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نعيش اليوم عالم سريع، تتزايد فيو األزمات سواء عمى المستوى الشخصى 
أو الوظيفى أو العالمى، وتتعدد أشكاليا نتيجة كوارث طبيعية أو متغيرات 
اجتماعية أو اقتصادية وتكنولوجية يحدثيا اإلنسان فتؤثر فى البيئة وينتج 

وبالرغم من تطور أجيزة الرصد والتنبؤ إال أن . عنيا خسائر مادية وبشرية
تمك الوسائل ال تمنع حدوث األزمات ولكنيا تعمل بقدر اإلمكان عمى 

 .التخفيف من آثارىا
 

إن التعامل مع األزمات قبل وأثناء وبعد حدوثيا يتطمب نظام كامل من 
االتصاالت والمعمومات وقدرات قيادية عالية تحسن توظيف القدرات وتبنى 
مناخ تنظيمى قادر عمى التنبؤ باألزمات وسرعة التعامل معيا حين حدوثيا 

 .واالستفادة من دروسيا بعد حدوثيا
 

ومن ىذا المنطمق تبرز أىمية تصميم نموذج إلدارة األزمات البيئية 
 .بالمؤسسة لتالفى حدوثيا وتحسن التعامل معيا وتستفيد منيا



   عمى الرغم من أن األزمة ىي
وليدة مجتمعيا وىى حالة خطيرة وحاسمة وىي نقطة تحول                          

ال حدث تغير مادي يؤدي لموقف جديد قد يتضمن نتائج وآثارا  تستمزم تدخال سريعا وا 
 .  سيئة

أو ىي موقف ينتج عن متغيرات بيئية مولدة لألزمات ويخرج عن إطار العمل المعتاد 
ويتضمن قدرا من الخطورة والتيديد والمفاجأة، ويتطمب استخدام أساليب مبتكرة 

 .  وسرعة ودقة في رد الفعل ويفرز آثارا مستقبمية تحمل فرصا لمتحسن والتعمم
 

  والتي تختمف عن الكارثة فى أنيا
حادثة كبيرة ينتج عنيا خسائر كبيرة في األرواح                                  

ذا كانت قدرات المنظمة أقل من  والممتمكات سواء نتجت من الطبيعة أو اإلنسان وا 
 .متطمبات الكارثة ظير الضغط االجتماعي والتنظيمي أو ما يعرف باألزمة



 ومن ذلك فٌمكن تعرٌف األزمة البٌئٌة 

هً تلك اللحظة الحرجة 

والحاسمة فً حٌاة المنظمة 

والتً تنشؤ نتٌجة التغٌر فً البٌئة 

المحٌطة بها سواء بسبب الطبٌعة 

أو اإلنسان وتستدعً تدخال 

وقرارات عاجلة لعالج اآلثار 

السلبٌة واستثمار اآلثار اإلٌجابٌة 

بالتعلم ومواجهة أوجه القصور 

 .  بالمنظمة



 أنواع األزمات و الكوارث

 األزمات الطبٌعٌة  

1. Earthquakes                                                            الزالزل 
2. Extreme Heat                                      ارتفاع درجة الحرارة 
3. Fires                                                                          الحرائق 
4. Floods                                                           الفيضاهات 
5. Hazardous Materials                                     المواد الخطرة 
6. Hurricanes                                                              غاصير

أ
 اال

7. Nuclear Hazards                                          المخاطر الوووية 
8. Thunderstorms                                        غواصف رغدية 
9. Tornadoes                                                               غاصير

أ
 اال

10.Tsunamisjs                                                           تسوهامى 
11.Volcanoes                                                                  براكين 



 خصائص األزمات البٌئٌة

 تقع األزمات فجأة دون توقع أو توقعيا يتم قبل وقوعيا بوقت قصير  
تنطمق من أحداث ذات احتمال صغير فى الحدوث ولكن ذات تأثير كبير   

 عمى جميع األطراف
وجود ضغوط خارجية عمى المنظمة لسرعة التعامل مع األزمة وتقميل   

 (الرأى العام/ وسائل اإلعالم/ الحكومة)آثارىا 
ال يمتمك أحد الخبرة ( صدمات)ترتبط بخسائر وتتسبب فى مشاكل جديدة   

