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بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 

 

 أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف اهلل بهم األرض أو يأتيهم العذاب     ﴿

من حيث ال يشعرون، أو يأخذىم في تقلبهم فما ىم بمعجزين، أو يأخذىم على 

(. 47-46-45النحل ) ﴾تخوف فإن ربكم لرءوف رحيم
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سيدنا ٤تمد كعلى آلو –اٟتمد  رب العا١تُت ،كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ األنبياء كا١ترسلُت           

 :كصحبو أٚتعُت أما بعد 

قبوؿ ب  عللّ تكرمو  الدكتور فرحايت عمر على األستاذأتقدـ ّتزيل الشكر إذل أستاذم الفاضل         

على صربه كٖتّملو كتشجيعو لنا  ،كنصحو كتوجيهو سواء يف األمور اإلشراؼ على ىذا البحث، ك

الشكلية للبحث أك مضمونو ، كالشكر موصوؿ للجنة ا١تناقشة ا١توقرة ، كما اشكر يف ىذا ا١تقاـ كل 

أساتذيت كزمبلئل يف كلية اٟتقوؽ كالعلـو السياسية ك يف قسم العلـو السياسية حيث أجد دكما من 

اعتربىم مثلل األعلى يف البذؿ كاإلخبلص كالتواضع  ، كاشكر كل من ساعدين من قريب أك من بعيد 

 . يف إعداد ىذا البحث 
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شهدت البشرية منذ النصف الثاين من القرف العشرين تطورات كثَتة مّست مناحل متعددة ٟتياة       

اخل ،فمع التطور ...  االقتصادية ، الثقافية  ،  القيمية ، البيئية ، ، االجتماعيةمنها :الشعوب كاألمم

كخاصة اٟترب العا١تية  دمرت اٟتربُت العا١تيتُت أف من السلم بعد  متتابعة كمتتالية التكنولوجل كانتشار فًتات

 كخاصة  استقبلؿ العديد من األقطار كالدكؿ كمع ،للعديد من دكؿ العادل مقدرات ىائلة بشرية كمادية الثانية 

.  مطلبا للكثَت من الدكؿ كاٟتكومات االقتصادم كاالجتماعل أصبح ٖتقيق التنمية كالرفاهدكؿ العادل الثالث 

إال انو كمنذ العقد األخَت من  القرف ا١تاضل كبداية القرف  اٟتارل  ظهرت كتفاقمت  ٖتديات كربل تعًتض  

فإذا  كانت  قضايا  التحرر  كمكافحة  االستعمار  .  الدكؿ كاجملتمعات كا١تنظمات باختبلفها بشكل سواء  

،  كالسلم  كاٟترب  ،  مث  التنمية  كالتخلف  ىل أىم  القضايا  اليت  نالت  االىتماـ األكفر  كالنقاش الكبَت 

 كيف أكساط ا١تنظمات  العامة  كا٠تاصة  قبل  كأثناء  اٟترب العا١تية  الثانية  كمن طرؼ الدكؿ بُت األكادٯتيُت 

كالسنوات  القليلة  بعدىا ، فانو حدث  ٖتوؿ  يف  ىذه  االىتمامات  خاصة  بعد هناية  عقد  الثمانينات  

من  القرف  ا١تاضل إذل  يومنا  ىذا  يف  ترتيب  قائمة  ىذه  االىتمامات ،سواء من حيث االىتماـ األكادٯتل 

. اٟتكومات كا١تنظمات  الدكؿ كأك اىتماـ 

العادل ا١تعاصر ،٦تيزا عن سواه بسماتو كأزماتو كتعقيداتو كا٧تازاتو يف ٚتيع مظاىر اٟتياة اإلنسانية ،فهو "       

عادل رحب ككاسع كمًتامل األطراؼ كمتعدد األجزاء ،لكن برغم اتساعو إال انو يتحوؿ باستمرار إذل قرية 

صغَتة بفضل كسائل االتصاؿ كا١تواصبلت حىت أصبحت الكرة األرضية ٔتثابة اٟتل الصغَت الذم ال ٮتفى على 

فمجمل  األحداث  غَت  ا١تسبوقة  كغَت  ا١تألوفة  سواء  من  حيث   (1 )" سكانو أم شلء ٦تا ٬ترم ٔتحيطهم

 كاليت  عرفها  العادل  يف السنوات األخَتة ، كمنشئها  أك من حيث مصدرىا نوعيتها   أك من  حيث حجمها 

                                                 

 10،ص(1989،يناير133-منشورات سلسلة عادل ا١تعرفة :الكويت )عبد ا٠تالق عبد ا ،العادل ا١تعاصر كالصراعات الدكلية ،(1)
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كاتساع  رقعة  العو١تة اٞتغرافية كا١تواضيع اليت تستهدفها من االقتصاد إذل السياسة إذل القضايا االجتماعية 

 دكف  مراعاة  الضركرات البيئية  من طرؼ الشركات متعددة اٞتنسياتكالثقافية ، كالسعل  اٟتثيث  للرّبح 

من سنة إذل أخرل كالعناصر  األخبلقية  أنتج  مشكبلت  كأزمات  ككوارث  ما  فتئت  تتزايد  كتَتة  كشدة  

. كمن يـو إذل آخر

فمن التفجَتات اإلرىابية إذل الكوارث الطبيعة إذل موجات األكبئة العا١تية غَت ا١تسبوقة، إذل حركات          

،باإلضافة إذل ،ككذا األزمات ا١تالية العا١تية كالية على ا١تستول الوطٍت أك الدكرل شبكات اإلجراـ ا١تنظم

انتشار الفساد كالرشوة كبعض األمراض اإلدارية ا١ترتبطة باالرتباط الكبَت لؤلفراد باإلدارة ك٤تاكلة استغبلؿ 

اخل  ، كل  ىذه  العناصر  جعلت  ٥تتلف  التنظيمات   ....البعض ٢تذه العبلقة ٖتقيقا ١تنافع شخصية 

كاألجهزة  اٟتكومية  كا١تؤسسات كا١تنظمات ا٠تاصة  كمؤسسات  اجملتمع  ا١تدين  كغَتىا  من  ا١تنظمات  

عاجزة  عن  ا١تواجهة كالتأقلم مع األكضاع  باألساليب  اإلدارية  التقليدية  ،  كبالتارل أصبحت  اٟتاجة   إذل 

 للتكيف مع  ا١تواقف  ك   بشكل أكثر إٟتاحا ضركريةاإلدارية كيف أ٪تاط التسيَت تطوير  األساليب  كا١تناىج  

 من أكاٟتاالت الطارئة  اليت  تتميز  بكوهنا  جديدة كيف أحياف كثَتة تكوف حاالت فريدة من حيث نوعها 

سواء من  حيث  النوع  أك من حيث الشدة اليت  : بنفس الصورة  غَت  متكررة  اٟتدكث )- حيث  تواترىا

كبالتارل يكوف شكل  إدارهتا كالتعامل معها مبتكرا  كغَت  تقليدم   (ٖتدث هبا ، كحىت ا١تصدر الذم تأيت منو 

 .لتحقيق إدارة أفضل كأ٧تع

   :أىمية الدراسة

        يكتسل موضوع اإلدارة ا١توقفية أ٫تية كبَتة كخاصة يف السنوات األخَتة كإسهاـ يف ٣تاؿ تقدًن ٪تاذج 

أكثر مركنة يف تسيَت ا١ترفق العاـ كا١تؤسسات العمومية يف كضع جديد يتسم باالنفتاح غَت ا١تسبوؽ على كل 
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قطاعات اجملتمع كالبيئة الدكلية نتيجة تبلشل اٟتدكد اليت كانت موجودة سابقا كىو ما أنتج ٖتديات كهتديدات 

١تختلف الكيانات اإلدارية ، إف دل تسَّتىا بالشكل األمثل فقد تكوف ىناؾ تداعيات كخيمة عليها كعلى 

ا١تتعاملُت معها ، باإلضافة إذل ا١تنافسة اليت تطبع البيئة اٟتالية ،حيث تسعى كل ا١تؤسسات للحفاظ على 

عمبلئها كتعزيز عنصر الثقة معهم ، كتوفَت أحسن ا١تنتجات بأقل التكاليف كيف أحسن الظركؼ مهما كانت 

. التحديات كالصعوبات 

 :أىداف الدراسة 

 سوؼ  ٨تاكؿ  من  خبلؿ  ىذه  الدراسة  ليس إذل  تبياف  العناصر اليت تؤثر  يف  بنية  كىيكل            

  النظريات  ا١توقفية  تناكلتها بشكل ٦تّيز كاليت  ،٥تتلف  ا١تنظمات  اإلدارية أثناء ا١تواقف اليت تعًتضها

theories de contingences  اليت ظهرت يف  سنوات  السبعينات  كالثمانينات  من القرف  ا١تاضل 

 كبشكل خاص يف مواجهة التحديات اإلداريةكالبَتكقراطية  ، الكبلسيكية ،  منتقدة مناىج اإلدارة  التقليدية

النظريات النسقية أك نظريات النظم اليت جاءت قبلها من الناحية الزمنية  كمقّدمة مقاربة جديدة للتسيَت تعتمد 

  ،  كلكن  لتبياف  فعالية  اإلدارة  ا١توقفيةعلى عنصر  التفاعل مع البيئة ا١تفتوحة  يف أقصى درجاتو  

 التغَّتات  ا١تواقف ك يف  مواجهة  ا١تستجّدات  من  األزمات كالكوارث ك٥تتلف،كا١تنظمات اإلدارية الظرفية 

. اٟتادثة يف البيئة اليت تعمل فيها ا١تنظمات اإلدارية

 تنتهل مهمتها بانتهاء  من الناحية الزمانية كوهنا مؤقتة) يف ظل  ما يطبع  اإلدارة  ا١توقفية  من  جهة        

كثابت يشّكل مرجعية كصورة ، كمن جهة أخرل غياب  ٪توذج  مستقر  (آثار ا١توقف الذم شّكلت من اجلو

تتداخل  االختصاصات  كا١تسؤكليات  قد  حيث  ، كحىت يف بعض األحياف تنظيميا  ، ٢تا ىيكليا ككظيفيا٪تطية

حيث تسود العبلقة السّلمية ا٢ترمية ،بُت  القائمُت  عليها بشكل ٮتتلف عنو يف اإلدارة يف اٟتاالت العادية 
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  كما أفكالتنظيم البَتكقراطل كاالستناد إذل العبلقات الرٝتية كا١تعتمدة على ما تنص القوانُت كالتنظيمات ،  

أك قّلتها كاٞتو ا١تشحوف الظرؼ  غَت  العادم الذم ٭تيط بعملها ك ا١تّتسم  بالغموض  كغياب  ا١تعلومات  

 ا١تسيطرة على األفراد من خوؼ  ،  غضب  ،  قلق  ، حزف  السلبية ،  كانتشار ٥تتلف  ا١تشاعربعدـ التيقن 

 ، ككذلك التغَتات الطارئة على البيئة اليت تتسم يف ٣تملها بالسرعة كظهور عناصر كمستجدات غَت (اخل ....

مرغوب فيها يف الكثَت من اٟتاالت ، إف العناصر السابقة ٕتعل من اإلدارة ا١توقفية إدارة لرفع التحدم 

 .كا١تواجهة كبالتارل تستوجب منها ا١تركنة كحسن األداء

بفعالية  ىذا  النمط  من  اإلدارة ،    "  كف  يعتقد ا١تهتمُت ٔتجاؿ اإلدارة العامةمنالكثَت ىناؾ  ك        

كمن  أمثلة ذلك   غرفة  العمليات  يف  شرطة  النجدة  ،  كحاالت  اٟترب  كظركؼ  الطوارئ العامة  ،  

كقد ظهرت  النظريات  ا١توقفية  يف  اإلدارة  يف سنوات  (1)"  كالكوارث  الطبيعية  كمقاكمة  األكبئة كاآلفات  

   ستالكر كبَتنز  مع  أعماؿ20الستينات  كتطورت يف سنوات  السبعينات  كالثمانينات  من القرف  

burns  ك stalkerالرش"ك " لورنس"  ككذلك أعماؿ " LAWRENCE ك larsh  كيذىبوف 

ا١تنظمة  أك  اإلدارة   كىو  (structure)تؤثر  يف  بنية   ( environnement)ٚتيعا  إذل  أف  البيئة  

استنتاج انتهيا إليو بعد إجراء دراسات تّضمنت مقارنة بُت مؤسسات اقتصادية ٥تتلفة يف بريطانيا ككجدا أف 

.  بصعوباهتا أكباستقرارىا  سواء بنية ا١تنظمة  كىيكلها يتأثر بالبيئة 

 كىل أستاذة علم االجتماع الصناعل يف جامعة لندف فًتل   Joan wood ward جواف ككدكارد أما 

درست مقارنة مؤسسات صناعية يف بريطانيا من حيث نظاـ ،حُت بأف  التكنولوجيا تؤثر  على  بنية  ا١تنظمة 

. اإلنتاج كالتكنولوجيا ا١تستعملة ككجدت باف ىذه األخَتة تؤثّر على بنية ا١تنظمات 

                                                 

  .20، ص(2002دار  األمُت  للنشر  كالتوزيع  ، : مصر )، 2  ، ط٥تاطر العو١تة كاإلرىاب  الدكرل: إدارة  ا١تخاطر  كالكوارث  السيد عليوة ، . (1)



أ 

 
 

 

9 

  تأثَت اإلسًتاتيجيات  على  بنية  تركز علىكدائما حوؿ تأثَت البيئة يف ا١تنظمات اإلدارية ىناؾ  نظريات      

 كالذم يرل  أف اإلسًتاتيجية اليت يعتمدىا  Alfred. d Chandlerشاندلر .ألفرد دا١تنظمة مع 

الشخص ا١تسَّت أك الطاقم ا١تسَّت تؤثر على بنية ا١تنظمات ،  كىناؾ من يرل أف   النظاـ  االجتماعل  ،  

كلياـ اكشل اليابانية  مع إسهامات  (z )تؤثر يف ىيكل ا١تنظمات كخاصة  نظرية   (ثقافة ا١تؤسسة )كالثقافة  

William ouchi" "  صاحب النظرية ا١تمّيزة لئلدارة اليابانية اليت قدمها بداية الثمانينات من القرف ا١تاضل

 كىل استنتاجات من بيئة ا١تنظمات اإلدارية (1)ف ركح الفريق كثقافة ا١تؤسسة تؤثر على ىيكلهاأ يرل ب، حيث

  .يف الياباف حيث تسود قيم االنضباط ، التعاكف كركح الفريق بشكل كبَت 

  situation de ) التسيَت يةكيف  عقد  التسعينات  ظهرت  دراسات حوؿ  مفهـو  موقف        

gestion)   كىو  اصطبلح قريب  من ،(  gestion de situation)   اإلدارة  ا١توقفية ا١تذكورة

. سالفا ذلك أف شكل التسيَت يتأثر باألبعاد الزمانية كا١تكانية كالظركؼ ا١تميزة لكل حالة 

 situation )مث ( موقف، موضع ) (situation) كمّيز  مصطلح  (J.Girin ) جَتين .جكقد  تكلم   

de  gestion)   يتعرؼ كفقها ا١توقف عناصر  (03)انطبلقا من situation : 

 .من العماؿ يف ٥تتلف ا١تواقع ك٥تتلف التخصصات :ا١تشاركوف  يف  العملية  اإلدارية   -1

أك ٣تاؿ اختصاص : الفضاء  أك  اٟتيز ا١تكاين حيث  تدكر  الظواىر كاألحداث الفيزيائية  ا١توجودة   -2

 .اخل...اإلدارة الذم ال ٯتكن أف تتجاكزه سواء كاف منطقة ،مقاطعة ، أك دكلة 

                                                 

(1) G. l’écrivain , des  ressources en mangement des  organisations et en marketing : 
management . com. P 02-04  
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 (1). اٟتيز الزماين حيث يتحدد  ببداية كهناية كمسار األحداث -3

  اليت تعمل يف بيئة اقل (2) (إدارة رد الفعل) ىناؾ استعماؿ ١تصطلح   األخرل ٧تد كيف بعض ا١تؤلفات       

، كيتم تعاملها مع ا١تشاكل على ا١تدل القصَت كا١تتوسط حيث ٖتاكؿ مواجهة التغَت بعد  (متغَتّة )استقرارا 

حىت كاف كاف اإلدارة ا١توقفية ليست بالضركرة   ،حدكثو مباشرة ، كعملية التأقلم معو  تتم بصورة سريعة كمرٕتلة 

إدارة رد فعل لكن ٯتكن أف تلتقل مع ىذه األخَتة يف بعض ا٠تصائص خاصة يف التعامل مع عناصر البيئة 

. ا١تتغَتة كاليت ٘تيز الشكلُت كالنمطُت لئلدارة 

: أسباب اختيار الموضوع

: إف اختيارم للموضوع كاف بدكافع ذاتية كأخرل موضوعية

 :األسباب الذاتية الختيار الموضوع

تناكلتها باختصار  عند ا٧تاز من األشكاؿ اإلدارية اٟتديثة " اإلدارة ا١توقفية :"كاف اختيار ا١توضوع لكوف - أ

كآلية فعالة إلدارة الكوارث الطبيعية ،كقد " إدارة الكوارث الطبيعية يف اٞتزائر"مذكرة ا١تاجستَت بعنواف 

 .استعملت يف الكثَت من ا١تراجع  آنذاؾ،كمنو حاكلت التقّرب أكثر إذل ا١توضوع من خبلؿ ىاتو الدراسة 

حكم التخّصص كالّرغبة الشخصية يف االىتماـ با١تواضيع ذات اإلسقاطات يف الواقع ،كاليت ٢تا عبلقة - ب

 .بالتحديات االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية ،للدكؿ كا١تنظمات كالشعوب 

: األسباب الموضوعية الختيار الموضوع

                                                 

)1 ( Nathalie raulet – croset  , " la  dimension territoriale  des  situations  de  gestion  ", revue 
française de  gestion  2008/04,p 184 

 59،ص (2006دار اٟتامد للنشر كالتوزيع ،: ،األردف 1 ط )،إدارة التغيَت كالتحديات العصرية للمدير ٤تمد بن يوسف النمراف العطيات ، (2) 
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الطبيعة ا١تتشابكة كا١تًتابطة للبيئة اٟتالية كالتغَتات الطارئة عليها شكبل كمضمونا ،ٕتعل من ظهور هتديدات  -أ

تستوجب  يف كثَت من األحياف " لؤلمن اإلنساين"تشكل خطر كهتديد كاضح جديدة للكيانات اإلدارية ك

. آليات أكثر فعالية لبلستجابة كالتكّيف كاإلدارة ا١توقفية أىم ىاتو اآلليات  

 فقط للظواىر اجملردة االىتماـ يذىب  ٤تاكلة االىتماـ بالقضايا اليت هتم اجملتمع كالدكلة ،كعدـ ترؾ - ب

 .كالقضايا الفلسفية ،اليت ٗتص النخبة فقط 

 :الدراسات السابقة  

الكثَت من الكتابات ا١تعاصرة سواء يف فنجد :أما بالنسبة للدراسات السابقة ا١تتناكلة للموضوع            
شكل مؤلفات تتناكؿ اإلدارة ا١توقفية بشكل مباشر ككعنواف مستقل للكتاب ،أك تورد يف مؤلفات إدارة 

: إدارة  ا١تخاطر  كالكوارث  السيد عليوة ، األزمات كالكوارث كشكل إدارم أكثر فعالية يف إدارهتا مثل كتاب 
(. 2002دار  األمُت  للنشر  كالتوزيع  ، : مصر )، 2  ، ط٥تاطر العو١تة كاإلرىاب  الدكرل

النظريات ا١توقفية  –يف اللغة األجنبية ىناؾ اىتماـ با١توضوع يف جانبو النظرم كما تناكلنا سابقا 

contingences theoriesأك الظرفية  ا١توضعيةأكاإلدارة ا١توقفية : يف جانبو العملل التطبيقل  أك  

:situational managementأك contingency management  غلب ىذه أ لكن

ككل القيادة يف ا١تنظمات اإلدارية كعلى العوامل النفسية  كاالستعدادات ا١تسبقة عامل الدراسات ترّكز على 

: الختيار ا١تدير كعلى سبيل ا١تثاؿ ال اٟتصر أكرد الكتب التالية ا١تقومات الذاتية 

-Lucien g-Canton, emergency management-concept and 

strategies for effictiv programs,wiley interscience ,2007  كالكتاب يرّكز على 

٥تتلف التصنيفات للكوارث كا١تواقف ا١تستجدة اليت تستوجب تدخبل سريعا كفّعاال كخاصة يف الواليات 

 2005الذم ضرب الساحل الشرقل للواليات ا١تتحدة األمريكية سنة ا١تتحدة األمريكية مثل إعصار كاترينا 



أ 

 
 

 

12 

كخلف خسائر مادية كبشرية كبَتة جدا ، مع مبلحظة  أف الكتاب يركز بشكل ٦تّيز على الكوارث الطبيعية 

 .كأىم هتديد لؤلمريكيُت ، كىو شلء طبيعل إذا الحظنا ا٠تسائر اليت ٗتلفها األعاصَت كالفيضانات فيها 

 -JON COAFFE ,terrorism ,risk and global city ,ashgate ,2007     كىو

 كبشكل اخص ٥تاطر اإلرىاب على  الكربلكذلك كتاب جديد يتناكؿ التحديات اٞتديدة للدكؿ كا١تدف

،ذلك انو انتشرت ما يسمى با١تدف العمبلقة كبالتارل أم خطر مهما كاف بسيطا اجملتمع كالدكلة بشكل سواء

يشكل هتديد لؤلفراد كا١تمتلكات ،كخاصة خطر اإلرىاب كالتفجَتات اإلرىابية بشكل خاص ، كىل نإتة من 

  2001سبتمرب 11ا١تخاكؼ ا١تتزايدة حوؿ ىذا األمر خاصة بعد تفجَتات نيويورؾ يف 

، (2009ا١تكتبة الشرقية، : لبناف)،ترٚتة جورج كتورة ك ا٢تاـ الشعراين، ٣تتمع ا١تخاطرة ،اكلريش، بيك   -

 كيتناكؿ الكتاب ٥تتلف ٖتديات 1986مع اإلشارة أف النسخة األصلية للكتاب صدرت باللغة األ١تانية سنة 

كهتديدات اجملتمعات اٟتديثة كاليت تتميز كوف أكثرىا جديدة كغَت مألوفة من قبل سواء يف اجملاؿ البيئل اك 

اجملاؿ االقتصادم أك الثقايف أك االجتماعل أك اإلعبلمل ،كىو من ا١تؤلفات ا١تهمة ،حيث حاكؿ ا١تؤلف 

. توضيح ٥تاطر البيئة ا١تعاصر على اجملتمعات ،الدكؿ كا١تنظمات 

دار  الفجر : القاىرة  )اٛتد ا١تغريب  ، :   ، ترإدارة  ا١تخاطر  كاألزمات كاألمنادكارد ب، بوركدزيكيس،    - 

كىو كتاب يتناكؿ ٥تتلف ا١تخاطر كالتهديدات اٞتديدة كسبل مواجهتها ككذا  ( 2008للنشر  كالتوزيع  ،

كغَتىا من ا١تفاىيم ا١تتداخلة يف منظومة ...الًتكيز على تطور مفهـو األمن ،ا١تخاطر، األزمات ، التامُت 

اإلدارة ا١تعاصرة  

 : التاليةالكتابات فنجد  ،اللغة العربيةما ٮتص ا١تؤلفات ب يفأما
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ا١تنهج ا١تتكامل للتعامل مع ا١تواقف الصعبة اليت يواجهها متخذ –٤تسن اٛتد ا٠تضرم ،اإلدارة ا١توقفية     -

 اإلدارة العامة  يف ٣تاؿبكتاباتو كىو من اإلسهامات اٟتديثة جدا ١تؤلف معركؼ 2010القرار،مكتبة ايًتاؾ ،

 الذم أّلف فيو كتابا سابقا بعنواف إدارة األزمات ، أما بالنسبة للكتاب األكؿ  بشكل خاص  إدارة األزماتك

فانو أكرد يف ٜتسة عشر مبحثا مركزا فيها على مفهـو اإلدارة ا١توقفية ،أنواع ا١تواقف كمراحل التعامل معها 

 مقّدما اإلدارة ا١توقفية كمنهج متكامل كشكل أكثر استيعابا لتغَّتات البيئة اخل ،...كمناىج اإلدارة ا١توقفية 

لكن ما ٯتكن أف يؤخذ على الكتاب انو اىتم فقط باٞتوانب النظرية كدل يتطرؽ إذل تطبيقات ىذا كٖتدياهتا ،

. الصنف من اإلدارة كصعوباتو

اٟتدث كا١تواجهة، معاٞتة : ألخطار كالكوارث الطبيعيةا ٤تمد صربم ٤تسوب ك٤تمد إبراىيم أرباب،    -

كىو كتاب يركز بشكل كبَت على ا١تخاطر الطبيعية كالكوارث .(1998القاىرة، دار الفكر العريب، )، جغرافية

الطبيعية ك٥تتلف ا١تقاربات كالسبل للتعامل معها كإدارهتا بشكل جيد،الكتاب مدعم بإحصائيات كصور 

توضيحية حوؿ الكوارث الطبيعية حسب البلداف كا١تناطق ،كتصنيفات كذلك للمخاطر كالكوارث الطبيعية 

. كمدل خطورهتا 

السلوكيات ،الدار –االسًتاتيجيات –ا١تقاربات  –21فريد راغب النجار ،األزمات كالكوارث يف القرف     -

 صفحة كمن قسمُت يتضمن أىم األزمات كالكوارث ا١تعاصرة كسبل 461 كىو كتاب من 2009اٞتامعية،

إدارهتا  كىل شكل من أشكاؿ ا١تواقف اٞتديدة كمثل ا١تؤلف السابق الكتاب كاف نظرم بالرغم من التفصيل 

  ،كإيراد بعض التحديات للدكؿ العربية يف ىذا اجملاؿ يف بعض العناصر
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 كىو كتاب 2008اإلسكندرية ،–ة ا١تعارؼ أطارؽ اٞتماؿ ،اإلسًتاتيجية العامة ١تواجهة الكوارث ،منش   -

 كاىم الكوارث اليت عاشتها مصر ٬تمع بُت النظرم كالتطبيقل إال انو يركز بشكل اخص على اٟتاالت ا١تصرية

  .، طريقة معاٞتتها ، كمكامن القوة كالضعف يف السبل ا١تتبعة يف إدارهتا  

ىذا باإلضافة إذل الكثَت من الكتب ،كا١تقاالت  اليت تناكلت ا١توضوع بشكل أك بآخر كالبعض منها استفدنا 

.  منها كمراجع يف إعداد ىذا  البحث 

   ما نسعى إذل إبرازه يف ىذه الدراسة ىو أ٫تية تشكيل تنظيمات ظرفية كمؤقتة  إلدارة تغَتات البيئة الفجائية 

كالسريعة يف ا١تقاـ األكؿ ،كليس إذل تأثَت متغَتات البيئة على ا٢تيكل التنظيمل للمنظمات القائمة  فقط كما 

رأينا مع النظريات ا١توقفية ا١تختلفة اليت ظهرت يف الستينات كالسبعينات من القرف ا١تاضل، كاذل إبراز كذلك 

كغَتىا من ... فعالية اإلدارة ا١توقفية يف ظل البيئة اٟتركية كالطابع ا١تؤقت للتنظيم ا١توقفل كضيق الوقت

التحديات ،مع إعطاء أمثلة من اإلدارة العامة اٞتزائرية ،كىل العناصر اليت نرل بأهنا ضركرية لئلحاطة بالبحث 

.  كما ىو موضح يف العنواف

:   اإلشكالية    

ما مدى  فعالية  اإلدارة  الموقفية في اإلدارة العمومية الجزائرية  في    التالية  ، اإلشكاليةكعليو  نطرح  

 .؟ التحديات التي تواجههاظل 

:  ىذه اإلشكالية تتفرع عنها تساؤالت جزئية 

ما مدل فعالية اإلدارة ا١توقفية يف اإلدارة العامة ؟ -

ما مدل فعالية اإلدارة يف ظل البيئة ا١تتغَتة باستمرار؟ -
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 :الفرضيات 

: ة التارلات الفرضيكعلى ضوء ىذه اإلشكالية نقدـ

اإلدارة  ا١توقفية  ٖتقق  ا١تركنة  كاالستجابة  السريعة  يف مواجهة كإدارة األحداث  كا١تواقف  الطارئة   -1

. كغَت  ا١تتكررة  

  كبالتارل  عدـ  كارتباط التنظيم با١توقف كالظرؼ ا١تؤقت اإلدارة  ا١توقفية  يطبعها عدـ  االستمرارية   -2

   .كصعوبة تقوًن كمراقبة أعماؿ ىاتو اإلدارة  كاالختصاصات اإلداريةكضوح  ا١تسؤكليات  

ترتبط فعالية  اإلدارة ا١توقفية بدرجة االستعداد التنظيمل كا١تادم ١تواجهة التغَتات التيس ٖتدث يف البيئة   -3

 .كدرجة التفاعل بُت التنظيم ا١توقفل كالعناصر ا١تشكلة للموقف 

  

: المناىج المتبعة

 ا١تتبع فاستجابة ٠تصوصية البحث كالتخصص الذم تنتمل إليو دراستنا سنعتمد  للمنهجأما بالنسبة     

: يف ىذه الدراسة على مناىج عدةبشكل خاص 

الذم يقـو بتفسَت الوضع القائم للظاىرة أك ا١تشكلة من خبلؿ ٖتديد ظركفها '        ا١تنهج الوصفل 

م دقيق متكامل للظاىرة أك ا١تشكلة كيقـو ـكأبعادىا، ككصف العبلقات بينهما هبدؼ االنتهاء إذل كصف عل

. (1)' على اٟتقائق ا١ترتبطة هبا

       كما نعتمد  ا١تنهج التحليلل ١تعرفة التأثَت كالًتابط ا١تتواجد بُت عناصر الظاىرة ٤تل الدراسة ، ككذا 

ا١تنهج ا١تقارف كالذم يستعمل يف كافة العلـو االجتماعية، كٮتتص بدراسة مواضيع كاسعة النطاؽ كٮتتص '
                                                 

. 51، ص(2002الدار اٞتامعية، : اإلسكندرية) تعريفو، خطواتو، كمناىجو،: البحث العلملأبو بكر، : مصطفى ٤تمود- ( 1)
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مع استعماؿ ا١تنهج التارٮتل الذم ٮتتص بإدخاؿ الظركؼ ايطة ٔتيبلد    .(1)' ٔتقارنة األشكاؿ ا١تختلفة

 (3) ، كألنو يصعب علينا فهم اٟتاضر دكف الرجوع إذل ا١تاضل(2)الظاىرة أك تعزيزىا أك ضعفها أك اختفائها 

ا١تدخل القانوين ،ا١تدخل ا٢تيكلل ،ا١تدخل  ):    كاف كانت ىناؾ مداخل متعددة لتناكؿ اإلدارة العامة 

، فإننا نعتمد بشكل أخص على ا١تدخل السلوكل ،كا١تدخل البيئل يف تناكؿ )4((السلوكل ،ا١تدخل البيئل 

ا١توضوع مع توضيح أف ا١تدخل السلوكل ا١تعتمد ىو ا١تدخل السلوكل التنظيمل بالًتكيز على ا١تنظمة كليست 

علماء النفس يركزكف على القيادة كالصفات )على األشخاص الذم اىتم بو أكثر علماء النفس بشكل خاص 

 ( 5 )(الشخصية للقائد يف دراسة اإلدارة ا١توقفية

 :خطة البحث 

تناكلنا البحث من خبلؿ أربع فصوؿ  ،مع مقدمة كخا٘تة ، 

 خصصناه ١تاىية اإلدارة ا١توقفية ،كفيو حاكلنا ضبط ا١تصطلحات كا١تفاىيم الرئيسية للبحث : الفصل األول

خصائص اإلدارة ا١توقفية ك النظريات ا٠تاصة باإلدارة ا١توقفية ،تعريف اإلدارة ا١توقفية:

 أكردنا فيو مربّرات كمظاىر االىتماـ باإلدارة ا١توقفية يف ا١تنظمات اٟتديثة ،فالعو١تة كمظاىرىا  :الفصل الثاني

كا١تخاطر كالكوارث كاألزمات كانتشار اٞترٯتة ا١تنظمة كالتهديدات اإلرىابية  كلها عناصر تستوجب تنظيمات 

                                                 

(1 )- Madlein Grawitz, méthode des sciences socials, (Paris : edition Dalloz، 2001), p346. 

.( 05، ص2002دار ىومة، : ، اٞتزائر4ط)  ا١تنهجية يف التحليل السياسل، ا١تنهج، ا١تفاىيم، االقًتاحات كاألدكات، ٤تمد شليب، - ( 2)
. 103، ص (2001ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية، : اٞتزائر)، مناىج البحث العلمل كطرؽ إعداد البحوثعمار بوحوش، ٤تمد الذنيبات، - ( 3)
 44،ص(2009الدار اٞتامعية ،:األردف ) ،رؤية إسًتاتيجية ٟتماية اٞتهاز اإلدارم من التخلف كالفساد:اإلدارة العامة مصطفى ٤تمود ابوبكر ،( 4)

 

 اإلطار العام لإلدارة الموقفية، والتداخل بين المداخل في اطار االدارة الفعالة  يوضح 216 يف الصفحة 01الشكل رقم (5)
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موقفية،كما أكردنا يف ىذا الفصل مظاىر االىتماـ باإلدارة ا١توقفية سواء يف ا١تؤسسات االقتصادية أك 

 .ا١تؤسسات غَت اٟتكومية ككذا يف الدكؿ اٟتديثة كمؤسساهتا ا١تختلفة 

 كفيو تطرقنا إذل تطبيقات اإلدارة ا١توقفية يف اإلدارة العمومية اٞتزائرية ،ألهنا العنصر الرئيسل  :الفصل الثالث

تطّور اإلدارة   بنشأة كصاألكؿ خا:للبحث من خبلؿ عنوانو ،كقد قّسمنا ىذا الفصل إذل أربع مباحث 

ٞتنة متابعة : ا١تخطط الوطٍت لتنظيم التدخبلت مثاؿ اإلدارة ا١توقفية ،الثالث: العمومية يف اٞتزائر،الثاين

مع . فعالية اإلدارة ا١توقفية يف اإلدارة العمومية اٞتزائرية :  كمكافحة أنفلونزا الطيور مثاؿ اإلدارة ا١توقفية ،الرابع

توضيح أف اختيار األمثلة يف ىذا الفصل لسبب أف التنظيمُت يف ا١تثالُت الواردين مؤقتُت ك كيتم تشكيلهما 

لبلستجابة ١توقف طارئ ،كيتشّكل التنظيم ىنا  يف إطار اإلدارة العامة ،أما الفعالية لئلدارة ا١توقفية يف ا١تثالُت ، 

فقد تطّرقنا إذل بعض الصعوبات خاصة ظرفية التنظيم  ،عامل البيئة ا١تتحركة ،كبعض الصعوبات التشريعية 

. كا١تؤسساتية

آفاؽ  ٖتديات ك : من خبلؿ تفعيل اإلدارة ا١توقفية يف اٞتزائر كأدرجنا فيو مستقبل كآليات  : الفصل الرابع

مع ، تفعيل إجراءات التعامل  للتعامل مع ا١تواقف ا١تستجدةاآلليات الرٝتية تفعيل ، ا١توقفية يف اٞتزائراإلدارة

 لتقليل احتمالية حدكث مواقف كالتنمية ا١تستدامة كآليات فعالة التخطيط االسًتاتيجل  كا١تواقف ا١تختلفة

 صعبة

 الخاتمة 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   فهرس المواضيع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

: مقدمة 

   ماىية اإلدارة ا١توقفية:   الفصل األول

تعريف اإلدارة ا١توقفية  : ا١تبحث األكؿ

تعريف اإلدارة  لغة كاصطبلحا  :  ا١تطلب األكؿ       

تعريف ا١توقف  :  ا١تطلب الثاين       

تعريف اإلدارة ا١توقفية كعبلقتها بالتعريفات ا١تشاهبة  : ا١تطلب الثالث         

: النظريات ا٠تاصة باإلدارة ا١توقفية  : ا١تبحث الثاين

 بنية ا١تنظمة/تفاعل  البيئةنظرية :ا١تطلب األكؿ       

بنية ا١تنظمة  /تفاعل  التكنولوجيانظرية : ا١تطلب الثاين     

النظاـ االجتماعل  /نظرية تفاعل النظاـ التقٍت : ا١تطلب الثالث      

بنية ا١تنظمة  /نظرية تفاعل اإلسًتاتيجية :ا١تطلب الرابع      

نظرية تفاعل الثقافة بنية ا١تنظمة  :ا١تطلب ا٠تامس       

خصائص اإلدارة ا١توقفية   : ا١تبحث الثالث

   التفاعل اال٬تايب مع البيئة :  ا١تطلب األكؿ      

  فريق إدارة ا١توقف: ا١تطلب الثاين        

   عامل الوقت  كاإلدارة ا١توقفية:  ا١تطلب الثالث       

مراحل اإلدارة ا١توقفية  : ا١تطلب الرابع      
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  مربرات كمظاىر االىتماـ باإلدارة ا١توقفية يف ا١تنظمات اٟتديثة :الفصل الثاني

مربرات اعتماد اإلدارة ا١توقفية   : ا١تبحث األكؿ

العو١تة ك٥تاطرىا  : ا١تطلب األكؿ       

الكوارث الطبيعية  :ا١تطلب الثاين       

الكوارث التكنولوجية  : ا١تطلب الثالث       

التهديدات اإلرىابية  : ا١تطلب الرابع        

   مظاىر االىتماـ باإلدارة ا١توقفية يف ا١تنظمات اٟتديثة :ا١تبحث الثاين 

   مظاىر االىتماـ باإلدارة ا١توقفية يف ا١تنظمات العامة : ا١تطلب األكؿ           

 ةمظاىر االىتماـ باإلدارة ا١توقفية يف ا١تنظمات ا٠تاص:  ا١تطلب الثاين         

   مظاىر االىتماـ باإلدارة ا١توقفية يف ا١تنظمات غَت اٟتكومية  : ا١تطلب الثالث         

 مظاىر االىتماـ باإلدارة ا١توقفية يف الدكؿ اٟتديثة   :ا١تبحث الثالث

 االىتماـ الرٝتل باإلدارة ا١توقفية: ا١تطلب األكؿ         

 ٣تاالت اإلدارة ا١توقفية يف الدكؿ اٟتديثة  :ا١تطلب الثاين         

. ٪تاذج اإلدارات ا١توقفية يف الدكؿ اٟتديثة :  ا١تطلب الثالث        

 تطبيقات اإلدارة ا١توقفية يف اإلدارة العمومية اٞتزائرية  : الفصل الثالث

 تطور اإلدارة العمومية يف اٞتزائر  نشأة ك :ا١تبحث األكؿ

     تشكيل كتطور ا١تؤسسات العمومية اٞتزائرية:  ا١تطلب األكؿ         

  أنواع ا١تؤسسات العمومية يف اٞتزائر :  ا١تطلب الثاين        
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  اإلدارة القانوين للمؤسسات العمومية يف اٞتزائر:  ا١تطلب الثالث        

