخ: ٔرعُٙ انزحلٛشاد انًغجيخ نهزعبيم يى  أالصيىخ انًزٕقعىخ، ثيحىذ

 .يُ  ٔقٕعٓب أٔ اقلل آصبسْب

  الزٕاة األضشاس: ٔرعُٙ رُفٛز يب يخقط نّ فٙ يشلهخ االعىزعذاد ٔانٕقبٚىخ ٔانحٛهٕنىخ

 .ٔاَزلبسْبدٌٔ رفبقى األصيخ 

  ّاعزعبدح انُلبط: ْٔٙ انعًهٛبد انزٙ ٚيٕو ثٓب انغٓبص انزُفٛز٘ نغشا اعزعبدح رٕاصَى

 .ٔييذسرّ عهٗ يًبسعخ أعًبنّ االعزٛبدٚخ، كًب كبٌ يٍ قجم

  اإلفبدح أٔ انزعهى: ٔٚعُٙ ثهٕسح ٔٔض  انلٕاثط نًُ  ركىشاس يضىم ْىزِ األصيىخ، ٔثُىبة

ٖ عبٍل يٍ انغبْضٚىخ فىٙ انًغىزيجمم كًىب خجشاد يٍ انذسٔط ٔانزغشثخ نلًبٌ يغزٕ

الثذ يٍ اإلفبدح يٍ رغبسة انًُظًبد ٔانذٔل األخشٖ انزىٙ يىشد ثؤصيىبد ٔانٕعىبئم 

 .انزٙ اعزخذيزٓب

 

اٌ أ٘ لم أٔ يٕاعٓخ ألٚخ أصيخ ْٕ فٍ اإلداسح انعهًٛخ نلصيىخ يعزًىذاً عهىٗ انيىٕاٍَٛ 

جٛىىىش انلىىىشعٛخ فىىىٙ ٔاألَظًىىىخ انُبفىىىزح، ٔاالثزعىىىبد عىىىٍ انقىىىش  جٛىىىش انًلىىىشٔعخ ٔ

يٕاعٓزٓب، ٔقذ ٚزقهت فشا انيبٌَٕ كؤعبط نحم أصيىخ يىب، نكىٍ ْىزا انغىشا ٚغىت 

أٌ ال ٚزخز كزجشٚىش العىزخذاو انيىٕح انغب ىًخ، أٔ اَزٓىبك ليىٕ  اإلَغىبٌ أٔ األضىشاس 

 .االقزحبدٚخ ٔانغٛبعٛخ جٛش انًجشسح

 :فريق إدارة األزماث

ٚزفا انجبلضٌٕ ٔانًخزحٌٕ أٌ أٚىخ أصيىخ رزقهىت فشٚىا عًىم إلداسرٓىب، ٔالثىذ أٌ ًٚضىم أعهىٗ 

عىىهقخ، الٌ األصيىىخ رزقهىىت سدٔد فعىىم جٛىىش ريهٛذٚىىخ ييٛىىذح ثلىىٛا انٕقىىذ ألٛبَىىب، ٔضىىغٕط 
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انًٕقف، ٔطشٚيخ فشٚا انعًم أكضش انقش   ٕٛعبً ٔاعزخذايبً نهزعبيم ي  األصيىبد، ٔالثىذ أٌ 

يٍ انخجشاة فٙ يغبل اخزحبص األصيىخ ٔفىٙ انًغىبالد انًخزهفىخ األخىشٖ ٚلى انفشٚا عذداً 

 .انزٙ نٓب علقخ ثبألصيخ

 انمفهىو انياباوي نمعانجت األزماث

انًفٕٓو انٛبثبَٙ فٙ يعبنغخ األصيخ ٚيٕو عهٗ أعبط أٌ األ خبص انيشٚجٍٛ نلصيخ ْى األقىذس 

نلىشكبد انٛبثبَٛىخ َٔظىبو انذٔنىخ عهٗ لهٓب أٔ رىٕفٛش انحىم انًُبعىت نٓىب، ٔعهٛىّ َىشٖ يعظىى ا