 .لمواجيتيا
 .وجود التعقيد والتداخل والتشابك فى عناصرىا  
يجاد نظم مبتكرة لمتعامل معيا    .مواجيتيا تتطمب خروجا عن المألوف وا 
تتطمب درجة عالية من التحكم فى الطاقات واإلمكانات وحسن توظيفيا   

 فى إطار تنظيمى يتسم بدرجة عالية من االتصاالت



 أسباب حدوث األزمات البٌئٌة

عدم التفاعل بٌن أعضاء التنظٌم وعدم )تعارض األهداف والمصالح   ■

 .االتفاق على الموضوعات والقضاٌا ذات الصلة وعدم وضوح األولوٌات

عدم المواجهة وعدم الصراحة وعدم اإلنفتاح الناتج من الخوف   ■

 الوظٌفً

 . ضعف القدرات القٌادٌة ٌولد الصراعات واألزمات وعدم الوالء  ■

 (بناء الصف الثانً/التناوب الوظٌفً)عدم التنمٌة الفردٌة  ■

 .ضعف العالقات الداخلٌة بٌن جماعات العمل  ■

 الضغوط المتعددة التً تواجه اإلدارة  ■

 اإلهمال وعدم استشعار عالمات االنذار المبكر  ■

 تعقد النظم مما ٌإدي إلى تعقد منظومة األمان  ■

اعتماد اإلدارة على رد الفعل والتبرٌر والهروب من المسئولٌات وإصدار   ■

 .القرارات العشوائٌة



 المنشآت الصناعٌة

 

إنتاج ) وتشمل المنشآت التً تقوم بتداول
مواد خطرة ( تخزٌن  –استخدام  –
 –مشعة  –قابلة لالشتعال  –سامة )

 ( .ضارة –قابلة لالنفجار 

 أنشطة ومنشآت التخزٌن

تعتبر خزانات الوقود االستراتٌجٌة ومنشآت 

التخزٌن الكٌماوٌة والبتر وكٌماوٌة 

 .بالموانً من المصادر لألخطار

 مصادر األزمات البٌئٌة فى مصر



 انىقم انىهرٌ

سف١ٕح س١اح١ح ٔٙر٠ح ٚأوثر  357ٕٚ٘ان عذد 

 صٕذي تمَٛ ب 400ِٓ 

تاإلضافح .......(  -ِٛاد خاَ )ٔمً اٌثضائع 

أٗ ٠تُ ٔمً ١ٍِْٛ طٓ ِترٞ ِٓ إٌّتجاخ 

 .اٌثتر١ٌٚح س٠ٕٛا

 انسكك انحذَذَة

تخترق اٌسىه اٌحذ٠ذ٠ح تجّٙٛر٠ح ِصر 

اٌعرت١ح اٌّذْ ٚ اٌّحافظاخ راخ اٌىثافح 

 اٌعا١ٌح  

 مصادر األزمات البٌئٌة فى مصر



 انىقم انجىٌ

حٛادث سمٛط اٌطائراخ اٌّحٍّح تّٛاد 

خطرج ٠ؤدٞ إٌٝ تحرر و١ّح ضخّح ِٓ 

  اٌّٛاد اٌخطرج

 انىقم انجحرٌ

حٛادث تصادَ أٚ حر٠ك أٚ غرق اٌسفٓ 

اٌّحٍّح تاٌّٛاد اٌخطرج تا١ٌّاٖ اإلل١ّ١ٍح 

تاٌثحر اٌّتٛسظ أٚ اٌثحر األحّر أٚ لٕاج 

 .اٌس٠ٛس 

 مصادر األزمات البٌئٌة فى مصر



 انىقم ثبألوبثُت

 خطٛط أٔات١ة س١ِٛذ 

خطٛط أٔات١ة ٔمً اٌّٛاد اٌثتر١ٌٚح اٌتاتعح 

 ٌشروح أٔات١ة اٌثترٚي

 انىقم انجرٌ

٠ستخذَ إٌمً اٌثرٜ تىثافح فٟ ٔمً اٌٛلٛد 

ٚاٌّٛاد اٌخطرج ٚ اٌماتٍح ٌالٔفجار أٚ اٌّٛاد 

 اٌساِح ِثً غاز اٌىٍٛر ٚ غ١رٖ

 مصادر األزمات البٌئٌة فى مصر



 تموث المياه العذبة ونير النيل وفرعية

 (انصىبعً  –انزراعً  –انصحً )انصرف •

 انمخهفبت•

 انمىشآت انسُبحُة•

 مصادر األزمات البٌئٌة فى مصر



 األنشطة والمنشآت  التي تتعامل مع المواد المشعة
:تستخذو انمىاد انمشعة فٍ جمهىرَة مصر انعرثُة فٍ انمىشآت انتبنُة   

