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١٧

الهدف من خطة إدارة حاالت الطوارئ

تشكيل فريق إدارة األزمات و الكوارث بالجامعة / الكلية

الجدول الزمني لسيناريو إخالء الكلية / الجامعة في حالة طارئة



ً

والسالمة  األمن  توفير  على  يعمل  الجامعة،  كليات  في  الطوارئ  حاالت  إلدارة  فّعال  داخلي  وقائي  نظام  إنشاء 
للعنصر البشرى ومنشآت ومرافق الكلية؛ لتوفير الحماية الشاملة لألفراد والمنشآت، وتتمثل في:

تطبيق نظام متكامل لألمن والسالمة، والتنسيق مع الجهات المعنية داخل وخارج الجامعة.  
توفير األمن والسالمة للموارد البشرية بالجامعات (أعضاء هيئة تدريس، طالب، موظفين، عمال).  

نشر الوعي بكيفية التعامل في حاالت الطوارئ لدى الطالب، وكيفية تنفيذ أعمال المواجهة واإلغاثة.  
التأكد من تطبيق أسس السالمة في جميع أعمال التشغيل والصيانة.  

التنبؤ بالمخاطر ممكنة الحدوث التي تُهدد كليات الجامعة، وتحديد آليات الوقاية منها.  
تأسيس وحدة إلدارة األزمات والكوارث.  

والتعامل  المحتملة  المخاطر  لتجنب  األساسية؛  القواعد  وضع  إلى  وإدارتها  للطوارئ  التخطيط  عملية  تهدف 

معها في حالة حدوثها؛ لذا فهي عملية مستمرة يتم من خاللها محاولة تجنُّب المخاطر من األساس أو التخفيف 

إعداد خطط شاملة ومتكاملة على  للطوارئ على  الفعالة  اإلدارة  الحدوث، وتعتمد  حالة  المحتملة في  اآلثار  من 

جميع المستويات الحكومية وغير الحكومية، وكذلك تنفيذ األنشطة على كل مستوى (فرد أو جماعة أو مؤسسة 

أو الدولة ككل).

م للجامعات المصرية على مختلف أنواعها، بحيث تقوم كل جامعة /  وُيعّد هذا الدليل بمثابة وثيقة إرشادية تُقدَّ

كلية بإعداد خطة إلدارة األزمات والكوارث لمواجهة الحاالت الطارئة المحتملة بها، وتشكيل فريق عمل يختص 

على  والتدريب  بها،  المتاحة  واإلمكانات  كلية،  جامعة/  كل  لطبيعة  وفًقا  الخطة  وتحديث  ومراجعة  بإعداد 

السيناريوهات االفتراضية لحاالت الطوارئ المحتملة.

أوًلا: الهدف من خطة إدارة حاالت الطوارئ:

٣



ً

يتم تفعيل خطة إدارة حاالت الطوارئ بالكلية / الجامعة باألحداث التي تتطلب تدخًلا فوريًّا إلنقاذ األرواح وحماية 
الممتلكات، ويشمل مجال تطبيق الخطة األخطار التي تُهدد الجامعة / الكلية:

تحديد المخاطر التي تتعرض لها الكلية/ الجامعة من داخل/ خارج الجامعة، واألخذ بعين االعتبار إعداد الخطط 
والسيناريوهات الالزمة لكل المخاطر المحتملة، وتشمل:

ثانًيا: تحديد نطاق الخطة:

ثالًثا: تحديد قائمة المخاطر المحتملة:ًً

النطاق الجغرافي

ا¡زمات الطارئةالكوارث من صنع ا�نسانالكوارث الطبيعية

النطاق الزمنيالنطاق الموضوعي

والتي  ساحلية،  محافظات  في 
من الممكن أن تتعرض لموجات 
في  أو  (تسونامي)،  البحري  المّد 
والتي  القبلي  الوجه  محافظات 

تتعرض للسيول. 

الحرائق، انهيارات المباني، تسرب الزالزل، السيول، األمطار الغزيرة.
مواد خطرة.

