
 

 

 سٛبسخ إداسح انًخبطش انًزأصهخ ٔانكبيُخ

 ثؼشػش نإلسكبٌجًؼٛخ داس 

 

 يمذيخ :

يٍ خالل انزغٛشاد انًزالدمخ فٙ انًجبالد االلزصبدٚخ ٔانسٛبسٛخ ٔاالجزًبػٛخ انزٙ سبًْذ فٙ 

ثشٔص ثٛئخ يفؼًخ ثبنخطش، رٕجت ػهٗ يؤسسبد انمطبع انضبنش انؼًم ػهٗ ضشٔسح رجُت 

انسٛطشح ػهٛٓب ، ٔيٍ ُْب َشأد دبجخ انجًؼٛخ إنٗ انًخبطش انزٙ لذ رٕاجٓٓب أٔ انذذ يُٓب أٔ 

اػزًبد سٛبسخ ٔاضذخ إلداسح انًخبطش انزٙ لذ رزؼشض نٓب سٕاء فٙ انجبَت اإلداس٘ أٔ انًبنٙ 

 أ انُشبط.

  

 أال : انغشض يٍ إػذاد سٛبسخ إداسح انًخبطش

 رٕضخ انسٛبسخ رؼشٚف انخطش ٔإداسح انًخبطش ٔانغشض يٍ إداسح انًخبطش.

انسٛبسخ طشٚمخ انجًؼٛخ انخبصخ فٙ إداسح انًخبطش ٔرٕصٛك أدٔاس ٔيسئٕنٛبد األطشاف رفسش 

 راد انؼاللخ.

 رؼزجش سٛبسخ إداسح انًخبطش جضًء يٍ يٓبو انشلبثخ انذاخهٛخ نهجًؼٛخ ٔرشرٛجبد دٕكًزٓب.

رصف انسٛبسخ دٔس إجشاء إداسح انًخبطش فٙ كبيم َظبو انشلبثخ انذاخهٛخ ٔرذذٚذ إجشاءاد 

مبسٚش انشئٛسٛخ، ٔرششح اإلجشاء انز٘ سٛزى ارخبرِ يٍ أجم رمٛٛى فؼبنٛخ إجشاءاد انشلبثخ انز

 انذاخهٛخ نهجًؼٛخ.

  

 صبَٛب : رؼشٚف انخطش ٔإداسح انًخبطش: 

ٚؼشف انخطش ثأَّ أ٘ شٙء ًٚكٍ أٌ ٚؼٕق يٍ يمذسح انًؤسسخ ػهٗ رذمٛك أْذافٓب، أٔ ْٕ 

 بس انًزشرجخ ػهٗ دذٔصّ.ػجبسح ػٍ سثظ ثٍٛ ادزًبل ٔلٕع دذس ٔاٜص

ًٚكٍ رؼشٚف إداسح انًخبطش ثأَّ اإلجشاء أٔ انٓٛكم أٔ انضمبفخ انًسزخذيخ نزذذٚذ ٔرمٛٛى 

 ٔانسٛطشح ػهٗ جٕاَت انًخبطش انزٙ لذ رؤصش فٙ يمذسح انجًؼٛخ ػهٗ رذمٛك أْذافٓب.

ب رؼزجش إداسح انًخبطش أيشا ضشٔسٚب السزًشاس ًَٕٔ انجًؼٛخ ثًب ٚزٕافك يغ أْذافٓ

انغشض يُّ رجُت انًخبطش، ٔفٙ دبل اسزخذايّ ثصٕسح سهًٛخ  االسزشارٛجٛخ، ٔنٛس إجشاء



فئَّ ًٚكٍ نهجًؼٛخ يٕاصهخ أَشطزٓب ثأػهٗ انًؼبٚٛش دٛش أٌ انًخبطش انزٙ رى 

رذذٚذْب ٔفًٓٓب ٔانسٛطشح ػهٛٓب ثصٕسح جٛذح فئٌ يب رجمٗ يٍ انًخبطش ٚصجخ 

 ألم دذح .