 .انمفبعالت انىىوَة  •

 .مراكز انجحىث انىىوَة •

 .انمستشفُبت •

 مصادر األزمات البٌئٌة فى مصر

http://www.onoci.net/virilio/pages_uk/accidents/liste.php?id=2&th=1&rub=1_3


 مقالب النفاٌات الصلبة الخطرة

 َىو / أنف طه  40جمبنً انتىنذ انُىمً نهمخهفبت انجهذَة انصهجة فً حذود ا

 ( َىو / آالف طه 10َىو  وانمىبطق انرَفُة / أنف طه  30انمىبطق انحضرَة ) 

 مصادر األزمات البٌئٌة فى مصر



 مرافق مٌاه الشرب ومرافق معالجة الصرف الصحً

  تعتجر مىشآت مُبي انشرة و مرافق معبنجة مُبي انصرف أحذ مصبدر انكىارث انجُئُة انمحتمهة

 مصادر األزمات البٌئٌة فى مصر



 استخراج البترول من الحقول البحرٌة

  تمثم أوشطة استخراج انجترول مه اِثبر انجحرَة أحذ مصبدر انكىارث انجُئُة

 مصادر األزمات البٌئٌة فى مصر



 الكوارث الطبٌعٌة

انكىارث انطجُعُة تُصجح كىارث ثُئُة حُىمب تؤدي إنً تحرر مىاد كُمُبئُةة أو ثُىنىجُةة أو مةىاد 

 .ُمشعَّة إنً عىبصر انجُئة

 مصادر األزمات البٌئٌة فى مصر



 المخاطر البٌولوجٌة

مه آن ِخر تظهر فً األفق انمخبطر  انجُىنىجُة  وانتٍ تتجسذ فً انفُروسبت واِفبت 

 انزراعُة

 مصادر األزمات البٌئٌة فى مصر



 اآلثار والنتائج المترتبة عمى األزمات البيئية

 تعديل األولويات  ■
 
 تعديل خطوط السمطة وعمميات االتصال  ■
 
 حدوث زيادة كبيرة فى أنشطة االتصاالت والتنسيق  ■
 
غزارة المعمومات عن األزمة تؤدى إلى عدم قدرة اإلدارة عمى اتخاذ قرارات   ■

 سميمة فى الوقت المناسب
 
توتر واضطراب لإلدارة وانتشار الشائعات والمبالغات مما يزيد من الضغوط   ■

 ويؤدى إلى تضارب القرارات وتعارضيا



 مفاىيم وأساسيات إدارة األزمات البيئية

   الخمفية التاريخية لمفيوم إدارة األزمات وتعريفاتو المختمفة
 

 الحضارة البابمية في الرصد وأساليب التنبؤ لفيضانات دجمو والفرات
 وكيفية التخطيط لمواجيتيا( أزمة اقتصادية)قصة سيدنا يوسف 

في العصر الحديث ظير اصطالح إدارة األزمات ضمن اإلدارة العامة لإلشارة إلى دور الدولة في 
 مواجية الكوارث

ظيور فكرة غرفة العمميات إلدارة المشاكل الحادة وتطور ليصبح عمم من عموم اإلدارة يطمق عميو 
 إدارة األزمات

 
 تعريف إدارة األزمات

العممية اإلدارية المستمرة التي تيتم بالتنبؤ باألزمات المحتممة عن طريق االستشعار ورصد 
التغيرات البيئية لداخمية أو الخارجية المولدة لألزمات، وتعبئة الموارد واإلمكانات المتاحة لمنع أو 

