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 تمهيد:

 متعددة؛وهذه األزمات  قبل،لم تواجه االنسانية مثلها من  األزمات،يشهد العالم اليوم العديد من 

نتيجة ألوضاع غير  االستقرار،اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية. وتعبر األزمة على حالة من عدم 

وتحدث نتائج غير  مستقرة،مستقرة؛ فهي تعني نقطة تحول أو موقف مفاجئ يؤدي إلى أوضاع غير 

ويتطلب األمر اتخاذ قرار محدد للمواجهة في وقت تكون فيه األطراف املعنية  قصير،مرغوب فيها في وقت 

غير مستعدة أو غير قادرة على املواجهة. هذا ويجب التفريق بين األزمة والكارثة؛ فاألزمة أعم وأشمل من 

 الكارثة أو الحوادث ذات الخسائر الكبيرة في األرواح واملمتلكات. 

األزمة من املفاهيم الواسعة االنتشار في املجتمعات املعاصرة، حيث أصبح يمس بشكل لقد اضحى مفهوم 

 باألزمات التي تمر بها املؤسسات آأو ب
ً
 من األزمات التي تواجه الفرد مرورا

ً
خر كل جوانب الحياة بدءا

 الحكومية وانتهاًء باألزمات الدولية.

حياة؛ مثلها في هذا مثل أي كائن حي، وهذه الدورة تمثل هذا وتمر األزمة باعتبارها ظاهرة اجتماعية بدورة 

أهمية قصوى في متابعتها واإلحاطة بها من جانب متخذ القرار؛ فكلما كان متخذ القرار سريع التنبه في 

اإلحاطة ببداية ظهورها، كلما كان أقدر على عالجها والتعامل معها. وذلك للحد من اثارها وما ينتج عنها من 

وفي حال االنتهاء من األزمة يجب عدم  واالستفادة إن أمكن من نتائجها االيجابية. لبية؛انعكاسات س

الوقوع بنفس األزمة مرة أخرى، وانه يجب اخذ العبر والدروس من األزمة التي تم التخلص منها لالستفادة 

 ملواجهة األ 
ً
زمة وتحديد السبل منها مستقبال. وإلعداد السيناريوهات املحتملة وهذه عملية تتضمن تصورا

 الالزمة لنجاح كل خطوة من خطوات معالجة األزمات.

 ضروريا البد من زيادة االهتمام به في وقت يتزايد 
ً
وتعد إدارة االزمات واالستعداد ملواجهة هذه األزمات أمرا

 فيه التعرض ألنواع متعددة من األزمات.
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اد ومواجهة مواقف األزمات، وتخفيف حدتها، وتعرف إدارة األزمات بأنها العملية التي تشمل االستعد

األزمة التعليمية " هي نتيجة ويتطلب ذلك خطة منظمة تبدأ قبل بداية األزمة، لتمتد حتى انتهاء األزمة. و 

نهائية لتراكم مجموعة من التأثيرات الخارجية املحيطة بالنظام التعليمي أو حدوث خلل مفاجئ يؤثر على 

 لبقائه ". أو أنها "موقف أو وضع املقومات الرئيسية للنظا
ً
 وواضحا

ً
 صريحا

ً
م التعليمي ويشكل تهديدا

مزعج يتعرض له التعليم يؤدي إلى إزعاج املجتمع إلى الحد الذي يحاول فيه أن يقوم بعمل ش يء ما 

 للتخلص من هذا الوضع وما يترتب عليه من أزمات".

وعرفت األزمة على أنها خطر يهدد الجامعة ويوثر على نشاطها ومزاولتها ألعمالها وتشمل جميع األخطار  

التي تتعرض لها سواء بشرية أو طبيعية أو صناعية وتحدث الكثير من الخسائر ويزداد تأثيرها بشدة إذا 

 لم تعالج.

 على ما تقدم ينادي أعضاء اللجنة املكلفة بتشكيل 
ً
تحت مسمى اللجنة الدائمة  نة دائمةلجوتأسيسا

  .دارة األزمات بجامعة سبهال 

 :الرؤية

 .الجامعةالسلبية على األزمات وأثارها تحقيق أعلى قدر من درجات األمن والسالمة والحد من 

 الرسالة

من خالل توفير نظام داخلي فعال في توجيه األزمة وتقليل املخاطر الناجمة  ؛مجال إدارة األزماتبالتميز 

 عنها وتحويلها إلى فرص ومبادرات ناجحة. 