 

  

 ٔػاللزٓب ثبنشلبثخ انذاخهٛخ:صبنضب : إداسح انًخبطش 

رؼذ إداسح انًخبطش جضًء يٍ َظبو انشلبثخ انذاخهٛخ انز٘ ٚذزٕ٘ ػهٗ ػذد يٍ انؼُبصش انزٙ رؼًم 

يغ ثؼضٓب ػهٗ إٚجبد طشٚمخ رشغٛم فؼبنخ رسبػذ انجًؼٛخ ػهٗ رذسٍٛ األداء فٙ كبفخ انجٕاَت 

شٔسٚب ثبنُسجخ نؼًم انجًؼٛخ ٔنٛس انًبنٛخ ٔاإلداسٚخ ، كًب رؼزجش إداسح انًخبطش جضًء ْبيب ٔض

 فمظ يجشد يسأنخ انزضاو، رزطهت دٔسا َشطب أكضش يُّ يجشد سدح فؼم .

 رشاػٙ إداسح انًخبطش كبفخ ػُبصش انشلبثخ انذاخهٛخ يضم :

 االسزشارٛجٛبد ٔانسٛبسبد ٔاإلجشاءاد.

 خطظ انجًؼٛخ ٔيٛضاَٛبرٓب.

 سجالد انًخبطش انؼبنٛخ.

 

 انًخبطش ٔيٓبيٓبساثؼب : نجُخ إداسح 

 – يذٚش انجشايج ٔانًشبسٚغ – انزُفٛز٘رشكم نجُخ نًشاجؼخ إداسح انًخبطش يٍ كم يٍ ) انًذٚش 

 (،  يسزشبس انجًؼٛخ 

 انًٓبو انزبنٛخ :ٔرزٕنٗ انهجُخ 

إػذاد خطخ إداسح انًخبطش ثؼذ إجشاء انجذٕس ٔانذساسبد انًزؼهمخ ثشأَٓب ٔاػزًبدْب يٍ يجهس 

 إداسح انجًؼٛخ.

رُفٛز انخطخ انخبصخ ثئداسح انًخبطش ٔانشلبثخ انذاخهٛخ انًؼزًذح يٍ لجم انًجهس ٔضًبٌ ٔضغ 

ذذٚذْب ٔرمًٛٛٓب ٔإداسرٓب ثطشٚمخ انزشرٛجبد انًُبسجخ يٍ أجم انزأكذ يٍ أٌ انًخبطش لذ رى ر

 فبػهخ.

يشالجخ انًخبطش انكجٛشح انزٙ لذ رٓذد رذمٛك انجًؼٛخ ألْذافٓب االسزشارٛجٛخ. ٔضًبٌ رٕفش 

خطظ نًشاجؼخ كفبءح ٔفؼبنٛخ إداسح انًخبطش ٔلذسرٓب ػهٗ رمذٚى رمٛٛى سُٕ٘ نزشرٛجبد إداسح 

 انًخبطش ثبنجًؼٛخ.

اسح انًخبطش نًجهس اإلداسح ٔانمٛبو سُٕٚب ثًشاجؼخ طشٚمخ سفغ انزمبسٚش انذٔسٚخ انخبصخ ثئد

 انجًؼٛخ فٙ إداسح انًخبطش ٔإطبس ػًم إداسح انًخبطش.



 

 

 

االسزؼبَخ ثخذيبد االسزشبسٍٚٛ انخبسجٍٛٛ فٙ انجٕاَت انزخصصٛخ نؼًهٛبد انجًؼٛخ، 

ٔػًم ٔاسزخذاو االخزصبصٍٛٛ يٍ األطشاف انخبسجٛخ يٍ أجم رمذٚى االسزشبساد انُٕػٛخ 

 انزمبسٚش نضٚبدح يٕصٕلٛخ َظبو انشلبثخ انذاخهٛخ.

رمٕو نجُخ انًشاجؼخ ثئػذاد رمشٚش دٕل يشاجؼزٓب نفؼبنٛخ إداسح انًخبطش ثبنجًؼٛخ ٔرشرٛجبد 

 انشلبثخ ٔانذكٕيخ ثصٕسح سُٕٚخ ٔإجبصرٓب يٍ يجهس اإلداسح .