اإلعداد لمتعامل بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والفاعمية بما يحقق أقل قدر ممكن من الضرر 
لممنظمة والبيئة والعاممين مع ضمان العودة لألوضاع الطبيعية في أسرع وقت وأقل تكمفة ممكنة، 

وأخيرا دراسة أسباب األزمة الستخالص النتائج لمنع حدوثيا أو تحسين طرق التعامل معيا مستقبال 
 مع تعظيم الفائدة الناتجة عنيا إلى أقصى درجة ممكنة



 مفاىيم وأساسيات إدارة األزمات البيئية

 المداخل المختمفة إلدارة األزمات البيئية

 المدخل الممموس -1
يركز عمى الجوانب المادية الممموسة الواجب توافرىا حتى يمكن إلدارة األزمات 

وفيو يتم تحميل الخطر ( المالبس الوقائية، الموارد الالزمة لمتعامل مع الحرائق)
 :الفنى ويتمثل فى األسئمة التالية

 
 ماىى مصادر الخطر المحتممة؟  ■
 ماىو مقدار الخطر المحتمل من كل مصدر؟  ■
 ماذا يمكن المنظمة أن تقوم بو حتى يصل الخطر الى المستويات المقبولة  ■
 



 المدخل غير الممموس -2
يركز عمى الجوانب الثقافية واالجتماعية فى الجانب البشرى والمرتبطة بإدارة 

 األزمة
 
 المدخل الشامل -3

يتضمن كل من المدخل الممموس والمدخل غير الممموس ويتضمن خمس 
 -:مجموعات

 مجموعة الجوانب اإلستراتيجية  ■
 مجموعة الجوانب الييكمية  ■
 المجموعة الخاصة بالتقييم  ■
 المجموعة الخاصة باالتصاالت  ■
 المجموعة بالعنصر البشرى  ■

 المداخل المختمفة إلدارة األزمات البيئية



 مدخل اتخاذ القرار -4
يعنى بتوفير نظام لممعمومات يتضمن مصادر التيديد المختمفة مع تقييم 

وتحديث تمك البيانات مما يساعد فى اتخاذ القرار لمنع األزمة أو االستعداد 
 .ليا
 
 المدخل البيئى الوقائى -5

استكشاف العوامل فى البيئة الداخمية والخارجية الحالية والمستقبمية والتى 
 (التحميل الرباعى) تتولد عنيا أزمات 

 
 المدخل التنظيمى -6

فرق )تصميم ىيكل تنظيمى مرن لتوصيل المعمومات فى الوقت المناسب 
 (.العمل

 المداخل المختمفة إلدارة األزمات البيئية



 المدخل اإلجتماعى لألزمات -7
المنظمة ماىى إال نظام اجتماعى ييدف الى مصمحة المجتمع والبيئة التى تعمل فييا 

انخفاض : المنظمة، فيركز عمى الجوانب االجتماعية التى تنشأ عن األزمة وتتمثل فى
ثقة المجتمع فى المنشأة وبالتالى يأتى دور العالقات العامة حتى تتغمب عمى 

 .المشكمة
 
 مدخل إدارة القضايا -8

يدور حول اتجاىات البيئة الكمية التى يمكن التنبؤ بيا أو االتجاىات الوشيكة 
الحدوث، وىذا المدخل ال ينتظر حدوث الفعل بل يسبق حدوثو، مما يساىم فى 

 . التخطيط واالستعداد لألزمة
 
 المدخل التاريخى -9

تحميل ودراسة األزمات السابقة والتعرف عمى مكامن الخطر واالستفادة من األخطار 
 .وأساليب التعامل معيا

 المداخل المختمفة إلدارة األزمات البيئية



 مدخل النظم -10
 :ىناك مجموعة من األجزاء تعمل مع بعضيا البعض فى تناسق وتكامل ويتضمن

