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مقدمة:

تتناول هذه الدورة مفهوم و آلية االستجابة لحاالت الطوارئ، إدارة األزمات وتقييم المخاطر،  باإلضافة إلى آلية تبادل ونقل المعلومات واتخاذ القرارات االستراتيجية المناسبة 

واألدوار والمسؤوليات وآلية التنسيق المشترك لفرق الطوارئ واألزمات ولمحة حول آلية إدارة األحداث الكبرى وحاالت الطوارئ واألزمات والكوارث وأدوار ومسؤوليات 

فريق إدارة الطوارئ والقيادة والسيطرة وجاهزية ومرونة المؤسسات والمجتمع في مواجهة المخاطر وتطوير ورفع فاعلية وكفاءة العمليات الرئيسية في إدارة الطوارئ واألزمات 

والكوارث وأهمية توظيف وتسخير الموارد المتاحة على المستوى االستراتيجي ضمن بيئة تخطيط مناسبة واتخاذ القرارات الفعالة والمناسبة للتعامل الناجح في حاالت األزمات 

والكوارث.

تقوم  هذه الدورة التدريبية على تطوير وتأصيل مهارات المشاركين بموضوعات االستجابة لحاالت الطوارئ، إدارة األزمات وتقييم المخاطر،   وسيتعلم المشاركون كيفية وضع 

استراتيجيات إلدارة األزمات،  إيالء األولوية للحد من أخطار الكوارث، تحسين المعلومات المتعلقة بالمخاطر، واإلنذار المبكر، بناء ثقافة للسالمة والقدرة على مواجهة المخاطر، 

الحد من المخاطر في القطاعات الرئيسية، وتعزيز التأهب واالستجابة لحاالت الطوارئ، وتقييم المخاطر  .وأيضا تسليط الضوء على اآللية الدولية للتأهب واالستجابة لحاالت 

الطوارئ، وسبل التعافي من الطوارئ واألزمات. تهدف هذه الدورة الى اعداد قادة قادرين على إدارة فريق متعدد التخصصات وتطبيق الممارسات واإلجراءات القياسية واألخالقية 

واستخدام التقنيات المتاحة لتحديد التهديدات، وتقييم المخاطر وتنفيذ حلول إدارية متكاملة للطوارئ تتسم بالتنظيم والترابط .

اهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

تطوير أساليب التعامل مع األزمات/ الكوارث 	

تعديل وتطبيق خطة االستجابة للطوارئ 	

تحسين أساليب وقدرات إدارة األزمات 	

تطبيق أفضل الممارسات في إدارة األزمات وحاالت الطوارئ )التنظيم، واألدوات، والمنهجيات 	

تطبيق أفضل الممارسات في مجال تنظيم مراكز التحكم بالطوارئ )ECC( وفرق االستجابة للطوارئ )ERT( وفرق إدارة األزمات )CRT( لمساعدة مراقبة الحوادث  	

)FIC( المتوقعة

الفئات المستهدفة:

القادة والمسؤولون عن السالمة والطوارئ أو إدارة األزمات والمهنيون ومسؤولو المخاطر والتسويق و خبراء التأمين والمهنيون المسؤولون عن حاالت الطوارئ واالستجابة 

لألزمات. كما تالئم هذه الدورة المدراء والمشرفين المهتمين بهذا المجال.



المحتويات األساسية:
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الوقاية من األعمال اخلطرة:

نظرة عامة حول طرق الوقاية 	
تحليل هشاشة األوضاع 	
تقييم المخاطر من المواد الخطرة 	
تطوير دليل إدارة األزمات 	
تطوير اإلجراءات 	
إدارة األزمات - نماذج السيطرة 	
أنظمة القيادة والسيطرة 	
إدارة األزمات - التخطيط لحاالت الطوارئ 	
القوانين الدولية 	
اللوائح المحلية 	

كتابة خطة االستجابة للطوارئ:

المحتويات الحساسة لخطة االستجابة للطوارئ: 	
منظمة الطوارئ 	
اجراءات الطوارئ 	
تقييم الموارد المتاحة 	
تنفيذ الخطة 	
تدريب العاملين 	
توزيع خطة الطوارئ 	
تحديث الخطة 	

تنظيم التحكم يف احلوادث:

	 )ECC( مراكز مراقبة الطوارئ
	 ECC االتصاالت في
المعدات الالزمة 	
الموارد الالزمة 	
	 )ERT( فرق االستجابة للطوارئ

الصحة و السالمة 	
	 )CRT( فرق إدارة األزمات
توجيه حادثة التحكم )اللجنة المالية( 	

نقاط المراقبة 	

إجراءات االستجابة عند حاالت الطوارئ:

االستجابة ووسائل اإلعالم 	

إجراءات العمل عند حاالت الطوارئ 	

إجراءات اإلخالء 	

حاالت الطوارئ الطبية 	

إجراءات وقوع حريق 	

إجراءات وقوع انفجار 	

المواد الخطرة 	

المخاطر البيئية 	

منوذج االستجابة للطوارئ:

العالقات اإلعالمية واالنتعاش 	

	 Flixborough حالة

	 BP حالة مصفاة تكساس

	 BIG Spring حالة مصفاة

الحاالت على األساس اإلقليمي 	



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:

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

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

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 :........................)االستجابة لحاالت الطوارئ، إدارة األزمات وتقييم المخاطر ®( 

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.