 ا١تخطط الوطٍت لتنظيم التدخبلت مثاؿ اإلدارة ا١توقفية  :الثاين ا١تبحث 

     orsecا١تخطط الوطٍت لتنظيم التدخبلت :  ا١تطلب األكؿ         

 orsecاألطراؼ ا١تعنية با١تخطط : ا١تطلب الثاين        

  orsecأىداؼ ا١تخطط :  ا١تطلب الثالث         

ٞتنة متابعة كمكافحة أنفلونزا الطيور مثاؿ اإلدارة ا١توقفية  :الثالثا١تبحث 

 أىداؼ ٞتنة متابعة كمكافحة أنفلونزا الطيور : ا١تطلب األكؿ            

 تركيبة  اللجنة الوطنية ١تتابعة كمكافحة أنفلونزا الطيور: ا١تطلب الثاين           

 اللجاف الوالئية ١تتابعة كمكافحة أنفلونزا الطيور:  ا١تطلب الثالث         

  فعالية اإلدارة ا١توقفية يف اإلدارة العمومية اٞتزائرية  :الرابعا١تبحث 

      يف ظل عدـ االستقرار التنظيملفعالية اإلدارة ا١توقفية : ا١تطلب األكؿ             

  يف ظل البيئة ا١تتغَتة فعالية اإلدارة ا١توقفية : ا١تطلب الثاين           

  يف ظل ضيق الوقتفعالية اإلدارة ا١توقفية: ا١تطلب الثالث          

 .تفعيل اإلدارة ا١توقفية يف اٞتزائر مستقبل كآليات   :الفصل الرابع

  ا١توقفية يف اٞتزائرآفاؽ اإلدارةٖتديات ك : األكؿا١تبحث 
  ا١توقفية يف اٞتزائراإلدارةٖتديات : األكؿا١تطلب      
  ا١توقفية يف اٞتزائراإلدارة   آفاؽ:ا١تطلب الثاين    

 للتعامل مع ا١تواقف ا١تستجدة  اآلليات الرٝتيةتفعيل : ا١تبحث الثاين

 للتعامل مع ا١تواقف االستعداد ا١تادم الرٝتل:  ا١تطلب األكؿ        
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  تنظيمات الحتواء ٥تتلف ا١تواقفاؿقوانُت كاؿتشريعات كاؿ مركنة: ا١تطلب الثاين        

مع ا١تواقف ا١تختلفة  تفعيل إجراءات التعامل : ا١تبحث الثالث

نظاـ اإلنذار ا١تبكر  :ا١تطلب األكؿ          

١تخاطر كا١تواقف الصعبة مع ا  التعاملاٞتاىزية ك ثقافة: ا١تطلب الثاين         

 ثقافة التأمُت كإدارة ا١توقف : ا١تطلب الثالث        

التخطيط االسًتاتيجل كدرء ا١تخاطر لتقليل احتمالية حدكث مواقف صعبة   :  ا١تبحث الرابع

   للموقفالتخطيط االسًتاتيجل:  ا١تطلب األكؿ        

 لتفادم حدكث ا١تواقف الصعبةالتنمية ا١تستدامة :ا١تطلب الثاين   

 ا٠تا٘تة 
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 :الفصل األول
 

 

 
 

 

تعريف اإلدارة الموقفية :                     المبحث األول 

نظريات اإلدارة الموقفية  :                     المبحث الثاني 

خصائص اإلدارة الموقفية  :                      المبحث الثالث 

مراحل اإلدارة الموقفية   :                     المبحث الرابع 
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 :تمهيد 

كيعزل استقبلؿ . الداخلية      تعترب اإلدارة العامة جزءنا من دراسة علم السياسة ا١تقارف كالشؤكف السياسية

كتتناكؿ اإلدارة . اٟتكومية ا١تعاصرة اإلدارة أنشطة اإلدارة العامة عن ميادين العلـو السياسية إذل اتساع كتعّقد

 كىناؾ. كاجبات ا١توظفُت العموميُت كااسبة، كإدارة شؤكف األفراد: موضوعات، مثل العامة بالدراسة عدة

ىؤالء ا٠ترباء بدراسة  كيقـو. تعاكف كثيق بُت ا١توظفُت العموميُت كعلماء السياسة من ا١تتخصصُت يف اإلدارة

التنظيمات كالسياسات الداخلية للدكائر  اإلدارات ا١تختلفة للحكومات الوطنية، كما ٭تللوف مدل تأثَت

إف نطاؽ اإلدارة العامة ال يقتصر على    '.كالربامج اٟتكومية اٟتكومية يف اإلسهاـ أك إعاقة تطبيق القرارات

كحدات اٞتهاز اإلدارم أك اٞتهاز اٟتكومل أك ا١تنظمات العامة ،كإ٪تا ٯتتد لصياغة أىداؼ كادكار كافة 

القطاعات يف اجملتمع اليت يفًتض التنسيق فيما بينها لتتحّمل مسؤكليتها ،كتقّدـ مهامها ،كٖتقق أىدافها 

التحديات كاألزمات كالكوارث  اليت عرفها كال زاؿ يعرفها العادل يف السنوات األخَتة أدت إذل ؼ ،)1(٣تتمعة 

 باالستفادةظهور الكثَت من اإلسهامات يف جل اجملاالت ا١تعرفية ٤تاكلة لفهمها كتقدًن مقاربة جديدة ٟتلها 

  األخرل من فعالية اكرب كانسجاـ كمركنة تتبلءـ مع كل حالة تواجو ا١تنظمات العامة كا٠تاصة كفعاليات اجملتمع

تطورت مع اليت ،" اإلدارة ا١توقفية"كمن ا١تصطلحات اٞتديدة يف ىذا ا١تقاـ كاليت ىل جوىر ْتثنا     .اخل ..

٤تاكلُت تقدًن شكل جديد لئلدارة ،يعتمد يف األساس على انتقاد أىم ما انبنت العامة إسهامات ركاد اإلدارة  

 مدرسة النظم اليت سادت قبلها، أخذا بعُت االعتبار حدكد قصول لعبلقة ا١تدارس الكبلسيكية لئلدارة عليو 

 التنبؤ ٔتختلف الظواىر  ٣تاؿ ،كنظرا لئلخفاقات الكبَتة يف تأثَتا كتأثرا ا١تنظمات اإلدارية بالبيئة ايطة هبا 

                                                 

 18 ،صمرجع سابق مصطفى ٤تمود أبو بكر ، ،(1 )
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، بالرغم من اجملهودات سواء البشرية أك الطبيعية أك الصناعية  اليت تستهدؼ األفراد كا١تنظمات الضارة 

 .كاألمواؿ ا١تبذكلة يف ىذا ا١تنحى 

من خبلؿ ىذا الفصل ٨تاكؿ فهم ما ىل اإلدارة ا١توقفية ،مبل٤تها كجذكرىا ككذا كيفية عملها كذلك من 

تعريف اإلدارة ا١توقفية :ا١تبحث األكؿ : أربعة مباحث  خبلؿ 

نظريات اإلدارة ا١توقفية  :ا١تبحث الثاين 

خصائص اإلدارة ا١توقفية  : ا١تبحث الثالث 

مراحل اإلدارة ا١توقفية   :ا١تبحث الرابع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



أ 

 
 

 

25 

 تعريف اإلدارة الموقفية : المبحث األول

 كبالتارل الموقف ككلمة  /اإلدارة  كلمةكلمة مركبة من قسمُت من الناحية اللغوية اإلدارة ا١توقفية     تعترب 

 ككلمة ا١توقف   administrationيتحدد بتعريف كلمة اإلدارة فّصل للمصطلح ادلتعريف اؿ فإف

situation /contingence مث ٖتديد العناصر اليت تكوف يف اإلدارة ا١توقفية ،ٔتحّدداهتا ا٢تيكلية  

. كالوظيفية كسياقها الزماين كا١تكاين ا١تمّيز 

 

 

 تعريف اإلدارة  لغة واصطالحا :   المطلب األول

 إذل  (administration) كلمة إدارة يف الفكر السياسل كاإلدارم الغريب أصليعود : تعريف اإلدارة     

تلعب اإلدارة دكران كبَتان كعظيمان يف  حيث  )1( كاليت تعٍت تقدًن خدمةAd ministareالكلمة البلتينية  

 كتقدًن ٥تتلف ا٠تدمات كالقياـ بالصاحل العاـ ، حيث أصبحت تقّدـ األمم كاجملتمعات يف ٥تتلف أرجاء العادل

 .اإلدارة العامة كطبيعة ا٠تدمات اليت تقدمها ٔتثابة الًتمومًت لقياس مدل تقّدـ كازدىار الدكؿ كاألمم 

عٍت جعل اٟتركاِت تتواتر بعُضها يف إثر بعض ، مب:  يف اللغة العربية كأصل استعماالهتا كلمة إدارة كتعّرؼ      

، كالتشغيل يعٍت العمل كفق (2)" شّغلو ، جعلو يدكر كيعمل: أدار ٤ترَِّؾ الّسيارة - أدار اآللَة ، " جعلو يدكر 

 .سياؽ متناسق كمنسجم لتقدًن غرض ،منتوج أك غاية معينة 

                                                 

 15،ص(2007ا١تكتب اٞتامعل اٟتديث،) ،التطوير اإلدارم يف منظمات الرعاية االجتماعيةابو اٟتسن عبد ا١توجود ، (1 )
 http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name قاموس ا١تعاين(2)
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 من الناحية االصطبلحية فليس ىناؾ تعريف موحد للمصطلح كإ٪تا تعريفات تتأثّر بالبيئة الزمانية       أما

 ،ٕتتمع يف عناصر أساسية تشكل جوىر اإلدارة العامة كقد ٗتتلف كا١تكانية كٕتربة كخربات كل مؤّلف كمفّكر

.  يف بعض اٞتزئيات ا١ترّكز عليها كىل عناصر تتأثّر بالبيئة الزمانية كا١تكانية كطبيعة تكوين ا١تؤلف كما قلنا سابقا

 اإلدارة العامة ال تقتصر على كحدات اٞتهاز اإلدارم أك اٞتهاز    كيعترب الكثَت من الدارسُت لعلم اإلدارة  أف 

 يف اجملتمع اليت يفًتض  ،كإ٪تا ٯتتد لصياغة أىداؼ كادكار كافة القطاعات فقط اٟتكومل أك ا١تنظمات العامة

 )1(أىدافهاالتنسيق فيما بينها لتتحمل مسؤكلياهتا كتقـو ٔتهامها كٖتقق 

بأهنا ٣تموعة من األنشطة اليت توّجو االستخداـ الفعاؿ كا١تؤثر  : اإلدارة  van fleet "فاف فليت" يعرؼ ك

 )2(للموارد ا١تختلفة خبلؿ السعل ٨تو ٖتقيق ىدؼ أك أكثر من ىدؼ

 أف  اإلدارة ىل إف معٌت) أحد  رّكاد اإلدارة العامة ا١تشهورين   henry fayolكيعّرفها ىنرم فايوؿ         

 كىو تعريف يركز كثَتا على كظائف اإلدارة(تدير ىو أف تتنبأ كٗتطط ،كتنظم ،كتصدر األكامر ،كتنسق كتراقب 

،  (3(العامة

 اإلدارة ىل أف تعرؼ إف): فيعّرفها  Fredrick taylor "فريدريك تايلور"أما رائد اإلدارة العلمية         

 )4(( رخص طريقة ٦تكنة أ األفراد يؤّدكنو بأحسن كأفبالضبط ماذا تريد مث تتأكد من 

( بأهنا كظيفة تنفيذ األشياء عن طريق اآلخرين ) "ادكناؿ " ك"كونتز"كيعرفها         

                                                 

 18،ص2009،(الدار اٞتامعية :مصر)،رؤية إسًتاتيجية ٟتماية اٞتهاز اإلدارم من التخلف كالفساد:اإلدارة العامةمصطفى ٤تمود ابوبكر،(1 )
 15 ،صنفس ا١ترجعابو اٟتسن عبد ا١توجود إبراىيم ، (2 )
  20،ص2012(دار أسامة للنشر ،:األردف )،نظريات اإلدارة اٟتديثة ككظائفهاىاين خلف الطراكنة ،(3) 

 20 ،صنفس ا١ترجعىاين خلف الطراكنة ، (4 )



أ 
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أف اإلدارة العامة تضم تلك األنشطة البلزمة لتنفيذ السياسات كالربامج '  mosher'" موشر"       كيرل 

فاإلدارة العامة .اخل، إف ىذا ا١تصطلح يستخدـ أيضا اليـو للتعبَت عن ٣تاال أكثر اتساعا ...ا٠تاصة باٟتكومات

كاليت تتفاكت بشكل كاسع من حيث الدرجة فيما بُت –ينظر ٢تا يف الغالب على أهنا تتضمن مسؤكلية 

 كذلك لتقرير ما ىل السياسات كالربامج اٟتكومية اليت ٬تب أف تكوف ،ككيف ٯتكن –اٟتكومات كاإلدارات 

تنفيذىا كلكن اإلدارة العامة عموما تركز أساسا على التخطيط كالتنظيم ،كالتوجيو ،كالتنسيق كالرقابة على 

 ، كىو تعريف يقًتب للتعريف الذم قدمو ىنرم فايوؿ حوؿ اإلدارة كما (1)' العمليات كاألنشطة اٟتكومية

. رأيناه سابقا

 ) 2(فهل ٘تثل عنصرا ىاما يف حياة الفرد كا١تنظمة كاجملتمع'كمهما كاف تعريف اإلدارة ،

 جهات النظر التقليدية ا١تيدانية كإدارة ا١تنظمات  فومارسةادليف . ا ليس بسيطعلم اإلدارة  عاـ          بشكل

 مهما رغم تلعب دكراتواصل اافظة  على أ٫تيتها كفايوؿ  ىنرم تايلور كعند فريدريك  كالكبلسيكية 

  .اإلسهامات اٟتديثة كاٞتديدة يف حقل اإلدارة 

: حوؿ اإلدارة بشكل ملحوظ ،كىذا يعٍت  الستينات كالسبعينات ازدادت األفكاربعد    '

  االنتباه إذل التفاعل بُت الفرد كا١تنظمة -

.  كيرب إسهامات ماكس  البَتكقراطية، مستوحاة من ا١تدرسة كالوعل ٟتدكد السلطة الرٝتية، كما تظهر يف-

. كىشاشة السلطة كأ٫تية التفاعل

 التكنولوجيا كالبيئة   اٟتاجة إذل تكييف عمل ا١تنظمة مع متطلبات-

                                                 

 24،ص2001الدار اٞتامعية،:ثابت عبد الرٛتن ادريس ،ا١تدخل اٟتديث يف اإلدارة العامة ،مصر(1 )
 29،ص (2011دار صفاء للنشر كالتوزيع ،:عماف)،1 ،طإدارة ا١تنظماتعبلء الدين عبد الغٍت ٤تمود ، (2 )
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. السيطرة عليوٯتكن ٘تثيل ا١تنظمة كنظاـ كإدارة -

 ) 1 ('.تثبت جدارتوالذم  اٟتارل اإلدارة كل ىذه اٟتركات أعبله ىل قلب علم 

كاليت ىل اٞتهد الواعل كا١تنظم الذم يستهدؼ '    من خبلؿ ما سبق ٯتكن نستنتج تعريفا لئلدارة  

االستغبلؿ األمثل للطاقات البشرية كا١تادية لتقدًن خدمات كسلع بأحسن جودة يف اقل كقت كبأقل تكلفة  

 . كىل تدبّر للحل األمثل من بُت الكثَت من اٟتلوؿ ا١تمكنة " ٦تكنة 

 

 

 تعريف الموقف لغًة واصطالحاً  : المطلب الثاني

  :الموقف في اللغة

. ا١توقف يف اللغة العربية ىو ا١توضع الذم تقف فيو حيث كاف '

كتوقيف الناس يف اٟتج كقوفهم با١تواقف ،كالتوقيف كالنص ،ككاقف الفريقاف يف القتاؿ  ،ككاقفتو على كذا 

  )2('مواقفة ك كقافا ،كاستوقفتو أم سألتو الوقوؼ

 سواء بالدعم الو الرفض أك ،أك قد يعٍت التموضع ،أك اٗتاذ رأم أم ظرؼ ا١تكاف كا١توقف ىنا قد يعٍت ا١تكاف 

،كقد يعٍت ا١توقف الظرؼ ٔتحدداتو الزمانية أك ٖتالف أك اختبلؼ أك غَته ما إتاه قضية اٗتاذ موقع اٟتياد 

 .كا١تكانية 

                                                 

)1( Dr. l. Karsten, la naissance de la théorie de l'organisation 
et du management, université de Groningen, faculté de management et organisation, pays- bas 

 
  4898 ،صلساف العربابن ا١تنظور ، (2) 
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. فهو كعاء الشلء ،كاٞتمع ظركؼ ،كمنو ظركؼ األزمنة كاألمكنة':أما بالنسبة للتعريف اللغوم للظرؼ        

 ، أم الظرؼ ىو كل ا١تعطيات التعريفية للشلء )1(الظرؼ كعاء كل شلء حىت أف اإلبريق ىو ظرؼ ١تا فيو 

 .سواء بالزماف أك ا١تكاف أك اٟتالة كالعناصر ا١تؤثّرة كا١تتأثّرة بو 

كالصفات يف الكبلـ اليت تكوف مواضع لغَتىا تسمى ظركفا من ٨تو أماـ كقّداـ كأشباه ذلك ،تقوؿ         

 الكسائيا٠تليل يسميها ظركفا ،ك:خلفك  زيد ،إ٪تا انتصب ألنو ظرؼ ١تا فيو ،كىو موضع لغَته ،كقاؿ غَته :

 . يسميها الصفات كا١تعٌت كاحد الفراءيسميها ااؿ ك

 كتعٍت ’contingency':ما من حيث االصطبلح ،كالًتٚتة للكلمة من اللغة اال٧تليزية ،فهل تعٍت         أ

 اليت contingent: طارئ  كالكلمة صفة لػ,شلء ٤تتمل الوقوع ,احتماؿ : أك -(غَت متوقع)ظرؼ طارئ 

 ،  إف )2(متوّقف على غَته – (كلكن غَت مؤّكد)قابل للوقوع – ٤تتمل الوقوع – طارئ ,تعٍت حادث عرضل 

 ٬تعل منو يف ىذا التعريف حدثا فجائيا كبالتارل احتمالية تشكيلو ٤تتمل الوقوع ك شلء طارئ كوف ا١توقف 

  .خطرا على ا١تنظمة كارد،ذلك أف اإلدارات غالبا ما ٕتد يف األحداث الطارئة ٖتديّات ٢تا

حالة ،موقف– مكاف أك موضع , اليت تعٍت موقع  situationكيقصد با١توقف كذلك ما تعرّب عنو كلمة      

عبلقة كلية عينية للكائن اٟتل ،كما ىو :،كتعٍت حديثا ، كالظرؼ ىنا معّرؼ با١تكاف أكثر منو بالزماف ظرؼ 

 بالظرؼ زمانا كىل االرتباط .يف ٟتظة معينة ،مع بيئتو بنحو خاص ،عبلقة موجود بُت موجودين آخرين 

كيف ىذا التعريف نبلحظ الًتكيز على عنصر التأقيت . ،كىو كضع غَت دائم إذل ماال هنايةكموضوعاكمكانا 

                                                 

  2748 ،صا١ترجع نفسوابن ا١تنظور ،(1)
  230،ص 2003،دار أكادٯتيا ،:٤تمد بدكم ،قاموس أكسفورد ايط ا٧تليزم عريب بَتكت (2)
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كالوضع غَت الدائم للموقف ، فهو حالة غَت ركتينية أك غَت عادية كغَت مألوفة ،فا١توقف ليس حالة عادية يومية 

 .اٟتدكث كإ٪تا كضع طارئ غَت متكرر يؤثر على ا١تنظمات كاألفراد على حد سواء

 الشامل ،كليس فقط حاؿ ذكائو ،يف مواجهة اإلنساف،تعبَت مستعمل لتمثيل كضع " كاف يف موقف"    

 ، كىو تعبَت عن اٟتالة اليت ٯتر هبا اإلنساف ْتيث يكوف ٣تربا على )1( مسلكية تطرح عليوأكمسالة حكمية 

 .التصّرؼ على ٨تو أكثر عقبلنية كحكمة لئلدارة السليمة ٢تذا ا١توقف 

 ، كالتصّرؼ على ٨تو منع ٖتوؿ ا٠تطر  )save a situation  )2منع كقوع كارثة  ,"كأنقذ ا١توقف    " 

 .إذل أزمة أك كارثة ٥تّلفة خسائر مهما كانت طبيعتها كحجمها 

  عن ناشئ ىذا ا١تعٌت  hazardعٍت ا١تصادفة ت ، كقد contextكلمة سياؽ  ،موقف كلمة تعٍت قد ك    

 اختبلؼ الظاىرة بشلء ما  مع إمكاف أك عدـ  حدكث ىذا التوافق ،إمكافكوننا يف حالة كهذه ال نتمثل 

،فاإلمكانية كاالحتمالية كعدـ التيقن )3( األعراضر الفكرة ،لكنو ال ينفل فكرة حتمية ما ترّب أكثبات القانوف 

. من الوقوع أك عدـ الوقوع ىل من الصفات اليت ٘تيز الكثَت من ا١تواقف
كعلماء النفس ا١تهتمُت ،    يف الكثَت من الكتابات يف ٣تاؿ اإلدارة كبشكل خاص اليت تدرس القيادة         

،أم بشخصيتو،ك بأسلوب تعاملو مع ا١توقف الذم  اإلدارم  اإلدارة ا١توقفية بالقائد عندىم ترتبط با١توضوع 

يواجهو،ك ٔتناىج اقًتابو،ك باألدكات ك الوسائل ك األساليب ك الطرؽ اليت يستخدمها،كىل عملية ارتباطيو 

، باإلضافة إذل ا٠تصائص التكوينية ،الفيزيائية كالنفسية كالفكرية يف القائد با١توقف الذم يواجهو ىذا القائد

                                                 

 1299،ص(2001منشورات عويدات ،:بَتكت )تعريب خليل اٛتد خليل ،– ،اجمللد موسوعة الالند الفلسفية اندرم الالند ،(1) 
  996 ،ص ا١ترجع نفسو٤تمد بدكم ، (2)
 219 ،صمرجع سابق اندرم الالند ، (3 )
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اإلدارم اليت تؤلو لتورل منصب قيادم يف ظرؼ معُت متميز ٓتصائص معينة ،كال تؤلو بالضركرة لنفس ا١تنصب 

 يف ظرؼ أك موقف أخر ٥تتلف ،

: أم أف ىناؾ عبلقة ارتباط ثبلثية ناشئة يف اإلدارة ا١توقفية ك ىل

 القائد اإلدارم .

 ا١توقف الذم يواجهو .

 الكياف اإلدارم الذم يعمل فيو .

    : ارلكك ىو ما يوضحو لنا الشكل ادل

 

 

                   

 

           

 

 

 

 (1 )شكل عالقة االرتباط الثالثية

                                                 

 (2009ايًتاؾ للطباعة كالنشر ،:القاىرة )، اإلدارة ا١توقفية ا١تنهج ا١تتكامل للتعامل مع ا١تواقف الصعبة اليت يواجهها متخذ القرار٤تسن اٛتد ا٠تضَتم ،(1)
 ،19 

 القبئذ

الكيبن  الموقف

 اإلداري
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 عبلقة البد أف تكوف تفاعلية،حيث تتفاعل مع بعضها البعض لتنتج حيوية العبلقة ا١توضحة يف الشكل ىل ك 

يعٍت ٢تا ىدؼ ٤تدد ككل اإلمكانيات مسّخرة لتحقيقو : متدافعة،ٕتعل من اإلدارة ا١توقفية إدارة استهدافية

خاصة إذا علمنا أف ٖتديد ا٢تدؼ يف اغلب اٟتاالت ٬تعل منو ىدؼ استعجارل أم ضركرة التحرؾ كالقياـ 

،كىل إدارة يقـو فيها القائد اإلدارم  باإلجراءات ك كتقدًن ا١تقًتحات كاٟتلوؿ اإلدارية يف اقرب كقت ٦تكن  

 كقائد الكياف اإلدارم ىو الذم .بدكر أساسل يف ٖتديد العمليات كا١تعامبلت اليت سوؼ يعاجل هبا ا١توقف

٭تدد منطلقات ىذا التفاعل ،كىو الذم ٭تدد األىداؼ كاآلماؿ كالطموحات ا٠تاصة بالكياف ،كمدل اتساقها 

كتوافقها مع طموحات العاملُت ، كمدل اقًتاهبا من الواقع العملل خاصة أف الكثَت من ا١تواقف اليت تواجو 

                                        .الكيانات اإلدارية ىل بطبيعتها متشابكة ،متداخلة ،متعددة كمتنوعة

كقد تدّعمت كجهة النظر ا١توقفية  يف اإلدارة خبلؿ اٟترب العا١تية الثانية ،٥تَّتة مكتب ا٠تدمات           '

 كقد عهد ٢تذه الوكالة بتدريب األفراد كالعناصر للقياـ c.i.aاإلسًتاتيجية يف الواليات ا١تتحدة األمريكية  

ٔتهمات سرية ،فاتبعت الطريقة ا١توقفية الختيار األفراد إذل جانب كضعهم يف مواقف كمشكبلت ليتم فيها 

' )1(مبلحظة أسلوهبم يف حلها

  أىم ٤تسن اٛتد ا٠تضَتمفقد أكرد ( 2) اليت تعًتض القائم على ا١تنظمة ا١توقفية أما عن أصناؼ ا١تواقف

 :ا١تواقف اليت تعًتض متخذ القرار يف األنواع التالية 

كاليت تكوف مألوفة كمتكررة اٟتدكث ،كتدخل يف خانة األحداث العادية كا١تتوقعة ،كغالبا ال :ا١تواقف ا١تعتادة-1

يستوجب إدارة ىذه ا١تواقف ٣تهودات كال إمكانيات استثنائية بل ا٠تربة يف التسيَت اليومل ٕتعل منها امرأ 

. عاديا
                                                 

 109،ص(2002ا١تؤسسة اٞتامعية للدراسات كالنشر كالتوزيع ،:بَتكت )،2 ،طالسلوكية كاإلدارةشفيق رضواف ، (1)
    35،ص مرجع سابقا١تنهج ا١تتكامل للتعامل مع ا١تواقف الصعبة اليت يواجهها متخذ القرار ،–اإلدارة ا١توقفية  ٤تسن اٛتد ا٠تضَتم ،(2)



أ 

 
 

 

33 

كىل أحداث كمواقف  غَت مألوفة كٖتدث بشكل نادر كغالبا ما تكوف غَت متوقعة : ا١تواقف غَت ا١تعتادة-2

اٟتدكث كٗتتلف طريقة إدارهتا باختبلؼ أ٫تيتها ، طبيعتها كدرجاهتا فقد تكوف سهلة اإلدارة ،كقد تكوف صعبة 

. ٖتتاج إمكانيات كموارد كجهد اكرب

اليت تكوف طارئة ،فجائية كمتفاقمة أثارىا بشكل يشكل هتديد للكياف اإلدارم :مواقف األزمات الطارئة -3

كىنا تستوجب التحرؾ السريع كتعبئة كل اإلمكانيات ا١تتاحة  

كىل مواقف غَت متكررة كغَت متوقعة يف الكثَت من األحياف كتكوف قاسية :ا١تواقف االستثنائية القاسية -4

كذات آثار على ا١تنظمة اإلدارية كالقائمُت عليها ٖتتاج إدارهتا إذل الفهم السريع للموقف كالتحرؾ بفعالية 

. إلدارتو

كىل مواقف خطَتة ،صعبة كقد تكوف قاتلة للكياف اإلدارم تستوجب رؤية :مواقف القرارات األخَتة -5

.  كالسقوط أك الفشل رشاملة الٗتاذ القرار ا١تنقذ كٕتنيب ا١تنظمة أك الكياف اإلدارم االهنيا

كىل مواقف ذات طبيعة خاصة ،تستمد خصوصيتها من كوهنا أفعاؿ كردكد أفعاؿ، لكن :ا١تواقف التفاعلية -6

.  ا١تيزة اال٬تابية يف ا١توقف التفاعلل كونو موقف مرف قابل للتطويع 

كىل مواقف مرتبطة ببعضها البعض كتؤثر كل منها على اآلخر متخذة شكل مواقف : ا١تواقف االرتباطية -7

.  رئيسية كمواقف فرعية مرتبطة هبا كبالتارل ال بد أف يؤخذ ىذا األمر بعُت االعتبار أثناء اٗتاذ أم قرار إدارم

 القضايا ا٢تامة يف اجملتمع عموما أك يف القطاع الذم تعمل فيو ا١تؤسسة أف '1998'كيرل جر٬تورم    '  

،باإلضافة إذل القضايا ا٠تاصة اليت تواجهها ا١تؤسسة تشكل األجندة ١تعظم عمل العبلقات العامة فيها ، 

: كيقسم جر٬تورم القضايا إذل عدة أنواع ىل 
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مثل ازدياد عدد ا١تسنُت يف :كىل تلك القضايا اليت تشكل توجها طويل ا١تدل يف اجملتمع :القضايا البنيوية -1

 .ا،كإ٪تا هتم اجملتمع كالدكلة ككلاجملتمع كالتطورات التقنية ،فهذه القضايا ليست ٖتت سيطرة ا١تؤسسات ٔتفرده

كىل قضايا خارجية تتعلق بايط الذم تعمل فيو ا١تؤسسة مثل االىتمامات البيئية : القضايا ا٠تارجية-2

 .كاىتمامات اجملتمع الل كاألكامر كالقيود السياسية 

كىل قضايا قد تكوف طويلة أك قصَتة ا١تدل تواجهها ا١تؤسسة من الداخل مثل الًتقية : القضايا الداخلية - 3

 اخل...،كعبلقة اإلدارة بالعماؿ كالعبلقات العّمالية الصناعية 

مشكلة يف ا١تنتج ،أك :كىل القضايا اآلنية الصغَتة ا١تدل النإتة عن حدث غَت متوقع مثل :القضايا اآلنية -4

 أك غَت ذلك   ٤تدكدة يف الزمن كالرقعة حرب

كىل القضايا اليت تشغل االىتمامات الشعبية العامة اٟتالية ، كاليت تكوف ٤تل :قضايا األحداث اٞتارية -5

 ىذا ،كيقًتح - مثبل-تغطية قوية من كسائل اإلعبلـ مثل اقًتاح تشريع قانوف جديد حوؿ الكبلب ا٠تطرة

. ـ بشكل مكّثف عقب سلسلة من حوادث ىجـو الكبلب على البشر غطّتها كسائل اإلعبلالقانوف 

: إذل ٣تموعة من األنواع كفقا للمعايَت التالية ' فيليب السلل' بينما يقسمها

: تنقسم القضايا من خبلؿ اإلطار الزمٍت ٢تا إذل ثبلثة أنواع -1

تكوف غالبا طويلة األمد يف ٥تتلف السياسات كالربامج  : قضايا إسًتاتيجية .أ

تكوف فجائية كغَت منتظرة ،خلفتها عناصر غَت متوقعة حدثت على البيئة الية اك الوطنية : قضايا طارئة .ب

. اك يف داخل التنظيم نفسو 

تكوف غالبا ركتينية كتطبع يوميات ا١تؤسسات اإلدارية كاألفراد ،كىل قضايا معركفة كمتوقعة :قضايا حالية .جػ

.   كحلو٢تا متواجدة كمتاحة بدكف أم ٣تهود إضايف
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: تنقسم القضايا كفقا ١تبلئمتها ألم منظمة إذل ٜتسة أنواع -2

مثل أعماؿ الصيانة،للتخلص من ٥تلفات التلوث  :القضايا الطبيعية .أ

مثل  القضايا ا١ترتبطة باألقليات ،النساء ،اجملموعات النشطة ، كىل غالبا :القضايا االجتماعية الثقافية .ب

. قضايا مثارة للنقاش كتشكل مواضيع لتوجهات الرأم العاـ 

مثل ا٢تندسة الوراثية ، تكنولوجيات اإلعبلـ كاالتصاؿ ، ك٥تتلف التقنيات سواء يف :القضايا التكنولوجية :جػ

.  اجملاؿ الصناعل أك الطيب أك غَت ذلك من منتجات التقدـ الصناعل ،التكنولوجل كا١تعلومايت

 ،األحزاب السياسية ،اٟتريات تالدستور، االنتخابا: اليت هتم الدكلة كبشكل عاـ :القضايا السياسية . د

.  السياسية كا١تدنية كاحًتاـ حقوؽ اإلنساف

٣تاؿ ا١تنافسة كالنسيج االقتصادم كالصناعل ا١تتوفر،انفتاح : القضايا االقتصادية العامة كالتنافسية .ىػ

اخل ...السوؽ

كىناؾ تقسيم ثالث للقضايا كفقا لؤل٫تية كاالحتمالية ،كيتم بعد ذلك اٟتصوؿ على نتائج ىذه التقديرات -3

للتوصل إذل نوعية كترتيب القضايا اليت ستواجو ا١تنظمة مستقببل كمناقشتها  

: التقسيم الرابع للقضايا يتطلب تقسيم نوع االستجابة اليت ستقـو هبا ا١تنظمة ،يف اٟتاالت اآلتية -4

 (معارضة أك تأجيل التغيَت )التفاعلية.أ

 (مفتوحا على التغيَت )التكّيفل .ب

 (يعمل للتأثَت أك توجيو التغيَت )الديناميكل .جػ
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كاف ٖتديد أم من ىذه النوعية من القضايا اليت ٯتكن األخذ هبا يتطلب تقسيما منطقيا للبيئة ايطة بالقضية 

كالتأكد من أف التفكَت العاـ كاالىتمامات الشخصية لؤلفراد ال تؤدم إذل الفشل على كل التأثَتات 

   ( 1)'ا١تتضمنة

 :أما عن أسباب حدكث ا١تواقف الصعبة فإف أ٫ّتها 

ألف ا١تشكلة الصغَتة إف دل ٖتل يف كقتها قد تصبح مشكلة عويصة  :  حل ا١تشكبلت يف كقتها ٕتاىل – 1

 .،صعبة كحّلها مكّلف من كل النواحل ا١تادية كغَت ا١تادية  

 فرغم التطور يف أنظمة اإلنذار ا١تبّكر كالرصد إال أف : غياب آليات الرصد ا١تبّكر لؤلزمات قبل حدكهتا– 2

ا١تواقف الّصعبة ال زالت ٖتدث ألسباب عدة منها القصور يف ىذا اجملاؿ سواء بالقدرة على الرصد أك إنذار 

األفراد كا١تؤسسات يف الوقت ا١تناسب من جهة ، ككجود ظواىر مستعصية على الرصد ، كفيو ظواىر حىت 

 .،.اخل....برصدىا يستحيل منع حدكثها ،كمن أمثلة  ذلك ا١تخاطر الطبيعية كالتكنولوجية ،األزمات ا١تالية 

: أك اٞتاىزية كغياب سيناريوىات قادرة على مواجهة األزمات عند حدكثها/  مسبقةت انعداـ استعدادا– 3

حيث أف عدـ االستعداد للمواجهة كالتكيف يعترب من األكضاع  اليت تصنف يف خانة  البيئة ا٢تشة 

vulnérable   كىو كضع يؤدم إذل تفاقم ما ٖتدثو الكوارث كاألزمات ك٥تتلف ا١تواقف الصعبة، 

                                                 

 86-85:ص-،ص (2008دار اٞتامعة اٞتديدة ،:القاىرة ) ،اتصاالت األزمة كإدارة األزماتقدرم علل عبد اجمليد،  (1 )
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حيث أف النقص يف ا١توارد يؤدم إذل عدـ إدارة ا١تواقف : ضعف اإلمكانيات ا١تادية كالفنية كالبشرية- 4

السهلة بطريقة جيدة ،كاذل العجز عن إدارة ا١تواقف الصعبة كبالتارل تفاقمها كزيادة درجات تأثَتىا كا٠تسائر 

 .   اليت قد ٗتلفها تكوف اكرب مقارنة  ْتالة لو توفرت كسائل الدعم كالعمل  

ككذلك عدـ األخذ بعُت االعتبار أخطار ا١تستقبل كاألحداث  :  كاالستعداد لوؿقصور التخطيط عن تصور ا١تستقب- 5

الضارة ٦تكنة الوقوع يف أم ٥تطط أك إسًتاتيجية ترسم مسبقا ،كعدـ كضع ٗتطيطيات قابلة للتعديل على ضوء معطيات 

 .  البيئة اليت تعمل فيها ا١تنظمة 

ْتيث أف اإلدارة العشوائية تكوف سببا يف حدكث بعض ا١تواقف الصعبة ،كيف بعض :  اإلدارة العشوائية– 6

 .األحياف تزيد من درجة تفاقمها 

بُت ا١توظفُت يف ٥تتلف ا١تستويات أك بُت اإلدارة كا١توظفُت تؤثر على ٘تاسك كقوة :  النزاعات الداخلية – 7

 .كفعالية ا١تنظمة 

سواء كانت عن قصد أك من دكف قصد قد ٗتلف خسائر كمواقف صعبة ١تختلف : األخطاء البشرية  - 8

 ا١تنظمات

ف كاف إفإدراؾ ا١تشكلة ىو أكذل مراحل التصرؼ يف اإلدارة ؼ: سوء الفهم أك عدـ استيعاب ا١تعلومات -  9

ىناؾ سوء فهم أك عدـ إدراؾ أك نقص للمعلومات حوؿ موقف معُت قد يؤدم إذل تفاقم ٥تلفاتو السلبية على 

 .ا١تنظمة 
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 كالتهميش الشامل  اإلقصاءىل اليت تعاين من من أم موقف أك أم  طارئ  الفئات األكثر تضررا     إف

كىذا .  من  ا١تدف إقصائهميف ا١تناطق  ا١تعرضة  ك "الذم يكوف نتيجة  جملموعة من نظم التحكم كاٟتبس 

: نتيجة 

، . " للعبلقات االجتماعية كالتمييزم الطابع العرقل "ك " النهج العقابية يف التعليم كالعدالة -"