 
 المصادر، مواطن الضعف والقصور فى العناصر: مدخالت األزمة  ■
 
 مجموعة العوامل المتفاعمة التى أفرزت األزمة: نظام التشغيل األزمة  ■
 
 النتائج واآلثار الناتجة: مخرجات األزمة  ■
 

 الدروس المستفادة والخطط المستقبمية: التغذية المرتدة لألزمة  ■

 المداخل المختمفة إلدارة األزمات البيئية



 مراحل إدارة األزمات البيئية

 (تعتمد عمى وعى اإلدارة)اكتشاف  إشارات اإلنذار المبكر : المرحمة األولى 
 
  (خطط وسيناريوىات لمتعامل)المنع / االستعداد: المرحمة الثانية 
 
 (عزل األزمة ومنع تفاقميا)االحتواء وتقميل األخطار :  المرحمة الثالثة 
 
 (خطط طويمة وقصيرة تتطمب إمكانات)استئناف النشاط : المرحمة الرابعة 
 
 (من خبرات المنظمة والمنظمات األخرى)التعمم : المرحمة الخامسة 
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زمات البيئة
أ
 مراحل إدارة اال

 اإلدارة االستراتيجية

 محاوالت المراقبة

زمات 
أ
غباء موع وغالج اال

أ
مهام وا

 والكوارث
سباب ومصادر 

أ
ا

زمات والكوارث
أ
 اال

إهػكاسات 
زمات والكوارث 

أ
اال

غلى المجتمع 
 واالقتصاد

 الخطة اإلستراتٌجٌة لمنع وعالج األزمات والكوارث

 المدخالت

اإلنذار 

 المبكر

المخرجات 

 والنتائج

 البٌئة والتهدٌدات العالمٌة والمحلٌة



 عوامل النجاح والفشل -إدارة األزمات البيئية 

بداخلها عوامل تزٌد من إحتمال تعرضها لألزمات  :منظمات مستهدفه لألزمات 

 .ولٌس لدٌها منهج إلدارة األزمات وتكتفً برد الفعل

 

تعمل كافة األنشطة التً تزٌد قدرتها على منع وقوع :منظمات مستعدة لألزمات 

 األزمات ولدٌها برنامج إلدارة األزمات

 

 :عوامل تإثر فً استهداف المنظمة

 (نفوذهم على إدارة األزمة/ آلٌاتهم الدفاعٌة/خبراتهم)خصائص أفراد المنظمة -1

 (آراء المدٌرون والموظفون فً األزمات/معتقدات)الثقافة التنظٌمٌة-2

 (عدم وجود وحدة إلدارة األزمات أو فرٌق عمل األزمات)الهٌكل التنظٌمً-3

 (خطط وآلٌات وإجراءات إدارة األزمات)االستراتٌجٌات التنظٌمٌة -4

  أنواع المنظمات في التعامل مع األزمات: أوال  



 عوامل النجاح والفشل -إدارة األزمات البيئية 

 طرق وأساليب التعامل مع األزمات البيئية: ثانيا   
 الطرق التقميدية لمتعامل مع األزمات

 (تعتيم إعالمي في ظل إدارة ديكتاتورية ترفض االعتراف)إنكار األزمة  1.

 (تدميرىا عن طريق استخدام العنف إلخمادىا)كبت األزمة 2.

 (االعتراف بيا ولكنيا حدث غير ىام سيتم التعامل معو)بخس األزمة 3.

 (فتح ثغرات مختمفة في جدار األزمة لتستوعب جزء منيا)تنفيس األزمة 4.

 (أسموب النعامة)اليروب من األزمة 5.

 (التظاىر بأنو تم السيطرة عمييا ولكنيا قد تظير مرة ثانية)القفز فوق األزمة 6.
 الطرق غير التقميدية لمتعامل مع األزمات

 (خبير في أكثر من تخصص لمتعامل مع األزمة)طريقة فرق العمل  1.

 معرفة مواطن الضعف ثم إعداد احتياطي وقائي لمواجيتيا)طريقة االحتياطي التعبوي لمتعامل مع األزمات 2.

 (تعريف العاممين بحدود األزمة وخطورتيا وطمب مشاركتيم بالرأي)طريقة المشاركة الديمقراطية  3.

محاصرة األزمة في نطاق محدود قبل تفاقميا وامتصاص الضغط المولد ليا مثل ) طريقة احتواء األزمة 4.
 (األزمات العمالية

 (معرفة قوى األزمة وتحويل األزمات الكبرى إلى أزمات صغيرة مفتتة) طريقة تفتيت األزمة  5.

