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مقدمة:
نتج عن تنامى بيئة االستثمار  الصناعية وتطورها  ، والمنافسة الشديدة وعوامل عدم التأكد ،حدوث كوارث وأزمات  متنوعة قد تهدد استقرار هذه المؤسسات ، وبالتالي البد 

من االستعداد المسبق والتنبؤ المبكر بعوامل األزمات و الكوارث ، وذلك بوضع خطط وسيناريوهات ،واستعدادات مسبقة للتعامل مع شتى األزمات والكوارث المتوقع حدوثها 

بالمؤسسة .  بتشكيل وحدة متخصصة إلدارة األزمات والكوارث بالمؤسسة بحيث تكون وحدة إدارية لها كيانها ومسئولياتها في التنظيم االدارى و تضم فريق متميز ، مدرب 

إلدارة األزمات و الكوارث.

واألزمة عبارة عن خلل يؤثر تأثيرا ماديا ومعنويا علي نظام المؤسسة ، كما أنه يهدد االفتراضات الرئيسية التي يقوم عليها النظام . والكارثة هي الحالة التي حدثت فعال وأدت إلي 

تدمير وخسائر جسيمة في الموارد البشرية والمادية وأسبابها ، وتكون إما طبيعية أو بشرية . وعادة ما تكون غير مسبوقة بإنذار . وتتطلب اتخاذ إجراءات غير عادية للرجوع إلي 

حالة االستقرار . وقد تؤدي الكارثة إلي ما يسمي باألزمة . والعكس فقد تؤدي األزمات إلي كوارث إذا لم يتم اتخاذ القرارات واإلجراءات المناسبة لمواجهتها.

وبناء عليه تقدم يوروماتيك برنامج " إدارة المخاطر واالزمات االمنية مستوى متقدم " وفقا ألحدث الممارسات والمنهجيات العالمية  ذات الصلة.

األهداف:

سيتمكن المشاركين من التميز في الموضوعات االتية:

w المفاهيم االدارية المعاصرة ، والتحديات فى البيئة اإلدارية

w العوامل والمسببات والمراحل التى تقود الى االزمات

w السالمة واستراتيجيات التحكم والسيطرة فى المخاطر

w إدارة األزمات والكوارث الكبرى واستراتيجيات واولويات المواجهة

w معايير واشتراطات مسالك الهروب وسياسات االخالء الجزئى واالخالء الكلى فى حاالت الطوارئ

w التكنولوجيا المتطورة فى االنذار  واإلطفاء المبكر للسيطرة السريعة

w االستخدامات الحديثة لغازات االطفاء صديقة البيئة

w المهارات االنسانية والسلوكية لفرق إدارة االزمات

w معايير السالمة لوزارة العمل االمريكية للسيطرة على الحريق

w التخطيط واالستجابة لحاالت الطوارئ المختلفة بالمنشآت ذات الطبيعة الخاصة

w التدريب ورسم السيناريوهات المفاجئة طبقا لتطور االحداث

w افضل الممارسات المتقدمة في السالمة الوقائية واإلنقاذ ومواجهة األزمات والكوارث

الفئات المستهدفة:
w مدراء األمن

w مسؤولى االمن فى المؤسسة

w فرق ادارة االزمات

w فرق اعداد السيناريو

w اطقم الطواءئ

w المهتمين بدراسة علم ادارة االزمات

المحتويات األساسية:
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الوحدة االولى :
إدارة األزمات والكوارث فى البيئات العالية الخطورة

w             مفهوم ومكونات األزمة
w                       مفهوم الكارثة اسبابها-وتداعياتها
w            الصراع - النزاع -المشكلة -الحادث
w مقارنة بين االزمات والكوارث
w مراحل تطور األزمات االمنية
w أسباب نشوء األزمات االمنية
w طبيعة األزمات التى تواجه المؤسسات

الوحدة الثانية :
التخطيط االستراتيجى إلدارة االزمات والكوارث

w اإلدارة واألمن مفاهيم اساسية
w مدخل الى التخطيط االستراتيجى
w الشواهد المنذرة بوقوع األزمة
w مفاهيم وأنواع األزمات االمنية
w مفاهيم التخطيط إلدارة االزمات
w خصائص ومراحل االزمات
w تداعيات االزمات االمنية
w استراتيجات.إدارة األزمات
w مراكز القيادة والسيطرة إلدارة االزمة
w الجاهزية ودرجات اإلستعداد لفريق ادارة االزمة

الوحدة الثالثة :
Crisis Management | إدارة األزمة

w مراحل إدارة األزمة االمنية
w استراتيجية اإلدارة باالزمات
w سيناريوهات ما قبل الكارثة
w عمليات التخطيط إلدارة األزمات والكوارث
w تطوير سيناريوهات أثناء الكارثة / األزمة
w خطة التنفيذ واإلستجابة لألزمات والكوارث
w واجبات ومهام فريق إدارة األزمات األمنية
w مالحظات حول خطة اإلخالء في حاالت الكوارث واالزمات
w التشافى وإعادة النشاط واإلنتشار وتقييم الموقف

الوحدة الرابعة :
خطوات القائد  فى إدارة  األزمات

w تكوين فريق عمل األزمات
w تحديد األهداف وقت األزمات
w تخطيط الوقت أثناء األزمات
w االرتفاع بالمعنويات خالل األزمات
w اإلبداع والتجديد في المواقف العصيبة
w حل المشكالت اثناء األزمات
w التغيير وقت األزمات االمنية
w استعادة الموقف والعودة الى النشاط

الوحدة الخامسة :
بناء السيناريوهات ، واستراتيجيات ادارة االزمات االمنية

w مفهوم السيناريو االمنى
w أهمية وضع السيناريوهات االمنية
w عناصر الّسيناريو- أنواع السيناريوهات-أهداف السيناريو
w بناء السيناريو فى االزمات االمنية
w طبيعة األفراد المشاركة في تنفيذ السيناريوهات
w طريقة االحتواء - طريقة تصعيد األزمة
w طريقة تفريغ األزمة من مضمونها
w طريقة تفتيت األزمات
w تدمير األزمة ذاتيا وتفجيرها من الداخل
w احتواء وتحويل مسار األزمة



 

إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

w .لتحجز مكانا بشكل مؤقت اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

w 00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

w يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................)إدارة المخاطر واألزمات األمنية - مستوى متقدم ®( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