االحتجاجات وأعمال الشغب، انقطاع 
التيار الكهربائي، االنفجارات.

المواد  تسرب  الحرائق،  مخاطر 
الخطرة، إضرابات.

بتوقيتات  المرتبطة  المخاطر 
معينة خالل العام مثل السيول 

واألمطار الغزيرة.

٤



تبدأ عملية تحديد وتصنيف المخاطر المحتملة بالتعرُّف على مختلف األخطار ومصادرها، من خالل معرفة تاريخ 
الخبراء  بحضور  الذهني  العصف  جلسات  عقد  وكذلك  بالمحافظة،  عنها  الناجمة  والخسائر  الطارئة  األحداث 

والمتخصصين من أجل تحديد وتصنيف المخاطر المحتملة.
أكثر  إلى تحديد  المخاطر، والتي تهدف  إلى مرحلة أخرى وهي تقييم تلك  المخاطر  وتقودنا عملية تحديد وتصنيف 
والخسائر  خطورتها،  شدة  حيث  (من  المجتمع  على  تأثيًرا  وأكثرها  الحدوث)  تكرارية  حيث  (من  احتماًلا  المخاطر 

الناجمة عنها)، وبالتالي تحديد األولويات في التعامل مع هذه المخاطر.  
ويتم تطبيق ذلك عن طريق إعداد مصفوفة المخاطر، وذلك من خالل تحليل األخطار المحتملة طبًقا للخطوات 

التالية:
            تحديد األخطار المحتملة: وتعني تحديد مصادر األخطار، وطبيعة هذه المصادر، وخصائصها.

            تقدير شدة الخطورة: بتحديد معدالت التكرار والتوقيت، ومدى االستمرارية، والمواقع المحتملة. 
            تقييم بؤر الضعف: وتتناول التأثيرات المحتملة والمختلفة للمخاطر.

            تقدير قيمة القدرة على اإلدارة: وتعتمد على مدى إمكانية التنبؤ باألزمة/ الكارثة
            ومدى االستعداد لها، وإمكانية التعامل معها، واإلجراءات الموضوعة للحّد من اآلثار السلبية لها.

ويمكن التعبير عن تقييم المخاطر من خالل العنصرين التاليين:
١.احتماالت وقوع األزمة / الكارثة: من خالل مقياس يتراوح ما بين (١ - ٥) درجات:

ا.             درجة (١): احتمال منخفض جدًّ
            درجة (٢): احتمال منخفض.
            درجة (٣): احتمال متوسط.

            درجة (٤): احتمال كبير.
ا.             درجة (٥): احتمال كبير جدًّ

رابًعا: تحديد وتصنيف المخاطر المحتملة، وتقييمها:ً

٥



٢.حجم الخسائر المحتملة: من خالل مقياس يتراوح ما بين (١ - ٥) درجات:
          درجة (١): حجم الخسائر المحتملة ضعيف.

          درجة (٢): حجم الخسائر المحتملة منخفض.

          درجة (٣): حجم الخسائر المحتملة متوسط.
          درجة (٤): حجم الخسائر المحتملة شديد.

ا.           درجة (٥): حجم الخسائر المحتملة شديد جدًّ

ويتم التعبير عن تقييم المخاطر بمجموعة من األلوان التي تعبر عن حاصل التقاء الدرجتين (درجة احتمال وقوع 
ا، مرتفعة،  األزمة/ الكارثة، ودرجة حجم الخسائر المحتملة) وتنحصر درجة الخطورة بين أربع درجات هي، مرتفعة جدًّ

متوسطة، منخفضة (يتم التعبير عنها في شكل ألوان) كما هو موضح بالشكل التالي: 

ويمكن من خالل تقييم المخاطر إعداد خرائط للمخاطر باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، حيث تتكون خريطة 
المتاحة  واإلمكانات  الموارد  وحصر  المحتملة،  وأماكنها  المخاطر  تحديد  هما:  أساسيين،  عنصرين  من  المخاطر 

للتعامل مع تلك المخاطر.