يمجأ متخذ القرار إلى خمق انطباع لدى الجماىير بأن األوضاع عكس ما ىي فعال مثل )طريقة الوفرة الوىمية 6.
 النشر عن تواجد السمع في األسواق أو السيولة في البنوك



 عوامل النجاح والفشل -إدارة األزمات البيئية 

 قياس كفاءة وفاعمية إدارة األزمات البيئية: ثالثا

 (التعمم/التدريب/سيناريوىات بديمة/التنبؤ واالستعداد)التخطيط 1)
 (االعتماد الذاتي/المالئمة/الكفاية)الموارد المتاحة 2)
 (عدم التمسك بالموائح/تفويض السمطة/المرونة)الييكل التنظيمي 3)
خطط / كفاية ومالئمة وسائل االتصال)االتصاالت والتنسيق واتخاذ القرار 4)

 (مرونة وسرعة في اتخاذ القرار/التنسيق مع الجيات األخرى
 (فاعمية اإلجراءات قبل الكارثة/األولويات في األداء)اإلجراءات وقواعد العمل 5)
 (االستعداد لمكوارث/االنتماء/روح الفريق)الثقافة التنظيمية 6)
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زمات والكوارث –البيئة التوظيمية الػالمية 
أ
 المحلية إلدارة اال

زمــة  قـيـــادة
أ
اال

 والكارثة

 إستراتيجية 
زمات

أ
 التػامل مع اال

تكنولوجٌا 

معلومات 

CCIT 

نظام 

معلومات 

CCMIS 

تكنولوجٌا 

شبكات 

 CCCTاألنصال

نظام دعم 

القرارت 

CCDSS 
قٌاس 

المخاطر 

 المتوقعة

الموارد 

البشرٌة 

 المساعدة

 إستراتيجية 
زمات

أ
 التػامل مع اال

 الكوارث الطبيػية الدولية

 .سونامى-

 .جنون البقر-

 هندسة األلبان -

 .الطبٌعٌة 

 إعادة هندسة -

 .اللحوم  

 .أنفلونزا الطٌور-

-Katrina. 

-Rita. 

-Wilma. 

 غٌرها-

المنظمات الدولٌة 

 والمجتمع المدنى

المساعدات 

 الدولٌة

الصحة 

واألمراض 

الحالٌة 

 والمتوقعة

السكان 

والتركٌب 
 الدٌموجرافى

التعلٌم 

 واألمٌة

اإلستعداد اآللى 

والتكنولوجى 

 والفنى
اإلنترنت وثقافة 

 المعرفة المسبقة

غراض 
أ
زمات المخططة ال

أ
اال

 اقتصادية

تقلبات الهندسة  -

 .الوراثٌة

 .المبٌدات -

 .تدمٌر الخالٌا -

التدخل فى الطبٌعة  -

 .لغرض إقتصادى

 .تصدٌر األزمات -

 .الحروب االقتصادٌه -

الشركات متعددة  -

 .الجنسٌات

 .العمالة الوافدة -

تحوٌل اقتصاد اإلنتاج -

 .إلى اقتصاد خدمى

 .غٌرها-

 مجتمع المػلومات

دور الحكومة اإللكترونٌة 

فى إدارة األزمات 

 والكوارث

 مجتمع المػرفة

دور المقارنات التطوٌرٌة 

اإللكترونٌة فى اإلنذار 

 المبكر



 خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التموث بالزيت
 جميورية مصر العربية