و االعزًبعىىبد ٚزغىىّ َحىىٕ انليشكضٚىىخ فىىٙ عًهٛىىخ ارخىىبر انيىىشاساد، كًىىب أَٓىىب رفلىىم اعىىزخذا

، ٔٚقها عهٗ ْزا انُٕ  يٍ االعزًبعىبد ثحهيىبد انغىٕدح، ٔانزىٙ رعزجىش كٕعٛهخ نحم األصيبد

 .حهٛهٓبثذٔسْب ٔالذح يٍ انًٓبو انًغزخذيخ فٙ رحذٚذ األصيبد ٔانًلبكم ٔكٛفٛخ ر

 دور انتخطيط انجيذ في حم األزماث

ٚعزجش انزخقٛط يزقهجب أعبعٛب فٙ عًهٛخ اداسح األصيىخ، فجغٛىبة انيبعىذح انزُظًٛٛىخ نهزخقىٛط ال 

ًٚكٍ يٕاعٓخ األصيبد، ٔثبنزبنٙ رُٓٙ األصيىخ َفغىٓب ثبنقشٚيىخ انزىٙ رشٚىذْب ْىٙ أٔ انيىبئًٌٕ 

 .خغبئش عغًٛخثٓب ال ثبنقشٚيخ انزٙ رُزٓٙ ثلكم قبََٕٙ ٔثذٌٔ 

هكبفخ انًخبطش  لٍٛ كزىت:  نيذ نخص عٛش٘ عٛكٛزش أًْٛخ رخقٛط اداسح األصيبد فٙ كزبثّ

ال رخزجش أٚخ اداسح اخزجبساً عٛذاً اال فٙ يٕاقف األصيبد فٛغت عهٗ انيٛبدح انزٕعّ يجب شح انىٗ 

ٌ رىذسة انعبيهٍٛ فٙ يئعغبرٓى ٔريذٚى خقخ األصيبد نٓى طبنجخ دعىى كىم فىشد يىُٓى ٔعهٛٓىب ا

انعبيهٍٛ يعٓب الخزجبس ٔاقعٛخ انحهٕل انًٕضٕعخ ثحٛىش ٚزعىٕد انعىبيهٌٕ ثًىشٔس انٕقىذ عهىٗ 

 .انزعبيم ي  األصيبد ثبعزجبسْب الذ يٕاقف انعًم االعزٛبدٚخ ٔال ٚشكضٌٔ عهٗ األصيخ رارٓب

 دور انتىبؤ انىقائي في حم األزماث

يٍ خلل اداسح عجبقخ رعزًذ انفكش انزُجئىٙ  فٙ عًهٛخ اداسح األصيخ ال ثذ يٍ رجُٙ انزُجئ انٕقبئٙ

االَزاس٘ نزفبد٘ لذٔس أصيخ يجكشاً ٔرنم عىٍ طشٚىا صىٛبجخ يُظٕيىخ ٔقبئٛىخ ييجٕنىخ رعزًىذ 

عهٗ انًجبدأح ٔاالثزكبس ٔرذسٚت انعبيهٍٛ عهٛٓىب، ال أٌ َُزظىش ٔقىٕ  األصيىخ انًزٕقعىخ ٔرشكٓىب 

 .ذ فٕاد األٔاٌلزٗ رحذس إلٚغبد انحهٕل، أٔ االَغًبط ثذساعخ لهٓب ثع

 مارا وفعم عىذما وىجه أزمت

 :عهُٛب اٌ َغؤل أَفغُب ي  كم أصيخ عذدا يٍ األعئهخ يضم

 يزٗ : يزٗ لذصذ األصيخ ؟ يزٗ عهًُب ثٓب ؟ يزٗ رقٕسد أثعبدْب ؟! 

