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 بني التخطيط وإدارة األزمات حنن

 4102ٌٗبٗش  42 :فٖ رشٗذٓ أخجبس الخل٘ذ تبسٗخ الٌطش

 ثملن: الذوتَس صوشٗب خٌزٖ

 

ال تَرذ هإسسٔ فٖ الذً٘ب ٍال دٍلٔ ٍال فشد ئال هشت ػلِ٘ أصهٔ هؼٌ٘ٔ، 
أصهبت التػبدٗٔ أٍ ًفس٘ٔ أٍ حتى س٘بس٘ٔ، تله األصهبت سَاء وبًت 

ئى سدٍد أفؼبل تله األرْضٓ تختلف هي رْٔ أى ًمَل ٍهي ًبفلٔ المَل 
فجؼض الوإسسبت تٌْبس ٍثؼضْب تسبٗش ٍهي هَلف ئلى آخش، ئلى أخشى، 

ّزُ األصهٔ ٍٗوىي ثؼذّب أى تمف ػلى سرلْ٘ب ٍلىٌْب تتلىأ، ٍثؼض 
الوإسسبت تستف٘ذ فؼالً هي تله األصهبت ل٘س رله فحست ٍئًوب 

غػبًْب ئلى فشػْب األسبسٖ تمَْٗب ٍٗطذ ػَدّب ٍثبلتبلٖ تطذ أ
 فتمَى الطزشٓ ولْب حن توذ أػٌبلْب ئلى الطوس ٍّٖ هجتسؤ.

ٍػلى الشغن هي أى األصهبت ٍالغ ٍتمغ ث٘ي الفٌ٘ٔ ٍاألخشى ئال أًِ ٗوىي 
تلزأ  تفبدْٗب ٍالذٍساى حَلْب لَ استغبػت تله الوإسسبت ٍالذٍل أى

سٓ األصهبت. لٌحبٍل هْو٘ي، ٍّوب: التخغ٘ظ ٍٍضغ ثشًبهذ إلدائلى أهشٗي 
 أى ًتؼشف ػلى ّزُ األهشٗي ٍلَ ثػَسٓ هجسغٔ.
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 التخغ٘ظ

أٍ الوإسسٔ أٍ الزٕ ٌٗمل الوشء  الٌطبطأًِ  – ثجسبعٔ –التخغ٘ظ ٗؼشف 
غوح فٖ الَغَل ئلِ٘، ٍرله هي خالل تالحبلٖ ئلى هب  بهي ٍضؼْالذٍلٔ 

 االستؼبًٔ ثبلخغظ ٍالجشاهذ الوحذدٓ سلفًب.

 فَائذ ػذٗذٓ، ٍٗوىي تلخ٘ػْب فٖ ثؼض الٌمبط التبل٘ٔ:لتخغ٘ظ ٍل

 ٗحذد االتزبُ ٍٗحفض ػلى التفى٘ش الوستمجلٖ.  -1
َس٘لٔ سثظ ث٘ي الوزَْدات وٌٗسك الوزَْدات ٍٗؼول   -2

 ٍالتغلؼبت.
َٗفش الوؼبٗ٘ش ح٘ج أًِ ٗحذد هؼبٗ٘ش ٍأدٍات ٗوىٌْب ل٘بس   -3

 التمذم الزٕ تحشصُ.

أٍ الذٍلٔ َٗضح هؼبلن الغشٗك ف٘سبػذ ػلى تحذٗذ هب ٗشٗذ الوشء   -4
 فؼلِ ٍالَغَل ئلِ٘.

ػلى أّجٔ االستؼذاد للتؼبهل هغ  بف٘زؼلْأٍ الذٍلٔ ٗزْض الوشء   -5
 الظشٍف ٍالوطىالت الغبسئٔ.

ٗىطف الَضغ ٍٗؼغٖ غَسٓ ٍاضحٔ لى٘ف٘ٔ التفبػل هغ الوْبم،   -6
 ٍاألًطغٔ الوختلفٔ.