 العالج         خيــر مــن       الوقاية 

 خطط الطوارئ      

 احتواء الزيت داخل الحواجز

 العابمة

 استعادة الزيت باستخدام

 المقاشط و المواد الماصة

استخدام مشتتات الزيت 

ه إلى لطرق أخرى مثل تحوي

 .الحالة الصلبة 

 جانب فنى جانب قانونى

 تشريعات محلية اتفاقيات إقليمية اتفاقيات دولية

 التشغيل و تطويرة

 لتقليل الحوادث

 الحوادث و كيفية

 الحد منها

 اتفاقيات المسبولية المدنية اتفاقيات منع التلوث

 كيف نواجه مشكلة التلوث البحرى



 خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت

 الدابمة للتنسيق و المتابعة اللجنة

 خطط الطوارئ المحلية

 لجنة الطوارئ

 قطاع البترول

 خطط المستوى الثانى

 خطط طوارئ المواقع
 خطط طوارئ

 الموانى

 قطاع النقل البحرى
 المحافظات و الوحدات

 اإلدارية األخرى

 اإلطار المؤسسى للخطة



 اإلبالغ عن حوادث التموث تخطوا

البحرية )المسلحة القوات 

 (وحرس الحدود والجوية

 المحافظات و

 الجهات األخرى

شركات  هيبة العمليات

 البترول

 الهيبة المصرية

 العامة للبترول

 الطيران المدنى هيبة الطيران المدنى

 هيبات الموانى هيبة قناة السويس

الهيبة المصرية للسالمة 

 البحرية 

 جهاز شبون البيبـة

 التجارية السفن 



 مسبولية بدء االستجابة للحوادث

الحوادث الناتجة عن النقل البحرى 

 و الحوادث مجهولة المصدر
 هيبات الموانى

 هيبة قناة

 السويس
 قطاع البترول

 هل من الممكن

 مكافحة التلوث بإمكانيات خطط

 المستوى الثانى ؟

 تولى مسبولية *

 التنسيق   

 إبالغ جهاز شبون *

 البيبة فورا   

  مسبولية التنسيق فى المكافحة يتوالها جهاز شبون البيبة

 هل يمكن

  مكافحة التلوث بإمكانيات الخطط

 المحلية ؟

 كافح التسرب فورا*

 إبالغ جهاز شبون*

 البيبة    

 نعم

 ال

 نعم

 ال

 ال

 الثالث المستوى   

 المستوى الثانى

 المستوى األول



 السياسة العامة لمكافحة تسرب الزيت

هوقف التسرب أو محاولة الحد من كمياته ووقف انتشار.   

 ، فى حالة عدم وجود تهديد مباشر ألحد الموارد البحرية أو الساحلية

 .راقب سلوك بقعة الزيت قبل اتخاذ أى قرار بالتدخل لمكافحتها 

 الوسابل الميكانيكية باستخدام تكون األولوية السترجاع الزيت المتسرب

  . 

استخدم مشتتات الزيوت طبقا للسياسة و الشروط العامة المعلنة 

 حماية المناطق الساحلية الحساسة طبقا ألولوية الحماية المعلنة فى

 خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت ؛

 االستعداد لتنظيف الشواطا طبقا للخطوط اإلرشادية المعلنة أو المقبولة

 .عالميا 
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 .التدرٌب بالمحاكة واألسالٌب الحٌة العلمٌة -1

 .نشر ثقافة تجنب األزمات والكوارث -2

 .التعلم من الرصٌد العالمً واإلنترنت للكوارث واألزمات -4

 .نشر المعرفة فً التعامل مع األزمات والكوارث -5

 .التحفٌز والدافعٌة والدعم المعنوي لفرق العمل باألزمات والكوارث -6

 .إدارة الصراع فً موقف األزمة والكارثة -8

 .المناخ التنظٌمً الجٌد لمعالجة األزمة -9

تحلٌل البٌئة المحٌطة باألزمة وقٌاس فرص السٌطرة وأسلوب القضاء على  -10

 .التهدٌدات

تجدٌد أسالٌب التفكٌر والتطوٌر التنظٌمً وإدارة التغٌٌر المخطط فً مٌكانزمات  -11

 .إدارة األزمة والكارثة

 سلوكٌات التعامل مع األزمات والكوارث



 نموذج مقترح إلدارة االزمات داخل المؤسسات

 يجمع بين المراحل واألنشطة والنظم الداعمة

 فحص عناصر البيئة المحيطة بالمنظمة وتحديد األخطار والتيديدات -1
 تنمية مهارات العاممين نحو التعرف عمى العوامل البيئية المولدة لألزمات •
 إنشاء قاعدة بيانات عن جميع األخطار تستفيد من معمومات الرصد البيئي •
 نظام لتحفيز العاممين الذين يبمغون عن إشارات اإلنذار •
 (برامج تدريب/قاعدة بيانات عن األخطار/الخبراء والمستشارين)  •
 