على خلفية من كصمة العار العنصرية ككراىية "شرح مشكبلت اجملتمع من األحكاـ اٟتضارية "كباعتماد 

 (1)األجانب

كقد يكوف موضع ا٢تشاشة اختاره األفراد بشكل طوعل كخاصة إذا كانت ا١تنطقة ٖتقق امتيازات اجتماعية أك 

اقتصادية، كيبلحظ ىذا األمر بشكل خاص يف التجمعات يف أطراؼ ا١تدف الكربل أك التجمعات العشوائية 

على ضفاؼ األهنار كا١تناطق ا١تعرضة ، كبسعل األفراد لتحقيق امتيازات اقتصادية كمالية قد ٬تدكف أنفسهم 

عرضة للخطر  

. ك١تا ٭تدث خطر مهما كاف بسيطا يف ىذه البيئة ا٢تشة تكوف تأثَتاتو معتربة

 

 

 تعريف اإلدارة الموقفية وعالقتها بالتعريفات المشابهة :    المطلب الثالث 

اليت ظهرت كتطوّرت يف النصف الثاين من القرف من  ا١تصطلحات اٞتديدة " اإلدارة ا١توقفية"       تعترب

مع تطّور علم اإلدارة كتأثره ٔتعطيات الّظرؼ كتطور الدراسات  ،ىذا االصطبلح اٞتديد الذم ظهر العشرين

 عقد بنهاية خبلؿ إسهامات رّكاد ا١تدارس ا١توقفية  اليت بدأت  ،كمن  بعد السلوكية يف علـو إنسانية أخرل

                                                 

)1( Jean-Pierre Garnier, ‘Société vulnérable ou population vulnérable ?Un débat biaisé’, , Espaces 
et sociétés –revue française 2007/4, 131, P179 
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  ٤تاكلُت ، مع إسهامات علماء لئلدارةا٠تمسينات من القرف ا١تاضل كازدىرت أكثر يف هناية السبعينات كبعدىا

اليت  ة كباقل النظريات الكبلسيكية كالبَتكقراطلمنتقدين بذلك مدرسة الّنظم ، كتقدًن شكل جديد لئلدارة

اليت تستمد منها عناصر سادت قبلها مركزين بشكل كبَت على  عبلقة ا١تنظمات اإلدارية بالبيئة ايطة هبا 

،كبعدىا كنظرا لئلخفاقات (٥ترجات اإلدارة )، كتقدـ ٢تا منتوجها  (مدخبلت اإلدارة)كجودىا كمساراهتا 

 كانت سواء اليت أخذت شكل تأثَتات متطّرفة كفريدة من نوعها ،الكبَتة يف التنبؤ ٔتختلف الظواىر الّضارة 

مت ا١تناداة العتماد مقاربات موقفية ٟتل كإدارة ٥تتلف ا١تواقف ، كالبشرية أك الطبيعية أك الصناعية من ا١تصادر 

.  سواء كانت أزمات أك كوارث بأنواعها أك نزاعات أك أم ظاىرة ضارة كغَت متوقعة بشكل جّيد 

 one best"" الوحيد اٞتّيد للتسيَت كا١تنظمات سبيلاؿ" يكوف ١تقولة  أفكفق ا١تقاربة ا١توقفية ال ٯتكن      

way of management and organisation " "  أ٫تّية كقيمة مثلما كاف يف ظل ا١تدارس

 أفكىو ما ٯتكن  ( الّظرؼأك) للتسيَت يعتمد على ا١توقف  كاألمثل ،ألف ىذا الطريق اٞتّيدالتقليدية لئلدارة

 )1( نأخذه بعُت االعتبارأف علينا بكيستوج اعتباطل ،أكنعّرفو بالشلء الذم نبلقيو بشكل عشوائل 

إدارة يفرضها ا١توقف ،كيفًتضها فهمنا لو ،كبالتارل ىل إدارة تفاعل مع " كانت مهماكاإلدارة ا١توقفية           

ا١توقف ذاتو ،تأخذ منو كتعطل لو مؤثّرة عليو كمتأثرة بو كىل إدارة تفاعلية قائمة على عدة عناصر 

التخطيط للتفاعل مع ا١توقف ،التنظيم للتعامل مع ا١توقف ،التوجيو للتعامل مع ا١توقف ،التنسيق :أساسية

 في الصفحة 2انظر الشكل ) )2(" للتفاعل مع ا١توقف ،التحفيز للتعامل مع ا١توقف ،ا١تتابعة للتعامل مع ا١توقف

   ( عمليات اإلدارة الموقفية،حول216

                                                 

L. Karsten, La naissance de la théorie de l'organisation et du management ,p65(1) 
ايًتاؾ للطباعة كالنشر :القاىرة )،اإلدارة ا١توقفية ا١تنهج ا١تتكامل للتعامل مع ا١تواقف الصعبة اليت يواجهها متخذ القرار٤تسن اٛتد ا٠تضَتم ،(2)
    24،ص(2009،
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 ٤تل اىتماـ متخذم القرار كمسئورل كأصبحت صطلح اإلدارة ا١توقفية مباىتم الفكر اإلدارم الغريب        

كارتبطت ٔتنظمات الطوارئ ا١ترتبطة بدكرىا  بالتغَتات اإلدارات العامة كا٠تاصة كخاصة يف السنوات األخَتة 

ا١تتطّرفة يف البيئة ايطة با١تنظمات كالكيانات كىل تقريبا ٝتة ا١تنظمات اٟتديثة ،حيث تزداد إمكانيات التأثَت 

 .كالتأثّر بُت ٥تتلف ا١تستويات كاجملاالت 

 باعتباره علما  من خبلؿ فقو ا١توقف أك فقو النوازؿ باإلدارة ا١توقفية  ك الفقو اإلسبلمل اىتم        

كلقبا،كبأنو معرفة األحكاـ الشرعية للوقائع ا١تستجدة الطارئة ،كاليت ال يوجد نص تشريعل مباشر أك اجتهاد 

. فقهل سابق ينطبق عليها ، أك صدر فيها اجتهاد دعت اٟتاجة إذل النظر إليو من جديد 

 ٚتع نازلة ،كىل اسم فاعل من نزؿ ينزؿ إذا حّل ،كقد أصبح اٝتا على الشدة عند  العربية كالنوازؿ يف اللغة"  

. اشتداد الدىر 

: اإلماـ الشافعل رٛتو اقاؿ 

 )1(كلرب نازلة يضيق هبا الفىت       ذرعا كعند ا منها ٥ترج 

  ُفرِجت كَكػنُت أظُنُّنػها ال تُػْفػرَجُ    ضػاَقْت فَلمَّا اْسػَتْحّكَمْت َحَلَقػاهُتا 

كمن ذلك القنوت يف النوازؿ ،يعٍت الشدائد اليت ٖتل با١تسلمُت  

أهنا  :ك٦تا كرد يف كتاب فقو النوازؿ يف شرح النازلة 

كىو جوىر اإلدارة ا١توقفية اليت تبحث كٕتتهد ، )1(ا١تسالة الواقعة اٞتديدة اليت تتطلب اجتهاد كبياف حكم 

إل٬تاد حلوؿ ١تشاكل جديدة كفريدة من نوعها ، فاإلبداع كاالبتكار كاالجتهاد إل٬تاد حلوؿ للقضايا ىل 

. الّسمة اليت ٕتعل من االصطبلحُت متقاربُت إذل أقصى اٟتدكد 

                                                 

  20،ص(2006دار ابن اٞتوزم للنشر :السعودية )،1،اجمللد دراسة تاصيلية تطبيقية:فقو النوازؿ ٤تمد بن حسُت اٞتيزاين ،(1)
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 (باب اجتهاد الرأم على األصوؿ عند عدـ النصوص يف حُت نزكؿ النازلة):كمن ذلك قوؿ ابن عبد الرب 

 (كفيو اجتهاد األئمة يف النوازؿ كردىا إذل األصوؿ  ):كقوؿ اإلماـ النوكم 

 (كقد كاف أصحاب رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ٬تتهدكف يف النوازؿ  ):كقوؿ اإلماـ  ابن القيم اٞتوزية  

كما يربز مركنة أحكاـ الشريعة اإلسبلمية كإمكانية مبلئمتها للمواقف ا١تختلفة حيث ذكر بأف أحكاـ الشريعة 

: تنقسم إذل نوعُت اثنُت

نوع ال يتغَت عن حالة كاحدة ىو عليها ال ْتسب األزمنة كال األمكنة ، كال اجتهاد األئمة كوجوب  - أ

 .الواجبات كٖترًن ارمات كاٟتدكد ا١تقررة شرعا على اٞترائم كغَت ذلك 

نوع يتغَت حسب اقتضاء ا١تصاحل زمانا كمكانا كحاال كمقادير التعزيزات كأجناسها كصفاهتا - ب - ب

 ،كما أف متغَّتات البيئة  تؤدم إذل تغيَت األحكاـ (2)فإف الّشرع ينوّع يف ذلك ْتسب ا١تصلحة 

مثل تأثَت الكوارث البيئية على العبادات يف الفقو اإلسبلمل سواء صبلة أك صياـ أك )بشكل كبَت 

 ،حيث أف ىذه الكوارث عند حدكثها ،تكوف (3) (زكاة أك حج أك غَتىا من العبادات األخرل 

. ىناؾ أحكاما خاصة لتخفيف العبادات مقارنة بالظركؼ العادية

         إف الفقو ٙترة االجتهاد كا١تسائل االجتهادية قد تتغَت بتغَت الزماف كا١تكاف ٦تا يكفل ا١تركنة كتلبية 

فاٟتادث اجملتهد فيو إذا تغَّتت حيثياتو سواء من قبل الزماف أك ا١تكاف أك األعراؼ أك .اٟتاجات ا١تستجّدة 

الدكافع أك األكضاع ا١تختلفة ،كجب أف يتغَّت اٟتكم تبعا ٢تذه اٟتيثيات اٞتديدة ، فاالجتهاد السابق ىو 

                                                                                                                                                             

 21 ،صنفس ا١ترجع٤تمد بن حسُت اٞتيزاين، (1)
كلية الًتبية كالفنوف ، –جامعة الَتموؾ :عبد الرٛتن ٤تمد علل العمرم ،اإلدارة ا١توقفية يف سياؽ القراف الكرًن مذكرة ماجستَت غَت منشورة ،األردف (2)

 12-11ص-،ص1995
اٞتامعة :دراسة مقارنة ،مذكرة ماجستَت غَت منشورة ،االردف:أمُت سليم اٛتد زرعيٍت ،اثر الكوارث البيئية على العبادات يف الفقو اإلسبلمل : انظر (3 )

 12-11ص-،ص2008األردنية ، 
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اجتهاد ٟتيثيات قد تغَّتت فوجب تغَّت اٟتكم ، كاف النوازؿ ا١تختلفة اليت توجد يف حياة الناس  ىل اليت 

تستدعل االجتهاد كالنظر ، كىل إ٪تا تكثر كتتنوع باتساع اٟتضارة كتباين أحواؿ الناس كمصاٟتهم كبيئاهتم إذ 

 ،فالبيئة من خبلؿ ىذا السياؽ كتغَتىا تستوجب النظر فيها ألهنا قد تكوف (1 )تستدعل لكل أمر منها حكما

. يف إطار حكم آخر ، كبالتارل قبل إصدار األحكاـ البد من معرفة حيثيات البيئة الزمانية كا١تكانية بدقة 

 الذم ٨تن بدراستو من خبلؿ اإلدارة ا١توقفية كحىت أف ٖتديد عناصر النازلة يتشابو مع عناصر ا١توقف

 ،فا١توقف ىو كل حدث كقع فعبل ،٘تيز باٞتدة ككاف بقوة  )2(.الوقوع ،اٞتدة ،الشدة:يف العناصر التالية

. تأثَت ٕتعل منو هتديدا للتنظيم أك النسق ا١توجود

كإجراءات ار كذلك كأحكاـ خاصة حىت يف العدالة آثا١تواقف على اختبلؼ أصنافها ٢تا        كما أف 

نظرية الظركؼ الطارئة " كىناؾ يف حقل  القانوف كتنفيذ ٥تتلف العقود ، التقاضل كضبط ا١تعامبلت 

خبلؿ تنفيذ العقد اإلدارم حوادث أك ظركؼ طبيعية كانت " ق إذا طرأ أفٔتقتضى نظرية الظركؼ الطارئة، ،ك"

خر، دل تكن يف حسباف آأك اقتصادية أك من عمل جهة إدارية غَت اٞتهة اإلدارية ا١تتعاقدة أك من عمل إنساف 

ا١تتعاقد عند إبراـ العقد كال ٯتلك ٢تا دفعان، كمن شأهنا أف تنزؿ بو خسائر فادحة ٗتتّل معها اقتصاديات العقد 

اختبلالن جسيمان فإف جهة اإلدارة ا١تتعاقدة ملزمة ٔتشاركة ا١تتعاقد معها يف احتماؿ نصيب من ا٠تسارة اليت 

أحاقت بو طواؿ فًتة الّظرؼ الطارئ كذلك ضمانان لتنفيذ العقد اإلدارم كاستدامة لسَت ا١ترفق العاـ الذم 

ٮتدمو، كيقتصر دكر القاضل اإلدارم على اٟتكم بالتعويض ا١تناسب دكف أف يكوف لو تعديل االلتزامات 

 .العقدية

                                                 

 22ص- 2008كلية الدراسات العليا ،-٤تمود لطفل خد٬تة ،مناىج النظر يف فقو النوازؿ ،مذكرة  ماجستَت غَت منشورة ،اٞتامعة األردنية (1 )
  22 ،صنفس ا١ترجع٤تمد بن حسن اٞتيزاين ، (2)
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 الفقرة الثالثة من القانوف ا١تدين اٞتزائرم  ا٠تاصة بتنفيذ العقود ، تنص على 107ا١تادة كيف ىذا السياؽ فإف 

انو إذا طرأت حوادث استثنائية عامة دل يكن يف الوسع توقعها كترّتب على حدكثها أف تنفيذ االلتزاـ 

التعاقدم،كاف دل يصبح مستحيبل ،صار مرىقا للمدين ْتيث يهدده ٓتسارة فادحة جاز للقاضل تبعا للظركؼ 

 .(1)كبعد مراعاة ١تصلحة الطرفُت أف يرد االلتزاـ ا١ترىق إذل اٟتد ا١تعقوؿ ، كيقع باطبل كل اتفاؽ على غَت ذلك 

كل حدث فريد من نوعو يشّكل استثناءا سواء يف شكلو، مصدره، :نقصد با١توقف يف دراستنا          

 ك بالتارل يستوجب إجراءات  القائمة االجتماعية ك االقتصادية ك الثقافيةنظمةتفاقمو أك درجة هتديده لؤل

ك ا١توقف ىنا، قد . استثنائية ك تعامل غَت عادم من قبل الدكلة ك التنظيمات ك فعاليات اجملتمع األخرل

اخل .............أزمة أك كارثة أك كاقعة أك تفجَت أك أزمة كبائية أك انفجار نوكم أك تسرب معلومايت أك:يكوف

تستوجب منظومة مرنة ، الشدة، الفجائية، الوقوع ك التهديد: حدث تتوفر فيو شركطنعٍت با١توقف كل ك 

معو،ليس فقط يف شكل القيادة،ك إ٪تا يف شكل اإلدارة ك التنظيم كاللوائح ك االتصاؿ ك توزيع السلطة  للتعامل

 .داخل ا١تنظمات اإلدارية ا١تختلفة 

   : اإلدارة  الموقفيةف كعليو

إضفاء الطابع الرٝتل، ك التأكيد على ا١تركزية،  إذل كفقا للمنظور ا١توقفل، يف البيئات ا١تستقرة تشَت      

كتوحيد التخصص لتحقيق الكفاءة كاالتساؽ كالقدرة على التنبؤ ٔتا يسمح باستخداـ السياسات كالقواعد، 

 كيف بيئات غَت مستقرة  كمن ناحية أخرل من ناحية ، كإجراءات لتوجيو عملية صنع القرار كا١تهاـ الركتينية

                                                 

 ا١تتضمن القانوف ا١تدين ا١تعدؿ كا١تتمم  1975 سبتمرب26 ا١تؤرخ يف 75/58،اٞتمهورية اٞتزائرية الدٯتقراطية الشعبية ،األمر رقم  (1)
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ا٢تياكل العضوية اليت تؤكد البلمركزية لتحقيق ا١تركنة كالقدرة على التكّيف يف  جو من عدـ اليقُت إذل تشَت 

 nonroutine . (1  (كعدـ القدرة على التنبؤ ما يتطلب أساليب حل ا١تشاكل العامة بشكل غَت ركتيٍت

 يفهم  من  لفظ اإلدارة  ا١توقفية  أهنا  مرتبطة  ٔتوقف  معُت  كبالتارل  فهل  مؤقتة  بطبيعتها         

،كمدة حياة التنظيم ا١توقفل يربره ا١توقف نفسو كبقاء  (2). حيث  أهنا  تنشأ  كرد  فعل  للمشكبلت  

 .أك زكاؿ تأثَتاتو كعناصره ا٠تطرة على األفراد كعلى ا١تنظمة 

 جوىرىا  ىو  أف  situational approach /the contingency, orكا١تقاربة  ا١توقفية        

كاٟتلوؿ  (اٟتالة  )ا١تسَّتين يتصّرفوف  انطبلقا من  الوضع  ا١تعطى  كالربط  بُت  ا١تتغَّتات  يف  ىذا الوضع  

إف ىذا التعريف يرّكز . (3).  كفق  ما  يقتضيو  الّظرؼ يكوف  كبالتارل  تشكيل  ا١تنظمة ،اإلدارية  ا١تقًتحة 

،كقدرهتا على تشكيل ا١تنظمة كإحداث تغيَتات على عنصر ا١تهارة كا٠تصائص النفسية ا١تمّيزة للقيادة ا١توقفية 

 الذي 217حسب الشكل في الصفحة ).على ىيكلها التنظيمل كعلى أىدافها كفق ما يقتضيو الظرؼ أك ا١توقف 

   ( فان المنظمة نظام مفتوحالعناصر المؤثرة في المنظمة اإلداريةيوضح 

اإلدارة  ا١توقفية  تنظر  إذل  ا١تواقف  على أهنا حاالت فريدة  من  نوعها  كبالتارل  اٟتلوؿ  ا١تقًتحة       ك

 ، فاٟتل األمثل ا١تقدـ يف قضية معينة ليس بالضركرة نفس اٟتل كطريقة  التعامل  ٗتتلف من موقف إذل آخر

 . ا١تقًتح يف حاالت ٥تتلفة الظرؼ سواء من حيث الزمن أك ا١تكاف أك الشكل 

                                                 

)1( Encyclopedia of Management,6 TH EDITION, )United States of America; Library of 
Congress Cataloging-in-Publication Data,2009(,p 133 

  .20  ، صمرجع سابقالسيد عليوة ، (2)
)3 (  H arold koontz ,' the mangement theory jungle revisited ', , academy of  mangement review  
vol05, N° : 
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 circumstamstantialكىناؾ من يطلق على اإلدارة ا١توقفية مصطلح اإلدارة الظرفية       

management   أف األزمة ىل موقف ذلك  إدارة األزمات ،ٖتتوم  اإلدارة ا١توقفية يرل أف كىناؾ من 

 (1) .إدارم بالدرجة األكذل يواجهو متخذ القرار كعليو أف يتعامل مع أسبابو كعناصره

إدارة تأخذ يف  معطياهتا الطبيعة اٟتركية  كىل ىل إدارة حيوية كفاعلة يف الكياف اإلدارم ، إذا كاإلدارة ا١توقفية 

 ،كيف عادل من ا١تواقف  كالبقاءالديناميكية للكيانات اإلدارية يف عادل األعماؿ ، كيف إطار سعيها للحياةك

ا١تتعددة كا١تتباينة ،كىل إدارة ترتبط ليس فقط با١توقف الذم يواجهو متخذ القرار ،كلكنها ترتبط أساسا ٔتتخذ 

تكوينو ،استعداده النفسل كالعقلل كالعضلل على اٗتاذ قرار معُّت ،كتفضيلو عن القرارات :القرار ذاتو من حيث

 ،كتغَّت اكالبدائل األخرل،كىل بذلك إدارة متغَّتة بتغَّت الظركؼ ا٠تاّصة هبا ،كتغَّت األكضاع اليت ىل عليو

 متواجد كثَت ،كمتعّدد كفّعاؿ ،كىل أكف تفاعلها مع ما ىو قائم إا١تعطيات اليت تتعامل على أساسها ،كبذلك ؼ

يف الوقت ذاتو تعرّب عن فهم عميق للظركؼ ايطة بالكياف اإلدارم الذم يعيش فيو متخذ القرار ،كىل إدارة 

 (2) كفقا للقدرة التحليلية كالتشخيصية القائمة على فهم أبعاد ا١توقف كجوانبوأكتتم كٖتدث كفقا للموقف ،

صعوبة يف ٖتديد ا١تفاىيم ك٣تاالت Ulrich Beck" الريش بيك"      ٬تد عادل االجتماع األ١تاين

ا١تشركعية ك :دكد البلزمة لتعريف ٣تاؿ االختصاصات ك تثبيتها قد اختفتاحلف أ"االختصاص  حيث يقوؿ 

العلم ك السياسة يتداخبلف ما يوجد .التكوين،سياؽ الظهور ك االستعماؿ،البعد األخبلقل ك الوقائعل للبحث

كىكذا تطرح إمكانيات ا١تعرفة العلمية ك حدكدىا نفسها من زاكية . مناطق تقاطع جديدة يصعب فصلها

                                                 

مكتبة مدبورل، : القاىرة )، منهج إدارم ٟتل األزمات على مستول االقتصاد القومل كالوحدة االقتصادية: إدارة األزمات ا٠تضَتم ٤تسن أٛتد، (1)
 (66ص،ص ،.(ف.ت.ب
ص -،ص (2010مكتبة ايًتاؾ :مصر)،ا١تنهج ا١تتكامل للتعامل مع ا١تواقف الصعبة اليت يواجهها متخذ القرار :االدارة ا١توقفية ٤تسن اٛتد ا٠تضَتم ، (2)
،25-26 
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كقد كجدنا صعوبة يف ضبط ا١تصطلحات ذلك أف ىناؾ  ،(1)"جديدة بعيدة كل البعد عن العملية األكلية

تداخل بُت ٥تتلف الظواىر كاستعماؿ مصطلحات متقاربة كيف بعض األحياف متشاهبة ،كىذا سواء يف اللغة 

 . (2)األجنبية ،أك يف الًتٚتة ،أك يف الكتابات يف كتب اإلدارة العامة كنظريات اإلدارة بالعربية

ىل إدارة االستعداد الدائم ١تواجهة ا١توقف كالتعامل ) :يعّرؼ ٤تسن اٛتد ا٠تضَتم اإلدارة ا١توقفية بأهنا     

 مع ا١تتغَّتات كا١تستجدات ّدم ،كالتعامل السريع مع ىذه ا١تفاجآت ،كالتعامل اجلتوآمفاجمعو،كالتعامل مع 

:  ،كيعتربىا خليط من عبلقات التفاعل اال٬تايب بُت كل من (3)(اليت تطرأ على ٣ترل األحداث

ا١توقف اٟتارل بكافة أبعاده كجوانبو -

الظركؼ العامة ايطة با١توقف كا١تؤدية إليو -

االٕتاه العاـ الذم يأخذه ا١توقف -

 ،كقد بنينا على ىذا التعريف خاصة يف (4)اإلمكانيات كا١توارد ا١تتاحة لبلستخداـ كالقدرة على استخدامها -

الفصل الرابع للدراسة حيث كّضحنا أف ا١توقف كإدارتو ليس فقط يف ٟتظة كقوعو فقط كإ٪تا اإلدارة تستمر 

 .باالستعداد كالتحضَت كاإلدارة إذل غاية القضاء على خطره ،ككذا بناء نظاـ أكثر حصانة كتكّيف

 ٔتوقف معُّت كبالتارل ىل مؤقتة بطبيعتها حيث ةمرتبطإدارة " كيعّرؼ السيد عليوة اإلدارة ا١توقفية بأهنا          

 ( إلدارة موقف معُّت كٖتل عند زكاؿ آثار ىذا ا١توقف أأم تنش) (5)" كرّد فعل للمشكبلت أ أهنا تنش

                                                 

 426، ص (2009ا١تكتبة الشرقية، : لبناف)،ترٚتة جورج كتورة ك ا٢تاـ الشعراين، ٣تتمع ا١تخاطرة اكلريش، بيك،(1)
 

اخل ....ا١توقفية ،الظرفية ،الطوارئ: ككذلك .…situational,contingency,emergencyىناؾ استعماؿ مصطلح  (2)
  14،ص9 ،ص مرجع سابق(ا١تنهج ا١تتكامل للتعامل مع ا١تواقف الصعبة اليت يواجهها متخذ القرار:اإلدارة ا١توقفية )٤تسن اٛتد ا٠تضَتم ، -(3 )
 20 ،صمرجع سابقالسيد عليوة ،(4()3)
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 situational أك ، contingency managementباال٧تليزية اإلدارة ا١توقفية 

management  اإلدارة الّظرفية ككبل ا١تصطلحُت يداّلف على إدارة متميزّة عن األ٪تاط التقليدية صفتها 

،أم بقاءىا كاستمرارىا مرتبطاف ا١تركنة ،ككذا التوّقف على الّظرؼ كإدارتو يف  استمراريتها كبقاءىا  :ةالرئيسل

 .ببقاء ا١توقف كاستمراره 

 ، ( 1) بكل ا١تعاينالضركرة/ الوجوب ع ـتتعارض بأهنا contigencyيعرؼ قاموس الالند الفلسفل ا١توقفية 

 .  كاإلمكانية كعدـ التأّكدةأم ىل إدارة تعتمد االحتمارل

: تتقاطع اإلدارة ا١توقفية مع إدارة بعض اٟتاالت اليت تفرضها البيئة على ا١تنظمات اإلدارية  كأ٫تها 

 نظاـ فرعل أك كحدة أك ،كىل خلل يف مكّوف أثره انقضى أك كىل تعٍت شلء حدث incident:الواقعة -1

كالواقعة هبذا التعريف تشَت إذل الشلء اٟتادث لكن ما ٯتّيزه ىو مستول التأثَت اٞتزئل  ،(2)من نظاـ اكرب

 .كا٠تسائر ادكدة ا١تخلفة كدل يستدعل إدارهتا الكثَت من اٞتهد كالوقت كاألمواؿ كا١توارد

 problem:ا١تشكلة- 2

من التوّتر كعدـ الرضا نتيجة لوجود بعض الصعوبات اليت تعوؽ ٖتقيق األىداؼ أك الوصوؿ شكل كىل ٘تثل 

 تعمل ٔتثابة ٘تهيد لؤلزمة إذا اٗتذت مسارا أفإليها ،كىل السبب يف حالة غَت مرغوب فيها ،كبالتارل ٯتكن 

حادا كمعّقدا يصعب حساب أك توّقع نتائجو بصورة دقيقة ك٭تتاج التعامل معها إذل سرعة كبَتة يف اٗتاذ 

 (3)القرارات كاإلجراءات 

                                                 

  220 ،صمرجع سابقاندرم الالند،موسوعة الالند الفلسفية،(1 )
  .77،ص(دار اٞتامعة اٞتديدة ،ب ت ف :القاىرة) ،اتصاالت األزمة كإدارة األزماتقدرم علل عبد اجمليد ،(2)
  77 ،صا١ترجع نفسوقدرم علل عبد اجمليد ،(3 )
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كيعرّب اٟتادث عن شلء فجائل غَت متوّقع مت بشكل سريع كانقضى أثره فور    accident: اٟتادث-3

إ٘تامو ،كال يكوف لو صفة االمتداد بعد حدكثو الفجائل العنيف بل تتبلشى أثاره مع تبلشل تداعيات اٟتدث 

 ،كتتغَت تصنيفات (1)دل تكن ىناؾ ظركؼ أخرل دافعة ٢تذا االستمرار ،ما ذاتو ،كال تستمر، خاصة إذا 

 .اٟتوادث حسب اجملاؿ الذم تقع فيو ،كحسب درجات قوهتا كاألضرار اليت خّلفتها 

 . لكن بزكالو زالت تأثَتاتو عليوكيعرب اٟتادث عن خلل يؤثر تأثَتا ماديا على النظاـ بأكملو

  conflict:الصراع -4

 االضطراب ،كلكن ليس بدرجة تصل أككىو حدكث شلء يًتّتب عليو تعّرض ا٢تيكل الّرمزم للنظاـ للخلل 

. (2)إذل ٖتّدم االفًتاضات األساسية اليت يقـو عليها النظاـ

 ،كيستعمل بعاده كإتاىاتو كأطرافو ،كيدكر حوؿ التعارض يف ا١تصاحل بُت طرفُت أك أكثرأكىو مفهـو متعدد يف 

مصطلح الصراع بشكل كبَت يف حقل العبلقات الدكلية للتعبَت على بعض أشكاؿ العبلقات بُت الدكؿ ،أك 

 .اٞتماعات اإلثنية أك العرقية ، لكن الصراع كمصطلح يستعمل يف ٣تاالت أخرل بشكل اقل 

  disaster:الكارثة - 5

 الكوارث كأسباب ،كىل اٟتالة اليت حدثت فعبل كأدت إذل تدمَت كاذل خسائر يف ا١توارد البشرية أك كبل٫تا  

اخل ..دائما مباشرة كٯتكن حصرىا خبلؿ فًتة زمنية ٤تددة مثل الزالزؿ كالرباكُت 

". تعرؼ الكارثة الطبيعية بأهنا تأثَت سريع كفجائل للبيئة الطبيعية على النظم االقتصادية كاالجتماعية"

                                                 

  63 ،صمرجع سابق،" منهج اقتصادم ٟتل األزمات على مستول االقتصاد القومل كالوحدة االقتصادية:إدارة األزمات "٤تسن اٛتد ا٠تضَتم ، 1
  68 ،صمرجع سابققدرم علل عبد اجمليد ، (2 )
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، فَتل أهنا عبارة عن حدث مركز مكانيا، كزمانا يهدد اجملتمع أك منطقة ما، مع (Tuner )ر أما توف

. (1)ظهور نتائج غَت مرغوبة نتيجة الهنيار اٟتذر كاٟتيطة اليت ألفها السكاف منذ القدـ

فاٟتديث إذف عن الكارثة ىو حديث يشمل ا١تفاىيم السابقة الذكر، فالكارثة قوة قاىرة، تنتج صدمة          

لدل األفراد عند كقوعها كىذا بدكره يؤدم إذل نشوء أزمات، كاإلدارة الفّعالة للكارثة تكوف بإدارة األزمة أك 

( Raul Favre)كدائما يف تعريف الكارثة نورد تعريف الطبيب العاـ    ...األزمات اليت خلفها حدكثها

حيث يعترب الكارثة بأهنا حدث مدّمر كعنيف، غَت متوقع كمن مصدر طبيعل أك إنساين، كىو مفاجئ يؤدم 

إذل خسائر كبَتة، كقدر كبَت من الضحايا، كىذا الكاتب يلخص الكارثة يف اٟتالة حيث اٟتاجات تفوؽ 

. (2)الوسائل كاإلمكانيات

، بأهنا حادثة كبَتة، ينجم عنها خسائر كبَتة يف  الكارثة الطبيعية ا١تنظمة الدكلية للحماية ا١تدنيةىا كتعرؼ

األركاح كا١تمتلكات، كتكوف طبيعية، مردىا فعل الطبيعة، كتتطلب مواجهتها معونة اٟتكومة الوطنية، أك على 

. (3)ا١تستول الدكرل،إذا كانت قدرة مواجهتها تفوؽ القدرات الوطنية 

األزمة ىل موقف ٭تدث فيو صراع أك تضارب يف األىداؼ أك ا١تصاحل ٦تا يؤدم إذل  .  crise:األزمة -5

حالة من الصداـ السياسل أك العسكرم كإدارة األزمات ىل فن التعامل مع األزمات ا١تختلفة ،أم معاٞتة 

                                                 

 (.1998القاىرة، دار الفكر العريب، )، اٟتدث كا١تواجهة، معاٞتة جغرافية: ألخطار كالكوارث الطبيعيةا ٤تمد صربم ٤تسوب ك٤تمد إبراىيم أرباب، (- (1
. 38ص

 - Louis Dange, Risque majeur, catastrophe, place d’un auxiliaire privilégié des pouvoirs(  (2  
politiques, la croix rouge française, revue  administration N° 136,Alger, 1987, p 64. 

  http// www. Odocd.gov.ae/ magazine disaster. Htmlا١توقع االلكًتكين:، ثقافة الكارثة مصطفى ٚتعة شعباف(-( 3



أ 

 
 

 

50 

 أك اٟتد من اا١تشاكل قبل أف تقع ،ككضع اسًتاتيجيات ١تعاٞتة ا١تشاكل فور كقوعها حىت ٯتكن السيطرة  عليو

  ،فهل إدارة توقعية كتدّخلية يف نفس الوقت (1)'اآلثار الناٚتة عنها كتبليف آثارىا بعد ذلك

ىل ٣تموعة األساليب كاألطر ك ا١تؤسسات ا١تكّلفة باٗتاذ القرارات السريعة كالعقبلنية ١تواجهة " فإدارة األزمة

التحديات كالتطورات كالطوارئ الدكلية، بقصد منع امتداد اتساع نطاؽ النػزاعات، كالصدامات كمنع اإلخبلؿ 

، '  ...الكبَت يف  موازين القول لتجنب احتماالت ا١تواجهة بُت الّدكؿ الكربل يف العادل

، عبلكة على اٗتاذ   إف من صلب إدارة األزمات التخطيط ا١تسبق، كمنع نشوب حاالت التأـز

( 2).اإلجراءات الكفيلة بتأمُت القدرة على معاٞتة ا١توقف يف حاؿ حدكثو

كمن ىنا فلها كقع الصدمة  :ا١تفاجئة - 1:كتتسم األزمة بأربعة ٝتات رئيسية 

أم أهنا ٘تثل هتديدا مباشرا للقيم كاٟتاجات  : التهديد - 2

إذ تتولد عنها سلسلة من ا١تواقف ا١تتجددة اٞتادة  : السرعة - 3

إذ أف عوامل ا١تفاجأة كالتهديد كالسرعة ال تسمح غالبا بتدارؾ ٚتيع العوامل ا١تتشابكة يف : الغموض - 4

. ا١تواقف ا١تتبلحقة 

    كانطبلقا من ىذه التحديات ، فكل من يتصدل إلدارة األزمة البد أف ٯتتلك من القدرات العقلية كالنفسية 

حىت يتمكن من السيطرة -ا١تفاجئة كالتهديد كالسرعة كالغموض–ما يستطيع بو ٕتاكز ىذه التحديات األربعة 

 (3)على تداعيات األزمة كإدارهتا بنجاح 

                                                 

 23،35،ص صا١توسوعة ا١تيسرة للمصطلحات السياسيةاٝتاعيل عبد الفتاح عبد الكايف ،(1)
. 113،114، ص( 1990، 1بَتكت ا١تؤسسة العربية للدراسات كالنشر ،ط ) ،1، اٞتزء موسوعة السياسة، (كآخركف ) عبد الوىاب الكيارل( 2)
 56عفاؼ ٤تمد ألباز ، دكر القيادة اإلبداعية يف إدارة األزمات ،ص(3)
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قد يسبب – من اتمل أف يؤدل إذل أضرار ,  حدث مادم أك ظاىرة أك نشاط بشرل ىو :  (1)الخطر-6

الوفاة أك اإلصابة أك ضرر با١تمتلكات أك اضطرابات اجتماعية كاقتصادية أك ا٨تدار ا١تستول البيئل أك أضرار 

: ٯتكن أف تنشأ من أصوؿ ٥تتلفة , رٔتا ٘تثل هتديدات مستقبلية , قد تتضمن األخطار ظركفان كامنة . معنوية 

تلوث البيئة كاألخطار )أك تثار بفعل العمليات البشرية ,  (طقسية ،كبيولوجية– جيولوجية ، مائية )طبيعية 

كٖتدد خصائص كل خطر , كٯتكن أف تكوف األخطار مفردة أك متتابعة أك ٦تزكجة يف أصلها كآثارىا ,  (التقنية

 ىو حدث أك حالة غَت مؤكدة تدعم عملية إعاقة للقدرات  ك.ٔتوقعو كشدتو كمعدؿ تكراره كاحتماؿ حدكثو 

 ديسمرب 15 ا١تؤرخ يف 20-04، القانوف كقد  كرد لو تعريف يف  ، اليت ٪تلكها لتحقيق األىداؼ بفعالية

    يف ا١تادة الثانية  ا١تتعلق بالوقاية من األخطار الكربل كتسيَت الكوارث يف إطار التنمية ا١تستدامة2004

يوصف با٠تطر الكبَت ،يف مفهـو ىذا القانوف كل هتديد ٤تتمل على اإلنساف كبيئتو ،ٯتكن حدكثو بفعل ':

 (2)'أك بفعل نشاطات بشرية /٥تاطر طبيعية استثنائية ك

تشكل األخطار ا١تبينة أسفلو األخطار الكربل اليت يتعرض ٢تا  20-04لقانوف  من القانوف 10ٔتوجب ا١تادة 

الزالزؿ ك األخطار اٞتيولوجية،  :-(اٞتزائر)بلدنا

الفيضانات،  -

تقلبات الطقس،  -

حرائق الغابات،  -

األخطار الصناعية ك الطاقوية،  -

                                                 

 218 ،ص5انظر أنواع ا١تخاطر كالكوارث البيئية حسب الشكل (1)
 ا١تتعلق بالوقاية من 2004 ديسمرب 15ىػ ا١توافق لػ 1425 ذم القعدة  13 ا١تؤرخ يف 20-04اٞتمهورية اٞتزائرية الدٯتقراطية الشعبية ، القانوف  (2 )

 .15، ص84، العدد اٞتريدة الرٝتيةاألخطار الكربل كتسيَت الكوارث يف إطار التنمية ا١تستدامة، 
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أخطار اإلشعاعات ك األخطار النوكية،  -

األخطار ا١تتعلقة بالصحة البشرية،  -

األخطار ا١ترتبطة بالصحة اٟتيوانية ك النباتية،  -

 التلوث البيئل ك األرضل ك البحرم أك تلوث ا١تياه -

 أخطار الكوارث ا١ترتبطة بالتجمعات البشرية ا٢تاـ-

مع مبلحظة أف ىذا التصنيف للمخاطر الكربل جاء بعد كارثتُت ٫تا فيضانات باب الواد 

 اليت ألقت بظبل٢تما عليو كصنفت الزالزؿ 2003 كزلزاؿ العاصمة ك بومرداس 2001

كالفيضانات يف قمة ا١تخاطر الكربل يف اٞتزائر 

  األحداث  الكربل  سوؼ  تفرض  متطلبات  ٥تتلفة  يف  أكقات  ٥تتلفة كيف  مؤسسات             إف