 أهداف إدارة األزمات بالجامعة:

 نشر ثقافة إدارة األزمات واملخاطر األمنية، والتوعية بأثارها السلبية وسبل التعامل معها. -1

إعداد القيادات والكوادر الفنية املدربة واملؤهلة إلدارة األزمات وذلك بالتدريب وتنمية املهارات   -2

 الذاتية على مواجهة األزمات والتغلب عليها.
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 تبني استراتيجيات فعالة ملنع ومواجهة األزمات والكوارث بالجامعة. -3

 عضوية اللجنة

 :االتي من تكون وي، ةرئيس الجامع بإشرافلجامعة االزمات بالجنة إدارة ل فريق تشكي

  أو من يخوله رئيس الجامعة -1
ً
 رئيسا

  املسجل العام بالجامعة -2
ً
 عضوا

  الكاتب العام بالجامعة -3
ً
 عضوا

  من والحرس الجامعي مكتب األ  -4
ً
 عضوا

  الشؤون القانونية -5
ً
 مقررا

ً
 عضوا

  عضو متخصص في االعالم -6
ً
 عضوا

وافرها في أعضاء   فريق إدارة األزمة:الشروط الواجب ت

 .في إدارة األزماتأن يتمتع بالخلفية العلمية، والخبرة العملية والكفاءة العالية  -1

 أن يتمتع بحسن التواصل مع االخرين، ولديه خبرة في مهارات االتصال. -2

 أن يمتلك القدرة على التحلي بالهدوء والقدرة على تحمل املسؤولية. -3

 ي.واالبتكار  يالتفكير العلمي واالبداع ان يمتلك القدرة على  -4

  القدرة على اتخاذ قرارات سريعة وواضحة وفعالة من خالل تراكم الخبرات السابقة.  -5

 :زمةاأل  دارةلجنة إومهام اختصاصات 

وتتم متابعتها من قبل مجلس مستقلة وتتصف بالدوام واالستمرارية  لجنةإدارة االزمات واملخاطر لجنة 

الحق في تشكيل فريق إلدارة االزمات كال حسب نوعها ويكون هذا الفريق موقت ينتهي  للجنةو  .الجامعة

 دة ومعالجتها.محد أزمةتناط به مهمة وظيفية معينة الحتواء و بانتهاء االزمة 

 اآلتي:في  زمةدارة األ تتمثل اختصاصات ومهام اللجنة الدائمة إل 
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 .اللجنةمتابعة تنفيذ اهداف  -1

 .اللجنةمتابعة تنفيذ قرارات  -2

 أشهر(. كل ثالثةاللجنة )االجتماع دوريا بأعضاء  -3

 .املشكلة من قبل اللجنةفرق الاالشراف الفني واإلداري على  -4

 االشراف على عمل التوعية بإدارة االزمات واملخاطر للطلبة والعاملين داخل الجامعة. -5

واملخاطر التي من شأنها ان تضر بسير العملية التعليمية زمات لل  املحتملةاعداد السيناريوهات  -6

 بالجامعة او توثر عليها سلبا.

 متابعة عمل وأداء أقسام إدارة األزمات بالكليات. -7

لالزمات  حتملةللتعامل مع السيناريوهات املوضع السياسات واإلجراءات التي تطبقها الجامعة  -8

 واملخاطر فيما يتعلق بالشئون العلمية.

صل املستمر والتعاون مع الكليات لضمان حسن سير العملية التعليمية بالجامعة على مدار التوا -9

  العام الدراس ي.

 :اللجان الفرعية لدارة األزمات واملخاطر بالكليات

 :من ويتألف واملخاطر االزمات إدارة قسم يسمى قسم كلية كل في تشكلي

 (تدريس هيئة عضو) القسم يسرئ •

 .بالكلية والسالمة منأل اوحدة  •

 .(االتصال ومهارات االعالم في خبرة يتطلب من لديه) االعالم عضو •

 :في الكليات بما يلي واملخاطر االزمات إدارة قسميختص 
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سيناريوهات تحاكي كيفية التصرف على حال واالخالء مع تنفيذ  ئ وضع الخطط الالزمة للطوار  -1

 وجود االزمة.

 الجامعة. حماية منشئاتلاعداد خطط  -2

 .العامليةالتأكد من توفير وسالمة وصالحية نظم مكافحة الحريق ومطابقتها للمواصفات  -3

 على عمليات التخزين وخاصة املواد سريعة االشتعال.الدوري التفتيش  -4

اعداد برامج وخطط التدريب للفئات املختلفة وعلى كيفية التعامل في حالة وجود أزمات  -5

 ومخاطر.

 لتعاون مع الدفاع املدني باملدينة.التواصل املستمر وا -6

الجامعية ومصادر  املؤسسات واملخاطر فينشر وتوعية العاملين والطالب بمفاهيم إدارة االزمات  -7

 أسبابها عن طريق نشرات دورية.

