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 األزمات والكوارث وحدة   

 

 مقدمة : -1

لقد أصبحنا في عصر يندر فيه عدم حدوث أزمات أو كوارث وبالتالي ال بد للكلية من 

لأللك من الضتتتترورع وطتتتت       0االستتتتت دا  في مذه األز اتزمات والكوارث 

 0واستتتت دا ات مةتتتبقة للت امه م  زتتتتي اتزمات والكوارث الثتو   حدويةا بالكلية

وعلي األا اتستتاي ي ت وكوين وحدم متصصتتصتتة با ارم اتزمات والكوارث بالكلية 

بحيث وكون وحدم إ ارية لةا كيانةا ومةئوليتةا في الكيان اإل ارع ووضم فريق متثيز 

 0إل ارم اتزمات والكوارث
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 -اتزمة:

الكلية ، كثا أنة يةد  االفتراطتتات  عبارم عن  له يؤير وأييرا ما يا علي نظام اتزمة

ن أستتتاستتتين ووافر زتتتر ي اتزمةويت لت وجو   0الرئيةتتتية التي يقوم عليةا النظام 

 -اثا:

 0أ يت رض النظام كله للتأيير الشديد الي الحد الألع وصته م ه وحدوه -1

أن وصتتبا االفتراطتتات والثةتتلثات التي يؤمن بةا أعضتتا  الكلية موطتت ا  -2

صريا لبقا  كيان الكلية  ،للتحدع زر و بث ني أن اتزمة في جواراا وةد  مبا

 0واستثراراا

 -الكارية : 
الكارية  اي الحالة التي حديت ف ال وأ ت الي ودمير و ةتتتتائر جةتتتتيثة في الثوار  

 بانألاروعا م ما وكون غير مةبو ة  0بشرية  أوالبشرية والثا ية وأسبابةا إما  بي ية 

لة االستتتتتقرار غير عا را اتإجووت لت اوصاذ  0 ية للرجوع الي حا و د وؤ ع  0 

وال كس  صتتحيا فقد وو ع اتزمات الي كوارث إذا  0الكارية الي ما يةتتثي باتزمة 

 0لم يتم اوصاذ القرارات واإلجرا ات الثناسبة لثواجةتةا

 

 

 

 

 



 -مراحل تطور األزمة : -1-2

 نشأم اتزمة :
لوح في اتفق ، إذ يداام متصأل القرار إحةتتتتاي واي الثرحلة التي وبدأ فيةا اتزمة و

ويةتتتت ي  متصأل القرار في األز الثرحلة ، بصبروه ون اذ بصتتتيروه ، أن ي قد  0بالقلق 

 0اتزمة عناصر نثواا

 

 : نثو اتزمة
إذا و ورت اتزمة ب د ميال اا نتي ة عدم  درم متصأل القرار القضتتا  عليةا فانةا ونثو 

وانا ي ت علية التد ه  0بحيث ال يةتتت ي  متصأل القرار أن ينكر وجو اا أو و االةا 

 0االي ابي من اجه إفقا  اتزمة عوامه و وراا

 

بأب ا   اتزمةو ور  صأل القرار  ية مت عدم  را لة نتي ة  األز الثرح محه  اتزمةالي 

ومن  0واستبدا ز بالرأع أو انغال ه علي ن ةه ، أو عدم التص ي  الثةبق لةا  االعتبار

 -يم وز ا   وع الث تث  الثت اعلة م  اتزمة ووت ا م اتزمة ل دم أسباب ، أاثةا:

 0سو  التص ي  واال ارم -1

علي اإلحتتداث وعتتدم ووفر م لومتتات كتتافيتتة عن عواملةتتا عتتدم   تتة الحكم  -2

 0وأسبابةا

 0سو  ات ا  وعدم وجو  إجرا ات أمنية أينا  اتزمة وب داا  -3

 0انزعاج صان  القرار وحت طغ  اتزمة أو عدم الذقة في ا تياراوة -4

 0عدم وناسق ووكامه أفرا  منظومة صن  القرار -5

 0ت علي اتزمةحدوث وغيرات  ارجية أو  ا لية في الثؤيرا -6

 0عدم االستصدام اتمذه للثوار  الث لوماوية والثا ية والبشرية الثتاحة -7