ف  الكارثة  اليت  مت  التعرؼ  إليها  من قبل  مؤسسة  ما  رٔتا  ٘تثل  أزمة  مستمرة  أك  إ٥تتلفة  ، كمن  مث  ؼ

حالة  طارئة  بالنسبة  ١تؤسسة  أخرل  ، إف  األزمات ٖتدث  خبلؿ عدد من  السياقات  ا١تتباينة كىذا  ما  

ىل  ٯتكن  أف  تعرض  العمل  كالصحة  : ٬تعل  عقد  ا١تقارنات  من  الصعوبة ٔتكاف  ، على  سبيل  ا١تثاؿ 

ذلك أف ىناؾ إشكالية مصطلحات كاختبلؼ يف إدراؾ (1)كاألزمات  اإلرىابية  عرضا ٘تثيلنا  بنفس  الطريقة

٥تتلف الظواىر من طرؼ ا١تنظمات كاألفراد ككذا تغَّت مواقعهم من نفس اٟتدث الذم يعٍت مشكلة بالنسبة 

اخل  ككذلك  كوف ىذه األشكاؿ من اإلدارة   ....١تنظمة ،ككارثة بالنسبة ألخرل، كمشكلة  بالنسبة لثالثة 

 (2) .تشًتؾ  يف  الكثَت  من  ا٠تصائص

                                                 

  .106، ص( 2008دار  الفجر للنشر  كالتوزيع  ،: القاىرة  )اٛتد ا١تغريب  ، :   ، ترإدارة  ا١تخاطر  كاألزمات كاألمنادكارد ب، بوركدزيكيس، 1
منهج إدارم ٟتل األزمات على مستول االقتصاد القومل كالوحدة : إدارة األزمات  ا٠تضَتم ٤تسن أٛتد، :عن تعريف ىذه  الظواىر  انظر (2 )

  62،66ص،ص .(ف.ت.مكتبة مدبورل، ب: القاىرة )، االقتصادية
  .106، ص (2008دار  الفجر للنشر  كالتوزيع  ،: القاىرة  )اٛتد ا١تغريب  ، :   ، ترإدارة  ا١تخاطر  كاألزمات كاألمنادكارد ب، بوركدزيكيس،11
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فالعلماء  كا١تتخصصوف  دائما  ما  يواجههم  زيادة  ىائلة  يف  األحداث  ا٠تطَتة  كزيادة  كبَتة  يف  '

ا١تصطلحات، فاألحداث  ا٢تامة  كالطوارئ  كاألزمات  كالكوارث  كاٟتوادث  كا١تصائب  كاألحداث اليت  ال  

إ٪تا  ىل  أمثلة  على  ا١تصطلحات  اليت  تستخدـ  لوصف  األحداث  اليت   (abominations)ٖتتمل  

تؤدم  إذل ٘تزيق  عا١تنا  االجتماعل  كعا١تنا  الطبيعل  ،  أما  ماذا  تعٍت  تلك  ا١تصطلحات  ، كما  ينبغل  

أف  نفعلو  ١تواجهتها  ، فمازاؿ  كل  ذلك  ٯتثل  مشكلة  ، فبدكف  كجود  ٪توذج لفهم  تلك  الظواىر  اليت  

،كىو نفس ما ذىب إليو الريش   (1). 'نصفها  سوؼ  تزداد صعوبة  االستجابة  كالوصوؿ  إذل نظرية  ٤تددة 

بيك يف توصيف الصعوبات ا١ترتبطة بتعريف الظواىر ا١تختلفة اليت تناكلناىا سابقا ذلك أف ىناؾ تداخل يف 

. العناصر ا١تشكلة ٢تا كتغَت يف اإلدراكات إتاىها كمنو تكوف التصرفات على ٨تو ٥تتلف يف كثَت من اٟتاالت

إذ نعٍت :       ك٦تا سبق سوؼ نستنتج  خصائص لئلدارة ا١توقفية ،من منطلق التعريف الذم نقدمو حو٢تا 

كل إدارة تستهدؼ ظاىرة تتوفر فيها صفات ا١توقف الواردة سابقا "باإلدارة ا١توقفية  يف ىذه الدراسة 

، كىل أىم ا١تمّيزات ،السرعة  يف اٟتدكث كالتطور،  كبالغموض الفجائية ،التهديد للكياف اإلدارم :من

للموقف أك الظرؼ ، باإلضافة إذل كوف اإلدارة مؤقتة كتتميز با١تركنة كالسرعة يف األداء مع القدرة الفائقة على 

 كإذا الحظنا نرل أف كل التكّيف كا١تواجهة كىل طبيعة اإلدارة ا١تنتهجة ٟتل ٥تتلف الظواىر السابق ذكرىا ،

الظواىر ا١تذكورة تتحدد بأهنا ظواىر أك أحداث ،كقعت انقضى أثرىا أـ دل يعد قائما،كانت بشكل عميق أك 

بشكل جزئل ،كاغلبها طبعها الطابع الفجائل كالسريع كتشكيلها هتديد للنظاـ ػوىل كلها من صفات 

ا١توقف،فاإلدارة ا١توقفية ال ٗتتلف كثَتنا عن إدارة األزمة كاأل٪تاط اإلدارية ا١تذكورة ، ففل كل اٟتاالت، يكوف 

ا٢تدؼ ىو تفادم  الظاىرة الضارة يف أكؿ األمر أما حُت ظهورىا يسعى إذل ٗتفيف الضغوط النإتة عنها، 

                                                 

  .104   ، صنفس ا١ترجعبوركدزيكيس ، - ادكارد ب(1)
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كمعاٞتة ا١توقف الطارئ بالسرعة كاٞتودة كالفعالية ا١تطلوبة ، ككل من األحداث السابقة يف هناية ا١تطاؼ  ما 

.  ىل إال موقفا قد يكوف سهبل أك صعبا حسب طبيعتو كسَتكرتو 

كمنو ٧تد أف إدارة األزمات كإدارة الكوارث ك٥تتلف ا١تواقف اإلدارية ىل من أشكاؿ اإلدارة ا١توقفية ، اليت 

تستهدؼ الظواىر كا١تتغَتات كالتأثَتات غَت الركتينية يف ا١تنظمات اإلدارية ،كحىت يف الكثَت من ا١تؤلفات 

 .ا١تستعملة يف البحث فيو دمج ٢تذه األنواع من اإلدارة يف إطار اإلدارة ا١توقفية
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 :النظريات الخاصة باإلدارة الموقفية  : المبحث الثاني

تعترب اإلدارة ا١توقفية  اعًتافان من علماء اإلدارة أنو ال يوجد نظرية إدارية كاحدة ثابتة ٯتكن                 

حيث أف ما يصلح . تطبيقها بشكل مستمر  كدائم يف ٥تتلف أنواع ا١تؤسسات كا١تنظمات يف ٚتيع  الظركؼ

 بشكل انتقائل  إدارية ١تنظمة معينة  قد ال يصلح  بالضركرة  ١تنظمة أخرل، لذلك  يتم اللجوء إذل  نظريات

كيتأثر ا١تديركف يف إدارة منظماهتم  ٔتجموعة من العوامل كالظركؼ ا١تتغَتة اليت . حسب الظرؼ أك ا١توقف

تواجههم، ٦تا يوجب عليهم التكّيف مع ىذه العوامل ْتيث يتم  ٖتقيق األىداؼ ا١ترجّوة يف ظل الصعوبات 

 الطبيعة اإلنسانية قابلية عدـ« على األمريكيُت أكدكا العلماء بعض كاف كاف ،اليت تطبع ىاتو البيئة اٟتركية 

،فاف التأقلم مع البيئة ا١تتغَّتة يدخل يف خانة الضركرة ( .1) .االجتماعية للظواىر تفسَتىم معرض يف ، »للتغَّت 

 . كتوجهات كقيم اإلنسانيةتللتعايش، كما يقصد بالطبيعة اإلنسانية ىو الفطرة اإلنسانية اددة لسلوكيا

 

 

 بنية المنظمة/تفاعل  البيئةنظرية :المطلب األول 

مث    Burns et stalker"  ستالكر"ك" بَتنز"      ظهرت ىذه النظرية بشكل خاص مع أعماؿ 

  . Lawrence  et larsh "  الرش "ك" لورنس"

 العمومية من بدال بذاتو ا١توقف دراسة أ٫تية على الظريف ا١تنهج ضمن التنظيمية الدراسات  ىذهكأكدت

 ال مفتوح نظاـ ا١تنظمة أف كما ٥تتلفة، تغَتاتمب تأثّرا السلوؾ يف كالتغَّت  بالنشاط يتصف فالفرد كالشمولية

 .سلوكها على تأثَت من  ذلك يصاحب كما ببيئتها عبلقتها يف كمستقرة ثابتة لقوانُت ضعتخ

                                                 

 20،ص1999سلسلة منشورات عادل ا١تعرفة ،عدد مارس :  ،الكويترضواف السبلـ عبد :،تربالعقوؿ ا١تتبلعبوفشيللر، .أ ىربرت(1) 
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 شركة صناعية ا٧تليزية كاسكتلندية لتحديد اثر تغَّت الظركؼ البيئية 20        قاـ بَتنز ك ستالكر بدراسة 

على ىيكل ا١تنظمة ، كما قاما بدراسة اثر التغَّت البيئل على ا١تمارسات اإلدارية مستخدماف ا١تقاببلت مع 

بيئة :ا١تدراء كمبلحظاهتما الشخصية ،كقد كجدا اختبلفا كبَتا يف ٪تط ا٢تيكل التنظيمل تبعا لنوعية البيئة 

. مستقرة ،بيئة ديناميكية ،كدّكنا ذلك ٖتت ٪تطُت من ا٢تيكل ٫تا ا٢تيكل ا١تيكانيكل كا٢تيكل العضوم 

أك ا٢تيكل اآلرل كٯتتاز بالتعقيد كالرٝتية كا١تركزية،   mechanistic structure:الهيكل الميكانيكي 

كاعتماد الرتابة يف أداء األعماؿ ،ككذلك السلوؾ ا١تربمج كقلة االستجابة للتغَتات أك األحداث الفجائية أك غَت 

. االعتيادية 

ٯتتاز ا٢تيكل العضوم با١تركنة كقابليتو للتكّيف كيعتمد   organic structure:الهيكل العضوي 

االتصاالت اٞتانبية كالعمودية ،كتعتمد التأثَتات على ا٠تربة كا١تعلومات أكثر من سلطة ا١توقع الوظيفل ،كما 

تكوف البلمركزية يف اٗتاذ القرارات كاضحة يف ىذا النوع من التنظيم ،فالتأكيد على تبادؿ ا١تعلومات أكثر من 

كىذا .أف ا٢تيكل الفاعل ىو الذم يتكّيف مع متطلبات البيئة "ستالكر "ك"بَتنز "كيعتقد .إعطاء التوجيهات 

يعٍت استعماؿ ا٢تيكل ا١تيكانيكل عندما تكوف البيئة مستقرة ، كاستعماؿ ا٢تيكل العضوم يف البيئات ا١تضطربة 

كما يدرؾ ىذاف العا١تاف أف ٪توذجهما ٯتّثل قطبُت أك هنايتُت ، كانو ال توجد منظمة ميكانيكية ٘تاما أك .

عضوية بالكامل ، إال انو ينبغل على ا١تنظمات أف ٗتتار موقعا بُت ىذين القطبُت كفقا للبيئة اليت تتعامل معها، 

 (  1)علما انو ال يوجد ٪توذج ىيكلل أحسن من اآلخر 

 ك 1967بُت عامل ،  "ىارفاردجامعة "يف   اإلدارية١تنّظماتاألستاذين ؿ ك٫تا " كارش"ك " لورنس"  أما

حاكال ك هتما ، بعد سنوات قليلة من دراس"رالكست" ك"بَتنز" من عمل عمبل أكثر اكتماال فقد أ٧تزا  1972
                                                 

 112،ص2008دار كائل للنشر ،–عماف :،األردف 3ا٢تيكل كالتصميم ،ط–مؤيد سعيد السادل ،نظرية ا١تنظمة (1) 
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كلفتت استنتاجاهتم  للتعامل مع بيئات العمل ا١تختلفة؟الضركرم ما ىو نوع من التنظيم : اإلجابة على السؤاؿ

 يف الواليات ا١تتحدة عاـ  ٥تتلفة عشر شركات على عينة من  ك 1963من دراسة ٕتريبية أجريت بُت عامل 

لتغليف كاثنُت من ست شركات تابعة لقطاع الصناعات لصناعة أدكات اتتّبع كرشتاف بعد . 1966

 ظهرتهنا ألكقد مت اختيار ىذه الشركات يف ٥تتلف القطاعات عمدا،  .الببلستيكية، إذل الصناعات الغذائية

كالعوامل ديناميكيات السوؽ ). كبَتة يف خصائص عدـ اليقُت كالتنوع يف البيئات ا٠تاصة هبااؿختبلفات اال

 . (تنظيمية أكثر رٝتيةاؿياكل الو  ككالتطورات التكنولوجيةاالقتصادية 

يف البداية، ٖتليل  سكوتلندا، ك إ٧تلًتا يف منظمة عشركف) 20  كدراسة ٔتقاببلت الباحثاف ىذاف قاـ       

 بنيتهاك (معدؿ التغَّت التكنولوجل)نظمة ادلبيئة يف  عدـ اليقُت رّكز على عامل العبلقة "رشكا" ك"لورانس"

 .  بيئتها ا٠تاصةيف كل شركة ٬تب أف ٗتتلف مع عدـ التيّقن بنية  على افًتاض أف ةالداخلل

لق ا١تنظمة داخل كاٞتماعات ا٠تارجية البيئة أف فوجدا  تنظيمية ىياكل استخداـ ٖتتم اليت الظركؼ من ٗته

 التنظيمات من نوعُت صنفا فقد التجربة كإل٧تاح ا١تستخدمة، التكنولوجيا يف االختبلؼ عن ناىيك ٥تتلفة،

 العضوية بينما .كاإلرشادات بالقواعد كالتقّيد ( ا٢ترمية ) ا٢تَتاركية  تعتمد فا١تيكانيكية كا١تيكانيكية، ا١ترنة

 انتهى كقد أكامر، كليست نصائح صيغة تأخذ إرشاداهتا كأف األىداؼ، لبلوغ اٟترية إعطاء إذل فتميل(ا١ترنة)

 اليت التنظيمات ففل .ا١تواقف كل مع يتبلءـ تنظيم كجود بعدـ باإلقرار" لكراست"ك" زبَتف"من  كل

 اليت التنظيمات كأف.األصلح التنظيم ىو ا١تيكانيكل التنظيم فإف مستقرة كبيئة ثابتة تكنولوجيا تستخدـ

،مع مبلحظة أف ا١تركنة   األصلح ىو ا١ترف التنظيم فإف مستقرة غَت كبيئة معّقدة تكنولوجيا فيها تستخدـ

رٔتا قد تبلئم التنظيمات الصغَتة ف يف حُت أف التنظيمات الكبَتة كا١تّتسمة بالتعقيد األصلح لو ىو ا٢تيكل 

. التنظيمل  ا١تيكانيكل 
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 بنية ا١تنظمة /تفاعل  التكنولوجيانظرية :المطلب الثاني

Joan Wood Ward( 1916-1971 ) "رداك ككد جوف"ظهرت النظرية بشكل خاص مع أعماؿ 

 إ٧تليزية مؤسسة 100 ة١تائ سنوات عشرة استغرقتكاليت  1965 يف أجرهتا الشهَتة اليت ككد كارددراسة 

ككد  .اإلنتاج يف شرؽ ايسكس يف بريطانيا العظمى انطبلقا من ا٠تصائص التقنية لعمليات مد٣تة يف مزارع 

 : أصناؼ 3 إذل صنفت ا١تزارع اليت درستها كارد

التحكم ا٠تاص : بالوحدة يف سلسلة قصَتة للوظائف إنتاج ) بالوحدةاإلنتاجتكنولوجيا صنف يعتمد  - أ

  (  النموذج ،صناعة ا١تستلزمات الثقيلةإنتاج،

 ( على مستول عارل ،كخاصة يف سلسلة الًتكيب إنتاج) الواسع اإلنتاجتكنولوجيا صنف يعتمد  - ب

 (1)اخل ..،كىل ا١تبلحظة يف ميداف الكيمياء ،الطاقة،الزجاج ا١تستمر اإلنتاجتكنولوجيا  صنف -    جػ

عبلقات ٦تتازة بُت ىذه التصنيفات كا٢تيكل التنظيمل ، كما كجدت أف فاعلية ا١تنظمة  ككد كاردالحظت 

عدد ا١تستويات )ترتبط بطبيعة التبلـؤ بُت التكنولوجيا كىيكل ا١تنظمة ، إذ كجدت أف درجة التمايز العمودم 

كما كجدت أف ا١تكوف اإلدارم يتغَّت مباشرة مع التغَت التكنولوجل . تزداد بزيادة التعقيد التكنولوجل  (اإلدارية

،أم كلما تعّقدت التكنولوجيا ازدادت نسبة اإلداريُت كا١تبلؾ ا١تساعدين يف الشركة ، على أف ككد كارد دل ٕتد 

كل العبلقات خطية ، حيث تسجل شركات اإلنتاج بالوحدة كإنتاج العمليات نسب منخفضة يف األبعاد 

كٯتثل اٞتدكؿ : ا٢تيكلية ا١تتمثلة بعدد العماؿ ا١تاىرين ، كالتعقيد الكلل ،كالرٝتية كا١تركزية ، كا١تّكوف اإلدارم 

بشاف العبلقة بُت التعقيد التكنولوجل كا٢تيكل التنظيمل للمؤسسة  " ككدكارد"التارل النتائج اليت توصلت إليها 

                                                 

)1( J.NIZET et F.PICHAULT, Introduction à la théorie des configurations. Du "one best 
way" à la diversité organisationnelle, 1e édition 2e, Bruxelles: de Boeck et larcier s.a 
tirage2003 ,p102 
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 منخفض                                                              عارل                       األبعاد ا٢تيكلية 

 اإلنتاج ا١تستمر إنتاج كاسع  إنتاج بالوحدة 

 6 4 3 ا١تستويات اإلدارية 

 14 48 24 نطاؽ اإلشراؼ 

 8.1 16.1 23.1 ا١تكوف اإلدارم 

 عالية منخفضة عالية نسبة العماؿ ا١تاىرين 

 منخفضة عالية منخفضة التعقيد الكلل 

 منخفضة عالية منخفضة الرٝتية 

 منخفضة عالية منخفضةا١تركزية 

 (1)استنتاجات وود وارد بشان العالقة بين التكنولوجيا وىيكل المنظمة 

 بالوحدة ، تدخل العنصر البشرم يبقى قويا ،الف العمل يكوف يف الغالب منّظم يف اإلنتاج تكنولوجيا فمع-

ك٬تب أف تضع نظاما ٢تياكل ا١تراقبة ا١تباشرة  شكل فرؽ صغَتة ،مواصلة االعتماد ا١تتبادؿ ك ا١تراقبة ا١تباشرة ،

. تكوف مرنة جدا لدعم ا١تركنة ا١تطلوبة

 ، كنظم التحكم ا١تيكانيكية ىل أكثر مبلئمة الواسعك إذا كاف يتبٌت بدال من ذلك نظاـ اإلنتاج -

. كتكّيفها مع ىذه األكضاع  ا١ترتبطة بالتحكم يف ا٢تياكل الرٝتية.لذلك

مع . كأخَتا، إذا كاف نظاـ اإلنتاج للشركة ىو من النوع ا١تستمر، ٬تب أف تضع نظاما ١تراقبة أكثر شخصية- 

                                                 

 99،ص(2008دار مؤيد للنشر ،:،األردف 3ط)ا٢تيكل كالتنظيم ،:مؤيد سعيد السادل ،نظرية ا١تنظمة (1 )
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 حىت يف كإ٪تادرجة عالية من التشغيل اآلرل ا١تطلوب يؤدم إذل االستخداـ ليس فقط اإلشراؼ الشخصل 

 .الصيانة

من ا١ترجح أف تتأثر (  vulnerable)ةاشالتحّديات ا١تادية، كالقيم الوظيفية تشكل عوامل ىش أف ذلك 

 (1) ا١تادية طراخادلبشكل مستقل بطريقة مباشرة أك غَت مباشرة بسبب تأثَت 

  charles perrow" بَتك:"       باإلضافة إذل أعماؿ ككدكارد ىناؾ دراسات أخرل قاـ هبا كل من 

ككجد أف أساليب التنسيق كاإلشراؼ تتباين تبعا لنوع التكنولوجيا ، كحدد بعد ذلك عناصر ا٢تيكل األساسية 

. اليت ٯتكن تعديلها حسب نوع التكنولوجيا ا١تعتمدة  يف ا١تنظمات

 فَتل أف التكنولوجيا ٖتدد اختيار اإلسًتاتيجية  James Thompson" تومبسوف: "  أما بالنسبة لػ

ا٠تاصة بعدـ التأكد ، كانو ٯتكن من خبلؿ إجراء تعديبلت معينة يف ىيكل ا١تنظمة تسهيل عملية تقليل حالة 

بتحديد تكنولوجيا ا١تنظمات ا١تعقدة بثبلث أنواع حسب طبيعة ا١تهاـ " تومبسوف"عدـ التأكد ،كبناء عليو قاـ 

تكنولوجيا - تكنولوجيا كسيطة جػ-تكنولوجيا طويلة مًتابطة ب-أ(      2)ا١تنجزة من قبل الوحدات التنظيمية 

  .كثيفة 

 

 

 

                                                 

)1(   Jean-François Gleyze et Magali Reghezza, La vulnérabilité structurelle comme outil de 
compréhension des mécanismes d'endommagement, Géocarrefour-revue française 
Numéro vol. 82/1-2  (2007),p20 
 

 105 ،صمرجع سابقمؤيد سعيد السادل، (2)



أ 

 
 

 

61 

 النظاـ االجتماعل /نظرية تفاعل النظاـ التقٍت : المطلب الثالث

 f.l trist + f.e emery" ؼ اٯتَتم"ك " ؼ تريست"تزّعم النظرية كل من  

 (قيمهم كمهاراهتم )  أهنا جهد مشورل ٥تّطط يهدؼ لتغيَت كتطوير العاملُتعلى عّرفت ىذه النظرية           

تطوير ا١توارد البشرية كاالجتماعية، أك ٖتقيق   العمليات كالتكنولوجيا كا٢تياكل التنظيمية، كذلك من أجليركتغل

. األىداؼ اددة للتنظيم

العليا لزيادة  على أنو جهد ٥تّطط على مستول ا١تنظمة ككل، تدّعمو اإلدارة التطوير التنظيمل كما عّرؼ     

: كتتكّوف عملية التطوير التنظيمل من العناصر التالية .فاعلية ا١تنظمة كصحتها باستخداـ العلـو السلوكية

.  كصف كتشخيص شامل ١تشاكل التنظيم كالتعرؼ على طاقاتو البشرية كا١تادية1-

.  ٤تاكلة تعديل السلوؾ التنظيمل ٔتا يتفق كأىداؼ ا١تنظمة كزيادة كفاءهتا2-

شاملة لعناصر التنظيم،   إف التطوير التنظيمل يتطلب استمرارية جهود علمية ٥تطط ٢تا كدراسة ٖتليلية3-

: كأىم مكوناهتا ما يلل

. كفاءة األداء دراسة ا٢تيكل التنظيمل ككحداتو اإلدارية كمدل مبلءمتو كإسهامو يف رفع- أ

 بتصنيف البيئات التنظيمية اليت يتقرر f.l trist + f.e emery" اٯتَتم"ك "تريست "        قاـ كل من 

على أساسها نوع التنظيم إذل أربع فئات من حيث درجة الثبات كدرجة التغَت فيها ، كدرجة تعقد كتنوع ا١تعرفة 

اليت تلزمها للعمل كالنجاح يف البيئة ، حيث رأيا أف البيئات البسيطة تتطلب قليبل من ا١تعرفة الفنية التقنية 

أما البيئة ا١ترّكبة كا١تعّقدة فإنو يصعب كتابة . ،كٯتكن كتابة كٖتليل ىذه ا١تعرفة ا١تطلوبة على شكل تعليمات 

: أما البيئات األربع تًتاكح بدرجة غموضها ما بُت . النواحل ا١تعرفية ا١تطلوبة على شكل تعليمات لآلخرين 

  البيئة ا٢تادئة نوعا ما: 
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فرغم أف التنظيم قد ال يستطيع التنبؤ بكافة ا١تتغَتات البيئية إال انو . كىذه ٘تثل بيئة قليلة التعقيد 

يستطيع يف ظل ىذا الوضع العمل بشكل مستقل عن ىذه الظركؼ حيث ال تشكل البيئة ٔتتغَتاهتا 

. هتديدا أك قلقا  كبَتا للمديرين كال تؤثر كثَتا على ٪تط قراراهتم 

  البيئة ا٢تادئة مع بعض التقلبات: 

تتمّيز ىذه البيئة ْتدكث تغَتات كلكنها متوقعة ، كلذلك فاف استمرار التنظيم يعتمد على دقة 

التنبؤات بتلك التغَتات ٦تا يعطل أ٫تية كبَتة لعملية التخطيط ، كىو مهمة تستطيع ا١تنظمات كبَتة 

اٟتجم القياـ هبا من خبلؿ تشكيل اللجاف اليت تتشكل منها كافة األطراؼ ٦تا ٭توؿ دكف حصوؿ 

.  أك توزيع ا١تخرجات تا١تفاجآت يف ا١تدخبل

  البيئة ا١تزعجة ا١تتغَّتة : 

كلذلك . تتسم البيئة ىنا بوجود تنافس بُت التنظيمات البد من أخذىا باٟتسباف عند القياـ بالتنبؤات 

من ا١تهم تبٍت التنظيمات ألسلوب ا١تركنة يف العمل ، كإتباع أسلوب البلمركزية كوسيلة  للبقاء ، 

.  اٞتديدة من اٞتميع للتعامل مع ىذه الظركؼ ركالًتحيب باألفكا

  البيئة ا١تضطربة ا١تعّقدة: 

تعترب ىذه البيئة األكثر تعقيدا كتغيَتا بسبب تداخل العبلقات مع التنظيمات األخرل ، كالتفاعل مع 

اجملتمع، كا١تنظمات االقتصادية ، كاالعتماد ا١تتزايد على البحث كالتطوير للتعامل مع ا١تتنافسُت ، فهذه 

عوامل تزيد من حالة عدـ التيقن كتستوجب تطوير بدائل ، كالتفكَت بسياسات تنويع ا٠تدمات 
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ك٣تاالت العمل لضماف استمرار العمل ،كتتناسب ذات الطبيعة ا١تيكانيكية كالبَتكقراطية مع ىذه 

( 1)البيئات األكثر استقرارا بينما تتناسب التنظيمات العضوية مع البيئات األكثر تغيَتا 

بّينا أف البيئة كالتغَّتات اٟتاصلة فيها تؤثّراف على ا٢تيكل التنظيمل للمنظمة " اٯتَتم"ك " تريست     "

. كفق األشكاؿ السابقة ، من انتهاج البَتكقراطية إذل البحث عن أشكاؿ تسيَتية أكثر فعالية كانفتاح 

 

 

 بنية ا١تنظمة /نظرية تفاعل اإلسًتاتيجية :المطلب الرابع

 . بشكل خاصAlfred d chandler" د  شاندلر.الفرد "    مع إسهامات  

        تركز النظرية على العبلقة بُت اإلسًتاتيجية كبنية ا١تنظمة ككيف ٖتاكؿ ا١تنظمات اإلدارية  التعايش مع 

 يعترب ا١تؤسسة ال ٗتضع بشكل كلل (Alfred Chandler, 1962) " شاندلر" أف حيث ٧تدبيئتها ،

لضغوطات البيئة، حيث يتجلى ذلك من خبلؿ القرارات اإلسًتاتيجية ا١تتخذة كىذا ٬تّسد بصفة أك بأخرل 

 . إرادة ا١تؤسسة يف التخفيف من كطأة البيئة

اليت تشكل  (للمديرين  كىيكل  ا١تنظمة أك  اليد ا١ترئية إسًتاتيجية ).مصفوفة "ألفريد شاندلر"كضع          

٣تاؿ إسًتاتيجية ا١تؤسسات أك  حاليا قاعدة للباحثُت كا١تدّرسُت على حد سواء يف ٣تاؿ اإلدارة ، سواء يف

كىو "نسيانو"يف ىذه ا١ترحلة دكف شك يف أف العديد من الطبلب كحىت ا١تعلمُت كالباحثُت. نظريات ا١تنظمات

 (2.) ا١تؤرخ الذم عمل كأكد نفسو دائما

                                                 

 225،ص(2010دار كائل للنشر ،:األردف )،٤4تمد قاسم القريويت ،نظرية ا١تنظمة كالتنظيم ،ط(1 )
2marc-daniel seiffert et éric godelier, histoire et gestion : vingt ans après, revue française de gestion 
– n° 188-189/2008,p22 
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اإلسًتاتيجية ليست فقط ما ٩تطط للقياـ بو كلكنها أيضان ما نقـو بو فعبلن ٔتا يف ذلك من تصّرفات ك       

 لتػناسب كاقع اٟتاؿ ا١تتػقّلب ك ا١تتغَّت أك ١تواجهة بشكل عرضلكن ٥تّطط ٢تا سلفا ك لكّنها أتػػت مقرارات دل 

ك ذلك ألف البػيئة )أزمات مستحدثة علل الصورة الكلية اليت كوهنا ا١تدير  االسًتاتيجل عن البػيئة ا٠تارجية 

. (لّبة بشكل ال يتػناسب معها  التفكَت ا٠تطل ك األفعاؿ ا١تقصودة أك ا١تخطط ٢تاؽمتػ

 من جهة ككذا تغيَت أىدافها (1)تستجيب ا١تؤسسة لبيئتها من خبلؿ تغيَت فلسفة كرسالة ا١تؤسسة 

، (2)كإسًتاتيجيتها من جهة مقابلة 

     كاإلسًتاتيجية الناجعة يف أم منظمة إدارية ىل االسًتاتيجيات ا١ترسومة كاليت تأخذ بعُت االعتبار ىامش 

من إمكانية تغَتىا كتعديلها كفق ما يقتضيو الّظرؼ ، كما أف ا١تنظمة األكثر فعالية ىل ا١تنظمة اإلدارية اليت ٢تا 

. اكرب قدر من إمكانية تغيَت ىيكلها التنظيمل ليتوافق مع أىدافها اليت رٝتتها يف إسًتاتيجيتها 

  كلكل تكوف ىناؾ استمرارية يف اإلسًتاتيجية البد أف تبٌت على دراسات معمقة للبيئة كتغَتاهتا اتملة 

باإلضافة إذل اٟتفاظ كاالستمرارية يف نفس اإلطار  اإلدارم لكل يكوف ىناؾ استمرارية ،كفهم للخطة األصلية 

كإمكانية تعديلها إذا اقتضى األمر بدكف أم عوائق مرتبطة بنقص ا١تعلومات ، كال ا١تعوقات كاٟتواجز النفسية 

. اليت يبلقيها بعض اإلطارات  كاالنتقادات ا١توجهة إليهم بطمس معادل سابقيهم 

٢تا ما يربرىا بقوة حاليا ،ذلك أف جل ا١تنظمات ترسم اسًتاتيجيات كخطط طويلة كقصَتة " شاندلر"نظرية 

كمتوسطة األمد ،كغالبا ما يعًتض ىذه ا١تخططات عند تنفيذىا كأحيانا قبل ذلك أم عند رٝتها ،ظهور 

متغَتات جديدة سواء ٤تليا أك إقليميا أك دكليا كيف ٥تتلف اجملاالت ما دامت البيئة حركية كديناميكية كمًتابطة 

                                                 

 480-472، ص (2000الدار اٞتامعية اإلسكندرية ، ،:  مصر) ،إدارة السلوؾ التنظيمل رؤية معاصرةأٛتد سيد مصطفى،(1)
  318،ص ، (2002الدار اٞتامعية اإلسكندرية ، ،:  مصر)،مبادئ اإلدارة ٤تمود فريد الصحن كآخركف، (2 )
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كمنو البد ٢تذه ا١تخّططات . ،فا١تستجدات كالطوارئ ىل يف تزايد متزايد ،كبتأثَتات متزايدة كذلك 

. كاالسًتاتيجيات أف تعّدؿ دكريا كتقّوـ كفق معطيات البيئة كاف تكوف فيها صفة ا١تركنة اليت تسمح بذلك

 

 

 

 نظرية تفاعل الثقافة بنية المنظمة:المطلب الخامس 

 William" كلياـ اكشل"تنسب ىذه النظرية اذل أعماؿ ا١تفكر اإلدارم األمريكل  ذك األصوؿ اليابانية     

ouchi  

بالًتكيز على اإلدارة  يف بداية الثمانينات من القرف العشرين  اإلدارة يف "كلياـ اكشل"جاءت نظرية         

 بدكرىا  بالبيئة االجتماعية ا٠تاّصة باجملتمع الياباين، كٓتاصة األسرة اليابانية اليت تقـو على مبدأ ا١تتأثّرةاليابانية 

 كألقىاالحًتاـ لرب األسرة، كإطاعة أكامره، يف حُت يكوف ىو مسؤكالن عنهم كمشاركان إياىم يف اٗتاذ القرار، 

 كاحدة، أسرة بظبللو  على العمل اإلدارم داخل ا١تؤّسسات، على اعتبار أف ا١تديرين كاألفراد ٔتثابة األمرىذا 

.  على إنتاجية األفراد كإخبلصهم ١تؤسستهم بشكل كبَت الكبَت  األثرإذل أدلكىو ما 

       ىاتو الشراكة ال تعٍت تسلط اإلدارة العليا لكن لتحقيق الفعالية البد أف تكوف الصرامة موجودة أحيانا ، 

 العمل فأك أحيانان  أنو ينفع ا١تتسلط ا١تدير يرل كقد ،العمل بيئة سلبيان على تأثَتان  يؤثّر التسّلط'فإف كاف 

 تؤثر ات اليت كالتوتر بالنزاعات مليئة يوّلد بيئة البعيد ا١تدل على ألنو كقيت إ٧تاز لكنو، سريع  بشكل ينجز

 ا١تواقف من كثَت يف مهمّ  إدارم ىو احتياج كالصرامة اٟتـز استخداـ فإف كبا١تقابل العمل على جو سلبان 

 كتوضيح األىداؼ ا١تطلوبة األعماؿ إ٧تاز هبدؼ ا١تعطاة ٢تم األكامر بتنفيذ ا١توظفُت إلزاـ قصد باٟتـزمك
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 أهنا تامة قناعة عن الواحد بركح الفريق تنفيذىا على ا١توظفوف يعمل كدبلوماسية ْتيث بلباقة بشأهنا العامة

اآلراء  عن كبعيدة ا١تطلوب الوقت يف بطريقة صحيحة تؤدل أف ٬تب كأهنا العمل يف مصلحة تصب

رفع ا١تستول الثقايف يف ا١تؤسسة لتفعيل االلتزاـ با١تسؤكلية  فاإلدارة تراىن على .(1)الشخصية كا١تصاحل

االجتماعية ، من خبلؿ االستعانة بعنصر بشرم أكثر كفاءة ككعيا مع ٤تاكلة ٖتديث ثقافة العنصر البشرم 

. األصلل عن طريق الدكرات التدريبية كالتكوينية كاٟتمبلت التحسيسية التوعوية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

  1433 رمضاف 98العدد (دكرية سعودية)٣تلة التنمية اإلدارية ، 'يف تعليق حوؿ دكر األسلوب اإلدارم يف إنتاج ا١توظف'نواؿ بنت إبراىيم العواد ،   (1)
 31،ص2012اكت /
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 خصائص اإلدارة الموقفية  : المبحث الثالث

لقد  ازدادت  األزمات  كالكوارث  كا١تخاطر  ك٥تتلف  التغَّتات  العميقة  يف  البيئية  الوطنية  كالدكلية          

ابتداء من    (اخل .. اقتصادية  ، اجتماعية  ،  أمنية  ، بيئية    )على  ٥تتلف  األصعدة  كا١تستويات  

النصف  الثاين  من القرف العشرين  بشكل  كبَت  كىناؾ من  األزمات  ما  شكل  أحداث  عا١تية  مهمة 

، انفجار  مفاعل  تشرنوبيل  (1962)أزمة الصواريخ  يف  خليج كوبا : نقاط مْعلمية يف التاريخ    مثل

 بالواليات ا١تتحدة 2001 سبتمرب 11ات  يرفجت،  1989،اهنيار جدار برلُت نوفمرب ( 1986)النوكم 

 ٥تّلفا قرابة 2005ديسمرب  24األمريكية، الزلزاؿ ك التسونامل الناجم عنو ك الذم ضرب ايط ا٢تادم يف 

 كيف دائرة للتأثَت تزيد مساحتها على عشرات ( 1)ثلث مليوف قتيل  كخسائر مادية ضخمة جدا يف دكؿ عديدة 

 أحداث فجائية كشديدة التأثَت خلفت  اغلب ىذه األحداث ىل  اخل، .. ا١تبليُت  من الكيلومًتات ا١تربعة 

أحداث عميقة يف ا١تناطق اليت ضربتها   استوجب تدخل اٟتكومات كاجملتمع الدكرل كا١تنظمات العامة كا٠تاصة 

فريق  "ككذا  " فريق  إدارة  األزمة "يف زماننا ىذا بشكل كثيف إلعادة األكضاع إذل اٟتالة الطبيعية ، كقد أصبح 

يف اٟتياة من  ا١تصطلحات  الشائعة  االستعماؿ اليت أصبحت اخل  ، "  ... خلية  األزمة" أك "  إدارة  الكارثة

 ككجدت  اٟتكومات  كا١تنظمات  العامة  كا٠تاصة  اليومية لؤلفراد كا١تنظمات ك يف اللغة الرٝتية  للمؤسسات، 

 يف  التعامل  مع  ا١تستجدات  ما  أكجب  عليها  كقصور من  خبلؿ  األساليب  التقليدية  لئلدارة صعوبة 

اخل  "... خلية  إلدارة  الكوارث"، "  إدارة  األزمات"اعتماد  طرؽ  أكثر  مركنة  تأخذ  شكل  فرؽ  البحث ك

حىت  أف  بعض  الدكؿ  اىتّمت  باألمر  كأخذتو  على  جانب  كبَت  من  اٞتّدية   مثل  ركسيا الفيدرالية  