 واملحاضرات.نشر التوعية بأمور االمن والسالمة من خالل الندوات  -8

فيذ املواصفات الدفاع املدني في مختلف مباني اعداد املطبوعات التوعوية املتعلقة بتطبيق وتن  -9

 الجامعة.

 اعداد البيانات واملعلومات الخاصة بمركز االزمات واملخاطر على موقع الجامعة اإللكتروني. -10

 االشاعات واالخبار الكاذبة عن الجامعة.االيجابي ملواجهة اإلعالمي  خطابال -11

 .داخل الجامعةالالفتات الخاصة بالسالمة اللوحات اإلرشادية و اعداد االشراف على  -12

 دراسة التقارير املحالة من وحدة الشئون االجتماعية، وكذلك تقارير االرشاد األكاديمي للطلبة -13

 .التي ترى األقسام العلمية ضرورة إطالع قسم إدارة األزمات االطالع عليها

 على ثالث مراحل أساسية وهى:الجامعة ب يتم تقسيم مهام العمل داخل إدارة االزمات واملخاطر 

 وتتلخص في املهام التالية: )مرحلة ما قبل االزمة( املرحلة األولى:
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 .التدريبية نشر الوعي الثقافي بإدارة االزمات واملخاطر عن طريق ورش العمل والدورات -1

طريق التنبؤ والتوقع واجهة االزمات واملخاطر عن املحتملة ملاعداد الخطط ورسم السيناريوهات  -2

 لالزمات املحتمل حدوثها في املدى القريب واملتوسط والبعيد.

 .اتالوقائية ملنع او الحد من االزم اتخاد اإلجراءات -3

 ممكنذلك الرصد وإلنذار املبكر في مجال إدارة االزمات كلما كان التطوير املستمر ألليات  -4
ً
 .ا

 ة عمليات إلدارة االزمات واملخاطر مزودة بأجهزة اتصال مناسبة.فتجهيز غر  -5

 وتضم املهام التالية: املرحلة الثانية: )مرحلة املواجهة واالحتواء(

 .أو الواقعة الحادثةإلدارة االزمات واملخاطر بالجامعة عن التبليغ الفوري  -1

 .الواقعة أو الحادثة استدعاء فريق او لجنة إدارة االزمة املختصة طبقا لنوع -2

والوقوف على تطورات املوقف بشكل مستمر مع التقييم واعادة تقدير املوقف  الحادثةمتابعة  -3

 وتحديد اإلجراءات املطلوبة للتعامل مع االزمة من خالل غرفة العمليات.

 والقيام بجمع إجراءات الطواري العاجلة.العمل  -4

فعالة التدرب عليها واتخاذ القرارات السريعة والالتي تم تنفيذ الخطط السابق اعدادها و  -5

 املناسبة لالزمة.

 تنفيذ عمليات االخالء عند الضرورة. -6

طئة او غير التواصل الجيد مع االعالم وعدم السماح لكل االفراد باألدالء باملعلومات قد تكون خا -7

 زمة.دقيقة عن الجامعة او األ 

 ويندرج ضمنها املهام االتية: املرحلة الثالثة: )مرحلة التوازن(

 كل.العاملين والطالب وعلى الجامعة كتحديد درجة تأثير االزمة على  -1

 حصر الخسائر في االفراد واملباني. -2
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 تالفي السلبيات مستقبال.و  في حل األزمات الحاليةتقديم التوصيات واملقترحات لالستفادة منها  -3

   النشاط من جديد. استئنافالتأهيل وإعادة بناء مرحلة  -4

 التوصيات

 عقد دورات تدريبية تخصصية في مجال إدارة األزمات. -1

  توفير اإلمكانيات الفنية والتدريبية ألعضاء فريق إدارة األزمات. -2

 ضرورة اطالع املجتمع والطلبة على أسباب األزمة إذا كانت مبهمة. -3

 االتصال أثناء األزمات ووضع األساسيات والخطط الواضحة لها.االهتمام بوسائل  -4

 تزويد املعامل بأجهزة انذار مبكر، للحد من حدوث أية خسائر محتملة. -5

 صيانة أجهزة التكييف والتبريد وخزانات الغازات وجميع املوصالت الكهربائية. -6

 ترشيد إعالمي بضرورة االلتزام بإرشادات السالمة داخل املختبرات. -7

الهتمام باملواد الكيميائية املنتهية الصالحية والتواصل مع جهات ذات االختصاص حول كيفية ا -8

 اتالفها.

العمل على تشكيل فريق عمل يقوم بفحص دوري للمختبرات والتبليغ عن أي خلل أو عطل فني  -9

 في املرافق الحيوية، ومتابعة صيانتها. 