 يٍ: يٍ عجت األصيخ ؟ يٍ انًغزفٛذ يُٓب ؟ يٍ انًزلشس يُٓب ؟ يٍ انًئٚذ نٓب ؟ 

  انخ…؟ يٍ انز٘ ٕٚقفٓب ؟ يٍ انًعبسا نٓب ؟ يٍ انًغبَذ 

 ٛىىىف: كٛىىىف ثىىىىذأد األصيىىىخ ؟ كٛىىىف رقىىىىٕسد ؟ كٛىىىف عهًُىىىب ثٓىىىىب ؟ كٛىىىف رزٕقىىىىف ؟ك 

 كٛف َزعبيم يعٓب ؟

   نًبرا: نًبرا ظٓشد األصيخ ؟ نًبرا اعزفحهذ ؟ نًبرا نى رزٕقف ؟ نًبرا َحبسثٓب ٔال َزشكٓب

 نحبنٓب ؟

 نٗ أٍٚ ٚزغّ انخقش؟أٍٚ: أٍٚ يشكض األصيخ ؟ انٗ أٍٚ عزًلٙ ؟ أٍٚ يكًٍ انخقش؟ ا 
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ْزِ األعئهخ رحزبط انٗ اعبثبد ٔيٍ خلل ْزِ اإلعبثبد َل  انغُٛبسٕٚ انًُبعت نهزعبيم يى  

 :ٔانغُٛبسٕٚ ٚغت اٌ ٚل  فٙ االعزجبس األثعبد انزبنٛخ ،األصيخ

 ٙأ٘ ثًب ٚزلًُّ يٍ اعزخذاو نهزاكشح ٔاإلدساك ه انٕعٙ   ٔانخٛبل هانٕعٙ : انجعذ انًعشف

  انًعزًذ عهٗ انزاكشحاإلثذاعٙ 

 َٙٔخبصخ انغٕاَت انذافعٛخ انًحشكخ نلصيخ ٔانذٔاف  انًئدٚخ انزٙ رٕقفٓب: انجعذ انٕعذا. 

 ٙأ٘ انًزعها ثبنًغزً  ٔاإلعلو ٔاالقزحبد ٔانغٛبعخ ٔكم يب ًٚكٍ اٌ : انجعذ االعزًبع

 مٚئصش أ ٚزؤصش ثبألصيخ

 ٙيًبسعبد راد اٚيب  يعٍٛ ، َٔزبئظ عهٗ ْٕٔ كم يب ٚزى يٍ  : انجعذ انزعجٛش٘هانغًبن

ٔيٍ خلل رفعٛم ْزِ األثعبد فٙ  قذس يٍ االرٖ نهًزلشسٍٚ ٔانًزعخ نحبَعٙ األصيخ،

رزحٕل األصيخ انٗ يغشد يغًٕعخ  ايكبٌ اإلعبثخ عهٗ انزغبإالد انًقشٔلخ عٍ األصيخ،

 .يٍ انًلكلد انحغٛشح ًٚكٍ انزعبيم يعٓب

 لعملعناصر خطة إدارة األزمات في ا

يمكننلخطة نندخ يننرةخارزمةخزن منندخزلخرقننكنخزطظننمنخاننيلخنظننفخ مننلخزطمنن ز  يلخ نن خننن   خ

زط  زمئخ م خيهررخصنرهمخ سالمرهم.خملخم فن مخر ن م،خيخيمكنلخ لخيكن لخ ن مالخن سنم خ

  خزطنظ فخ لىخقمكركخ  خإ ا مه خ لىخزاغالنخ.خ  ري ندخطنكطكخه ن كخ سنا يخك ينمةخ مز خ

 كننن   خزطنك ميننندخرلرمنننرخ لنننىخة ننن خإرزمةخزن مننن  يخ  هنننمخزلخزطمنننرزماخ زطقنننمك  خ زط

 ضم مةخ ضعخة هخطريه خ ميعخزطل  صمخزطظل طدخ.