                                                 

ا١تستقبل ينطوم دائما على "،كرد فيو أف 2010اقتصاديات الوقاية الفعالة سنة :يف تقرير للبنك الدكرل حوؿ األخطار الطبيعية ،كالكوارث غَت الطبيعية (1)
انعداـ اليقُت كمع ذلك يبدك جليا أف ا١تدف ستنمو كاف ا١تناخ سيتغَت ،كاف كاف على ٨تو متباين ،كإذا ما أحسنت إدارة ا١تدف ،فإهنا تستطيع اٟتد من قابليتها 

 كعنصر مساعد لوقوع الكوارث   vulnerabilityكىنا تأكيد على عنصر ا٢تشاشة " للتضرر حىت يف عادل أكثر احًتارا كاعيت رياحا 
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كيف دكلة مثل ، ( 1)اليت  تضم يف جهازىا التنفيذم على أعلى مستول  كزارة كاملة مكلفة  بإدارة  الطوارئ 

ا٢تيئة الوطنية إلدارة الطوارئ كاألزمات كالكوارث ،ٖتت سلطة اجمللس :اإلمارات العربية ا١تتحدة  مثبل ىناؾ

األعلى لؤلمن الوطٍت مهمتها تعزيز إمكانيات الدكلة يف إدارة كمواجهة ككضع متطلبات استمرارية العمل خبل٢تا 

كالتعايف السريع منها باالستعداد كالتخطيط ا١تشًتؾ كاستعماؿ كافة كسائل التنسيق كاالتصاؿ للحفاظ على 

  ، كما أف جل دكؿ العادل ٢تا ما يسمى ٔتخططات النجدة ك٥تططات الطوارئ(2 )األركاح كا١تمتلكات

( contingency plan or/ emergency plan)  كفيو توضيح لآلليات ا١تتخذة كسبل إدارة ،

 .الكوارث كاألزمات ك٥تتلف األحداث الطارئة 

  

 

   التفاعل اال٬تايب مع البيئة  :المطلب األول  

 بأهنا اجملاؿ الذم ٖتدث فيو اإلثارة كالتفاعل لكل كحدة حّية ،أك  environment         تعرؼ البيئة 

كما . أك ا١تنظمة من طبيعة ك٣تموعات بشرية كنظم بشرية كعبلقات شخصية )ىل كل ما ٭تيط باإلنساف 

كوهنا تلك األحداث :ٯتكن تعريفها بأهنا اإلطار الذم تعمل أك الذم توجد فيو ا١تنظمة االجتماعية ،أك 

كا١تنظمات كالقول األخرل ذات الطبيعة االجتماعية ،كاالقتصادية ،كالتكنولوجية كالسياسية كالواقعة خارج 

 (3)نطاؽ السيطرة ا١تباشرة لئلدارة 

                                                 

  يف عهد الرئيس بوريس يلتسن كالزالت قائمة إذل يومنا ىذا 1994مت تأسيس الوزارة يف جانفل (1)
 3،ص2012،مام 1 ،العدد دكرية فصلية إماراتيةطوارئ كأزمات ، (2 )
 110 ،صمرجع سابقمؤيد سعيد السادل ،(3) 
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كل النظم اإلدارية ا١تفتوحة لديها مدخبلت ،عمليات ٖتويل ك٥ترجات ،كا١تنظمة من خبلؿ تفاعبلهتا يف البيئة 

ٖتصل على مدخبلهتا العديدة من ا١تنظمات األخرل ، كىل ال تتمكن من االستمرار كالنمو إذا ما دل تقبل 

. ا١تنظمات األخرل ذات العبلقة ككذلك ا١تستهلكوف ٥ترجاهتا ا١تتمثلة بالسلع كا٠تدمات باستمرار

كلكل تقف ا١تنظمة على األساليب الفعلية لتنفيذ األعماؿ يف أنشطتها ا١تختلفة ، كمن اجل أف تبقى على 

اتصاؿ مستمر مع النظم ا٠تارجية البد أف يكوف ٢تا نوع من ا١تعلومات ا١ترتّدة تساعدىا يف اكتشاؼ األخطاء 

كا١تتغَّتات اٞتديدة أك الطارئة يف الوقت ا١تناسب ، كىذا ٯتّكنها من البقاء بشكل حيوم كفّعاؿ ، كيساعدىا 

. على التأقلم أك التكّيف مع النظم ايطة هبا كا١تواقف كا١تتغَّتات الطارئة 

    تّتسم اإلدارة  ا١توقفية بالتحّرم يف أكجو نقص كقصور النماذج النظرية األخرل عن إعطاء تصور شامل 

 (تعميمات )كإدراؾ كامل للمتغَتات اليت تتحكم يف سلوؾ ا١تنظمة ،فظاىرة عدـ إمكانية استيعاب قوانُت أك

: (1) العديد من الباحثُت ؿالظواىر ا١تنظمة كفهم  متغَّتاهتا كإدراؾ معا١تها الزالت ٤تّط دراسة كٖتلل

بسبب طبيعة اإلنساف كاٞتماعة ،كما يؤثر يف سلوكهما  (زمانا كمكانا )عدـ الثبات يف ا١تواقف السلوكية -1

. من متغَتات ٥تتلفة 

الطبيعة الديناميكية اليت ٘تّيز البيئة اليت تعمل فيها اإلدارة ،كتغَتّىا الدائم كباستمرار  - 2

أف تستمر ٔتمارسة نشاطها بوتَتة مناسبة كمبلئمة ٞتميع األحواؿ ":ككفاءة اإلدارة تظهر من خبلؿ      '

، أم أف ال تقتصر كفاءهتا على األكضاع ا١تعتادة كالظركؼ الطبيعية ،بل ٬تب أف تكوف "العادية منها كالطارئة 

ذلك أف ىنالك حاالت .جاىزة كمستعدة سلفا للعمل اٞتيد ،مهما تبدلت األمور ،كصادفتها من مفاجآت 

غَت منتظرة أك غَت متوّقعة كخارجة عن إرادة اإلدارة قد ٖتدث من حُت آلخر ،كقد تشّل تفكَتىا كبداىتها 
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،كتوقعها باٟتَتة كاالرتباؾ إذا دل تكن قد توقّعتها توّقعا كليا أك جزئيا كاستعّدت جملاهبتها ، كتؤّخر ردكد فعلها 

كإجراءاهتا فتعرقل أعما٢تا كتربك نشاطها كتوقعها ٓتسائر بشرية أك مادية ،عبلكة على الذعر كالفوضى من قبل 

ٚتاىَت العاملُت أك ا١تواطنُت ،كاآلثار النفسية اليت تصيبهم كتزيد من النتائج السلبية للطارئ كتفاقمها كما 

 (1)'تعرقل إجراءات اإلنقاذ 

إف  اعتماد   أسلوب اإلدارة  ا١توقفية يف  ا١تنظمات اٟتديثة  ا٢تدؼ  منو  ٖتقيق  ا١تركنة  يف  التعامل         

مع  التغَّتات  السريعة  كغَت  ا١تتوّقعة  يف أحياف  كثَتة  يف  البيئة  ايطة  با١توقف  ككذلك  ١تمّيزات  اإلدارة  

:  ا١توقفية ذاهتا ا١تتمّيزة با١تركنة كالفعالية كسرعة التكّيف ، كٯتكن توضيح خصائص ا١تنظمات ا١توقفية فيما يلل 

 .سرعة التكّيف  كاالستجابة  للمواقف  الطارئة   -1

 .٘تايز األعضاء يف تلك اإلدارة حسب مهارهتم كخرباهتم كليس على أساس ا١تراتب اإلدارية  -2

تزيد  القدرة  على  إنشاء  عبلقات سريعة  أثناء  العمل  كالقدرة على  نسياهنا  ٔتجرد  انتهاءه   -3

 (2). كيضمحل  الوالء  للوظيفة  ك٭تل  ٤تلو  الوالء  ا١تهٍت  داخل  ىذه  اإلدارة  

       كما تلعب الشفافية دكرا مهما يف التعامل مع ا١توقف سواء بالنسبة للدكؿ أك ا١تنظمات أك 

األفراد، فيجب  طرح اٟتقيقة كاملة يف الوقت ا١تناسب كباٟتجم اٟتقيقل لؤلزمة حىت تتمكن 

اٞتهات ا١تعنّية باألزمة من إدراؾ حجمها كاستيعاهبا كتقدًن يد ا١تساعدة ٟتّلها أك اٟتد من أثارىا، 

 كتناقضها يشكل عوامل ٠تلق االضطراب تكما أف التعتيم اإلعبلمل كتعدد مصادر ا١تعلوما

                                                 

 172-171ص،-،ص(2002دار الفكر ،:دمشق )،اإلدارة الرشيدة عناف شيخ األرض ك اٛتد عبد السبلـ دباس ،(1 )
 20  ، صمرجع سابقالسيد  عليوة، (2)
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كعدـ االستقرار  كانتشار مشاعر ا٠توؼ كالقلق بُت األفراد اليت ٕتد البيئة ا٠تصبة ٢تا يف شّح أك 

 .  انعداـ ا١تعلومات 

البيئة  :  لكن  بالرغم  من  ىذه  ا١تزايا  كا٠تصائص  اٞتّيدة  ، إال  أف  ىناؾ  عناصر  مثل              

٪تط  أك  ٪توذج ، ضيق  الوقت ، ك كذا  عدـ  كجود  ا١توقفية اليت  تأيت  فيها  ا١تنظمة باستمرار ا١تتحرّكة 

٤تّدد ا١تعادل كا١تستويات ك٭تدد العبلقة بينها ،خاصة يف ٣تاؿ االتصاؿ االدارم ك توزيع إدارم  قار  كمستقر  

خاصة إذا ما مّت استخداـ ا٠تاصية  اال٬تابية يف األصل يرىن  فعالية  ا١تنظمات  ا١توقفية  اخل، ...ا١تسؤكليات 

،كىل مركنة ا١تنظمات ا١توقفية استخداما  غَت سويّا كسلبيا بالقياـ ٕتاكزات يف ٣تاؿ تسيَت ا١توقف من طرؼ 

. ا١تسؤكلُت كا١ترؤكسُت على حد سواء

           تأيت ا١تنظمات ا١توقفية استجابة لبيئة خاصة ك٦تّيزة كبالتارل تتأثّر هبذه البيئة ا١تتمّيزة باٟتركية كتتابع 

األحداث كظهور كتطّور عناصر جديدة تشّكل هتديدا متنامل للمنظمة ، كبالتارل ٬تب على ا١تنّظمة ا١توقفية 

أف تواجو كتتكّيف كتتأقلم مع ىذا الواقع لتحقيق ٧تاعة أفضل ، ك٧تاح ا١تنظمة ا١توقفية مرىوف بالقدرة على 

. التعامل اال٬تايب مع ىذه ا١تعطيات 

 (1): ا٢تيكل التنظيمل اٞتيد  ىو الذم يتميز بػ

يتضمن مبدأ التوازف التنظيمل ٖتقيق العبلقات ا١تتوازنة بُت الصبلحيات كا١تسؤكليات ا١تمنوحة : التوازف  -1

للفرد، ككذلك التوازف يف نطاؽ اإلشراؼ كخطوط االتصاؿ الوظيفية ،كاعتماد مبدأ كحدة األكامر 

 .الصادرة عن ا١تستويات اإلدارية ا١تختلفة 

                                                 

 (165، ص2005دار ا١تسَتة للنشر،:األردف ) ،نظرية ا١تنظمةخليل ٤تمد حسن الشماع ،خضَت كاظم ٤تمود ،(1 )
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يتطلب مبدأ ا١تركنة قابلية ا٢تياكل التنظيمية ا١تراد تصميمها على استيعاب التعديبلت :  ا١تركنة  -2

 التنظيمية ا١تستمرة تبعا للمتغَتات الداخلية كا٠تارجية اليت يتطلبها البناء التنظيمل الفعاؿ

يشَت مبدأ االستمرارية إذل ضركرة اعتماد القواعد العلمية الرصينة يف بناء ا٢تياكل :  االستمرارية  -3

التنظيمية كتوخل الدقة يف تشخيص الواقع إذل جانب استشراؼ التغَتات ا١تستقبلية بدكف أف 

 .يتعرض البناء إذل تغَتات جوىرية متكررة من شاهنا إرباكو 

كمن ىنا تظهر بوضوح أ٫تية اعتماد القواعد ا١توضوعية يف تصميم ا٢تيكل التنظيمل ٔتا يؤمن ٖتقيق 

. أىداؼ ا١تنظمة بشكل مستمر كبكفاءة 

 

 

  فريق اإلدارة الموقفية: المطلب الثاني 

        تّتسم التنظيمات ا١تؤقتة بالتقسيمات األفقية كقلة ا١تستويات اإلدارية ،كعدـ اٟتاجة الكبَتة للرٝتية 

كالتقنُت ، كيغلب على إدارهتا النمط البلمركزم ، كتّتسم با١تركنة كالقدرة على ٖتقيق التجاكب ا١تطلوب مع 

.  متطلبات البيئة 

          كيعود سبب تنوع التقسيمات األفقية للتنظيم لوجود عدد من ا١تهنيُت كذكم ا٠تربة العالية يعملوف يف 

كىم يف العادة فئة من الذين يتلقوف تدريبا عاليا يف ٣تاؿ سلوكيات العمل يف اٞتامعات كا١تعاىد العليا . التنظيم

قبل التحاقهم بالعمل ، ٦تا يعفل التنظيمات من ضركرات التقنُت للقواعد كاإلجراءات بشكل تفصيلل ، كىذا 

أمر غَت موجود يف األعماؿ الركتينية اليت ال ٖتتاج إذل كفاءات متخصصة بل إذل عماؿ غَت مهرة ٬ترم 

. ٖتفيظهم ٢تذه اإلجراءات كالشكليات لضماف االلتزاـ بالسلوؾ ا١تطلوب كبدرجة كبَتة من الدقة كاالنضباط 
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كيتميز التنظيم ا١تؤقت باٟتاجة الدائمة لتطوير حلوؿ مبدعة للتعامل مع ا١تواقف ا١تستجدة ٦تا ٬تعل عملية 

التقنُت كالرٝتية غَت ذات أ٫تية ألهنا مصّممة للتعامل مع ا١تواقف الركتينية كالبيئة ا١تستقرة  ، أما دكاعل إتباع 

كال .  ا٠تربات يف فئة اإلدارة العليا ؿاألسلوب البلمركزم يف اإلدارة فهل متطلبات السرعة كا١تركنة كتعّذر توافر ؾ

يستدعل ىذا النمط التنظيمل كجود جهاز فٍت ألف ا١تديرين يف ٥تتلف ا١تستويات اإلدارية الوسطى كالعليا 

إف . كا١تستويات األمامية يتمتعوف با٠تربة كالتأىيل كليسوا ْتاجة ٞتهاز إضايف من ذكم ا٠تربات ا١توجودة أصبل 

الّسمة الغالبة على ىذا النوع من التنظيمات ىو كجود ٚتاعات كفرؽ العمل اليت يتمتع أفرادىا بدرجة كبَتة من 

 (1)حرية التصرؼ كاالستقبللية   

اخل، يعترب ...       يأخذ فريق إدارة ا١توقف أشكاال ٥تتلفة من خلية أزمة إذل فريق للطوارئ ، ٞتنة للمتابعة 

٪تط اللجاف أسلوبا مّتبعا يف التنظيمات اليت يتطّلب إصدار القرارات فيها تعاكف عديد من أصحاب 

االختصاص ،يف إطار ا١تشاركة اٞتماعية يف اٗتاذ القرارات مع مراعاة ا١تساكاة كالدٯتقراطية يف طرح اآلراء 

كا١تقًتحات ككذا ا١تركنة كالًتكيز على األ٪تاط غَت ا١تركزية لكسب كالء العاملُت ،كلكن ىناؾ كجهة نظر أخرل 

ترل أف ىذا التوّقع غَت دقيق ألف مثل ىذه األشكاؿ التنظيمية ال تتواجد إال يف عدد أقل من التنظيمات ، 

ذلك أهنا لن تكوف النمط . كأهنا إف كجدت فهل موجودة ّتانب التنظيمات البَتكقراطية كليست بديبل ٢تا 

ا١تفّضل للمديرين ألهنا تقّلص من تأثَتىم كدكرىم يف اٗتاذ القرارات ، كلذلك فاف االٕتاه ىو توّجو يسَت ٨تو 

 (2)اٟتفاظ على النمط البَتكقراطل ،كأّما األشكاؿ األخرل فهل مؤقّتة كما توحل مسّمياهتا 

ىل مكاف ٥تّصص يوجد فيو تستعمل لذلك ،ك" غرفة العمليات "  كإلدارة ا١توقف بشكل جّيد البد من توفر 

على أف يكوف ىذا ا١تكاف ٣تّهزا ٕتهيزا أك ا١توقف ،مدير إدارة فريق األزمة ك مساعدكه ك ذلك أثناء كقوع األزمة 

                                                 

 261 ،ص، مرجع سابق٤تمد قاسم القريويت ، نظرية ا١تنظمة كالتنظيم  (1 )
 296 ،صا١ترجع نفسو٤تمد قاسم القريويت ، (2)



أ 

 
 

 

74 

 يف ٥تتلف مراحلها ْتيث  أك ا١تواقف ا١تختلفة للعمل على إدارة األزمة كامبل بكل الوسائل ا١تتاحة ك ا١تتوفرة

 .يتحقق ا٢تدؼ ا١تنشود من ذلك

 إدارة عملية  أك أم موقف آخرتعد غرفة العمليات إحدل التجهيزات الضركرية ك ا١تلّحة إلدارة  األزمة     

ألهنا مركز الستقباؿ ٚتيع ا١تعلومات ك ا١تدخبلت ك لتصدير ٚتيع القرارات ك األكامر ك ا١تخرجات 

 بقوة ك فعالية ك كفاءة ٬تب أف تتوفر يف الغرفة الشركط  ك٥تتلف ا١تواقف اإلدارية ك حىت تتم إدارة  األزمة

:  يف غرفة العمليات التالية

 .من آأف تكوف يف مكاف سرم ك /أ

. أف تكوف مؤّمنة بشكل كامل يصعب اخًتاقها ماديا ك معنويا/ب

 )...٣تّسمات,خرائط,اتصاالت(٬تب أف تكوف مزكدة بأحدث الوسائل ك األدكات البلزمة إلدارة األزمة /ج

. أف تكوف مناسبة اتساعا ك مر٭تة ك ٣تهزة باألجهزة البلزمة/د

حداث ك تطوراهتا ا١تختلفة أل من الرؤية الشاملة ك الدقيقة ؿ كل ما ٯتّكن أك ا١توقف أف تؤّمن إلدارة األزمة /ق

. من كل االٕتاىات ك الزكايا

كٯتكن أف تكوف غرفة العمليات يف مكاف ثابت أك ,  ك الفريق العامل معوالفريقهتيئة الظركؼ ا١تبلئمة ١تدير /ك

 (1).'متحرؾ كما أهنا توسع دائرة كم ا١تعرفة عن األزمة على حساب تناقص الكم اجملهوؿ

لتخطيط العمليايت اكيتعزز عمل فريق إدارة ا١توقف ب

 ا٢تدؼ من كضع التخطيط العمليايت أفعلى الرغم من أنو ال يتم اللجوء إليو إال نادرا يف ىذا السياؽ، إال    

                                                 

 96،ص(211دار طبلس للنشر ،:دمشق ) ،اإلعبلـ كالرأم العاـ أثناء األزماتإبراىيم فواز اٞتباكم،(  1 )



أ 

 
 

 

75 

ىو تعزيز النفقات البلزمة، كتنظيم كل ضركرات العمل ألطوؿ فًتة من الزمن كمع استخداـ اٟتد األدىن من 

:  ا١توارد

. ا٧تاز العمليات الضركرية كا١تهمة كاافظة عليها  (1)

. إدخاؿ بناء متكامل جديد  يف النظاـ (2)

 .توليد كإرساؿ ما يكفل من ٤تطات تكوف قادرة على مواجهة اٟتدث ٔتعايَت األمن ا١تتفق عليها   (3)

، كقطع الغيار، كاإلضاءة كزيوت (ٔتا يف ذلك الطاقة ا١تائية)  الوقود )توفَت إمدادات كافية من ا١تواد ا١تتاحة(4)

. التشحيم ا١تتابعة، كا٢تيدركجُت، النيًتكجُت كغازات نادرة كغَتىا

. تفعيل  العقود التجارية  (5)

باإلضافة إذل ذلك، سيكوف من ا١تمكن إضافة  التقديرات الضركرية يف ا١تيزانية كبالتشاكر مع ا١ترافق ا١تًتابطة 

 (1)'، األ٫تيةذات

: أما بالنسبة لنقاط الّضعف ا١تمكن أف تكوف يف فريق إدارة ا١توقف 

احتماؿ بركز التناقضات كالصراعات كقياـ بعض أعضاء التنظيم بسلوؾ يتعارض مع سلوؾ اآلخرين يف -

التنظيم ،أك بشعور بعض أعضاء الفريق بأف آخرين يعملوف ضّدىم كيعيقوف ٖتقيق أىدافهم ٦تا ٮتلق لديهم 

الشعور باإلحباط يقودىم إذل تفسَت طبيعة ا١توقف ، كمقاصد الّطرؼ اآلخر، لعدـ كجود خطوط فاصلة بُت 

 بُت ةالرؤساء كا١ترؤكسُت ، كلغموض السلطات كا١تسؤكليات ٦تا ٮتلق نوعا من التوترات النفسية كاالجتماعل

إذ قد يصعب على بعض أعضاء التنظيم التعامل مع ا١تتغَّتات السريعة كالتعايش مع . العاملُت يف التنظيم 

                                                 

)1( U. G. Knight , Power Systems in Emergencies From Contingency Planning to Crisis 
Management ,) England : John Wiley & Sons Ltd,2001(,p78 
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ضركرات تقاسم السلطات كا١تسؤكليات مع أعضاء الفرؽ كاٞتماعات ا١تختلفة ، كلذلك فاف ىذا النمط قد 

،لكنو يف نفس الوقت ضركرم لبلستجابة ١تتطلبات الظرؼ كالبيئة ( 1)يكوف اقل كفاءة من النمط البَتكقراطل 

. ا١تتغَتة كا١تستجدات 

 

 

 عامل الوقت واإلدارة الموقفية : المطلب الثالث 

       يشّكل عامل الزمن أ٫تية كبَتة على مستول األفراد كا١تؤسسات فكلما كاف الفرد أك ا١تؤسسة على 

استعداد كجاىزية فائقة كلديو القدرة للتعامل مع األحداث ٔتا تتطلبو من خّفة كمركنة كاستجابة فورية  أمكن 

 .السيطرة على األزمة كاحتوائها كا٠تركج منها بأقل ا٠تسائر 

الوقت أغلى كأندر مورد إنساين كتنظيمل، اىتمت بو اإلدارة منذ نشأهتا كعلم كحىت اآلف، حيث ترل أف     

 اإلدارة الفّعالة للوقت تعٍت إدارة اٟتياة، ،كاالستخداـ الفّعاؿ كا١تبلئم للوقت يفّسر الفرؽ بُت اإل٧تاز كالفشل

. ككل نشاط إنساين، إذا أدير بفعالية حّقق ا١ترجو منو

تنمية ،حيث يتطلب النجاح يف تبٍّت أم برنامج إلدارة الوقت ،تطوير الوعل بأ٫تية االستخداـ الفّعاؿ للوقت 

اإلحساس الفردم بقيمة كأ٫تية كحتمية االستخداـ الفعاؿ للوقت كسبيل للنجاح الشخصل كاألسرم 

ينبغل التعّرؼ على ك، اإلدارة الفّعالة للوقتٖتديد أسباب الفشل يف االستخداـ الفعاؿ للوقت لنجاح ،ككا١تهٍت

االستخداـ اٟتارل غَت الفعاؿ ك٤تاكلة تقدًن رؤية جدية للتصويب كالتقوًن كاستغبلؿ األسباب اليت أدت إذل 

. ىذا ا١تورد الثمُت

                                                 

 262 ،ص، مرجع سابق٤تمد قاسم القريويت ، نظرية ا١تنظمة كالتنظيم (1 )
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األزمات كا١تواقف الصعبة تشّتت اٞتهود كتصرؼ االىتماـ عن ا١تهاـ ذات األكلوية حىت يتم مواجهة    

اٟتدث، كينبغل التنّبؤ باألزمات ك٥تتلف األحداث كعمل سيناريوىات للتعامل العلمل معها كإدارهتا إذا 

. كقعت

 ضياع الوقت لتصحيح األكضاع ا٠تاطئة الناٚتة عن قلة أك عنواالفتقار ١تهارات االتصاؿ يًتّتب كما أف  

. انعداـ أك عدـ فعالية االتصاؿ

فوجود أىداؼ كاضحة أساس . دارة الوقت كأّك٢تا ٖتديد أىداؼ كاضحة إلدارة الوقتإلإسًتاتيجيات كىناؾ 

كيتطّلب النجاح الشخصل كا١تهٍت ٖتديد مانبتغيو ككضع أىداؼ ٤تددة ككاقعية كقابلة للتنفيذ . لؤلداء الفّعاؿ

 كالبدء باألكذل مث األكذل، ألف ترتيب األكلويّات أثناء التصّرؼ اإلدارم يكوف  طاقتناؼكال تستنزتعّظم قدراتنا 

فالقضايا .ٔتثابة تصّرؼ حكيم لتجاكز عائق ضيق الوقت كعدـ االستقرار يف األكضاع يف معظم األكقات

ٗتتلف ،منها القضايا االستعجالية كالقضايا غَت االستعجالية ،كفيو قضايا تتطور بسرعة كقضايا ٯتكن التحكم 

يف سرعة تطورىا كالتغَتات الطارئة عليها،كفيو قضايا ترتبط بغَتىا كقضايا تكوف شبو مستقلة كال تؤثر يف باقل 

القضايا ،كعليو فالقائم على التنظيم ا١توقفل قبل أف يتصّرؼ يف أم إتاه ال بد أف ٭تّدد من أين يبدأ ،مث يرتب 

كإدارة الوقت تبدأ من االستشعار .القضايا اليت تعًتضو حسب األ٫تية ،ا٠تطر الذم تشكلو كدرجة أ٫تيتها  

ا١تبكر للموقف باستعماؿ ٥تتلف تقنيات اإلنذار ا١تبكر ،السرعة يف فهم كٖتليل ا١توقف ،عناصر قوتو كعناصر 

ضعفو مث يأيت السرعة يف التصرؼ بتعبئة ا١توارد ا١تادية كالبشرية ا١تتاحة كجعلها مسخرة ٢تدؼ إدارة الظرؼ 

الطارئ ،كىناؾ دائما فرؽ بُت السرعة كالتسرع أك االرٕتاؿ ٔتفهومو السليب ،حيث يكوف التصرؼ قبل إدراؾ 

 . الظاىرة جيدا ،كىو سلوؾ يأيت بالسلبيات أكثر من اال٬تابيات 
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 مراحل اإلدارة الموقفية : المطلب الرابع

: ( 1 )    ٯتر التعامل مع ا١توقف ٔتراحل متتالية كمتتابعة على النحو التارل

فهم ا١توقف كاإلحاطة بعناصره الضاغطة كجوانبو االرتكازية ا٠تاّصة بو ، كىو فهم يتناكؿ طبيعة :  ا١ترحلة األكذل

 فقبل إحداث أم تصّرؼ أك رّدة ا١توقف ، ككذلك تبّدالت ا١توقف ،كمدل استقرار عناصره اليت يتعامل معها ،

 .فعل ال بد من فهم األمر الذم حدث بالضبط بتحديد معا١تو ،مصدره ، شدتو 

اإلعداد للتعامل مع ا١توقف كفقا لؤلكلويات ا٠تاصة بالكياف اإلدارم ، كىل أكلويات ٖتتاج إذل  : ا١ترحلة الثانية

سواء كانت اعتبارات .منظور اسًتاتيجل للحكم عليها يف ضوء االعتبارات السائدة يف الكياف اإلدارم 

ٖتليل ا١توقف اقتصادية أك غَت اقتصادية ،كيف ضوء كفرة ا١توارد كقابليتها لبلستخداـ كتأيت ىذه ا١ترحلة بعد 

ق ،كٖتديد مدل خطورتو كاألضرار كالتهديدات اتملة لو  تقييم،

بعد ٖتديد إمكانية التصدم للموقف يكوف التعامل معو كفقا لؤلكلويات كاالجرائيات اليت تتم  :ا١ترحلة الثالثة

،كاليت ٖتتاج إذل تنفيذ سريع ،ككفق لسيناريوىات معّدة من قبل ،مع إجراء   ا١تمكنةبدائل اٗتاذ القرارك

التعديبلت عليها كفق ما تقتضيو األكضاع ا٠تاصة با١تعامبلت ، كما يقتضيو تنفيذ كل منها ، كعلى أف يتم 

  .ذلك بسرعة كفاعلية كاملة 

متابعة ىذا التعامل كٖتديد أثاره كتصحيح ما ٭تدث أّكال بأّكؿ ،كبالّشكل الذم يضمن كل  : ا١ترحلة الرابعة

: من

 استمرار الكياف اإلدارم -

 أداء الكياف اإلدارم لوظيفتو  -

                                                 

 .30 ،صمرجع سابقا١تنهج ا١تتكامل للتعامل مع ا١تواقف الصعبة ، –٤تسن اٛتد ا٠تضَتم ،اإلدارة ا١توقفية (1 )
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 حيوية كفاعلية الكياف اإلدارم  -

رصد كتتبع كٖتليل كدراسة ا١تستجدات كا١تتغَتات ا١تؤثّرة على أم من ىذه :        كيف كل ىذه ا١تراحل يتم 

اإلنتاج،التسويق : كالتوجيو كا١تتابعة ،ناجحة يف كافة أنشطة ـالتخطيط كالتنظل:العناصر، حىت تأيت عمليات 

 .كالتمويل كإعداد الكوادر البشرية ،كمن مث يستمر عمل الكياف اإلدارم بالفاعلية الكاملة 

      إف ىذه ا١تراحل ، كىل تتم تتصف بأهنا سريعة كمتتابعة كمتبلحقة ،كىل مراحل مؤّكدة لدل مّتخذ 

. القرار،كىل تتم بشكل فورم ،حىت أف كثَتا ما تبدك كأهنا مرحلة كاحدة 

     إف ىذا االرتباط العملل ٬تعل كافة ا١تراحل حلقات مّتصلة يف سلسلة كاحدة ،متتابعة حىت تأيت تأثَتىا 

كتنتج أثرىا يف النشاط الذم ٯتارسو الكياف اإلدارم كيقـو بو ،كبصفة خاصة يف إطار ايط العاـ الذم ٭تيط 

 يضاؼ إذل ذلك  التدريب للتعامل مع .بالكياف كيعمل تأثَته فيو بالّشكل الذم ٭تقق الفاعلية الكاملة 

. االحتياط للمواقف ا١تختلفة ا١تواقف الّصعبة ٔتثابة العنصر الذم يضمن االستعداد الدائم ك
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: خالصة الفصل األول 

: ٯتكن تسجيل االستنتاجات التالية من خبلؿ الفصل األكؿ 

اإلدارة ا١توقفية ىل من األشكاؿ اٟتديثة يف التسيَت اليت تأخذ باٟتسباف تأثَتات البيئة ا٠تارجية على -

ا١تنظمة اإلدارية بشكل كبَت  

ظهرت النظريات ا١توقفية يف عقد السبعينات من القرف ا١تاضل بشكل خاص يف إطار تطور -

الدراسات البيئية للمنظمات  

ىناؾ إسهامات نظرية عديدة للنظريات ا١توقفية تورد يف ٣تملها تأثر ا٢تيكل التنظيمل لئلدارة -

: بالعناصر التالية حسب كل نظرية 

الثقافة   /اإلسًتاتيجية /النظاـ التقٍت /التكنولوجيا /نظريات البيئة 

تتميز اإلدارة ا١توقفية ٓتصائص متأّصلة يف ذاهتا كىل عدـ االستقرار البنيوم كالوظيفل كعدـ كجود -

٪توذج قار ٯتثل الصورة النمطية لئلدارة ،كوف التنظيم ا١توقفل مؤقت ،من جهة كمن جهة ثانية عناصر 

   .البيئة ا١تتحركة كا١تؤثرة بشدة يف ا١تنظمة ا١توقفية كىل ٖتديات للمنظمات ا١توقفية

مراحل اإلدارة ا١توقفية ال ٗتتلف عن ا١تراحل يف أم إدارة إ٪تا ا١تتغَت الوحيد ىو اٟتركية الكبَتة كعدـ -

: االستقرار على مستول بيئة ا١تنظمة  اليت تطبع ا١تنظمات ا١توقفية 

االحتياط ،  التدريب على التعامل مع ا١توقف، بدائل اٗتاذ القرار، تقييم ا١توقف، ٖتليل ا١توقف،فهم ا١توقف  

 .ىل عناصر ضركرية للتفاعل اٞتيد كالناجع مع ٥تتلف ا١تواقف  اٗتاذ القرار  ك للمواقف ا١تختلفة
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: الفصل الثاني
 

 

 
 

 

 

 مبررات اعتماد اإلدارة الموقفية:المبحث األول                   

 اإلدارة الموقفية في المنظمات العامة والخاصة:المبحث الثاني                   

اإلدارة الموقفية في الدول الحديثة  :المبحث الثالث                   
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: تمهيد 

إف األلفية الثالثة  تتميز  بالبلأمن اٟتقيقل  أك  االفًتاضل  يضاؼ  ٢تا تضّخم  ا١تعايَت األمنية يف          

البيئة  ،  الصحة ، النقل  ، دكف  اٟتديث  عن  البلأمن  الغذائل  ، عبلقات  األفراد  ، : ٥تتلف  اجملاالت  

كالتهديدات ىاتو أصبحت تتزايد يوميا كباستمرار ، كغالبا ما ٖتدث أكضاع  ،(1)اخل.... األمن  الدٯتوغرايف  

صعبة كغَت مستقرة تستهدؼ األفراد كاجملتمعات كا١تنّظمات ٚتيعا ،كاف كاف األفراد يتصّرفوف كفقا ١تواقعهم 

فاف ا١تنّظمات تتصّرؼ من منطلق التخطيط كالتصّرؼ الواعل كا٢تادؼ ،كعليو  كتكويناهتم كميوالهتم كأىدافهم،

ففل الكثَت من اٟتاالت تكوف اٟتاجة إذل منظمات موقفية للتكّيف ضركرة ملّحة ك ال مفّر منها لتجاكز 

 .التأثَتات القاسية اليت ٖتدثها البيئة ا١تتغَّتة باستمرار على ا١تنّظمة كالعاملُت كا١تتعاملُت على حد سواء

فشل   ):كقد  فرضت  ا١تنّظمات  ا١توقفية نفسها  على  الساحة  نظرا جملموعة  من  األسباب  منها        

الكوارث  - الكوارث  التكنولوجية - ازدياد  األعماؿ  اإلرىابية -منظومة  الوقاية  من  األزمات  كالكوارث  

 كىل (تشابك  العبلقات  كتداخل  الفواعل يف ا١تنظمات كالدكؿ اٟتديثة- انتشار اٞترٯتة  ا١تنظمة - الطبيعية 

هتديدات يف الكثَت من األحياف غَت ٪تطية كغَت مألوفة بالوتَتة أك الشدة  ذاهتا كالتواتر أك التكرار ذاتو ما 

 ،نتناكؿ عناصر ىذا الفصل من يستوجب تنظيمات إدارية أكثر مركنة إلدارة ا١تخاطر كالتهديدات الناشئة

: خبلؿ ا١تباحث التالية 

 مربرات اعتماد اإلدارة ا١توقفية:ا١تبحث األكؿ 

 اإلدارة ا١توقفية يف ا١تنظمات العامة كا٠تاصة:ا١تبحث الثاين 

اإلدارة ا١توقفية يف الدكؿ اٟتديثة  :ا١تبحث الثالث 

                                                 

 07 ، ص مرجع سابقالسيد عليوة ، (1 )
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مبررات اعتماد اإلدارة الموقفية   :المبحث األول

مثل للتكّيف مع أ ككحل  ظريف ىناؾ ٣تموعة من العوامل كالعناصر تربّر اعتماد اإلدارة ا١توقفية كبديل         

تتطّور باستمرار بدكرىا الكثَت من ا١تواقف اإلدارية الصعبة اليت تفرضها البيئة اليت تتطّور كتنتج عناصر جديدة 

 خاصة يف ظل كضع ٤تّلل كعا١تل أصبح يتقارب باستمرار كيتأثّر الكل يف ،كتشّكل ٣تاؿ أكسع للتأثَت كالتأثّر

 على نفسها كعلى ٤تيطها القريب ة ،فاإلدارة ا١تنغلقظل عادل الشبكات كتكنولوجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ اٟتديثة

دل يعد ٢تا كجود  يف عادل تنافسل أصبحت فيو اإلدارات ا٠تاصة تنافس اإلدارات العمومية حىت يف 

اختصاصاهتا التقليدية مثل التعليم كالصحة ، كما أف قرب اإلدارة من ا١تتعاملُت معها أصبح حاجة كضركرة 

أكثر  إٟتاحا للحفاظ عليهم كتقوية عنصر الثقة كالطمأنينة لديهم ، كمنو فاألساليب اإلدارية التقليدية ا١تبنية 

على البَتكقراطية كاإلحتكاـ الّصاـر للنصوص التنظيمية كالتقّيد بقنوات التواصل الرٝتية البد من إعادة النظر 

فيها ،بإعطاء فسحة أكرب من اٟترية كالبلمركزية يف اٗتاذ كتنفيذ ٥تتلف القرارات دكف الرجوع للمستويات 

ا١تركزية ،ككذا اعطاء اٟترية للتحّرؾ يف ا١تستويات اإلدارية األدىن ١تواجهة كل التهديدات كالتحّديات اتملة ، 

كإشراؾ كل من ٯتكن أف يساعد كٮتدـ التنظيم عند اٟتاجة إليو دكف الرجوع إذل اإلجراءات الركتينية 

. كالتعقيدات البَتكقراطية يف ذلك 

     يتم اعتماد اإلدارة ا١توقفية من طرؼ ا١تنّظمات العامة كا٠تاصة على حد سواء نتيجة جملموعة من ا١تخاطر 

٥تاطر العو١تة ، الكوارث الطبيعية كالتكنولوجية ، ا١تنافسة ،انتشار :كالتهديدات اليت تطبع بيئة عملها من 

كغَتىا ،كىل عوامل ٖتتاج ...شبكات اإلجراـ كا١تخدرات ، ا١تخاطر ا١ترتبطة بتكنولوجيات االتصاؿ اٟتديثة  