ٗحفض الوشء ٍٗذفؼِ ئلى األهبم، ٍٗمَد خغى ئلى أػلى، ٍٗشفغ هي   -7
 .الشٍح الوؼٌَٗٔ، ٍٗحسي سؤى ٍالؼاللبت هغ اٙخشٗي

ووب ٍتىطف لٌب الىخ٘ش هي أدث٘بت اإلداسٓ أّن هضاٗب التخغ٘ظ فٖ الٌمبط  
 التبل٘ٔ: 
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 عشٗمٔ ػمالً٘ٔ ٍهٌتظؤ لػٌغ المشاسات ٍحل الوطىالت. -1
 وؼشفٔ ٍالوْبسٓ، هغ تَف٘ش األدٍات الوالئؤ.ٗزوغ ث٘ي الخجشٓ ٍال  -2
ٗسبػذ فٖ سسن الػَسٓ الوستمجل٘ٔ ثوب فٖ رله الوخبعش   -3

 ٍالوطبول.

 ٗؼ٘ي فٖ هؼشفٔ فشظ الٌزبح ٍهػبدس الخغش.  -4

 ٗسبػذ ػلى ٍغَل هحغبت ًبرحٔ فٖ الح٘بٓ.  -5

 ٗحفض ػلى التفى٘ش فٖ الوستمجل ثلغٔ الحمبئك ٍالجشاّ٘ي.  -6

 ثبلوستمجل ثطىل لَٕ. ٔهتحىولٔ أٍ الذٍٗزؼل الوشء   -7

 توٌبُ.تٖ تال أٍ الذٍلٔ الوإسسٔٗؼ٘ي ل٘ػجح الوشء   -8

فبلتخغ٘ظ ئرًا ػول هشى ٍهتفتح الزّي ٗحج ػلى التغ٘٘ش ثطىل هستوش، 
، ٍَّ الخغَٓ األٍلى لىل ووب أًِ ٗؼغٖ اًغجبػًب ػي الػَسٓ الوستمجل٘ٔ

ػول ًفىش فِ٘، فوي غ٘شُ ًىَى ٍوأًٌب ًس٘ش هغ أهَاد الجحش هي غ٘ش ّذى 
ٍال دل٘ل، فبألهَاد تأخزًب هي غ٘ش حَل هٌب ٍال لَٓ، تبسٓ ئلى هٌبعك ّبدئٔ 
ٍتبسٓ ئلى هٌبعك هل٘ئٔ ثبلمشٍش ٍاألَّال ٍالوػبئت، ٍٗزت ػلٌ٘ب أال 

٘ٔ ى٘فلِ٘ اللَم ألًٌب لن ًخغظ ًتزهش ٍال ًطتىٖ فٌحي هي ٗلمٖ ػل
 .ًٌطذئلى الوىبى أٍ الطٖء الزٕ الَغَل 

ون هٌب ٗمَم ثؼول٘ٔ التخغ٘ظ لوستمجلِ لزله ٗوىٌٌب أى ًتسبءل 
ٍهستمجل أٍالدُ ؟ ون هي الذٍل لذْٗب فؼالً هخغظ لػ٘ش ٍعَٗل األهذ 

 تس٘ش ػلِ٘ عَال تله السٌ٘ي ؟ 



4 
 

 –ٗي ٗخغغَى لح٘بتْن تط٘ش ثؼض الذساسبت اإلداسٗٔ أى ًسجٔ الز
هي هزوَع الٌبس ولْب، ٍفٖ الَالغ ئى ّزُ الٌسجٔ  %3ال تتؼذى  –األفشاد 

 ّٖ الٌسجٔ الوَرَدٓ فٖ ػبلن الذٍل ٍالوزتوؼبت الذٍل٘ٔ.

ثاغذاس  4112ٍالجحشٗي ٍاحذٓ هي الذٍل التٖ أفشصت رَْدّب فٖ ػبم 
( ٍثؼذ رله ثحَالٖ ػبم 4131 استشات٘ز٘ٔ ٍتخغ٘ظ تحت هسوى )سؤٗتٌب

)االستشات٘ز٘ٔ االلتػبدٗٔ الَعٌ٘ٔ(، ٍػلى أحش رله أغذست  4112إٔ فٖ 
ألضهت هؼظن الوإسسبت ٍاألرْضٓ الحىَه٘ٔ الؼول ٍفك تله 

ٍتَلف الؼول  4100الوٌْز٘ٔ حتى حذحت ثؼض االضغشاثبت فٖ ػبم 
 ثتله االستشات٘ز٘ٔ، أٍ ّىزا أػتمذ.