تم اإلعداد بواسطة الباحث

٦

شديدجًدا(٥) مرتفعة جًدا

مرتفعة

متوسطة

منخفضة

منخفض جًدا(١) كبيرجًدا(٥)

احتماالت وقوع الكارثة



الخسائر المحتملة تشمل: الخسائر البشرية ـ الخسائر االقتصادية ـ الخسائر البيئية ...إلخ.
ر عنها بدرجة محددة ولون يميزها  ويربط الجدول السابق بين الخسائر البشرية المحتملة وشدة الخطورة الُمعبَّ
عن باقي درجات الخطورة األخرى. حيث تمَّ تقسيم درجات الخطورة إلى خمس درجات مختلفة (تم ترتيبها من أعلى 

إلى أسفل، بحيث تكون ٥ هي أعلى درجة خطورة و١ هو أقلها) وهي:
           مرتفعة جدًّا (درجة الخطورة ٥) - الخسائر المحتملة تتراوح بين ٨٠ و ١٠٠ حالة وفاة.

           مرتفعة (درجة الخطورة ٤) - الخسائر المحتملة تتراوح بين٦٠ و ٧٩ حالة وفاة. 
           متوسطة (درجة الخطورة ٣) - الخسائر المحتملة تتراوح بين ٤٠ و ٥٩ حالة وفاة.
           منخفضة (درجة الخطورة ٢) - الخسائر المحتملة تتراوح بين ١٠ و ٣٩ حالة وفاة.

           منخفضة جدًّا (درجة الخطورة ١) - الخسائر المحتملة تتراوح بين ١ و ٩ حاالت وفاة.

تحديد شدة / درجة الخطورة:

يمكن تقسيم شدة / درجة الخطورة إلى خمس درجات وفًقا للخسائر البشرية والمادية المحتملة، وكذلك وفًقا 
لمدى خطورة الحدث وتأثيره على القطاعات المختلفة، وقد تمَّ تحديد شدة / درجة الخطورة بلون معين وفًقا لكل 

درجة، وذلك كما هو مبين في الجدول التالي. 

٧

الخسائر البشرية المحتملة (وفاة)

شدة/ درجة الخطورة و قيمة الخسائر البشرية المحتملة

٨٠-١٠٠

٦٠-٧٩

٤٠-٥٩

١٠-٣٩

١-٩



لما كان االستعداد الُمسبق والتخطيط الجيد هما أساس التعامل الناجح مع حاالت الطوارئ، فالبد من وجود 
بيانات ومعلومات دقيقة عن خسائرها، والتي تعرضت لها الجامعة خالل الفترات السابقة، وتشمل (تاريخ الحدث، 

موقعه، الخسائر البشرية والمادية الناجمة عنه، اإلجراءات المتخذة، والدروس المستفادة).

تلتزم الجامعات بإعداد وتنفيذ خططها التفصيلية التنفيذية إلدارة حاالت الطوارئ المختلفة، والبد من االسترشاد 
بالخطط القومية الصادرة في هذا الشأن.

على أن تتضمن الخطة إعداد أدلة اتصاالت متكاملة لجميع المسؤولين والمشاركين في إدارة األزمات والكوارث 
على مستوى الجامعة وتحديثها بشكل دوري.

ً

ً

خامًسا: البيانات التاريخية المتاحة عن ا¡زمات والكوارث 
التي تعرَّضت لها الجامعة:

سادًسا: دليل االتصال:

٨



يهدف قسم إدارة المخاطر في الجامعات إلى نشر ثقافة التوعية بالمخاطر، وتشجيع موظفي وطالب الجامعات 
على تبنِّي ثقافة إدارة المخاطر؛ وذلك لتحسين سمعة وأصول الجامعات.

سابًعا: تشكيل فريق إدارة ا¡زمات والكوارث بالجامعة / الكلية:ً

٩



  

.

.