. تعبئة اكرب للموارد ،كتنسيق كمركنة أكثر بُت ٥تتلف ا١تستويات كالفواعل
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العولمة ومخاطرىا  : المطلب األول 

 باإلضافة  إذل  ،تشابك  العبلقات  كتداخل  الفواعل يف ا١تنظمات كالدكؿ اٟتديثة              نتيجة  ؿ

  يف  إطار  كاالقتصادية  االجتماعيةاٟتركية  الكبَتة  اليت  يعرفػها  العادل  سواء  يف  ٣تاؿ  القيم  أك  التغَّتات  

كالشركات الصناعية كالتجارية حيث تزداد ٥تاطر العو١تة  كمظاىرىا  خاصة  بالنسبة  للمتعاملُت  االقتصاديُت 

   Ulrich beck نعيش  يف  ٣تتمع  األزمات  على  حد  تعبَت  ،كهبذا أصبحنا  ا١تنافسة كاألزمات ا١تالية

. (الريش بيك  )

 منها اآلثار اال٬تابية خاصة يف ٣تاؿ التواصل كللعو١تة آثار ٥تتلفة على الدكؿ كاألمم كالشعوب كاألفراد        

العو١تة )كا١تواصبلت بشىت أنواعها كاستفادة شعوب كأمم كثَتة من ٕتارب كخربات أمم كشعوب أخرل ،إال أهنا 

٢تا الكثَت من التأثَتات السلبية كا١تخاطر على دكؿ كثَتة، كخاصة يف ٣تاؿ هتديد ا١تصاحل االقتصادية  (

من النتائج ا١تباشرة للعو١تة تعميم "كاالجتماعية كالثقافية ككذا ا٠تصوصيات الثقافية كاٟتضارية كالدينية ، فمثبل 

إف القاعدة االقتصادية اليت ٖتكم اقتصاد العو١تة ىل إنتاج أكثر ٦تا . الفقر ،كىو نتيجة حتمية لتعميق التفاكت 

نو منطق ا١تنافسة يف إطار العو١تة ، كمن ىنا نبلحظ إ.ٯتكن من السلع كا١تصنوعات بأقّل ما ٯتكن من العمل 

 ( 1) "أف الظاىرة ا١تبلزمة للعو١تة كربيبتها ا٠توصصة ىل تسريح العماؿ كا١توظفُت

فالتاريخ يبُّت '، التغَّتات ا١تتسارعة على البيئة:      كمن األسباب كالعوامل  اليت ٕتعل العو١تة أكثر تأثَتا ،٧تد

ثر بسيط أك أ فًتات تكوف مستقرة كثابتة مث تتلوىا فًتات ٭تدث فيها تغَّتات ،رٔتا تكوف ذات ،لنا يف السابق 

كل ىذه التطورات .كبَت على الفرد كاجملتمع مث تعود إذل االستقرار ،كلكن كفق أكضاع أك نظم كمفاىيم حديثة 

كالتغَّتات جعلت اٟتياة ،حياة جديدة متجّددة يف ا١تعرفة كاألفكار كالقيم كالثقافة كنظم اجملتمعات فأصبح 

                                                 

 141،،ص(1997،لبناف مركز دراسات الوحدة العربية ،جواف 1ط) ،قضايا يف الفكر ا١تعاصر٤تمد عابد اٞتابرم ،(1)
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اٞتديد جديدا ،ال ألنو دل يكن موجودا من قبل ، بل ألنو تغَّت يف نوعو كأسلوب أداءه أك يف طريقة تنفيذه ، 

 (1) "إذف الثابت يف ىذا الزّمن ىو اٞتديد كحجم كنطاؽ التغيَت ، كىكذا تتغَّت اٟتياة

يف الكثَت من اجملاالت كالتخّصصات  ا١تعرفية "العو١تة "   رٔتا الدراسات البيئية سبقت الدراسات حوؿ ظاىرة   

لدكاعل مرتبطة بنشأة الظواىر ،سياقها الزماين ،باإلضافة إذل موقعها يف قائمة األكلويات الرٝتية للدكؿ كيف 

لسنوات عديدة   درس ؼ' .سياسات اٟتكومات ،كمدل تناك٢تا يف ا١تنابر اإلعبلمية ك يف الدراسات األكادٯتية 

؛ 1942كايت ) ا١توقفية يف مواجهة  تأثَتىا  االدارةالبيئية األخطار الطبيعية كاٟتاجة إذل ك علماء االجتماع

كمع ذلك فالدراسة ا١تفّصلة حوؿ تأثَت خطر . (1993؛ 1978. ؛ بَتتوف كآخركف1962كيتس عاـ 

التكنولوجية حديثا  دل تأخذ  درجة كبَتة من األ٫تية ك٬ترم الًتكيز على ٖتليل كتقييم االستجابة لكبل من 

ف حدكد التأمُت ضد ٥تاطر إ .ا١تخاطر الطبيعية كالتكنولوجية على حد سواء  ما ىل إال يف السنوات األخَتة

ىذه ا١تخاطر اتملة يف كثَت من األحياف تكوف شديدة اآلثار . معّينة أصبحت، يف الواقع، غَت قابلة للتأمُت

سواء  البيئية كاالجتماعية كاالقتصادية كالسياسية ،ك أصبحت تدرؾ بشكل متزايد من طرؼ اٞتمهور عرب 

كقد أدل ىذا إذل سلسلة من ا١تناقشات األكادٯتية كعرب كسائل اإلعبلـ حوؿ مفاىيم ... كسائل اإلعبلـ، 

كىذا نتيجة االنتشار .(2)'ا١تخاطر كآثارىا على العبلقات االجتماعية، كالتفاعل بُت العمليات الية كالعا١تية

الواسع كغَت ا١تسبوؽ هبذا الشكل لتكنولوجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ،كعو١تتها سواء يف ٣تاؿ البث ،أك يف ٣تاؿ 

ا١توضوعات كالقضايا ا١تثارة ،كمنو أصبحت اٟتدكد تتبلشى من يـو إذل آخر بُت كوف القضية ٤تلية أك عا١تية 

                                                 

دار اٟتامد للنشر كالتوزيع :األردف )،21رؤية معاصرة ١تدير القرف –إدارة التغيَت كالتحديات العصرية للمدير ٤تمد بن يوسف النمراف العطيات ، (1) 
 59، ص (2005،

)2(  Jon coaffee, Terrorism, risk and the Global city : Towards Urban resilience,) England : 
ashgate Publishing limited,2009(,P6 
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 اإلعبلـ كاالتصاؿ كشبكة االنًتنت ك٥تتلف ا،فاغلب القضايا أصبحت عا١تية ما داـ فيو عو١تة لتكنولوجل

 .الوسائط اإلعبلمية العا١تية

فشل  منظومة  الوقاية  من  األزمات  كالكوارث  ك٥تتلف  الظواىر  ا١تّتسمة  بالتطّرؼ  كاليت  إف          

هتّدد  حياة  الناس  ك٦تتلكاهتم  هتديدا  بليغا ،  أك  على  األقل  القصور  كالنقص  الذم  يطبع ىذه  

ا١تنظومة  فبالرغم  من  األمواؿ  الطائلة  اليت  تصرؼ  كالتجهيزات  اٟتديثة  للرصد  كشبكة  ا١تعلومات 

ا١تعرفية كمواقع  من  طرؼ  األخصائيُت يف ٥تتلف اجملاالت ،كالدراسات كاألْتاث ا١تنجزة ا١تتطّورة  ا١تستخدمة 

كالعدد  الكبَت  من  العمبلء  كاٞتيوش  كشركات  األمن  ا٠تاصة  إال أهنم  دل  يتمّكنوا  من  الوقاية ا١تسؤكلية 

 يف الواليات 2001 سبتمرب  11كمنع حدكث الكثَت  من  األزمات  كاألحداث  ا١تأساكية  مثل  تفجَتات  

فرغم الًتسانة الضخمة ألكؿ قوة عسكرية يف العادل كمؤسساهتا االستخبارية الضخمة ا١تتحدة األمريكية 

 أك اختطاؼ  الرىائن كخاصة كا١تدعمة بأحدث التقنيات كالعتاد ا١تتطور إال أهنا دل ٘تنع حدكث التفجَتات ،

خاصة يف  أك حيث تقّل سلطة الدكلة  كالنزاعات ا١تسلحة الواقعة يف مناطق الصراع كأيف الدكؿ كاألقاليم ا٢تشة 

  كقوع  الكوارث   منع  أكالسواحل ا١تقابلة ١تنطقة القرف اإلفريقل كالصوماؿ ،أك منطقة الساحل يف إفريقيا،

 ١تا يقع اٟتدث نكوف ، كبالتارل الذم قارب ضحاياه ثلث مليوف نسمة2004مثل تسونامل الطبيعية  ا١تفجعة 

 التعامل مع  ا١تستجّدات  اليت  يأيت  هبا  ا١توقف  ٔتركنة كفعالية  أكثر من  فيو  يكوف أماـ كضع جديد

 ألنو عند كقوع األزمة أك الكارثة يكوف السبيل الوحيد ا١تتاح ىو التعامل معها بفعالية  ،فأقاليم مثل ،ضركرة

منطقة الساحل أك دكؿ مثل الصوماؿ نتيجة للضعف كا٢تشاشة الكبَتة فيها كعجز الدكلة عن السيطرة على 

أقاليم كثَتة أنتج لنا كضعا حيث تسيطر الشبكات اإلرىابية كتفرض منطقها من خبلؿ القرصنة كاالختطافات 

ك١تا ٕتد أم منظمة أك دكلة كا١تطالبة بالفدية كغَتىا من السلوكيات اليت تنبذىا القوانُت كاألعراؼ الدكلية 
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نفسها يف كضع ٖترير رىائنها فاف السبل ا١تتبعة غالبا ما تكوف يف إطار غَت تقليدم مهما كانت طبيعة التدخل 

 .سواء كاف هنج تفاكضل،استعبلمل  ، أك هنج اٟتسم العسكرم كاستعماؿ القوة 

بالتوافق مع ثورة ،ؼالعو١تة تعٍت القرية الصغَتة حيث يتفاعل اٞتميع دكال كمنظمات كأفراد       

 كتب الكثَت عن تأثَت ىذه الثورة على العادل األخَتةاالتصاالت الكبَتة اليت حدثت يف السنوات العشر 

كٖتويلها لو إذل قرية صغَتة أصبح من الصعوبة ٔتكاف عزؿ ما ٭تدث يف أم بقعة من العادل عن البقع 

األخرل ا١تنتشرة يف الكرة األرضية ك سعت ثورة االتصاالت إذل توحيد ىذه التجمعات ك التقريب فيما 

 . اجتماعيةالفوارؽ بينهم ثقافية كانت أـ دينية أـ ٤تاكلة تقليص بينهم كصهرىا يف حدكد قرية صغَتة 

،فا١تسافات أصبحت قصَتة كأدكات التواصل أصبحت متاحة ،كقّلما ٧تد دكلة غَت مربوطة يف إطار ىذه 

ف أ ، حىت اخل... يف التجارة كا١تنظومة االلكًتكنية ،كاالقتصاد كالسياسية كاجملتمع كالقيم ا١تنظومة الكونية

األزمات ا١تالية كاالقتصادية ، أصبحت ١تا تضرب دكلة مّعينة تكوف ٢تا تداعيات على دكؿ أخرل تزيد أك 

 كىو ما ،ٔتنظومة االقتصاد العا١تل  بالدكلة ا١تعنية باألزمة ك درجة االرتباط تنقص حسب ارتباط الدكلة 

 ، كاألزمات 2007 سنة   من خبلؿ أزمة الرىن العقارم يف الواليات ا١تتحدة األمريكيةظهر جلّيا

االقتصادية اليت مّست بعض دكؿ أكربا اٞتنوبية خاصة اليوناف كقربص كبشكل اقل اسبانيا كايطاليا يف 

كما أف للعو١تة ٥تاطر .السنتُت األخَتتُت كتأثَت ذلك على االقتصاد ككل يف أكربا كالعادل بشكل عاـ

كمفهـو شامل كمتغَّت ا١تدلوالت سواء أمن  الدكلة ، أمن  اجملتمع أك أمن  الفرد،حيث دل " األمن"على 

يعد األمن ىو ٖتقيق اٟتماية كالسبلمة الًتابية كالدفاع عن  اإلقليم من أم خطر داخلل أك خارجل، 

غالبا ما تكوف قوة أجنبية ،كاالستعداد يكوف بزيادة التعداد كالعدة العسكرية ،فحاليا ٨تن نعيش يف أجواء 

مفتوحة كحدكد قابلة لبلخًتاؽ أكثر من أم كقت مضى ،فشبكة االنًتنت كالتطبيقات ا١تد٣تة 
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كتطور برامج التجّسس االلكًتكين كالفَتكسات االلكًتكنية، أصبح يشّكل خطرا على األفراد (1)فيها

كالدكؿ كا١تنظمات خاصة يف ٣تاؿ حفظ ا١تعلومات ا٠تصوصية ،أك توجيو الرأم العاـ خدمة ألىداؼ 

كما أف ارتباط ا١تؤسسات كالشركات .داخلية أك خارجية ،ليس بالضركرة تتناسب كمصلحة الفرد كالوطن 

بالبيئة العا١تية،كتطّور ا١تعامبلت االلكًتكنية سواء يف شّقها ا١ترتبط بالتجارة االلكًتكنية كالعقود االلكًتكنية 

،أك ٣تاؿ تبادؿ ا١تعلومات كا١تستندات االلكًتكنية كىل آليات ال ٗتلو من ا١تخاطر ،كلذلك يستلـز على 

الدكلة تطوير منظومتها التشريعية كالياهتا كمؤسساهتا الرقابية الستيعاب القضايا اليت تنتج من ىذه البيئة 

 . ا١تًتابطة يف إطار شبكة كونية  كا١تتغَتة باستمرار

 

 

الكوارث الطبيعية  :المطلب الثاني 

 كاف  عقد  التسعينات  من  القرف  ا١تاضل اعترب  عقد  الوقاية  من    إذا،  حيث  انو        

  ، كما رافقو  من  (2)الكوارث  الطبيعية  ا١تعلن عنو من  طرؼ اٞتمعية العامة ٢تيئة األمم  ا١تتحدة

 يف شكل مؤ٘ترات كاتفاقيات كسياسات كبرامج ٖتت ٣تهودات  دكلية ك٤تلية  يف  ىذا الشأف

ف  إ  ، ؼرعاية منظمة األمم ا١تتحدة كىيآهتا الفرعية ،كالدكؿ كا١تنظمات غَت اٟتكومية كغَتىا

متياز  ، نتيجة  ازدياد  كتَتة  إالعقد األكؿ  من  األلفية  اٞتديدة  ىو عقد  الكوارث  الطبيعية  ب

                                                 

شهدت السنوات األخَتة زيادة يف انتشار مستعملل االنًتنت نتيجة لتطور تكنولوجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ ،كما ظهرت الكثَت من الربامج اليت أصبحت ( 1) 
ٔتا فيها بعض ا١تواقع  اٞتغرافية كا١تنشات ، الذم يصور ا١تواقع  Google earthهتدد الدكؿ كا١تنظمات ،خاصة الفَتكسات ،كبعض التطبيقات مثل 

 كما لعبو من ادكار  face book، باإلضافة إذل مواقع مثل  كما يشكلو ذلك من انكشافية كخطورة على األمن كالسبلمة من أم هتديد اٟتساسة يف الدكؿ
. يف اٟتركات اليت مست بعض األقطار العربية يف السنوات الثبلث األخَتة 

  .1990 ا١تعتمد من طرؼ اٞتمعية  العامة  لؤلمم  ا١تتحدة 44236انظر القرار (2) 
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،حىت أف الكوارث الطبيعية أصبحت  (1)الكوارث  الطبيعية  حجما ككّما كا٠تسائر  اليت  خّلفتها  

، كأل٫تية موضوع التهديد األكرب كالسبب األكؿ للوفيات كا٠تسائر ا١تادية يف الكثَت من الدكؿ 

  ،اليت تسّببها اىتمت اٞتزائر با١توضوعكا٠تسائر ا١تادية كالبشرية  كضخامة اآلثار  الطبيعية الكوارث

الكوارث يف إطار التنمية ا١تستدامة سنة ك خطار الكربلالقانوف ا٠تاص بإدارة اال إصدار فكاف 

 التامُت على الكوارث الطبيعية كتعويض الضحايا بإلزاميةمر ا٠تاص كما مت إصدار األ ، 2004

فيضاف باب : ضربتا اٞتزائرف كنتيجة متوّقعة بعد الكارثتُت الطبيعيتُت اللتا"( 2) 2003 أكت 26

 ." 2003مام 21: ، كزلزاؿ بومرداس كالعاصمة 2001 نوفمرب 10الواد 

 ،مثلما تتباين الوفيات 2010 ك1970كتتباين األضرار السنوية الناٚتة عن الكوارث بُت   "

كرب كثَتا ألكنها آخذة يف التصاعد أيضا يف قفزات ،فاألضرار اليت حدثت يف العقدين األخَتين 

كرب للمخاطر ،أك إببلغا أفضل أك كبل٫تا،كمعظم أمنها يف العقود السابقة،كقد يعكس ىذا تعرضا 

 .(3)"األضرار تنجم عن العواصف كالزالزؿ كالفيضانات

من الصعب التنبؤ بالزالزؿ ، على الرغم من أف ذلك سيتحسن ببل ريب مع تقدـ      

كأبرزىا )،التكنولوجيا كمع فهمنا ٢تا ، كتشَت قدرة بعض اٟتيوانات على اإلحساس بزلزاؿ كشيك 

إذل إمكانية استحداث أدكات قادرة على قياس ما تستطيع تلك  (الفيلة اليت هتركؿ إذل ا١ترتفعات 

تأيت عقب  اليت أمواج التسونامل بالنسبة للكوارث الناٚتة عن "كلكن . اٟتيوانات استكشافو سلفا
                                                 

كخلف حوارل ثلث مليوف قتيل كمبلير  2004تسونامل  ، ديسمرب : حدث  يف  العقد األكؿ من األلفية اٟتالية  العديد من  الكوارث  الطبيعية  (1)
 اخل   ... 2001، فيضانات  باب  الواد  يف  اٞتزائر2003 ، زلزاؿ  اٞتزائر الدكالرات خسائر يف عديد الدكؿ 

 ٌتعلق بالزامٌة التامٌن على 2003اوت 1424/26 جمادى الثانٌة 27 مؤرخ فً 12-03الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة ،امر رقم (2)

 22 ،ص2003اوت27 لـ52 العددالجرٌدة الرسمٌةالكوارث الطبٌعٌة وبتعوٌض الضحاٌا ،

األىراـ :مصر)ترٚتة كماؿ السيد كعبد الرحيم مصطفى ا١تهدم ،  –اقتصاديات الوقاية الفعالة–األخطار الطبيعية كالكوارث غَت الطبيعية البنك الدكرل ،(3) 
 27،ص(2011للنشر ،
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كمن مث إصدار –كقوع زلزاؿ كبَت ،٦تّا ٯتكن من رسم خريطة ١تساره كقوتو التدمَتية اتملة 

تقصَت الفًتة ما بُت الكشف عن الزلزاؿ كالتنبؤ با١تد البحرم ك-إذا أمكن – ٖتذيرات االستعداد 

 (1) "ألمواج التسونامل

     سا٫تت يف زيادة حدة الكوارث الطبيعية شّدة ككتَتهتا كنسبة تكرارىا اآلخذة يف الزيادة من سنة إذل أخرل 

كتأثَتاهتا العا١تية كاليت سببها االستهبلؾ الكبَت للوقود  (global warning)ظاىرة التسخُت اٟترارم 

 ا١تتسّبب الرئيسل لظاىرة االحتباس co2األحفورم الذم نتج عنو كميات ىائلة من غاز ثاين أكسيد الكربوف 

 حيث ٯتكن ألم إنساف أف يتابع ما ٭تدث يف مناطق كثَتة من ،اٟترارم كنتائجها ا٠تطَتة على تغَت ا١تناخ

العادل من فيضانات كأعاصَت كعواصف ،إ٪تا ىو احد األسباب الرئيسية يف استمرار تلوث ا٢تواء جراء عمليات 

 الذم ال يزاؿ ينتج الغازات ا١تسا٫تة يف رفع درجة حرارة جو األرض كعلى رأسها األحفورماالحًتاؽ للوقود 

 (2)' غاز ثاين أكسيد الكربوف

موجات  األكبئة  اليت  ضربت  العادل  :  يضاؼ إذل ذلك انتشار  ظواىر  غَت  مسبوقة  من  قبل  مثل 

االلتهاب  الرئوم  ا١تسبب  ١ترض sars اٞتمرة  ا٠تبيثة ، فَتكس  بدأ بوباء )يف  العقد  األكؿ  من  األلفية 

،مع كجود احتماالت كتوقعات لظهور أمراض كأكبئة اخل ... اٟتاد  ،  أنفلونزا الطيور  كأنفلونزا ا٠تنازير  

قد من نفس القبيل كعلى درجات رٔتا اكرب على الصحة العامة كعلى استقرار ٥تتلف الشعوب كاألمم 

 إال  انو  ٬تب  ،  صعب بظهور كتطّور كانتشار ىذه األصناؼ من األمراض ف  كاف  التنبؤ  إ ، ؼكالدكؿ 

                                                 

ترٚتة كماؿ السيد كعبد الرحيم مصطفى ا١تهدم ، –اقتصاديات الوقاية الفعالة –األخطار الطبيعية كالكوارث غَت الطبيعية  البنك الدكرل ،(1 )
 169،ص(2011األىراـ للنشر ،:مصر)

 
 203،ص(2009دار دجلة ،:األردف)،1 ،ط٥تاطر عصرية كاستجابة علمية–التلوث البيئل نعيم ٤تمد علل األنصارم ،(2)
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لتعامل  معها  ١تواجهة  التحّدم  الذم  ٭تدثو الوباء من  جهة  يف ا كسرعة كفعالية إتّباع  مركنة 

  من جهة  أخرل  ضد  أطماع  من  يستفيد   كمقدرات األمة كللحفاظ  على  أمواؿ  كموارد  الدكؿ،

 كا١تنظمات الدكلية كاإلقليمية اٟتكومية كغَت اٟتكومية اليت من  الوضع  كخاصة  شركات  الدكاء  العا١تية

تكوف أىدافها كأغراضها مشبوىة يف بعض اٟتاالت،خاصة إذا علمنا أف انتشار ىذه األمراض رافقتها 

تغطية إعبلمية بل هتويل إعبلمل كٗتويف للدكؿ من انتشاره كىو ما أدل بالكثَت  من الدكؿ إذل اقتناء 

كوف ىذا ا١توضوع يطبعو الكثَت الكثَت من األدكية كا١تعّدات ٔتبالغ مالية طائلة، كالكثَت منها دل تستعملها، 

يف ،من الغموض حيث تتبلقى ا١تصاحل االقتصادية للشركات كالدكؿ  الكربل كمعاناة ا١تبليُت من البشر 

بعد جنوف ؼ .، كضغط الرأم العاـ الل كالدكرل األمنية  كا٢تواجسظل جو يطبعو الكثَت من ا١تخاكؼ

أنفلونزا ك كأنفلونزا الطيور ا١تسّبب لبللتهاب الرئوم اٟتاد،" سارس"البقر كاٟتمى القبلعية كاٞتمرة ا٠تبيثة ك

مع ٖتذير منظمة الصحة العا١تية بإمكانية ٖتوؿ ا١ترض إذل كباء يقضل على ثلث سكاف الكرة ،ا٠تنازير 

 من ا١تبالغة يف األمر كأف البد من اٟتذر ق إال أففرغم ا٠توؼ الناجم عن انتشار ىذه األمراض  األرضية،

 العادل ألغراض معينة ٗتدـ مصاحل الدكؿ الكربل اليت يهّمها صرؼ لنشر ا٠توؼ يف ىناؾ جهات تسعى 

األنظار عن ٥تّططاهتا التوّسعية، كما ٖتاكؿ إنقاذ شركات األدكية العا١تية من األزمة ا١تالية  اليت ٘تّر هبا 

باخًتاع مرض جديد ٦تا يؤدم إذل ضخ ا١تليارات يف خزائنها مقابل أدكية للوقاية كأدكية أخرل 

كما أف تطّور الدراسات كالبحوث حوؿ األسلحة اٞترثومية ،كصناعة الفَتكسات يف ا١تخابر .للعبلج

الصيدالنية كمعامل األسلحة السرّية ،ٯتكن أف يكوف سببا يف تسريب بعض األنواع من الفَتكسات سواء 

 الصحة أف خرباء منظمو كما.لتجريبها أك ٞتٍت أرباح كراء بيع اللقاحات ا٠تاصة هبا ككذا أدكية لعبلجها 
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 الدكؿ قد ال تشَت إذل ما يف ا١تيدانية حُت أف األكضاع يف يبالغوف إذل حد بعيد يف توصياهتم، العا١تية

 .٭تذركف منو

    إف تعامل الدكؿ مع ا١تخاطر الطبيعية ،كىشاشة ا١تنظومة االقتصادية كاالجتماعية كاإلدارية يف مواجهة أم 

ظاىرة خارج ا١تألوؼ يؤدم إذل تفاقم ىذه ا١تخاطر كتشكيل كوارث تكوف ٥تلفاهتا خسائر مادية كبشرية 

 كالسياسة  من جهة  ىل ٣تاالت ا١تخاطر كا١تواقف أىم التحديات إلدارة الطوارئكىناؾ من يعترب أف " .معتربة

أطر السياسة العامة  أما الكوارث ك إتاه  كيف نفكركضحطر أمر بالغ األ٫تية ألنو ماخل.  من جهة ثانية العامة

 . (1)"نشطة داخل اٟتكومةاألتنفيذ فتوضح 

 

 

 الكوارث التكنولوجية : المطلب الثالث 

 كٖتقيق آما٢تم حياة البشربتيسَت إف كانت التكنولوجيا ٝتة العصر اليت مّست كل ا١تناحل ا١ترتبطة      

 بتطور ا١تؤسسات الصناعية كاآلالت ا١تستخدمة يف اإلنتاج كالصناعة كتطلعاهتم كحّققت ٢تم الّتمكُت األكثر،

حيث أصّر ) الناس هبا ، ط كمنافعها كارتبافازدادت ا٬تابياهتااخل ،...أك يف االتصاالت أك ا١تواصبلت أك الطب 

 يف هناية ا١تطاؼ قوة ،فنحن نفهم ةا١تعرؼ:" على أف "فرانسيس بيكوف"كاحد من أكائل العلماء األكربيُت كىو 

، كمن جهة (2)" العادل حىت نتمكن من السيطرة عليو ،كبرىاف العلم يف النهاية ىو التكنولوجيا اليت ينتجها

ت الصناعية من ايط العمراين آ، ككذا قرب ا١تنش يف الصناعة ك٥تتلف اآلالت أخرل فاف ا١تواد ا١تستخدمة

                                                 

  )1 (  Michael Tarrant ,"Risk and emergency management", The Australian Journal of Emergency 

Management, Vol. 21 No. 1, February 2006, P10 

عادل :الكويت)عبد الوىاب ٤تمد ا١تسَتم ك ىدل عبد السميع حجازم ،:تاريخ اٟتضارة من خبلؿ معلومات ،تر–كافُت رايلل ،الغرب كالعادل (2)
  117،ص(1986ا١تعرفة،يناير
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 أك كجود بعض التعقيدات يف اآلالت ا١تستعملة يف باإلضافة إذل كجود كرشات سرية غَت مرخص هبا

   فنتيجة   ٢تذه العوامل ،اخل ...الصناعات اٟتديثة ،حيث ٯتكن ألم خطأ أف يتسبب يف خسائر كبَتة 

كعوامل أخرل أ٫ّتها  تدخل  العنصر  البشرم بشكل سليب أك غَت فّعاؿ  كعدـ  احًتاـ  معايَت السبلمة  

الصناعية ٯتكن أف ٖتدث االنفجارات الصناعية اكالتسرّبات للمواد اإلشعاعية أك ا١تياه ا١تلوثة أك الغازات السامة 

 ٤تدكدة كقد تكوف أثارىا كبَتة ٘تس أكثر من ااخل  كبالتارل ٧تد أنفسنا أماـ كارثة تكنولوجية قد تكوف آثاره...

إقليم كأكثر من دكلة كيف بعض األحياف أكثر من جيل خاصة يف حالة التسربات اإلشعاعية النوكية اليت تبقى 

. يف الطبيعة لفًتات زمنية طويلة ٘تتد لعقود أك لقركف

 مواد كيميائية انتشار أكاحتماؿ حدكث حريق ب تّتسم  التكنولوجية اٟتوادث اليت  تعترب الكوارث

  :سواء ،سامة

 با٢تواء مكونة أٓترة قابلة لبلشتعاؿ أك تكوف سحب كقد اختبلطها أكتسرب مواد ملتهبة  -1

 . تتحرؾ ىذة السحب بفعل الرياح حيث تكوف مصدرا للحريق أك االنفجار

 ٖترّكها بفعل الرياح كاف التسّرب احتماؿتسّرب مواد أك تكّوف سحب كأٓترة سامة مع   -2

 إذل كإصابات كفيات إلحداث أثر شديد لو لكميات كبَتة من ا١تواد السامة يكوف ا١تفاجئ

 عدة كيلومًتات تبعا ٟتالة الطقس كسرعات الرياح ككذلك إذلمسافة بعيدة جدا قد تصل 

 .  ا٢تواءيفتركيز ا١تواد السامة 

 كسر النوافذ يف يتمثل ا١تباين٢تا تأثَت تدمَتل على اليت ت اكتتميز االنفجار:االنفجارات    -3

 على خصائص ا١تادة االنفجاركيتوقف تأثَت ,  أك تصدعهاا١تباينكتطاير الشظايا كاهنيار 

  . التفاعليفا١تتفجرة ككّمية ا١تواد الكيماكية الداخلة 
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 لئلشعاع تعرضو ناتج من لئلنساف حركؽ يفاٟتريق ينتج عن اٟترائق تأثَت ضار يتمثل  -4

 كتتوقف شدة اٟترؽ على شدة اٟترارة كزمن التعرض,اٟترارل

تتوقف آثار الكيماكيات السامة  كا١تواد ا١تشعة كالكيميائية بشكل خاص ،تسرب ا١تواد السامة  -5

 .بعد حوادث التسرب مباشرة أك  السمـو سواء كاف أثناء قعلى كمية كنوع التعرض ٢تذ

انفجار  تشرنوبيل ٔتفاعل نوكم يف أككرانيا كانت لو آثار سلبية :  كمن أىم اٟتاالت ا١تعركفة يف ىذا اجملاؿ  

 كحىت يف السنوات اليت 1986على الصناعة كالزراعة كالبيئة كاإلنساف بشكل عاـ يف كل ا١تناطق اجملاكرة سنة  

  يف خليج  ا١تكسيك  نتيجة ٖتّطم منصة للبًتكؿ لشركة بريتيش مالتسرب  النفط كارثة  ػ تلت االنفجار

بيًتكليـو  كما خّلفت من تسّرب ١تبليُت األمتار ا١تكعبة من النفط ا٠تاـ الذم أدل إذل إٟتاؽ أضرار بالغة على 

، التسّرب اإلشعاعل من ٤تطة ..2010اٟتياة البحرية كايط يف مناطق كاسعة من السواحل االمريكية

 كما خلفتو من آثار على ا١تياه كا٢تواء كيف 2011فوكوشيما النوكية نتيجة ١توجة تسونامل ضربت  الياباف سنة  

 . كل شلء يف ا١تنطقة اليت كصل إليها اإلشعاع 

    مع زيادة االعتماد على الطاقة النوكية كزيادة السعل المتبلؾ القول العسكرية بُت الدكؿ العظمى خاصة 

،كتطّور الصناعات الفضائية كتكنولوجيات اإلعبلـ كاالتصاؿ ، كاستعماؿ ا٢تندسة الوراثية يف تطوير ٥تتلف 

ا١تنتجات الغذائية كالصيدالنية كيف ٣تاؿ األسلحة اٞترثومية كاألْتاث العسكرية السرّية ، جعل من ابسط ىفوة 

. إنسانية أك تكنولوجية أف تكوف ٢تا تداعيات خطَتة على دكؿ عديدة كشعوب كثَتة 

   كما أف الشركات ا١تتعددة اٞتنسيات، كبتغليبها منطق الربح السريع كدكف مراعاة ألدىن ا١تعايَت األخبلقية 

كقيم ا١تنافسة النزيهة ،ْتيث تكوف خدمة مصاٟتها على  حساب اٟتاجات ا١تشركعة لتنمية الكثَت من 

األقطار، أنتج لنا بؤر للتوتر كالنزاعات ا١تستدٯتة ، كيف بعض األحياف يكوف تغليب منطق ا١تصلحة حىت على 
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حساب صحة كحياة الفقراء كىو ا١تبلحظ مع الكثَت من شركات األدكية العا١تية كقضية االحتكار للعبلمات 

،كىو ما يرىن حياة ا١تبليُت من ...التجارية كإثارة القضايا ا١ترتبطة باألدكية اٞتنيسة كاحتكار براءات االخًتاع 

الفقراء على ا١تستول العا١تل، أك استعماؿ الكثَت من أقاليم دكؿ العادل الثالث كالدكؿ اقل تقّدما يف ردـ 

نفايات سامة كنفايات نوكية ترىن مستقبل أجياؿ كتضرر إضرارا بليغا بالبيئة كبالوسط االيكولوجل كبالنشاط 

.   االقتصادم للمجتمعات

     ٕتد الدكؿ كا١تنظمات اإلدارية ا١تختلفة ،كبشكل خاص الشركات الصناعية ،كالدكؿ ا١ترتبطة ٔتكاف كقوع 

الكارثة التكنولوجية بشكل أك بآخر أماـ ٖتد كبَت ،كغالبا ما تغَّت يف سياساهتا كأكلوياهتا ،كتنشئ فرؽ للتدخل 

 آثار الكارثة ة،كٞتاف للتقصل كالبحث يف أسباب اٟتدكث كٖتديد ا١تسؤكليات،أك تقدًن حلوؿ عملية ١تعاجل

 إذل ا١تنظمات ةكللكوارث التكنولوجية آثار كبَتة على ا٢تيكل التنظيمل للمنظمات ا١تعنية بالكارثة باإلضاؼ.