٘ل ّزٗي اإلغذاسٗي، ٍلىٌٌب ًتسبءل هبرا ٍلسٌب ٌّب ثػذد هٌبلطٔ ٍتحل
ٍاألصهبت  4102حذث لشؤٗتٌب ٍاالستشات٘ز٘ٔ، ًٍحي الَ٘م فٖ ثذاٗبت ػبم 

االلتػبدٗٔ ٍاالرتوبػ٘ٔ تمػف ثبلجالد ؟ ٍلذ هضى ػلى ئغذاس 
سٌَات، فوب وبًت الٌت٘زٔ ؟ ٍالجبلٖ ػلى اًتْبء  7االستشات٘ز٘ٔ حَالٖ 

 الوَاعي هي ول رله ؟الَعي ٍزٌٖ سٌٔ فوبرا سَف ٗ 02الخغٔ حَالٖ 

أى ٗؼبد تم٘٘ن  –حست ػلوٖ الوتَاضغ  –ثبإلضبفٔ ئلى أًِ ٗزت 
االستشات٘ز٘ٔ ٍالخغظ ث٘ي الفٌ٘ٔ ٍاألخشى لوؼشفٔ هذى رذٍاّب ٍهذى هب 
أًزض هٌْب ٍهؼشفٔ أٗي ٍلؼت اإلخفبلبت ٍلوبرا ٍلؼت ٍهب ئلى رله، 

فاى تن فأٗي ّٖ الٌتبئذ، ٍئى لن ٗتن  رله أٍ سَف ٗتن ؟ول فْل تن 
 فلوبرا لن ٗتن ؟
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 ئداسٓ األصهبت

ٗزت ػلى الذٍل ٍالوإسسبت  –حست ػلوٖ الوتَاضغ  –وزله فاًِ 
ٍحتى األفشاد أال ٗىتفَا ثَضغ الخغظ ٍاالستشات٘ز٘بت ٍئًوب ٗزت أى 

ووب أضشًب فٖ همذهٔ  –، فبألصهبت "ثاداسٓ األصهبت"ٗىَى لذْٗب هب ٗؼشف 
رضء هي دٍسٓ ح٘بٓ اإلًسبى ٍالوإسسبت ٍالذٍل، ٍخبغٔ ًٍحي  –الومبل 

ؼ٘ص هؼٌب الىخ٘ش هي تال ًؼ٘ص فٖ ػبلن هغلك ًؼ٘ص فِ٘ لَحذًب، ف
الذٍل ٍالجطش ٍالوإسسبت سَاء وبًت تحجٌب أٍ تىشٌّب، لزله فاًٌب ٗزت 

 أى ًأخز حزسًب ػٌذهب تمغ األصهٔ.

ٍّٖ لحظٔ  ،ًمغٔ تحَل ئلى األفضل أٍ األسَأ أًْبٍتؼشف األصهٔ 
حبلٔ هي . ووب أًْب حبسؤ، أٍ ٍلت ػػ٘ت إٔ ٍغل ئلى هشحلٔ حشرٔ

ػذم االستمشاس تٌجئ ثحذٍث تغ٘٘ش حبسن ٍض٘ه لذ تىَى ًَاتزِ غ٘ش 
الؼىس هي رله لذ تىَى ًَاتزِ هشغَثٔ  ىهشغَثٔ ثذسرٔ ػبل٘ٔ أٍ ػل

ّٖ ًت٘زٔ ًْبئ٘ٔ لتشاون أًْب  . ٍتط٘ش ثؼض الوشارغٍئٗزبث٘ٔ للغبٗٔ
ٗإحش ػلى الومَهبت  ئٍ حذٍث خلل هفبرأهزوَػٔ هي التأح٘شات 

 .الشئ٘س٘ٔ للٌظبم

، "في الذفبع ػي الٌفس"ٍٗؼشف ست٘ف ألجشٗخت ئداسٓ األصهبت ثأًْب 
ٍٗمَل ئى األصهٔ ّٖ رله الحذث السلجٖ الزٕ ال ٗوىي تزٌجِ أًٗب وبًت 

ٗوىي أى ٗإدٕ ئلى تذه٘ش الوإسسٔ أٍ ػلى دسرٔ االستؼذاد ئلْ٘ب، ٍالزٕ 
 األلل ئلحبق الضشس ثْب.
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 خػبئع األصهبت

وخ٘شًا هب حبٍل ػلوبء ػلن اإلداسٓ ٍضغ خػبئع ٍاضحٔ ٍهحذدٓ لألصهٔ 
ٍرله حتى ٗوىي التؼبهل هؼْب ثغشٗمٔ رو٘ٔ ٍفؼبلٔ ًٍبرؼٔ حتى 