 التخطيط المسبق :   .1

معخارزيدخزن مدخ خ ق خطلار خ  خ ضعخة دخارزمره خ ز سر  ادخطه .خي اغ خ لخيك لخطريكخ

زن مد.خنن  نخمدنرم خخا طظلنخة دخمكر ادخ  خمك لخملم فخ سرةرزمه خاسم هخ  رخنر ث

رنريرخ ،خ  عخملخز  م  خزطر خقرخر قأخ خرؤ مخ لىخ ملكيخمنلخ قن عخك م ندخ ايليندخإطنىخ

ك م هخقةصيد.خ يمكلخطردييمخمظصنخطلمة  مخزطمنرملدخزلخيل  خزطظمنخايلخز سنر  ادخ ن مزخ

  ز سر  ادخالرخ  ز خز  زل.

 شجرة التنظيم واالتصاالت :   .2

يخس فخ خيك لخطريكخزط ق خطملم دخملخينر جخزلخيرصمفخ كيفخ ملخ  رم خرفهمخزن مد

 خمسناد يخكمن خي نيخ لخزينر جخز رص نخامل.خي يخر  يمخهكهخزطملل من  خ زلخيرةنكخزطدنمزم

ركننن لخهنننكهخزطملل مننن  خم  ننن رهخ ننن خة ننندخإرزمةخزن مننن  .خ خر ضننن خقننن مةخزطر فنننيمخ

زطمؤسسد.خ لىخسناينخزطم ن نيخمنريمخيلخطم ز هخزن مدخرزةنخيطيلخزطمئيس  ز رص   خزطمسؤ

زطم زمرخزطاقميدخطلقمكدخيك لخمسؤ  خ لخزة ن مخمنريماخزطقنمكدخاننر ثخزن منديخ خكننخ

مريمخيك لخمسؤ  خ لخزة  مخمئيسنهخما قنمةخا ن مند.خمنلخزطمهنمخا ط سنادخطقن مةخزطر فنيمخ

ضخزلخ ز رص   خزلخرك لخ   زخملخة ندخإرزمةخزن مندخطكن خيلنمفخزط مينعخامنلخزطمظرنم

 يرصل زخ  خن   خزط  زمئ.

 : المحتملةتحديد األزمات  -3

ي نيخ لخرنننررخة ندخإرزمةخزن منندخم م  نندخمر   ندخمننلخزن منن  خزطمنرملندخزطرنن خيمكننلخ لخ

رنرثيخم نخزن م  خزطايئيدخ زن م  خزطرك  ط  يديخ  من  خزطم نرأخ  خزطةرمنديخ  خزن من  خ

ة نندخإرزمةخز  مننهخة نن ز خم ز هرهنن خخزطم طينند.خطكنننخ  منندخمنننررةيخي ننيخ لخيكنن لخرزةنننخ

زن مندخ ظدخطأل مد.خي يخ لخرم نخاه خة دخ منخمعخكنخمسنر ايخر زكيخزطمسر ي  خزطمةرل

كم خه خزطن نخمعخم خرر لاهخزن مندخزطنن رة,خ لخخ لىخ   نخمنر رخ خرضملخة دخزسر  اد,
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اسي .خي اغ خر ميعخزن م  خمل خنسيخ  عخزطلالقدخز خزطرقن اهخاين همخانينثخخةنله خ  خزطل ر

  م  خ.يمكلخ لخر ضعخاسه طدخ  خة دخإرزمةخزن

 خطوات الوقاية : -4

ة دخ يرهخارزمةخزن مدخرقمنخة ن ز خرظصنيليهخيمكنلخزرة كهن خمنلخ  ننخر  نيخزن من  .خ

.خ يمكنلخ لخزطمنرملندزطة ندخام نمرخرنرينرخمةرلنفخزن من  خخ ن  يمكلخر  يمخقسمخزط ق يدخ

خ,خ  هنن رخزطمصننريخ رديننيمخزطمةنن  ميخ زطرظرنني زطم ري ينندخزطممز لنندرقننمنخ  قنن دخزط ق ينندخ