كا١تؤسسات اليت تتعامل معها أك اليت ٕتاكرىا مكانا ، فلما كقع التسرب اإلشعاعل يف مفاعل فوكوشيما يف 

الياباف ، توقف اإلنتاج يف كل ا١تنطقة ٔتا يف ذلك  إنتاج السيارات ،كا١تركبات ا١تختلفة ،كىو ما اثر بطبيعة 

 . اٟتاؿ على ىاتو الشركات كعلى االقتصاد الياباين بشكل عاـ

 

 

 التهديدات اإلرىابية: المطلب الرابع 

بشكل كبَت يف السنوات األخَتة األعماؿ  اإلرىابية ب التهديدات ا١ترتبطة             ازدادت 

،كأصبح يشكل ىواجس ك٥تاكؼ لؤلفراد كللدكؿ ،كعنصرا يضاعف ا١تخاطرة يف أم استثمارات 

أك اسًتاتيجيات ١تختلف الشركات الصناعية كالتجارية ،خاصة الشركات متعددة اٞتنسيات أك 
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الشركات ا١تند٣تة يف السوؽ العا١تية كاليت ٢تا استثمارات كمصاحل يف مناطق متعددة يف العادل ، 

ازدياد ا٠تطر اإلرىايب كالعجز عن التنبؤ ٔتا ٮتلفو ،أك مواجهتو مواجهة حاٝتة كالقضاء هنائيا عليو 

أك ٚتاعة إثنية أك عرقية  فهو ال ينحصر يف  دكلة ،:ناجم عن كونو من ا١تخاطر غَت اددة ا١تعادل 

باإلضافة إذل تعّدد العناصر ،أك دينية ،كما أف أشكالو كصوره تتغَّت كال تتحّدد ٔتعادل ٤تّددة كثابتة 

األسرة )أك مصدره (ديٍت أك عرقل أك اثٍت ) لو خاصة التطّرؼ مهما كانت طبيعتوةا١تفرزة لو كا١تغّذم

  أحداث  تكوف  يف  كقد ٧تم عن ىذا االنتشار زيادة يف ، (اخل...،اٞتماعة ،ا١تنظمة ،الدكلة 

كثَت  من  األحياف نتائجها بشكل  مأساكم  كالتفجَتات  اإلرىابية  ، أك  يف  شكل  اختطاؼ  

للرىائن من طرؼ اٟتركات اإلرىابية كاٟتركات ا١تناكئة للحكومات أك شبكات اإلجراـ ا١تنظم  ما 

كآليات أ٧تع للتصدم يستوجب  من  الدكؿ  كا١تنظمات  ا١تعنية  هبذه  ا١تواقف  مركنة  أكثر 

 . كا١تواجهة بشكل افضل

خذ ا١توضوع اىتماما دكليا أ بالواليات ا١تتحدة األمريكية 2001 سبتمرب 11منذ أحداث      

أصبح مصدرا – ٔتختلف األشكاؿ ا١تمكنة –فالفعل اإلرىايب 'كحىت أ٦تيا بشكل غَت مسبوؽ ،

جديدا للضحايا كعلى أعلى مستول كأصبح يشكل اكرب عبئ على شركات التامُت عند الغرب 

 (1) ".عكس ما كاف عليو األمر قبل التاريخ السابق

اجتثاث أصولو، كاستئصالو يكوف ب.  االجتهاد يف فهم أسبابو كأىدافو البد من لبلنتصار على اإلرىاب

 االجتهاد يف فهم طبيعة اٞتذكر التارٮتية كالسوسيولوجية كاإليديولوجية كالسياسية اليت اليت تفهم من خبلؿ 

يو ، إف اإلرىاب قد يكوف العقبلنيًّا،  كمنو . ما يقـو بو اإلرىاب يستلهم دكافع عقبلنية يف كاف كاف  تغذِّ
                                                 

)1(Erwann Michel-kerjan, terrorisme a grande échelle partage de risques et politique publique 

,revue d’économie politique 2003/5 volume113,p627   
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 عن اٟتل السياسل الذم يطالب ْتث لئلرىاب، يصَت من ا١تمكن اؿ بالبعد السياسل١تا يتم االعًتاؼ 

.  لتربيرهيستعملوهنا من األسباب اليت منفذيوإف الطريقة األكثر فعالية اربة اإلرىاب ىل حرماف . بو

فاإلرىاب كثَتا ما يتأّصل . كيستند إليها بشكل كبَتإضعاؼ القاعدة الشعبية اليت ٭تتاج إليها اإلرىاب ب

كمنو يكوف القضاء على اإلرىاب أجل، . يف تربة ٝتادىا الظلم كاإلذالؿ كاإلحباط كالبؤس كفقداف األمل

ْترمانو من ا١تربر السياسل كمن الدعم الشعيب الذم يكوف بالتنمية كتفعيل العدالة االجتماعية ك٤تاربة 

. التهميش

يضاؼ إذل ٥تاطر اإلرىاب،انتشار  اٞترٯتة  ا١تنظمة  سواء  داخل  الدكلة أك  اٞترٯتة  العابرة       

كالتطورات  من التقنيات كااستفاد،فشبكات اإلجراـ ا١تنظم ،كٕتار ا١تخدرات كاألسلحة للحدكد 

كخاصة تكنولوجيا ا١تواصبلت السلكية كالبلسلكية ،كالربامج )التكنولوجية ا١تتوفرة يف ٣تاؿ 

االلكًتكنية كتقنيات اٞتوسسة كاالستكشاؼ  ،ككسائل التخفل كتضليل األجهزة األمنية 

 يف اجملاؿ اإلجرامل كخرباهتا السابقة  (،باإلضافة إذل تطور البٍت القاعدية ككسائل ا١تواصبلت 

ٔتا تقـو بو ،أك التنبؤ  من عملية كتعاكف الكثَت منها ما  يصعب  كٕتارهبا مع األجهزة األمنية، 

 األكيد أف مكافحتها كالتصدم ٢تا تستوجب  لكن .رصد ٖتركاهتا كٖتديد حجمها كقوهتا بدقة 

 .مستول الدكؿ كأجهزهتا األمنية  أداء أفضل ك  منهج مبتكر لئلدارة كالتنسيق كالتدخل على 

كاٞترٯتة ا١تنظمة مرتبطة بشبكات تبييض األمواؿ ، هتريب السلع عرب اٟتدكد ، خاصة يف ظل كضع 

عا١تل يتميز  باالنفتاح ،بػالتغَّت ك تعدد الفواعل كالغموض الذم يطبع بعضها حيث أصبحت 

شبكات اإلجراـ الدكرل ا١تنظم كالعابر للحدكد ال ٘تيز بُت االٕتار با١تخدرات كتبييض األمواؿ 
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ك٦تا يصعب من مكافحة ىاتو الشبكات اليت تقـو  1).)كهتريب األسلحة كسرقة السيارات   

بأعماؿ غَت قانونية ،ىو اعتمادىا على توظيف ٥تربين كعمبلء ١تراقبة ٖتركات األجهزة 

األمنية،توظيف السكاف اليُت باستغبلؿ ظركؼ اركمُت منهم كذكم السوابق العدلية، كإبقاء 

. اخل...رؤساء ىاتو العصابات ٣تهولُت ،باإلضافة إذل اعتماد طرؽ االبتزاز ا١تختلفة كالرشوة 

يف اٞتزائر أكد كزير الداخلية كاٞتماعات الية كا١ترتبطة هبذا اجملاؿ كعن التهديدات ا١تتزايدة        

  لوزراء داخلية بلداف غرب البحر األبيض 15  يف افتتاح أشغاؿ الندكة الػ"دحو كلد قابلية"

" خطرا حقيقيا"ا١تتوسط أف اٞترٯتة ا١تنظمة العابرة لؤلكطاف أخذت أبعادا مقلقة كأضحت تشّكل 

كقاؿ بأف اٞترٯتة ا١تنظمة العابرة لؤلكطاف على  .على ا١تستويات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية

غرار ا١تتاجرة با١تخدرات كتبييض األمواؿ كا٢تجرة غَت الشرعية كاٞترائم ا١تتعلقة بتقنية ا١تعلومات 

أبعادا مقلقة كأصبحت تواكب التطور السريع الذم تشهده ٣تتمعاتنا مشكلة بذلك "أخذت 

كيف ىذا اإلطار أشار الوزير ". خطرا حقيقيا على ا١تستويات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية

االنتشار ا٠تطَت الذم تشهده ٕتارة ا١تخدرات كالسبلئف الكيميائية كآثارىا الكارثية على "إذل 

اعتماد اٟتيطة كاٗتاذ ٥تتلف "٦تا يستوجب " ٣تتمعاتنا عموما كعلى فئة الشباب بصفة خاصة

التطور السريع لتكنولوجيات اإلعبلـ كاالتصاؿ قد "التدابَت الرامية إذل مكافحة ىذه اآلفة، كما أف 

تسمح بربكز نوع جديد من اإلجراـ ال يقل خطورة كضررا عن باقل أشكاؿ اٞترٯتة ا١تنظمة العابرة 

أصبحت ٘تثل اليـو مصدر هتديد حقيقل ال "فاٞترائم ا١تتعلقة بتقنيات ا١تعلومات قد ".  للحدكد

                                                 

 14 ، ص 2006-11-20كزارة العدؿ ،الديواف الوطٍت ١تكافحة ا١تخدرات ك ادماهنا ،الوضع اٟتارل للمخدرات يف اٞتزائر ،تلمساف (1)  
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يعًتؼ باٟتدكد اٞتغرافية  للدكؿ كاألكطاف كباتت األنظمة كالوسائل القانونية التقليدية عاجزة عن 

 .(1)"إيقاؼ انتشاره ا١تذىل

   مربرات اعتماد إدارة موقفية ،كمناىج لئلدارة أكثر مواكبة ١تتغَتات العصر الواردة يف ىذا 

ا١تبحث ال تعٍت حصر األسباب كالدكاعل العتماد ىذا الشكل من اإلدارة يف ا١تؤسسات اإلدارية 

اٟتديثة يف ا١تذكورة سلفا ، كإ٪تا تشكل ا١تخاطر كالتحديات األبرز  ،كاألكثر احتمالية للحدكث 

. ،كاألخطر كاألكثر إضرارا يف حالة حدكثها 

كتشًتؾ عناصر التهديد يف البيئة اٟتالية ،بأهنا ٥تاطر كهتديدات غَت ٤تددة ا١تعادل ،كموحدة 

األشكاؿ كا١تنابع كالشدة ا١تتوقعة ٢تا ،كما أهنا ٥تاطر ٖتث يف بيئة تسيَت يوما بعد يـو إذل ٕتاكز 

اٟتدكد ك٥تتلف اجملاالت كاآلفاؽ ،فتكنولوجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ كالتطور النوعل الذم مسها يف 

السنوات األخَتة ،كاالنتشار غَت ا١تسبوؽ ٢تذه التكنولوجيات يف ٥تتلف األكساط جعل الناس 

كىو ما ٮتلق ٥تاطر شىت كمتعددة األشكاؿ (2)كالدكؿ كا٢تيئات مرتبطة أكثر من أم كقت مضى

 .  كا١تستويات 

 

 

 

                                                 

 ابريل 09 ليـو الثبلثاء -http://www.ennaharonline.com/ar/national/155418 :  يومية جزائريةجريدة النهار اٞتديد ،(1 ) 
2013  

 

   منتصف حسب ا١توقع ا١تهتم باالنًتنت كالعادل  مستعمل 2,405,518,376 مليار نسمة كبالضبط 2.5 من أكثربلغ مستعملل االنًتنت ( 2)

http://www.internetworldstats.com/stats.htm(14-02-2013) 

http://www.ennaharonline.com/ar/national/155418-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%B6%D8%AD%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9.html#ixzz2PzSs34rY
http://www.internetworldstats.com/stats.htm
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 مظاىر االىتمام باإلدارة الموقفية في المنظمات الحديثة  : المبحث الثاني

      ازدادت كتَتة االىتماـ باإلدارة ا١توقفية كنهج فّعاؿ يف التسيَت يف ٥تتلف ا١تنظمات العامة كا٠تاصة كحىت 

الدكؿ على اختبلؼ مواقعها كتصنيفاهتا بوتَتة متزايدة لدكاعل موضوعية كلدكاعل مفركضة من معطيات البيئة 

. ا١توسومة باٟتركية الزائدة كزيادة شبكات التأثَت كالتأثر على مستويات عديدة 

 

 

مظاىر االىتمام باإلدارة الموقفية في المنظمات العامة    :   المطلب األول 

إف الدكلة العصرية تنهض ٔتختلف الوظائف السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية من خبلؿ        

اإلدارة اٟتكومية ا١تتمثلة يف مؤسساهتا السياسية كالتشريعية كالقضائية كالتنفيذية ،من ىنا تربز اٟتقيقة اٞتوىرية 

كىل أف الّسمة ا١تبلزمة كا١تمّيزة للدكلة اٟتديثة أهنا دكلة مؤسسات بالقدر الذم أصبح فيو بناء الدكلة كتأصيل 

 ،كاف كانت   (1 )سبل النمو كالتجديد اٟتضارم فيها يعتمد اعتمادا أساسيا على كفاءة كفعالية مؤسساهتا

الدكؿ اٟتديثة ىل دكؿ مؤسسات حيث تسود ا١تؤسسات كاإلدارات  العامة يف ٥تتلف ا١تستويات ا١تركزية 

كالية كا١ترفقية ، كيف ظل تكنولوجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ اٟتديثة ،كزيادة انتشار ٥تتلف شبكات كركابط ىذه 

ا١تؤسسات بالبيئة ،باإلضافة إذل العو١تة كظاىرة متعددة اٞتوانب أصبح كجودىا كتأثَتىا كاقع ملموس على 

٥تتلف ا١تنّظمات يف ٥تتلف ا١تستويات، ىذا األمر أكجد تأثَتات متزايدة على ا١تنّظمات العامة ، فمن 

اإلضرابات العمالية إذل ا١تخاطر ا١تعلوماتية كتأثَت ا١تنافسة كالقرصنة ك٥تاطر دل تكن موجودة بنفس الّشكل 

كالّشدة يف السابق ،كمن أمثلة اإلدارة ا١توقفية يف ا١تنظمات العامة اللجاف ا١تشكلة للتفاكض مع العماؿ كإ٬تاد 

                                                 

 9،ص(2000 ،الدار الثقافية للنشر:مصر) حسن ابشر الطيب ،الدكلة العصرية دكلة مؤسسات ،  (1) 
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حل ١تشاكل ا١تنظمة ككذا ٥تتلف ا٢تياكل ا١تستحدثة للتعامل مع مواقف غَت عادية تعًتض ا١تنظمات اإلدارية 

،باإلضافة إذل فرؽ كٞتاف إدارة األزمات كالكوارث يف ىاتو ا١تؤسسات ،اليت يتم اللجوء إذل تشكيلها ظرفيا 

 . كلما كاف ىناؾ داع موضوعل لذلك

 كما أف أفواج العمل ا١تستحدثة للّتأقلم مع متغَّتات البيئة كخاصة ا١تنافسة كالتطّور التكنولوجل تدخل يف ىذا 

ا١تنحى،مثل األقساـ ا١تكلفة برقمنة ا١تعلومات ككضع الشبكات ،كتطوير الربامج ا١تعلوماتية كتقنيات األمن 

ا١تعلومايت  

    تسمح اإلدارة ا١توقفية يف ا١تنظمات العامة ٔتواكبة العصر كٖتسُت ا٠تدمة العمومية كٖتقيق استقرار ا١تنظمة 

توظيف كاٟتفاظ على مصاٟتها كعلى عمبلئها يف األكقات العصيبة ،  كمنو أصبحت ا١تنظمات تسعى إذل 

،إال أف كجود كالذم قد ال يتمكن من العمل يف األكقات التقليدية, كاالحتفاظ بفريق العمل ذم الكفاءة

 .ضركرم كال ٯتكن االستغناء عنو يف األكضاع االستثنائية ا١تتسمة بأعلى درجات ا١تخاطرة كالقلق كالًتقب 

ركنة يف تكييف بعض ٪تاذج العمل كفقان للظركؼ اليت ٯتر هبا ا١توظفوف  ادلٖتقيق تكافؤ الفرص، باإلضافة إذل - 

كتطوير الكفاءات كا١تهارات ألعضاء فريق اإلدارة – خاصة عندما يواجهوف بعض الفًتات كا١تواقف  العصيبة 

 .كاالستفادة من مهارة كخربة  ا١توظفُت بعد انقطاعهم يف التدريب ،

 إف العمل بالطريقة ا١ترنة يف اإلدارة ٬تعل االستقرار كالكفاءة ا٠تاصة باإلدارة تكوف يف مستول    

،فاٟتمائية ا١تطلقة اليت تلقاىا ا١تنظمات اإلدارية من طرؼ الدكلة ،كالبيئة ا١تغلقة للعمل ،ك٤تدكدية أفضل

اخل،كل ىذه العناصر أصبحت نسبية يف ظل بيئة العو١تة ا١تفتوحة كاليت تنفتح يوما ...مستويات التأثَت كالتأثّر 

 . بعد أخر بزيادة الشبكات كازدياد كسائل االتصاالت كا١تواصبلت كالفواعل  ك٣تاالت التأثَت كالتأثر

 



أ 

 
 

 

102 

مظاىر االىتمام باإلدارة الموقفية في المنظمات الخاصة :   المطلب الثاني 

ا١تنظمات ا٠تاصة غالبا ما تكوف مؤسسات إنتاجية أك خدماتية ،اقتصادية ، ىدفها ٖتقيق األرباح كترقية        

كتسعى ىذه ا١تنظمات .نشاطها كتوسيع أفاقها يف ٣تاالت إنتاجية ٥تتلفة ، كيف مستويات أكسع إقليميا كدكليا 

، كخطر   aléasلتحقيق أىدافها بكل ما أكتيت من قوة كٕتاكز عقبات البيئة ا١تتحركة كا١تخاطر اتملة 

مُت أا١تنافسة ا١تفركضة من شركات كمؤسسات أخرل يف نفس اجملاؿ ، باإلضافة إذل ا١تخاطر ا١ترتبطة باألمن ك ت

 كخاصة منها الشركات الصناعية كالتجارية كاليت تستثمر يف اخل  فا١تنظمات ا٠تاصة ...الشركات كا١تؤسسات

أصبحت ٢تا اسًتاتيجيات كسياسات تأخذ بعُت االعتبار عنصر شىت اجملاالت االقتصادية ا١تدرّة لؤلرباح 

 مع ا١تتغَّتات adaptation، كفعالية الشركات كا١تؤسسات أصبحت مقًتنة بقدرهتا على التأقلم 'ا١تخاطرة '

مُت ، السياسات اإلشهارية كاالستثمار أا١ترتبطة بالتكنولوجية كا١تنافسة ،كا١تيوالت االستهبلكية، ا١تنافسة ، الت

على ككاضحة ا١تعادل ، كبالتارل فهذه ا١تؤسسات تكوف دائما سياسيا كامنيا يف بيئات ليست دائما مستقرا 

كمواصفاتو ،باإلضافة إذل الذم تقدمو  قادرة على إعادة ضبط ىيكلها كأىدافها كأشكاؿ ا١تنتج استعداد ك

كلما اقتضت الضركرة ذلك ، كرأت  أف ذلك يساعد على تأقلمها مع البيئة كعناصرىا الكمّية اليت تنتج منو  

. ا١تتجددة 

كمن األمثلة عن اإلدارة ا١توقفية ما شهدتو شركة بريتيش بيًتكليـو غداة التسرب النفطل الذم مس إحدل      

 يف كل مرة إذل غلق أ ، ككذا شركات السيارات اليت تلج2010منصاهتا العائمة يف خليج ا١تكسيك سنة 

،مسّببة أكركبا مصانع ٢تا يف أغلقت، “اكبل“ك” فورد“ك” بيجو“شركات سيارات  :مثبل)كحدات إنتاجية 

،كىل شكل من أشكاؿ التأقلم ٢تاتو الشركات مع   (1 )( العماؿ ا١تسرحُت أالؼموجات من  الغضب قادىا 

                                                 

 http://arabic.euronews.com/tag/opel/( 08-11-2012)ا١توقع االلكًتكين لقناة اكركنيوز  ،  (1)

http://arabic.euronews.com/tag/opel/
http://arabic.euronews.com/tag/opel/
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ارتفاع تكاليف اإلنتاج ،كتضاؤؿ فرص الًتكيج للمنتوج على نطاؽ كاسع :معطيات البيئة كبشكل خاص 

،بظهور منافسُت جدد ٢تم ميزة تنافسية أفضل ،خاصة من الشركات الصاعدة اليت تركز نشاطاهتا يف دكؿ 

، أك ٖتويل أماكن كأقاليم حيث اليد العاملة رخيصة كا١تادة األكلية بأسعار تنافسية كفرص تركيج ا١تنتوج أفضل 

اإلنتاج أك مواصفات السلع ا١تنتجة حسب متطلبات البيئة دكف اإلضرار ٔتصاحل ا١تؤسسة كخاصة الربح 

 تلجا إذل ىذه اآلليات للتأقلم مع البيئة ،ككل الشركات الصناعية ٢تا ىدؼ ككذلك شركات التعدين كا١تناجم.

رْتل تسعى دائما الستغبلؿ معطيات البيئة لتحقيق ىذه الغاية ،باستعماؿ كل اآلليات سواء التكّيف ا٢تيكلل 

اخل    ....أك التكّيف الوظيفل ك٣تاؿ رسم كٖتقيق األىداؼ 

كٯتكن .هتدؼ البساطة إذل التخلص من التعقيد الذم ٬تعل إدارة ا١تنظمات أكثر تكلفة كاقّل سرعة '     

ٖتقيق ذلك من خبلؿ تقسيم العمل إذل كحدات صغَتة تتمّتع باالستقبللية ٦تا يقّلل اٟتاجة إذل إدارة مركزية 

ك٬تب على ا١تنظمات الًتكيز على ما ٭تقق ٢تا ميزة تنافسية كالتخلص من األنشطة اليت ٖتقق عائدا ىامشيا ٦تا .

. ٬تعل ا١تنظمات أكثر بساطة كتركيزا 

منذ الثورة الصناعية أصبحت الشركات اكرب حجما كأكثر تنوعا حىت تستفيد من ميزة كفورات اٟتجم       

ف كفورات اٟتجم تعمل على توزيع التكاليف إمن الناحية النظرية ،ؼ.كاالحتكار كزيادة حّصتها يف السوؽ 

كالشك يف أف حصة السوؽ الكبَتة تؤدم إذل .الثابتة على اإلنتاج الكبَت ٦تا يقلل من تكلفة الوحدة ا١تنتجة 

إال أف كثَتا من البلعبُت الصغار حّققوا أرباحا تربوا على تلك اليت حققها الكبار .زيادة القدرة التنافسية 

برل تعاين من الًتىل كالسمنة الزائدة ٦تا حد من قدرهتا على ٖتقيق التوازف ؾكيرجع ذلك إذل أف الشركات اؿ.

بُت العرض كالطلب ،باإلضافة إذل التكلفة اإلضافية للتعقيد اليت تتزايد ٔتتوالية ىندسية مع كرب اٟتجم متخطية 
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،كما أف الكثَت من الشركات أصبحت تنقل أنشطتها إذل الدكؿ حيث تكوف تكلفة (1("ميزة كفورات اٟتجم

 ة١تيزااإلنتاج األقل كخاصة حيث أجور العماؿ رخيصة كا١تادة األكلية بثمن اقل ،لتضخيم أرباحها كٖتقيق 

 قبل من ١تستعملة اتلك من فعالية كثر أةجديد ؽطر ؼكتشا اذل إ١تؤسسةا  توصل دٔتجر تنشأاليت  لتنافسيةا

 اعبد إعملية اثحد إدٔتجر خر أٔتعٌت ،نيااميد ؼكتشاال ااىذ ٕتسيد ىاكر ٔتقد فيكو حيث.١تنافسُتا

 : التالية من خبلؿ ا٠تصائص لتنافسية ة ا١تيزاكتظهر . الواسع  ٔتفهومو

  ليس ك لطويل ال١تد اعلى لسبق ا١تؤسسة اٖتقق أف ٔتعٌت مةامستد ك ةمستمر فتكوأف . 1

. فقط لقصَت ال١تد اعلى

 ك  ٥تتلفة منية زاتفًت يف نتهارمقا أك با١تنافسُت نةرمقا بالنسبية تتسم لتنافسية اات١تيزإف ا. 2

. لتحقيق اصعب مطلق رطا إيف ات١تيز افهم ٕتعل لصفة اىذه

 ١تؤسسة ااردمو ك راتقد ك جهة من جيةر٠تا البيئة اتمعطيا فق كدةمتجد فتكوأف . 3

. لخر أجهة من خليةالدا

 راتعتبا افق كيسر ك بسهولة لبأخر تنافسية اتميز ؿحبل إٯتكن ٔتعٌت مرنة فتكوأف . 4

 .لخرأ جهة من ١تؤسسة ااراتجد ك راتقد ك اردمو رتطو أك جيةر٠تا البيئة ايف ٟتاصلة ااتلتغَّتا

 ١تديُت ا يف ٖتقيقها ١تؤسسة اتريد ليت النتائج ك ااؼألىد امع لتنافسية اات١تيز اىذه استخداـ يتناسبأف . 5

 (2)لبعيد ك القصَتا

                                                 
: ، تلخٌص لكتاب 7،ص )  1997edara.comالشركة العربٌة لإلعالم العلمً ،ماي :القاهرة (،خالصات ،مجلة مصرٌة   ، ”اإلدارة بدون إدارة”(1)

Richard Koch & Ian Godden. Managing without Management , Nicholas Breakley, 1996. 
 

. 

 309ص .(2009دار كائل للنشر،:األردف ) ،منظور متكامل–اإلدارة اإلسًتاتيجية ر ٤تمد منصور الغاليب،كائل ٤تمد صبحل إدريس، هطا(2)
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كمن ىنا ٧تد أف اكرب ا١تصانع كالوحدات اإلنتاجية للشركات ا١تتعددة اٞتنسيات موجودة يف دكؿ ال تفرض 

ضرائب أكثر،كالعامل ال يتقاضى أجرة كبَتة جدا مع كجود حد ادين من االستقرار االجتماعل كالسياسل 

لتقليل ٥تاطر ا٠تسارة ،كغالبا ما تكوف دكؿ مثل الصُت كدكؿ جنوب شرؽ آسيا كالربازيل كالكثَت من الدكؿ 

. أماكن تتوفر فيها ىاتو العناصر اليت ٕتعل من ا١تنتج اقل تكلفة كبالتارل تكوف فرص ربح الشركات اكرب

 

 

 غير الحكوميةمنظمات المظاىر االىتمام باإلدارة الموقفية في :    المطلب الثالث 

ينّظمها مواطنوف على أساس ، ٣تموعات طوعية ال تستهدؼ الرّبح  ىل ا١تنظمات غَت اٟتكومية           

كيتمحور عملها حوؿ مهاـ معّينة كيقودىا أشخاص ذكك اىتمامات مشًتكة، كىل .  أك دكرلكطٍت٤تلل أك 

 ا١تواطنُت، كترصد انشغاالتتؤدم طائفة متنوعة من ا٠تدمات كالوظائف اإلنسانية، كتطلع اٟتكومات على 

كىل توّفر التحليبلت كا٠تربات كتعمل ٔتثابة . السياسات كتشّجع ا١تشاركة السياسية على ا١تستول اجملتمعل

تتنوّع ا١تنظمات الدكلية غَت . آليات لئلنذار ا١تبّكر، فضبل عن مساعدهتا يف رصد كتنفيذ االتفاقات الدكلية

اٟتكومية ْتسب طريقة التجنيد اليت تنتهجها، ففل حُت يقـو البعض منها بالتجنيد ا١تباشر لؤلفراد، يتشكل 

البعض اآلخر يف اٖتاد فيدرارل ٬تمع اٖتادات كطنية، ٖتتفظ باستقبل٢تا الذايت، ك تتنوع ا١تنظمات من حيث 

شكلها اإلدارم بُت مركزم ك ال مركزم، ففل حُت يتمتع األعضاء يف التنظيمات الفدرالية البلمركزية بكثَت من 

اٟترية يف التحرؾ ك ا١تبادرة، يرتبط األعضاء يف التنظيمات ا١تركزية بصفة مباشرة باألجهزة ا١تركزية ك ال تكوف ٢تم 

. (1)تلك اٟترية ا١تعطاة يف الشكل األكؿ

                                                                                                                                                             
 

. 391، ص (1986، 1دار ا١تستقبل العريب، طبعة: القاىرة )،ترٚتة حسن نافعة، سوسيولوجيا العبلقات الدكليةمرساؿ مارؿ، (1)
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بتنوع قطاعات النشاط، تتنوع ا١تنظمات الدكلية غَت اٟتكومية يف أىدافها ٔتا يغطل ىذه القطاعات، 

ذات طابع إنساين، أعماؿ فيكتفل البعض باالقتصار على ٛتاية أعضائها، ك يهدؼ البعض اآلخر إذل ٖتقيق 

ترل منظمة األمم ك . (1)يف حُت ترّكز أخرل على إيديولوجيات تسعى من خبلؿ نشاطها إذل تغيَت العادل 

يتمحور حوؿ مسائل ٤تّددة من قبيل حقوؽ اإلنساف أك البيئة أك  عمل بعض ىذه ا١تنّظماتا١تتحدة أف 

كٗتتلف عبلقاهتا با١تكاتب كالوكاالت التابعة ١تنظومة األمم ا١تتحدة باختبلؼ أىدافها كمكاهنا . الصحة

 األصل ا٠تاص لتأسيسها ؛ ا٢تدؼ غَت الرْتل لنشاطها ؛ االستقبللية : ك٢تذه ا١تنظمات خصائص.(2)ككاليتها

 .ا١تالية ؛ ذات مصلحة عامة

كتشّكل  منظمات اجملتمع ا١تدين  كا١تنظمات غَت حكومية  مًتادفات ١تسمى كاحد ىو منظمات         

 .مستقلة ىدفها ليس با٢تدؼ الرْتل مثلما رأيناه يف ا١تنظمات ا٠تاصة ا١تذكورة سابقا 

 بشكل كبَت منذ هناية اٟترب العا١تية الثانية ،  كا١تنظمات غَت اٟتكومية تطورت منظمات اجملتمع ا١تدين       

، كآخذا أشكاال ٥تتلفة  (٣تتمع مدين ٤تلل ، ك٣تتمع مدين عا١تل )كأصبحت ٢تا كجود يف مستويات متعددة 

من النقابات كاالٖتادات ا١تهنية ، إذل ٚتاعات الضغط إذل منظمات اإلغاثة كاإلسعاؼ كمنظمات ٛتاية 

حقوؽ اإلنساف، ككل ا١تنظمات ا١توصوفة بأهنا غَت حكومية  ، كال ٗتلو الدكؿ اٟتديثة ككذا اجملتمعات من 

كادكار متزايدة ٢تذه ا١تؤسسات مؤسسات اجملتمع ا١تدين، ذلك أف ىناؾ توجهات متزايدة إذل مأسسة اجملتمعات 

. يف تأطَت اجملتمع كتنظيمو كمساعدة السلطات العمومية يف توفَت ا٠تدمة العمومية 

                                                                                                                                                             

 
 292 ،ص ا١ترجع نفسومرساؿ مارؿ  ،(1)

 ا١تنظمات غَت اٟتكومية كإدارة شؤكف اإلعبلـ  ا١تتحدة ، األمم(  2) 
   http://www.un.org/arabic/NGO/brochure.htm( 15-02-2013) 

http://www.un.org/arabic/NGO/brochure.htm
http://www.un.org/arabic/NGO/brochure.htm


أ 

 
 

 

107 

         كما تطورت منظمات اجملتمع ا١تدين كأصبحت جزء ال يتجزأ من الدكؿ اٟتديثة يساىم بشكل فعاؿ 

يف ٖتقيق فوائد اقتصادية كاجتماعية كثقافية كسياسية ٚتة ،فبل ٯتكن تصّور دٯتقراطية حقيقية يف غياب 

منّظمات ناجعة للمجتمع ا١تدين ، كمادامت منظمات اجملتمع ا١تدين تعمل كغَتىا من ا١تنظمات يف البيئة 

اٟتركية ىاتو فهل ْتاجة باستمرار إلعادة النظر يف ىيكلها كبنيتها للتعامل اٞتّيد كالفعاؿ مع ٥تتلف معطيات 

 .البيئة اليت ليست سارة دكما 
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اإلدارة الموقفية في الدول الحديثة :  المبحث الثالث 

             ٗتتلف مظاىر االىتماـ باإلدارة ا١توقفية من دكلة إذل أخرل حسب االىتماـ باإلدارة بشكل عاـ ، 

اإلرادة السياسية كاإلدارية للوفاء بالتزامات اإلدارة مهما كانت الظركؼ ،كالسعل لتحقيق إدارة فعالة كتفاعلية 

مع ٤تيطها ، فهناؾ دكؿ اٗتذت ترسانة تشريعية كمؤسساتية مهمة للتعامل مع األحداث الطارئة ،باإلضافة إذل 

كجود ثقافة تنظيمية يف اإلدارات كثقافة يف اجملتمع تؤيد ىذا ا١تسار ، يف حُت أف ىناؾ دكؿ ال زالت متأخرة 

 يف ىذا اجملاؿ 

  

 

االىتمام الرسمي باإلدارة الموقفية : المطلب األول 

 ،كبدرجات متفاكتة يف ىذا االىتماـ ازداد االىتماـ الرٝتل با١تنظمات ا١توقفية يف ٥تتلف الدكؿ اٟتديثة       

،حسب اإلمكانيات ا١تادية كالبشرية كا١تالية  ا١تتاحة لكل دكلة كدرجة التحّديات كالتهديدات ا١توجودة 

كا١تخاطر اتملة،باإلضافة إذل مدل توّفر  اإلرادة السياسية إل٬تاد مثل ىذا االىتماـ ، ك كذا ا٠تربات السابقة 

، كىذا االىتماـ يًتاكح  بُت إ٬تاد  كزارة بأكملها لؤلكضاع الطارئة مثل حالة كالتجارب مع أكضاع صعبة 

ركسيا منذ بداية عقد التسعينات أكجدت كزارة للطوارئ موجودة إذل الوقت اٟتارل ،كاليت ٯتكن أف نرجعها كّرد 

فعل كتدارؾ ألكضاع كانت سائدة قبل ذلك كٕتارب سابقة خاصة إذا علمنا أف كارثة انفجار مفاعل تشرنوبيل 

كىل اٞتمهورية اليت  (1986كقع االنفجار سنة )النوكم يف أككرانيا دل ٯتض على حدكثو سول سنوات قليلة 

كانت تابعة لبلٖتاد السوفييت قبل تفّككو إذل منظمة الدكؿ ا١تستقلة مع بداية عقد التسعينات من القرف 

ا١تاضل، كبُت  دكؿ تعتمد منّظمات على أعلى مستول للغرض نفسو كخاصة منظمات الدفاع ا١تدين كاٟتماية 
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ا١تدنية ،كىل تقريبا كل الدكؿ يف العادل كاألقاليم ذات اٟتكم الذايت ،أك ا١تستقل نسبيا ،ككذا إنشاء مراكز 

أكادٯتية كتعليمية تقّدـ مناىج كطرؽ مبتكرة كجديدة للتعامل مع ا١تواقف ا١تستجدة  مثل دكلة اإلمارات العربية 

من طرؼ األحواؿ ا١تدنية " اإلدارة ا١توقفية"برنامج تنظيم   حيث  مت ا١تملكة العربية السعودية ا١تتحدة ككذا 

خبلؿ مراحل الربنامج،  .من مسئورل كمسئوالت األحواؿ ا١تدنية" 150- "ٔتحافظة جدة  كالذم شارؾ فيو 

شرحا مبسطا عن أىم النظريات اٟتديثة يف اإلدارة يف ضوء " اإلدارة ا١توقفية"تلقى ا١تشاركوف يف برنامج 

 .التغَتات العا١تية كاإلقليمية كالية كدكرىا يف صناعة اإلدارة اٞتديدة

كما تدربوا على تنمية ا١تهارات يف إدارة الظركؼ الٗتاذ القرار ا١تناسب يف الوقت ا١تناسب بواسطة األشخاص 

 ."اإلدارة ا١توقفية"ا١تناسبُت من خبلؿ عدة ٤تاكر أ٫تها النظرية ا١توقفية للقيادة كمنهجيات 

الذم تنظمو إدارة التطوير اإلدارم بوكالة كزارة الداخلية -ٕتدر اإلشارة ىنا إذل أف الربنامج التدرييب       

يأيت ضمن خطة تدريبية تشمل عدة مسارات تدريبية تستهدؼ ٚتيع الفئات الوظيفية للرفع - لؤلحواؿ ا١تدنية

 . .('1 )من أداء موظفل األحواؿ ا١تدنية كتنمية كفاءهتم يف ٚتيع ا١تهارات

   كاٞتزائر كعلى غرار الكثَت من الدكؿ تقـو بتدريبات كمناكرات دكرية خاصة بالنسبة للحماية ا١تدنية على 

طرؽ كاليات التصدم ١تختلف ا١تخاطر الكربل ،كاختبار مدل جاىزية اإلمكانيات كا١توارد ا١توجودة كا١توضوعة 

. قيد ا٠تدمة ،ككذا ا١تناىج كالتقنيات ا١تتبعة

    إف توفر اإلمكانيات ا١تالية كالبشرية كاإلدراؾ التاـ بتحديات العصر جعل من ىاتو الدكؿ تأخذ كل 

ٖتديات ا١تستقبل مأخذ اٞتد ، كبذلك تسعى إذل إجراء ا١تناكرات كالتدريبات كغرس ثقافة للتعامل مع ا٠تطر ، 

                                                 

 2013 فرباير http://www.bab.com/node/170435/ 13( المملكخ العرثُخ السعىدَخ )مىلع ثبة  (1)
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باإلضافة إذل إعداد الدراسات كالبحوث كتقدًن مقًتحات ٞتعل إدارة ا١تنظمات اإلدارية أكثر فعالية كقت 

 .حدكث الطوارئ

 

 

اإلدارة الموقفية في الدول الحديثة  جاالت م: المطلب الثاني 

       ٗتتلف اجملاالت اليت تتواجد هبا منظمات موقفية حسب اختبلؼ مصادر التهديد كالتحّدم كالقطاع 

الذم يستهدفو ،كغالبا ما تكوف القطاعات أكثر تأثرّا بالبيئة الدكلية ىل القطاعات أكثر اىتماما هبذا الشكل 

. من ا١تنظمات كخاصة القطاعات الصحية كقطاع البيئة كقطاع تكنولوجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ

ك مع سنوات . اكرب أصبح دكر اٟتكومة األمَتكية يف  الكثَت من القضايا البيئية يتزايد بشكل فمثبل '          

من خبلؿ كجهة النظر النفعية اليت  . مواقف اٞتمهور كذلك إتاه البيئة شهد ٖتوال كبَتا يف. 1970 ك 1960

كجود  اليت ظهرت خبلؿ ا١تراحل ا١تتطورة من جهة كمن أجل ٛتاية ٭تركها السعل  الستغبلؿ ا١توارد الطبيعية

- ىاتو ا١توارد الطبيعية الستخدامها يف التنمية اجملتمعية لقيمتها الذاتية كٖتوؿ القيم اجملتمعية اليت أصبحت أكثر

كاستعما٢تا   بزيادة  الطلب ا١تتزايد  على ا٠تدمات غَت ملموسةpost materialist-  ما بعد مادية

كازدادت االحتجاجات  .كأصبح اٟتفاظ على األراضل الضركرية لتحقيق ىذا ا٢تدؼ ضركرة ألغراض الًتفيو 

حيث   ا١تسَتات ا١تنّظمة  من قبل حركة اٟتقوؽ ا١تدنية أكثر إذل اٟتركة البيئية، نطاؽ امتدّ  كاالعتصامات، ك

كىنا، كاف ينظر إذل القطاع الصناعل ا٠تاص على انو عدّك . كانت تستخدـ للتأثَت على السياسات البيئية



أ 

 
 

 

111 

  اٟتكومة أىداؼ رّكز على ٖتقيق الذم تتبناه ىاتو اٟتركات مالنشاط. البيئة كصحة اإلنساف ٢تدؼ ٛتاية

 (1).' القيم البيئية من خبلؿ السياسات البيئيةكترسيخ

الدكؿ اٟتديثة ىل دكؿ مؤسسات ،كمع تشعب مناحل اٟتياة كازدياد حاجيات ا١تواطنُت ١تختلف ا٠تدمات 

إف . أصبح ىنالك تواجد لئلدارة العامة كللمرفق العاـ يف كل ما يتصل ْتاجة ا١تواطنُت إذل ا٠تدمة العمومية 

ىذه الزيادة الكمية كالنوعية يف ا١تنظومة اإلدارية العامة ،كمع معطيات البيئة الديناميكية جعل من ا١تخاطر 

كالتهديدات كاألحداث الفجائية أمر ٭تدث بشكل كبَت ،كمنو ال ٯتكن حصر ٣تاؿ لئلدارة ا١توقفية يف قطاع 

األمثلة اليت أكردناىا يف الفصل الثالث للبحث ليست على سبيل اٟتصر للمنظمات كاإلدارات ا١توقفية . كاحد

،فكل اإلدارات سواء كانت ٤تلية أك مركزية ،أك كانت مرفقية تعمل يف بيئتها اليت ىل بيئة مشًتكة مع تواجد 

 .تكنولوجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ كاليت ىل بيئة تتداخل مع البيئة الدكلية يف ظل العو١تة كأدكات العو١تة ا١تختلفة 

كىناؾ من ا١تخاطر كمن التهديدات اليت ٘تس أكثر من ٣تاؿ كأكثر من مستول من مستويات اإلدارة العامة 

،كبالتارل فالتهديد دل يعد نطاقو ٤تدد يف منظمة أك ٣تموعة ٤تدكدة من ا١تنظمات ،كمنو فاف ضركرة إ٬تاد 

.  آليات للتنسيق كالتعاكف بُت ٥تتلف اإلدارات العمومية

 

 

                                                      نماذج إلدارة موقفية تنتهجها الدول : المطلب الثالث 

تشكيل ىيئات إدارية ظرفية ٤تّددة بالزماف ، كظيفتها ٗتتلف ٪تاذج اإلدارة ا١توقفية يف الدكؿ اٟتديثة من     

إدارة األكضاع االستثنائية ،الّطوارئ ،الكوارث كاألزمات يف شكل ٞتاف كخبليا لؤلزمة أك الكارثة مرتبطة هباتو 

                                                 

)1( Encyclopedia of the U.S. Government and the Environment, Volume One: Essays and 
Entries A–I, Volume One: Essays and Entries A–I,2011,p22 
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اٟتاالت ككجودىا مربّر هبا حصرا ،أك تكييف ا١تنظمات كا١تؤسسات  القائمة لتتأقلم مع متغَّتات الّظرؼ 