ْب ٍالس٘غشٓ ػلْ٘ب، فمذ تن تلخ٘ع خػبئع األصهبت ثٗوىي التحىن 
 ٖ الٌمبط التبل٘ٔ:ف

الوفبرأٓ: ٍأًت تذخل هىتجه فٖ الػجبح ٍلذ ٍضؼت الؼذٗذ هي  .1
الوخغغبت التٖ سَف تمَم ثتٌف٘زّب الَ٘م تتفبرأ أى رْبص 
الحبسَة هؼغل، ٍأى ػبهل الػ٘بًٔ الَ٘م هتَػه غحً٘ب فال 

 َٗرذ لذٗه فٖ الوىتت أحذ ل٘مَم ثتطغ٘ل الزْبص.
ال تؼشف هي الوتسجت أٍ هب ًمع الوؼلَهبت: تمف أهبم الحبسَة  .2

الزٕ تسجت فٖ تؼغ٘ل رْبصن، ل٘س رله فحست ٍئًوب ال تؼشف 
و٘ف تتػشف اٙى، فأًت ال توله إٔ ًَع هي الوؼلَهبت التٖ 

 تسبػذ فٖ حل ّزُ الوطىلٔ.
، ٍتتفبرأ أى الىْشثبء لذ ا الوأصقتػبػذ األحذاث: ٍأًت فٖ ّز .3

الوؼٌٖ ثتضٍٗذ هجٌبن اًمغؼت ػي الوجٌى ولِ، فتتػل ثبلزْبص 
أى الوَلذ الزٕ ٗضٍد "ثبلىْشثبء ف٘مَل له سرل االستؼالهبت 

هٌغمته ثبلىْشثبء لذ أحتشق لزله فاًِ ٗزت أى تتَلغ أى ٗستوش 
 ."ّزا الَضغ لوذٓ َٗه٘ي وبهل٘ي

تطؼش أًه ال تستغ٘غ أى تفؼل ضٖء، ول األهَس فمذاى الس٘غشٓ:  .4
أٍ تىسش الزْبص، أٍ لذ اًملجت ضذن، ػٌذّب ٗوىٌه أى تغضت 

 ي رله الَ٘م التؼس الزٕ أًت فِ٘.ؼتل
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حبلٔ الزػش: ّزا الَضغ الزٕ أًت توش فِ٘ ٌٗؼىس هجبضشٓ ئلى ثم٘ٔ  .5
الوَظف٘ي حَله، فتشاٍدّن هخبٍف أًه سَف تخشد هي هىتجه 

 ٍتطتوْن ٍسثوب تفػلْن هي ٍظبئفْن.
أى ٍأًت فٖ هخل ّزا الَضغ ال ٗوىٌه غ٘بة الحل الززسٕ السشٗغ:  .6

تلزأ ئلى ٍضغ حل سشٗغ ٍرزسٕ لألصهٔ، ّزا ئى استغؼت أى تفىش 
فٖ الَضغ الزٕ أًت فِ٘، ٍلىي ئى توىٌت هي الس٘غشٓ ػلى ًفسه 
فٖ ّزُ الوشحلٔ ف٘وىٌه أى تزذ ثؼض الحلَل التٖ سثوب تؼغ٘ه 
هسبحٔ هي الضهي ٍالحشٗٔ ثح٘ج ٗوىٌه أى تتػشف ٍتجحج ػي 

 حل.
المبئذ حتى ٗتَغل ئلى حل هتأى، ثل ٍلىي األصهبت ال تٌتظش هي 

تْذد ثتذه٘ش سوؼٔ الوإسسٔ فٖ غوضٔ ػ٘ي، ٍسثوب ٗضغش 
المبئذ ئلى اللزَء ئلى الوفبضلٔ ث٘ي ػذد هحذٍد هي الحلَل التٖ 

 ػبدٓ هب تىَى هىلفٔ ألًْب اتخز ػلى ػزل.
 

ٍاٙى لٌم٘س هب الزٕ ٗحذث فٖ الجحشٗي ثوخل ّزُ الخػبئع، فْل 
هخل ّزُ  ػي اللحَم ٍالجتشٍل ٌٗغجك ػلْ٘بهطىلٔ سفغ الذػن 

الخػبئع ؟ ال أػشف، فلىن أى تم٘سَا ػلى ّزُ الوَضَع حتى الومبل 
    المبدم.

 

 