 اكتشاف إشارات اإلنذار وتقييم المخاطر المحتممة-2
 تنمية القدرة عمى استشعار وتقييم إشارات االنذار المبكر •
 تبادل المعمومات مع جهات أخرى •
 إيجاد معايير عن إشارات اإلنذار الحقيقية •
   (مقاييس تقييم/نظم الخبرة المرتبطة بالتنبؤ)  •



 تنشيط خطط المنع واإلجراءات الوقائية -3
 تنمية قدرات العاممين لتصور أكبر قدر من بدائل المنع والوقاية واختيار األنسب •
 تحديث المعمومات باستمرار وتأمين نظم اتصاالت احتياطية •
 تحقيق درجة من التكامل والتنسيق بين اإلجراءات داخل وخارج المنظمة •
 (دراسة حاالت/نماذج المحاكاة/برامج بحوث العمميات)  •
 
 خطط االستعداد والمواجية -4
 .تنمية قدرات العاممين نحو تحديد األولويات في مواجهة األزمات •
 إعداد خطة إعالمية تناسب كل أزمة وجمع معمومات عن جهات لالتصال بها •
 وجود نظام لمراجعة واختبار وتطوير القدرات المادية والبشرية والفنية •
 (سيناريوهات مواجهة/برنامج تقييم/خطط تدريب)  •

 نموذج مقترح إلدارة االزمات داخل المؤسسات



 مواجية واحتواء األزمة -5
 المشاركة والعمل الجماعي وتشجيع الحمول اإلبتكارية •
لى اإلدارة  •  نظام معمومات لحصر األضرار/خطوط اتصال من وا 
 دعم قدرة التنظيم عمى امتصاص األزمة/تنسيق مع أطراف أخرى •
 (خبراء ومستشارين/ فرق أزمات / سيناريوهات اتصال/خطة إعالمية)  •
 
عادة التوازن -6  استعادة النشاط وا 
 برامج لمساعدة العاممين لتجاوز القمق/تحديد أولويات معالجة المشكالت الناتجة •
 إجراءات التغيير الالزمة لمالئمة المعمومات الجديدة لالحتياجات •
 إجراءات إعادة الثقة في المنظمة •
 (برامج دعم العالقات العامة/برامج تطوير تنظيمي/فرق األزمات)  •

 نموذج مقترح إلدارة االزمات داخل المؤسسات



 الخــاتمة

 األوان فوات قبل تلبٌته من البد ملحا مطلبا بات بل رفاهٌة ٌعد لم لألزمات إدارة نظم بناء إن

 الحروب مثل البشر صنع من أزمات او نامً تسو مثل الطبٌعٌة الكوارث تفاقم ظل فً خاصة

 مالٌة خسائر العالم كبد ما وهذا الحراري االنبعاث مسببات او األخٌرة االقتصادٌة واألزمات

 من اكثر وطالت دوالر ملٌار 250 على ماٌزٌد 2005و 2004 عامً خالل تجاوزت وبشرٌة

 . الف 350,000 وفاة الى وادت دولة 160

 

ومن المناسب أن ٌتسع لدٌنا األفق لتخطً الحلول التقلٌدٌة إلى إعداد خطة متكاملة لمواجهة  

وتطوٌر اإلستراتٌجٌات لتحقٌق التكامل بٌن تقلٌل مخاطر األزمات والكوارث البٌئٌة غٌر المتوقعة، 

وكذلك إعداد وتنفٌذ خطة طوارئ .  من خالل رفع درجة االستعداد للتعامل مع األزمات البٌئٌة

تشمل تحدٌد أنواع الكوارث البٌئٌة وتطوٌر غرفة العملٌات الحالٌة القائمة بجهاز شإون البٌئة 

 .  للقٌام بعملها بكفاءة وتشكٌل مجموعة عمل لمتابعة إجراءات مواجهة الكارثة البٌئٌة

 

كذلك البد من تحدٌد أدوار جمٌع الوزارات وجمٌع الجهات المعنٌة فى جمٌع مراحل إدارة األزمات 

و الكوارث البٌئٌة بعد التنسٌق معهم حتى ال تحدث ازدواجٌة أو إغفال لدور بعض الجهات  كما ٌتم 

 .تحدٌد الجهات القائدة والجهات المساندة طبقا لنوع الكارثة