  ررمييخزطم فظيلخ لىخسم هخز سر  ادخطأل م  .خزطمظ  ئ

 الضوابط والتوازنات : -4

ة ندخإرزمةخخانه منديخ نقلخقسنمخزطضن زا خ زطر ز  ن  خزنم عخنر ثخ  رم خ خيرمخزطرمكلخملخ

رسم خطكخارنريرخم خإكزخك  خقرخزرال خك  دخزطام ر ك   خزطمنررةخخةزن م  خزطة صخا طم قأ

طالسننر  ادخطأل منند.خالننضخ   صننمخزطضنن زا خ زطر ز  نن  خ نن خزطد ئمنندخرتفهننمخإكزخكنن لخقننرخرننمخ

طيلخ نلخ  خ  خإكزخرنمخز رصن نخا طمسنؤ ن إة  مخ ميعخزطم فظيليخإكزخك لخقرخرمخزةنال خزطا  ي 

 ق خزن مديخز كخ خرميرخ لخر سىخقيئ خكز خ هميد.ز سر  ادخطل  زمئخ.ا طرأكيرخ  خ 

 قائمة الموارد : -5

ي يخ لخيك لخطريكخ  خة دخإرزمةخزن م  خق ئمندخطلمن زمرخمنعخ سنم  خ ملل من  خز رصن نخ

طألقة صخزطكيلخقرخرنر جخطل ص نخزطيهمخسميل خ  خن طدخزط  زمئ.خهكهخزطمصن رمخيمكنلخ لخ

خد ز سننل فخ زطقننم خة خزط  ننرخزطم نن  ئزطمري نند,خخ نن ررننمز مخمننلخمقننمخهنن رفخقننمكدخزطمينن هخ

  ملل م  خز رص نخا سيلهخ دنخقرخرك لخم ل ادخط دنخملرز خز خزطل مليل.

 تقييم االحداث : -6

ةالنخزن مديخقرخيك لخطريكخمينخطلرمكي خ لىخم عخزطم يرخمنلخزطضنمميخ طكنلخرنرن جخ يضن خ

زطمهمندخإطنىخقنةصخز خزقنة صخخإطىخ همخم خرسايخ ن خزن مند.خة رنكخي نيخ لخر كننخهنكه

م   نخاهمخيمك همخزطرندينخ  خمراخزطضممخ م خرسايخاه.خهكزخيمكلخ لخيس  ركخ لىخزرة كخ

خ ن ه ن كخ ن  خمهنمخخقمزمز خاقألخكيظيدخزطرنمكخإطىخزنم مخ ر  يخزط ق عخ  خ  مدخ سن  .

منلخزط ز يندخزطة دخزط يرةخارزمةخزن م  خي  نخزطن زرثخزطر خنر  خ ردنريمخردينيمخطألننرزثخ

 كيفخ  ط  ,خ كيفخ ننررخ هن رخخز سرمزري يد.خ خي  ق خقسمخزطردييمخكيفخس   خزنم مي

 رنسيلخزطفم فخطضم لخزلخزن مدخطلخركممخ  خزطمسردان.

 لماذا يجب على المنشأة ان تهتم بكل من إدارة استباقية وتفاعلية لألزمات؟

 ضمزمخرزةليدخ ة م يدخة يمةخطقمكرك.خخ  زن مدخه خنرثخغيمخمر قعخيمكلخ لخيرسايخ

انكمخ ايلره يخملخزطصليخزطر اؤخز خزطرة ي خطأل مديخ ه خزطسايخ  خزلخك يمخملخزطم قآ خ

  ننرخنننر  ه خ.خزطرننرزايمخزط ق ئينندخ خردنننخ همينندخ ننلخكيظيننهخخديك  نن زخغيننمخمسننرلريلخطلم ز هنن

زطلن مليلخسنيك لخمرخ للهنمخزطرظ  نخمعخزن مد.خمعخ   رخة  خ ق ئيديخيمك كخزطرأكرخملخ لخ

 م  سيخ س فخيس  رخكطكخقمكركخ لىخردلينخزطضمم.

 

 