 

أهداف إنشاء وحدة األزمات والكوارث بالجامعة والكلية:
تتحدد أهداف وحدة األزمات والكوارث بالجامعة والكلية فيما يلي:

١٠



١. توافر الشجاعة الكاملة لمواجهة األخطار.

٢. التفاؤل والثقة بالنفس، والتصميم على مواجهة األزمة والتغلب عليها.

٣.تنمية العالقات اإلدارية بأعضاء الفريق وتطويرها.

٤. اتخاذ القرار المالئم في الوقت المحدد.

٥. استنباط الخطط الالزمة للتعامل مع األزمة في إطار المعلومات المتاحة.

٦. القدرة على التدخل في األزمة بمهارة.

١. تجميع المعلومات وتحليلها الستكشاف التحديات استعداًدا لمواجهتها.
ع ردود الفعل في كل حالة وفًقا للمتغيرات. ٢. توقُّ

٣.التنسيق المستمر مع األجهزة المختصة، وإيجاد وسائل االتصال السريعة معها.
٤. التنسيق مع المراكز المتخصصة بإدارة األزمات وتبادل المعلومات واآلراء.

ثامًنا: المهارات الذاتية للتعامل مع حاالت الطوارئ بالجامعة:ً

١١

اختصاصات وحدة األزمات والكوارث:



يمكن تقسيم دور ومهام وحدة إدارة األزمات والكوارث بالكلية إلى ثالث مراحل على النحو التالي:

مرحلة ما قبل األزمة / الكارثة:

التوقع)   / (التنبؤ  التخطيط 
لألزمات والكوارث المحتملة.

اتخاذ اإلجراءات الوقائية لمنع / 
تسكين األزمة أو الكارثة.

الكوارث  بإدارة  الثقافي  الوعي  نشر 
واألزمات، وعقد ورش عمل تدريبية.

إعداد الخطط ورسم السيناريوهات؛ 
لدرء األزمات ومواجهة الكوارث.

االستعداد للتعامل مع األحداث مثل 
تدريب األفراد وصيانة المعدات. 

تطوير آليات الرصد واإلنذار الُمبكر في مجال 
إدارة األزمات والكوارث ُكلَّما كان ذلك ممكًنا.

ً

12

34

56

تاسًعا: ا¡دوار والمسؤوليات: 

١٢



 مرحلة المواجهة واالستجابة واالحتواء:

 مرحلة التوزان:

تنفيذ الخطط والسيناريوهات التي 
سبق إعدادها والتدريب عليها.

تنفيذ أعمال المواجهة واإلغاثة 
وفًقا لنوعية األزمة أو الكارثة.

التأهيل وإعادة البناء (مرحلة استئناف النشاط) 
والحماية من أخطار المستقبل المحتملة.

تقييم اإلجراءات التي تمَّ اتخاذها خالل مرحلة 
المواجهة واالستجابة والخروج بالدروس 

المستفادة.

توثيق الحدث وتقديم التوصيات والمقترحات 
الالزمة، وتطوير وتحديث الخطط وفًقا 

للمستجدات.

الموقف  تطورات  على  والوقوف  الحدث  متابعة 
وتقييمه، وتحديد اإلجراءات المطلوبة للتعامل معه.

القيام بأعمال خدمات الطوارئ العاجلة.

حصر الخسائر في األفراد والمنشآت.

تنفيذ عمليات اإلخالء عند الضرورة.

12

34

5

12

34

١٣



دراسة  تتم  بحيث  حدوثه،  محتمل  أو  محدد  بموقف  المرتبطة  االفتراضات  مجموعة  بأنه  السيناريو  ُيعرَّف 
االفتراضات وتحليلها، ووضع تصور لتصاعد األحداث المتوقعة، وتحديد أنسب البدائل وآليات التنفيذ.

الكارثة،   / لألزمة  المكونة  العناصر  حدة  من  التخفيف  ق  تُحقِّ جديدة  ألفكار  الوصول  إلى  السيناريو  بناء  ويهدف 
وإمكانية المناورة مع المتغيرات لتفادي المواقف الحرجة التي قد تنشأ أثناء إدارة األزمة / الكارثة. 