  

 ساثؼب : دٔس يجهس اإلداسح 

 بنجًؼٛخ.اػزًبد سٛبسخ إداسح انًخبطش انخبصخ ث

 ضجظ اإلٚمبع ٔانزأصٛش ػهٗ صمبفخ إداسح انًخبطش فٙ انجًؼٛخ.

 رذذٚذ انطشٚمخ انًضهٗ نهزؼبطٙ يغ انًخبطش أٔ يسزٕٖ انزؼشض فٙ انجًؼٛخ.

 انًٕافمخ ػهٗ انمشاساد انٓبيخ انزٙ لذ رؤصش ػهٗ أداء انجًؼٛخ فٙ يجبل إداسح انًخبطش.

 

سح انًخبطش ثبنجًؼٛخ ٔرنك ثُبء ػهٗ انًؼهٕيبد انًمذيخ اػزًبد رمشٚش نجُخ انًشاجؼخ نفؼبنٛخ إدا

 ثٕاسطخ نجُخ انًشاجؼخ.

 يجًٕػخ انًخبطش انزٙ رٕاجّ جًؼٛخ انجش انخٛشٚخ ثبألجفش 

انخطش فٙ انجًؼٛخ ًٚكٍ فٙ رذذٚذ يجًٕػخ انًشبسٚغ نذػى انًسزفٛذٍٚ يغ ػذو أيكبَٛخ 

ثبنزبنٙ ال ًٚكٍ ثُبء خطخ رًكٍ نزذمٛك رُفٛزْب نؼذو رٕفٛش انًمذسح انًبنٛخ نٓزِ انًشبسٚغ ٔ

 يٕششاد اْذاف انجًؼٛخ .

 ٔرزهخص يجًٕػخ انًخبطش فٙ انُمبط ادَبِ :

يشبسٚغ ألبف ٔاسزضًبساد نضًبٌ اسزًشاس اسزذايخ يٕاسد انجًؼٛخ ٔرغطٛخ ػذو ٔجٕد 

 . انًصبسٚف االداسٚخ 

 .  انًفبجئخ ثذٌٔ اسجبة يمُؼخ ىٔاَسذبثبرٓلهخ اػذاد اػضبء انجًؼٛخ انؼًٕيٛخ 

 . ػذو رٕفش االيبٌ فٙ يمش انجًؼٛخ نجؼذْب ػٍ يشكض انًذُٚخ ٔلذ رزؼشض نهسشلخ 

 . هللا نٕ دبصم ػبسض سال لذئك ٔطفبٚخ انذشٚك ػذو ٔجٕد كبشف نهذشا



 أنٛخ ػًم إداسح انًخبطش ثبنجًؼٛخ

 سصذ يجًٕػخ انًخبطش انزٙ رٕاجٓٓب انجًؼٛخ .

 رصُٛف يجًٕػخ انًخبطش انزٙ رٕاجٓٓب انجًؼٛخ .

 انزؼبيم انًسزًش يغ ْزِ انًخبطش ٔيذبٔنخ انذذ يُٓب .

ذبالد ٔ يذبٔنخ دهٓب ٔانذذ ٔانًسبػذٍٚ نجذش انػمذ اجزًبػبد دٔسٚخ ثٍٛ يذٚش انجًؼٛخ 

 .يُٓب

 سفغ رمبسٚش دٔسٚخ نًجهس االداسح نهًشبسكخ فٙ انذذ يٍ ْزِ انًخبطش .

 

 بعرعر لإلسكاندار تقيم المخاطر الكامنة والمتأصلة لجمعية 

 

 تقيم درجات الخطر

 االحتمال
  التأثير

 منخفض  متوسط عالي

 متوسط عالي عالي جدآ عالي

 منخفض متوسط عالي متوسط
 منخفض جدآ منخفض متوسط منخفض

 

 المخاطر الكامنة والمتأصلة

 النهائيةالتقييم  االحتمال التأثير الخطر

عدم وجود 
موارد ودخل 

 ثابت

 عالي متوسط متوسط 

 عالي منخفض عالي الحريق

 متوسط منخفض متوسط السرقة
 

 /انًشاجغ

( فٙ دٔسرّ ْزِ انسٛبسخ فٙ    62اػزًذ يجهس إداسح انجًؼٛخ فٙ االجزًبع )   
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