مبادئ وضع السيناريو:
ي لها وتعريفها بدقة.            االهتمام بدراسة المشكالت المطلوب التصدِّ

           القيام بعملية تحليل البيانات والمعلومات المتاحة؛ بهدف تحديد أنسب وأدق البدائل لمتخذ القرار. 
           عدم رفض أي بديل للحل إال بعد دراسة متعمقة.

           وضع افتراضات أولية عند البدء في تحليل المشكلة.
           االهتمام باألمور غير المتوقعة.

           تأجيل دراسة التفاصيل الدقيقة.
مراحل بناء السيناريو:

           مرحلة جمع المعلومات.
           مرحلة التحليل.

           مرحلة تقييم البدائل.
           مرحلة تحديد أدوات التنفيذ وإجراءات العمل.

           مرحلة االستعداد والوقاية.

عاشًرا: نموذج سيناريو �دارة كارثة:ً

١٤



الهيكل العام للسـيناريو:  
           الخلفية التاريخية لألزمة وأسبابها.

           التهديدات.
           األطراف المشاركة في األزمة وأهدافها ومحددات حركتها.

حة لكل بديل.            البدائل المتاحة ألطراف األزمة وإيجابياتها وسلبياتها والعوامل المرجِّ
           اإلجراءات العاجلة.

أسلوب إعداد السيناريو:
           مرحلة ما قبل، وتشمل: جمع المعلومات، تحليل الشواهد، وأدوات التنفيذ، واإلعداد.

           مرحلة أثناء، وتشمل: التعامل، وأعمال التنسيق، وتنفيذ الخطة، وإجراءات المواجهة، واإلعالم.
           مرحلة ما بعد، وتشمل: إزالة اآلثار، والتحليل، واستخالص الدروس المستفادة، وتطوير الخطط، ونشر    

           الوعي المجتمعي.
االعتبارات التي تراعى عند إعداد السيناريو:

           الموارد واإلمكانات الداخلية والخارجية المتاحة والتي يمكن توجيهها لمواجهة األزمة / الكارثة.
           مدى فاعلية منظومة العمل من عناصر قيادة وسيطرة ونظم اتصال ونظم معلومات.

           درجة التنسيق بين األجهزة المعنية خاصة أثناء الكارثة.
           الدروس المستفادة من الكوارث السابقة.
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مراحل الكارثة
الجهات المعنيةاالنعاكساتاحتماالت التأثير
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بدء عمليات مواجهة الحدث 
داخل  المتاحة  باإلمكانات 

الكلية / الجامعة

بدء عملية البحث في المبني 
عن أشخاص عالقين غير 

قادرين على االخالء
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نجاح خطة مواجهة حاالت الطوارئ في الجامعات تعتمد بشكل أساسي على نشر ورفع الوعي بين (أعضاء هيئة 
تضمن  التي  االفتراضية  السيناريوهات  تنفيذ  على  التدريب  خالل  ومن  العمال)،  اإلداريين،  الطالب،  التدريس، 

الكفاءة وسرعة االستجابة في أسلوب المواجهة، ويكون هذا من خالل:
           نشر الوعي الثقافي إلدارة األزمات والكوارث داخل الجامعات.

          عقد ورش عمل تدريبية لالرتقاء بمستوى كفاءة العاملين بالجامعات بحيث يتم التدريب العملي على كيفية  
          التصرف وقت الخطر.

          تدريب المدربين وأعضاء هيئة التدريس على تدريس أجزاء المقررات الخاصة باألزمات والكوارث. 
          التنسيق مع اإلدارة العامة للحماية المدنية وهيئة اإلسعاف لعقد محاضرات توعوية للطالب.

          التنسيق مع القوات المسلحة بشأن إلقاء محاضرات توعية للطالب في حصص التربية العسكرية.

حادي عشر: آليات نشر الوعي والتدريب بين مختلف العناصر 
داخل الجامعة: 
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