،كجّل مؤّسسات كإدارات الدكؿ ٢تا ٥تّططات الّطوارئ أك خطط ١تواجهة الكوارث كاألزمات يتم اللجوء إليها 

عند الضركرة ،كما ٯتّيز ىذه ا١تخّططات ىو اعتمادىا يف ا١تقاـ األكؿ على إمكانيات كموارد ا١تنظمة ا١تادية منها 

إف التنظيم اٞتيد ىو التنظيم الذم ٯتتاز با١تركنة كالذم ٯتكن تعديلو بُت اٟتُت كاآلخر ،كاف إعداد   'كالبشرية ،

ا٢تيكل التنظيمل للمنظمة عملية مستمرة فاف أم تغيَت يف الظركؼ ايطة كالتكنولوجيا  أك األىداؼ لو اثر 

كىناؾ عدة كسائل كأساليب لتقييم ا٢تيكل  .على ا٢تيكل التنظيمل ٦تا يستدعل أحيانا إذل إعادة التنظيم

التنظيمل مثل ا١تدخل الشامل كمدخل ا١تقارنة كمدخل ا١تسائلة كغَتىا ،كقد تكشف ىذه ا١تداخل اٟتاجة إذل 

 ،فا١تنظمات ا١توقفية اليت تعتمدىا الدكؿ تتعدد أشكا٢تا كيف ٥تتلف ا١تستويات  (1)'إعادة التنظيم كليا أك جزئيا

يف االقتصاد كالسياسة كاألمن كاإلدارة ،يف بعض األحياف تكوف ىذه ا١تنظمات رٝتية ٤تددة ا١تعادل كا٢تيكل 

التنظيمل  كالتنظيمات ا٠تاصة هبا ،كيف أحياف أخرل قد تكوف سرّية أك ٦تّوىة  أك متغَّتة التنظيم كا٢تيكل 

 .كاألكلويات  لبلستجابة بكفاءة كيكوف التكّيف أفضل مع ا١توقف 

كتعترب بعض ا١تؤسسات ا١تكّلفة بالتصدم للتحّديات األمنية أىم ا٢تيئات اليت تلجأ إذل تنظيمات موقفية 

مثل،مؤسسة الشرطة ،بعض األسبلؾ األمنية خاصة اليت تتعامل مع قضايا معقدة مثل ا١تخدرات ،اٞترٯتة 

٥تطط التدخل كاإلنقاذ )،باإلضافة إذل ىيئات الدفاع ا١تدين كاٟتماية ا١تدنية ...ا١تنظمة ،مكافحة اإلرىاب 

orsec الوارد يف الفصل الثالث من البحث ،يورل أ٫تية قصول للحماية ا١تدنية عند إعبلف ا١تخطط مهما كاف 

. (مستواه يف ا١تؤسسة، البلدية، الوالية ،بُت الواليات ،أك كطٍت 

 

                                                 

 151،ص(2007دار اليازكرم للنشر ،:األردف) ،مبادئ كأصوؿ كعلم كفن–العملية اإلدارية ضرار العتييب كآخركف ، 1
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 :خالصة الفصل الثاني 

 سواء كانت عامة أك إليها ٕتد ا١تنظمات كا٢تيئات على اختبلؼ أحجامها ، كاختبلؼ ا١تستويات اليت تنتمل 

خاصة نفسها ٣تربة على التعامل مع البيئة با٬تابياهتا كسلبياهتا ،ك٥تاطرىا ، كلذلك تلجأ ىذه ا١تنظمات إذل 

اعتماد  أ٪تاط إدارية أكثر فعالية ك٧تاعة  تأخذ بعُت االعتبار ىذه اٟتركية للبيئة ، كٗتتلف أسباب اعتماد 

: اإلدارة ا١توقفية باختبلؼ ا١تواقف اليت ٘تيز البيئة اليت تعمل فيها كل منظمة إدارية ،كاىم ىذه األسباب 

 العو١تة ك٥تاطرىا  -

 الكوارث الطبيعية  -

 الكوارث التكنولوجية  -

 التهديدات اإلرىابية  -

. الفشل الذريع يف ٣تاؿ الوقاية كمنع حدكث ا١تخاطر كاألزمات كالكوارث ، ىذا إذليضاؼ 

،كال ا١تنظمات ا٠تاصة ،كال ا١تنظمات العامة ،كال -منّظمة ا١تنظمات  باعتبارىا –كال ٗتتلف الدكلة 

فلكّل منظمة ٥تاطرىا ، منافسيها كبيئة صعبة ٖتمل . منّظمات اجملتمع ا١تدين الية كالعا١تية يف ىذا اجملاؿ 

  . ملحة كبالتارل انتهاج اإلدارة ا١توقفية ضركرة. مستجّدات ليست سارّة كمرغوب فيها دائما 

 ٭تقق أفٗتتلف درجة اىتماـ كتعامل الدكؿ كا١تنظمات مع ىذا األمر ، فهناؾ من تعتمد كل ما من شانو 

.   ، كىناؾ منظمات كدكؿ دل هتتم باألمر بنفس الدرجة كاأل٫تية (مؤسساتيا ، ماديا كغَت ماديا )ىذا األمر 
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:     الفصل الثالث
 

 

 

 

 تطور اإلدارة العمومية في الجزائر  نشأة و:المبحث األول          

 المخطط الوطني لتنظيم التدخالت مثال اإلدارة الموقفية  :الثاني المبحث             

لجنة متابعة ومكافحة أنفلونزا الطيور مثال اإلدارة الموقفية  :الثالثالمبحث            

  فعالية اإلدارة الموقفية في اإلدارة العمومية الجزائرية  :الرابعالمبحث            
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: تمهيد 

جويلية 05 استقبلؿ اٞتزائر يف مع نشأت  حديثة النشأة ،اإلدارة العمومية اٞتزائرية  ىل إدارة فتّية     

 132العامة طيلة  بعد أف كاف العنصر الفرنسل يسيطر تشريعيا كتنظيميا ككظيفيا على أعماؿ اإلدارة 1962

سنة من االستدمار الذم تعّمد ٕتهيل كتفقَت كإبادة كاسعة للشعب اٞتزائرم ،بدليل انو بعد االستقبلؿ كانت 

نسبة األّمية مرتفعة جدا كدل يتم تعويض العنصر الفرنسل يف اإلدارات العمومية،عند مغادرهتم إيّاىا  كتسيَت 

 .ا١ترفق العاـ آنذاؾ بسهولة 

تتميز اإلدارة العمومية اٞتزائرية ٔتجموعة من ا٠تصائص ،سواء كانت مؤسسات مركزية أك ٤تلية أك مرفقية ،مع 

 . كجود جهود لتطوير كترقية اإلدارة العامة خاصة يف السنوات األخَتة 

التدخل مبلئمة كعنواف البحث ،مت اختيار من بُت اإلدارة العمومية اٞتزائرية حالة  ٥تّطط تنظيم            

 لدكاعل موضوعية مرتبطة بكوف أىم الفواعل فيو تابعة لئلدارة العمومية كخاصة  le plan orsecاإلنقاذ،ك

 كىو حالة لتنظيم موقفل ظريف ك٣تلس الوزراء كمؤسسة اٟتماية ا١تدنية من بلديات ككاليات اٞتماعات الية 

، مرتبط بأسباب إعبلنو، ككظيفتو األساسية ىل إدارة ٥تّلفات الكارثة أك ا٠تطر الكبَت الذم أكجد من أجلو 

ٞتنة متابعة كمكافحة أنفلونزا الطيور كحالة الستجابة الدكلة لوباء انتشر بشكل أكحل مثاؿ ثاف ؿباإلضافة إذل 

 من خبلؿ تفعيل ٥تتلف ا٢تيئات التابعة  يف السنوات القليلة ا١تاضية  على ا١تستول العا١تل كاللانو هتديد كبَت

 اخل ...للدكلة ،كتعبئة شىت الوسائل ١تكافحة ا١ترض

      إف اختيارنا للمثالُت السابقُت نابع  من كوف التنظيم ا١تشّكل يف اٟتالتُت ىو تنظيم مؤّقت،ا٢تدؼ منو 

إدارة الّظرؼ الطّارئ بأحسن كيفية ،بتعبئة كتسخَت كل ا١توارد ا١تتاحة بالّسرعة ا١ترجّوة كإدارة كل مظاىر القلق 

 .كا٠توؼ كالًتّقب الناجم عن ٥تلّفات اٟتدث كتداعياتو 
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: نتناكؿ الفصل من خبلؿ ا١تباحث التالية

 تطور اإلدارة العمومية يف اٞتزائر  نشأة ك:ا١تبحث األكؿ 

 ا١تخطط الوطٍت لتنظيم التدخبلت مثاؿ اإلدارة ا١توقفية  :الثاين ا١تبحث 

ٞتنة متابعة كمكافحة أنفلونزا الطيور مثاؿ اإلدارة ا١توقفية  :الثالثا١تبحث 

  فعالية اإلدارة ا١توقفية يف اإلدارة العمومية اٞتزائرية  :الرابعا١تبحث 

 

  

 

تشكيل و تطور اإلدارة العمومية في الجزائر  : المبحث األول

 اإلدارة العمومية اٟتديثة  اٞتزائرية غداة استقبلؿ اٞتزائر متأثرة بالسياقات الزمانية آنذاؾ كباإلدارة ظهرت       

االستعمارية اليت كانت موجودة آنذاؾ ، بالرغم من تواجد إدارات قبل االستعمار سواء يف تنظيم ا١تقاطعات ، 

 تعٌت اٟتالة ا١تدنية كيف ٣تاؿ العقود كا١تواثيق ككذا التقاضل  كقد بقيت بعضها حىت أثناء الفًتة االستعمارية

بشؤكف اٞتزائريُت ا١تسلمُت ، ٖتّرر كثائقها باللغة العربية حىت كاف كانت ٤تدكدة ك٤تاصرة  من طرؼ االستعمار 

كرثت اإلدارة العامة يف اٞتزائر ، بعد ا٢تجرة اٞتماعية لئلطارات كقد  .  الفرنسل مقارنة باإلدارة الفرنسية 

األكركبية، العديد من ا١تشاكل االجتماعية كالثقافية كاألمراض كالفقر كاٞتهل كاألمية كالبطالة نتيجة السياسة 

كمنو كانت الدعامات األساسية يف بناء الدكلة اٞتزائرية ١تا بعد االستقبلؿ ٘تثلت يف التوجو . اإلستدمارية

كرغم أف اٞتزائر حققت استقبل٢تا السياسل إال أهنا دل ٖتققو إداريان،   االشًتاكل البلمركزم كالتوازف اٞتهوم،

ىذه اإلدارة مشاكل كثَتة منها انعداـ اإلطارات البّلزمة  حيث بقيت تابعةن للمنظومة اإلدارية الفرنسية، فورثت
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الذين كانوا يشغلوف الوظائف اإلدارية فراغ يف ٥تتلف   القادرة على تسيَت الببلد، فيما سّبب خركج ا١تعّمرين

 .اإلدارات

      كلتجاكز ىذه الوضعية، عمدت السلطات العامة إذل اٗتاذ ٚتلة من اإلجراءات على مستول التأطَت 

 من  ٤تطات يف تطّورىا سواء شهدتومن خبلؿ ما كالتنظيم اإلدارم الل كالتشريع يف إتاه اإلصبلح اإلدارم 

يف ٣تاؿ التشريع أك ٣تاؿ تطور حجمها كأدائها كالزالت إذل يومنا ىذا ، كنظرا أل٫تية اإلدارة العامة يف الدكلة 

نو مت إعطائها أ٫تية بالغة من خبلؿ التشريعات كالتنظيمات ا١تختلفة ، ككذا من حيث توفَت ٥تتلف الوسائل إؼ

ا١تادية كالبشرية لعملها ف سواء كانت إدارات مركزية ،إدارات ٤تلية أك إدارات مرفقيو  

 

 

      العمومية الجزائريةاإلدارة وتطور نشأة:   المطلب األول  

 كجدت نفسها يف كضعية اجتماعية ،اقتصادية كسياسية صعبة 1962 جويلية 05باستقبلؿ اٞتزائر يف   

 با١تائة من الشعب اٞتزائرم 80ككذلك يف ٣تاؿ تسيَت ا١تؤسسات كا١ترافق العمومية ذلك أف نسبة أكثر من 

آنذاؾ كاف يعاين من األمية ،غياب اإلطارات كذكم الدرجات العلمية العليا نتيجة للسياسة اإلقصائية 

كالتهميشية كالتجهيلية للسلطات الفرنسية اإلستدمارية ، كسيطرة ا١تعمرين على كل اإلدارات ، يف ىذه 

اإلمكانيات ا١تادية كالبشرية ٤تدكدة جدا ،ككاف البد من " ،حيثالظركؼ كانت البداية األكذل لئلدارة اٞتزائرية

اٗتاذ بعض اإلجراءات العاجلة إلدخاؿ شلء من التحسُت على األحواؿ البلدية ،مثبل ما قامت السلطة يف 

 بلدية هبدؼ تقليص حاجياهتا ا١تادية كالبشرية 676 إذل 1485 بتخفيض عدد البلديات من 1963سنة 
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،فعند االستقبلؿ كيف السنوات  ،(1)"  جديدةت،كحّلت ا١تندكبيات ا٠تاصة القائمة آنذاؾ كاستبدلت ٔتندكبيا

األكذل دل يكن ىناؾ ال ا١تورد البشرم ا١تؤىل لتسيَت ىاتو ا١ترافق الية ،كال حىت اإلمكانيات ا١تادية كا١تالية 

لذلك ،فكاف دمج بعض البلديات ببعضها ىو اٟتل ا١تتاح لتجاكز الصعوبات ا١تطركحة يف ذلك الظرؼ، كحىت 

القانوف مت اإلبقاء على القانوف ا١توركث على الفرنسيُت إال ما يتعارض مع أىداؼ االستقبلؿ كا١تصلحة 

 .اٞتزائرية  

من خبلؿ ٥تتلف       لكن بعد سنوات ازدادت ٣تهودات الدكلة يف ٣تاؿ إصبلح اإلدارة العامة كا١ترفق العاـ 

 حيث كاف صدكر أكؿ قانوف   كقطاع اإلدارة العامة اٞتهود اإلصبلحية كخاصة يف قطاع الوظيف العمومل

 ، ككذا أّكؿ قانوف للوالية كا١تيثاؽ 1967 مث أّكؿ قانوف البلدية كميثاؽ البلدية 1966للوظيفة العامة عاـ 

 ،لتلل ذلك ٤تطّات أخرل يف ٣تاؿ 1964 كميثاؽ اٞتزائر 1963،كقبل ذلك دستور 1969ا٠تاص هبا 

إصبلح اإلدارة ،سواء بتبٍت تقسيمات إدارية جديدة أك ٖتيُت القوانُت كالتشريعات ا١ترتبطة باإلدارة كالوظيفة 

القانوف األخَت ا٠تاص بالوظيفة العامة  كما 2006 تعديل  قانوف الوظيفة العامة  ، ك يف 1985العامة ،يف

 ليتأقلم مع التغَّتات اٟتادثة على البيئة اصة بكل سلك كظيفل على حدا تفرّع عنو من نصوص تطبيقية كاخل

  عقد كمع انتهاج  اٞتزائر إذل غاية هناية.  الوطنية كالّدكلية كعلى سوؽ الشغل يف ظل التعددية كاالنفتاح

الثمانينات من القرف ا١تاضل الّنهج االشًتاكل كاف القطاع العمومل يشّكل الركيزة األساسية لبلقتصاد الوطٍت 

، ألف حىت القطاعات سواء من حيث التنظيم أك حجم ا١تشتغلُت يف القطاع من العدد اإلٚتارل للعماؿ

غلبية يف القطاع االقتصادم  األ ، كال يزاؿ القطاع العاـ يشّكلاالقتصادية اإلنتاجية كانت تابعة للقطاع العاـ 

 قطاع الوظيفة العامة أك ا١تؤسسات الوطنية ذات الطابع الصناعل كالتجارم  نتيجة من خبلؿ ما ٯتثلو سواء 

                                                 

 89،ص(2010ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية ،:اٞتزائر) ،ا١تؤسسات السياسية كالقانوف الدستورم يف اٞتزائر من االستقبلؿ إذل اليـوصاحل بلحاج ، (1 )
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ككذا ٕتربة اٞتزائر يف اجملاؿ .لعوامل ٥تتلفة لعّل أبرزىا غياب قطاع اقتصادم خاص جّدم كفّعاؿ كتنافسل كقوم

 ك١تا كاف استقرار الدكلة .االشًتاكل جعل من القطاع العاـ ذك قيمة رمزية كيناؿ دكما الرعاية من طرؼ الدكلة

ف ىناؾ ٣تهودات كخطوات يف ٣تاؿ إصبلح الوظيفة إمن استقرار ا١تؤسسات العمومية كا١توظّفُت العاّمُت ؼ

باعتماد قانوف جديد للوظيفة  2006منذ أخذت طابعا شامبل كموسعا لكل القطاعات اليت يشملها العامة 

، من خبلؿ إصدار القوانُت األساسية ١تختلف األسبلؾ   مستمرّة  اجملهودات كالتعديبلت كالزالتالعامة 

٥تتلف التنظيمات كاللوائح ا١تفصّلة ٢تا كاّددة لكيفّيات تبٍت كتطبيق الوظيفية التابعة للوظيف العمومل ، ك

يد اٟتقوؽ دتطبيقها ، كما ترتب عنو من ٖتديد الختصاصات كل سلك كظيفل ككل رتبة كظيفية كتح

 كتلة يف  ىاـ  كقد ترتب عن ىذه اإلصبلحات تطّور ترتيب كتصنيف الوظائف ،كالواجبات ا٠تاصة هبم ،

.  ( مليوف موظف02أكثر من )األجور لفئات عريضة من عماؿ القطاع العاـ يف الدكلة 

 

 

أنواع المؤسسات العمومية في الجزائر  : المطلب الثاني 

مركزيتها  أك  إذا أخذنا معيار تركيز السلطةين اثنُتة اٞتزائرية إذل مستومكملتنقسم اإلدارة العم           

إذل اإلدارات ا١تركزية ا١تتمثلة يف تنقسم :  حيث  يف التصنيف األساسل كتوزيعها على أساس إقليمل ىو  ا١تعيار

الوزارات كا١تديريات ا١تركزية كا٢تيئات التنفيذية ك االستشارية ا١تركزية ، كما ٧تد اٞتماعات الية ٣تّسدة يف 

الواليات كالبلديات على ا١تستول الل ، كتنقسم كذلك اإلدارة العمومية إذل كحدات كىيئات إدارية مرفقية 

ا١تؤسسات ا١ترفقية ، حيث تتوزع ٥تتلفة إذا أخذنا معيار ا١ترفق كالتخّصص ىو األساس للتمييز كالتصنيف 

صحة : إذل القطاعات كا١تؤسسات ا١تنضوية ٖتت كصاية القطاعات الوزارية ا١تختلفةا١توّزعة حسب االختصاص 
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 ىو القانوف  يف اٞتزائرمع مبلحظة أف اإلطار القانوين الذم ٭تكم اإلدارة العامة   ، اخل ....،تعليم ،نقل 

 .ك٣تاؿاألساسل للوظيفة العامة كالقوانُت ا٠تاصة بكل قطاع 

 حسب  حيث ك البلدية كالوالية : يف 1996 دستور حسب  اإلدارات البلمركزية اإلقليمية        تتجسد

 :"من  الدستور 16 كا١تادة 15ا١تادة 

 . اٞتماعات اإلقليمّية للّدكلة ىل البلدية كالوالية: 15ا١تادة 

.  (1) البلدية ىل اٞتماعة القاعديّة 

. ٯتّثل اجمللس ا١تنتخب قاعدة البّلمركزية، كمكاف مشاركة ا١تواطنُت يف تػسػيػيػر الّشػؤكف العمومية : 16ا١تادة 

صدر    كقد مت إيبلء اٞتماعات اّلية أ٫تية يف البناء ا١تؤّسسايت للدكلة منذ السنوات األكذل لبلستقبلؿ حيث 

 كا١تتضمن 1967 جانفل 18  الصادر يف 67/24أكؿ نص قانوين ينظم اٞتماعات الية ٘تثل يف األمر رقم 

 كا١تتضّمن لقانوف الوالية، كٔتوجبها 1969 مام23 ا١تؤرخ يف 69/38القانوف البلدية مث صدكر األمر رقم 

كتنظيم أكذل االنتخابات اجملالس .أككلت للبلدية كالوالية عدة مهاـ سياسة كاقتصادية كاجتماعية كثقافية 

 (.2)1969 مام 25، كاالنتخابات ا٠تاصة باجملالس الشعبية الوالئية يف 1967فرباير 05 ةالشعبية  البلدم

 حجر الزاكية يف بناء الدكلة كالنظاـ 1967اعتربت اٞتماعات الية يف اٞتزائر كخاصة البلدية كمنذ       

. السياسل اٞتزائرم هبدؼ إشراؾ ا١تواطنُت يف تسيَت شؤكهنم الية كٕتسيد البلمركزية

                                                 

 1996ستور اٞتمهورية اٞتزائرية الدٯتقراطية الشعبية ،األمانة العامة للحكومة ،د (1 )
ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية، :اٞتزائر)،01،اٞتزءتطور ا١تؤسسات الدستورية يف اٞتزائر منذ االستقبلؿ من خبلؿ النصوص كالوثائق الرٝتيةبوكرا ادريس ،(2)

 .257،ص(2009
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ا٠تاص قانوف اؿك (08/ 90) رقم القانوف ا٠تاص بالبلدية   ك٘تاشيا مع اإلصبلحات السياسية كاإلدارية جاء 

  بعد اكثر من عقدين من صدكر القانونُت األكلُت يف 1990 الصادرين يف( 90/09)الوالية  رقم ب

 كيف ظل اكضاع سياسية كاجتماعية كاقتصادية ٥تتلفة كيف ظل ٖتديات كمتطلبات ٥تتلفة أيضا 1969ك1967

 1989للمواطنُت على ا١تستول الل،كذلك مع  بداية انتهاج اٞتزائر للتعددية الّسياسية ٔتقتضى دستور 

 كيف ٣تاؿ تشكيل اجملالس ا١تنتخبة على أساس حرية االختيار ليحّدد مسارا جديدا يف التنظيم اإلدارم الل،

 تللمواطن بُت ٥تتلف التمثيليات اٟتزبية ا١تشاركة كىو ما أنتج لنا ٣تالس ٤تلية تعددية ٢تا ما ٢تا من اإل٬تابيا

كعليها بعض السلبيات خاصة ١تا يرتبط األمر بتغليب الصراعات كالنزاعات اٟتزبية كا١تصلحية على ا١تصلحة 

لتأيت ٤تطة أخرل يف إصبلح قانوف . العليا للمواطن كالوفاء ٔتختلف متطلباتو االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية

اليت جاءت  ( بالنسبة للوالية 2012بالنسبة للبلدية،ك2011)البلدية كقانوف الوالية يف السنتُت السابقتُت 

بعد نقاش إعبلمل كسياسل كحزيب حوؿ تعديل قانوين البلدية كالوالية لسنوات سابقة كيف منابر متعددة 

. ،ك٤تاكلة جعل قوانُت اٞتماعات الية تتبلءـ كمتغَتات الزمن اٟتارل 

 القاعدية اإلقليميةاٞتماعة  :بأهنا- 1- يعّرؼ البلدية حسب ا١تادة 2011قانوف البلدية لسنة         ؼ

 3 كا١تادة 2، كٖتدد ا١تادة (1)للدكلة،كتتمتع بالشخصية ا١تعنوية كبالذّمة ا١تالية ا١تستقلة كٖتدث ٔتوجب قانوف 

يف اجملاالت ا١تختلفة كخاصة ما يرتبط بتحسُت حياة ا١تواطن ٤تليا ،بل من نفس القانوف صبلحيات البلدية 

 إذل 11إشراكو يف تسيَت الشأف الل من خبلؿ اآلليات ا١تختلفة كخاصة اٞتمعيات الية ٔتقتضى ا١تواد من 

 اٞتماعة بأهنا: من قانوف الوالية 1 بالنسبة للوالية فتعّرؼ حسب ا١تادة أما،  من قانوف البلدية السابق ذكره14

 للدكلة ،كتتمتع بالشخصية ا١تعنوية كبالذمة ا١تالية ا١تستقلة  اإلقليمية

                                                 

  ا١تتعلق بالبلدية 2011 يونيو 22 ا١تؤرخ يف 10-11اٞتمهورية اٞتزائرية الدٯتقراطية الشعبية ،القانوف رقم (1)
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ق الصفة فضاء لتنفيذ السياسات العمومية التضامنية ذكىل أيضا الدائرة اإلدارية غَت ا١تمركزة للدكلة كتشكل بو 

كتساىم مع الدكلة يف إدارة كهتيئة اإلقليم ،كالتنمية االقتصادية .كالتشاكرية بُت اٞتماعات اإلقليمية للدكلة 

كاالجتماعية كالثقافية كٛتاية البيئة ككذا ٛتاية كترقية كٖتسُت اإلطار ا١تعيشل للمواطنُت ،كتتدخل يف كل 

 (1)٣تاالت االختصاص ا١تخولة ٢تا ٔتوجب القانوف ،شعارىا بالشعب كللشعب ،كٖتدث ٔتوجب قانوف 

      ما ٯتّيز اٞتماعات الية سواء كانت البلديات أك الواليات ىو كوهنا ىيئات تتمّتع بالشخصية ا١تعنوية 

اجمللس الشعيب البلدم كاجمللس الشعيب  تتمثل يف كباالستقبلؿ ا١تارل يضاؼ إذل ذلك كجود ىيئات منتخبة 

الوالئل ، كبالتارل فإهنا تشكل إحدل أدكات ٖتقيق البلمركزية اإلدارية كاٟتكم الل ا١تبٍت على الدٯتقراطية 

،تدّعمت أكثر مع ا١تقاربات اٞتديدة يف إشراؾ ا١تواطنُت من خبلؿ اٞتمعيات الية ك٥تتلف كا١تشاركة الشعبية

 من قانوف البلدية مثبل 14-13-12-11التنظيمات اليت ٘تّثل الشعب ٤تليا ، كىذا ما نّصت عليو ا١تواد 

 (.2)ٖتت باب مشاركة ا١تواطنُت يف تسيَت شؤكف البلدية

 أما بالنسبة للمؤسسات اجملّسدة لبلمركزية اإلدارية ا١ترفقية فنجد ا١تستشفيات ،ا١تدارس اٞتامعات          

اخل،كىل ىيئات كذلك تتمتع بالشخصية ا١تعنوية كاالستقبلؿ ا١تارل ،مقسمة حسب التخصص أك ٣تاؿ ...

 . طبيعة ا٠تدمة اليت يقدمها ا١ترفق العاـ أكالعمل 

ىناؾ الكثَت من اال٬تابيات كاالمتيازات لئلدارة العامة سواء مادية أك غَت مادية ،كما ٢تا بعض الصعوبات 

كالتحديات خاصة فيما يتعلق بتحيُت النصوص التشريعية كالتنظيمات اليت ترتكز عليها ،توّفر ا١توارد ا١تالية 

كاٟترية يف ٖتصيلها كالتصرؼ فيها ٔتا ٮتدـ ا١تواطنُت كاالستجابة ١تطالبهم ا١تختلفة خاصة بالنسبة للجماعات 

                                                 

 ق بالواليةػيتعل، 2012ير سنة ا فبر21فل رخ  مؤ12 - 07م ػػقف روػػانػػقاٞتمهورية اٞتزائرية الدٯتقراطية الشعبية، (1 )
  ا١تتعلق بالبلدية 2011 يونيو 22 ا١تؤرخ يف 10-11اٞتمهورية اٞتزائرية الدٯتقراطية الشعبية، القانوف رقم (2 )
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الية كالبلدية بشكل خاص ألهنا كاجهة الدكلة على ا١تستول الل ،كالنقطة األكثر فاعلية يف عبلقة اإلدارة 

 .با١تواطن

 كأّم كانت ا١تؤسسات العمومية يف الدكلة فهناؾ شلء ٬تمعها كىو كوهنا تشّغل موظّفُت عامُت        

٭تكمهم قانوف الوظيفة العمومية ،كٕتمعها ا٠تصائص العضوية ك الوظيفية لئلدارة العمومية اٞتزائرية بشكل عاـ 

إال بعض القطاعات اليت نص القانوف على أف ال تتبع قانوف الوظيفة )با٬تابياهتا كالصعوبات اليت تعًتضها  

 افرد ٢تا إطار  ا٢تيكلية كالوظيفية ،كحّددىا القانوف األساسل للوظيف العمومل ٠تصوصيتها كارتباطاهتا (العامة 

، لكن من حيث العمل تبقى من اإلدارات التابعة للقطاع العاـ قانوين غَت ادد بقانوف الوظيف العمومل 

 .كٖتت كصاية ا١تؤسسات ا١تركزية للدكلة 

 

 

 

اإلطار القانوني للمؤسسات العمومية في الجزائر : المطلب الثالث 

تتمّيز اإلدارة العمومية اٞتزائرية بتأثّرىا الكبَت باإلدارة العامة الفرنسية ،كبالتارل بالنموذج الفرنسل يف           

١ترفق العاـ كا١تؤسسات العمومية ، حيث يكوف النظاـ ا١تغلق كا١ترتبط بالتنظيمات  التسيَت ك اإلدارة ؿ٣تاؿ

كالتشريعات ىو ا١تسيطر ،ذلك أف فًتة االستعمار كانت ٢تا آثار ليس فقط يف ٣تاؿ اإلدارة كتقاليد تسيَت 

ف أكؿ  أا١ترفق العاـ فحسب كإ٪تا حىت يف ٣تاؿ التشريعات كالقوانُت اّددة لسَت ا١تؤسسات العمومية ، حىت 

 كقبل ىذا التاريخ كاف القانوف ا١توركث على اٟتقبة 1966قانوف للوظيفة العمومية دل يأيت إال يف سنة 

 مت صدكر أكؿ قانوف للبلدية كبدأ االىتماـ ببناء 1967مث بعد ذلك بسنة أم .االستعمارية ىو ا١تستعمل 
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 كتنظيم انتخابات اجملالس الشعبية البلدية كالوالئية 1969الدكلة من القاعدة دعمو إصدار قانوف الوالية يف 

. لكل تكوف األدكات الرئيسية للدكلة يف تنفيذ سياساهتا الية كالقنوات أكثر فاعلية إلشراؾ ا١تواطن ٤تليا 

( 1)يعترب القانوف األساسل للوظيفة العمومية  أىم إطار ينظم عمل ا١تؤسسات العمومية يف اٞتزائر         

 من القانوف األساسل للوظيفة العامة لعاـ 2 ا١تادة  القطاعات اليت ٮتتص هبا القانوف حسب ،حيث تعّرؼ

يقصد با١تؤسسات كاإلدارات  العمومية ، ا١تؤسسات العمومية كاإلدارات ا١تركزية يف الدكلة كا١تصاحل  ' 2006

غَت ا١تمركزة التابعة ٢تا كاٞتماعات اإلقليمية كا١تؤسسات العمومية ذات الطابع اإلدارم ،كا١تؤسسات العمومية 

ذات الطابع العلمل كالثقايف كا١تهٍت كا١تؤسسات العمومية ذات الطابع العلمل كالتكنولوجل ككل مؤسسة 

كاستثٌت القانوف القضاة كا١تستخدموف .عمومية ٯتكن أف ٮتضع مستخدموىا ألحكاـ ىذا القانوف األساسل 

 (لقانوفاذا لوال ٮتضعوف )العسكريوف كا١تدنيوف للدفاع الوطٍت كمستخدمل الرب١تاف من التطبيق 

         كما أف ىناؾ قطاع ال يستهاف بو كخاصة يف ا١تؤسسات العامة ذات الطابع التجارم كالصناعل ال 

٭تكمها قانوف الوظيف العمومل ، كإ٪تا تؤّطرىا النصوص التشريعية الداخلة يف إطار تشريعات العمل 

. كاالتفاقيات اٞتماعية ، كالعبلقات الفردية كاٞتماعية يف العمل 

       أما بالنسبة لطبيعة عبلقة العمل فهل غالبا ما تكوف عبلقة  دائمة ،أم يتم ترسيم ا١توظفُت العامُت يف 

سلك  الوظيف العمومل ٖتكمو النصوص كالتنظيمات كبشكل . مناصبهم عند استيفاءىم الشركط القانونية 

خاص القانوف األساسل للوظيف العمومل ،كالقوانُت ا٠تاصة ٔتختلف األسبلؾ الوظيفية ، لكن ىناؾ صيغ 

أخرل لعبلقة العمل كخاصة يف السنوات األخَتة حيث تنتهج الدكلة صيغ ٥تتلفة لتوظيف الشباب كخاصة من 

خر٬تل اٞتامعات بشكل مؤقت سواء يف إطار عقود ما قبل التشغيل ،أك عقود اإلدماج ، أك غَتىا من الصيغ 

                                                 

 ا١تتعلق بالقانوف األساسل العاـ 2006 جويلية 15/ىػ1427 ٚتادل الثانية 19 ا١تؤرخ يف 03-06اٞتمهورية اٞتزائرية الدٯتقراطية الشعبية ،أمر رقم  (1)
  3،ص 2006 جويلية 16 ،46 ،العدد اٞتريدة الرٝتيةللوظيفة العمومية ، 
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كا٢تدؼ منها ىو اإلدماج التدر٬تل ٢تم يف ا١تناصب الشاغرة ، كاعتبار ىاتو العقود مرحلة انتقالية قبل اٟتصوؿ 

 . على مناصب دائمة  للشباب يف الوظائف ا١تختلفة كالقضاء على مشكل البطالة تدر٬تيا

 ا١تظاىر أك اال٨ترافات ض تعاين من بعأهنا إال العامة اٞتزائرية لئلدارةبالرغم من النقاط اال٬تابية          
 :(1)السلبية ، منها 

كىو من األمراض اإلدارية ا٠تطَتة كتبدك أسباب ظهوره يف عدـ الكفاية اإلدارية : الركتُت اإلدارم  -1

كعدـ كضع الرجل ا١تناسب يف ا١تكاف ا١تناسب  ،كالتمييز يف الصبلحيات كا١تسؤكليات بُت 

اإلدارات ذات األغراض ا١تتقاربة ، كصوال إذل بعض أسباب كعوامل نشوء البَتكقراطية ذاهتا 

 .كالتضخم يف األجهزة كالتخوؼ من ا١تسؤكلية ،كالتمّسك اٟتريف كالّشكلل بالّنصوص القانونية 

كعدـ ا٧تاز ا١توّظف ١تا ىو مطلوب منو على أحسن كجو كانتشار : اإل٫تاؿ كسوء ا١تعاملة ٞتمهور  -2

 .مظاىر اإل٫تاؿ ، التّسيب ك اإلتكالية بُت ا١توظفُت 

على حساب الكفاءة كاٞتدارة يف كثَت من األحياف ، كىل من اال٨ترافات اليت ٘تّيز :الوساطة كاسوبية  -3

 .بعض ا١توظّفُت 

على حساب موارد كإمكانيات ا١تؤّسسات كاإلدارات اليت يشغلها :التبذير كالكسب غَت ا١تشركع  -4

 . بعض ا١توظفُت

اليت صعب القضاء عليها رغم اجملهودات ا١تبذكلة يف ٣تاؿ التشريع كا٢تيئات ا١تستحدثة : الّرشوة  -5

اربتها ، ألهنا مرتبطة يف بعض اٟتاالت بالعادات كالتقاليد ،حيث تدفع ىدايا لتصبح من 

 .اال٨ترافات يف ٦تارسة السلطة كا١تسؤكلية  

                                                 

 48،49-،ص،ص (1981الشركة الوطنية للنشر كالتوزيع ،:اٞتزائر )،بَتكقراطية اإلدارة اٞتزائرية  علل سعيداف ،(1) 
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الكثَت من ا١تشاكل اليت تعًتض اإلدارات العمومية ،٢تا أسباب تارٮتية ،اقتصادية كاجتماعية 

كأخبلقية كقيمية كأسباب مرتبطة بالرقابة كا١تتابعة ،كمنو فعبلجها ليس قانوين ٤تض كإ٪تا البد من 

تفعيل اآلليات الرقابية كالتقوٯتية الرٝتية كغَت الرٝتية ،كالقضاء على األفكار ا٠تاطئة ،كغرس قيم 

التشرؼ ٓتدمة الغَت كإعطاء كجو ناصع للمرفق العاـ ،تفعيل آليات الرقابة الذاتية كسلطة الضمَت 

،باإلضافة إذل ٖتسُت األكضاع االجتماعية كاالقتصادية للقائمُت على ا١ترفق العاـ كعلى 

ا١تؤسسات العمومية ،كإعطاء ا١تؤسسة العامة كا١ترفق العاـ كالقائمُت عليو مكانة عالية يف سلم 

 القيم االجتماعية
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المخطط الوطني لتنظيم التدخالت مثال اإلدارة الموقفية  : المبحث الثاني 

 شكل من أشكاؿ اإلدارة ٥orsec (1)تطط :لتنظيم التدخبلت ا١تعركؼ ٥تتصرا ب ا١تخططيعترب          

ا١توقفية ذلك أف إعبلنو يتّم بشكل مؤّقت كحىت الفريق ا١تشّكل لئلدارة تنتهل مهمتو بانتهاء آثار الكارثة أك 

بتحديد كتعبئة كل  ا١توارد العامة )كىو نظاـ متنوع إلدارة األزمات كالكوارث    ا٠تطر الذم شّكل  من أجلو،

 من ا١تخّططات ا١تنصوص عليها قانونا ،حيث  orsec  كيعترب ٥تطط .(.كا٠تاصة ا١تتاحة ١تواجهة الكارثة 

 ا١تخّطط الوطٍت لتسيَت إطار  لكل بلدية  ككالية ٥تطط  استعجارل خاص هبا يدخل  يف أصبح

 بدأت  داٞتزائر ؽف أ "ك ، كارثة أملتدخل يف حالة حدكث ة ؿاىزمكاجل  كذلك لتحقيق  السرعة ،  األزمات

 مت 1984 ، حيث مت يف سنة 1980 مباشرة بعد زلزاؿ الشلف لعاـ األزمات كالكوارث التخطيط لتسَت 

  ٥تطط  كطٍت لتسيَتإعدادالتفكَت يف مت  ك (2)"رتشكيل ٞتنة كطنية تضم كل القطاعات ا١تعنية باألخطا

 سنة  كزلزاؿ بومرداس 2001 سنة مالوادنات باب اضم الكوارث مباشرة  بعد ؼاألزمات ك

 يف إطار التنمية ا١تستدامة كفيو ل ا٠تاص بإدارة الكوارث كا١تخاطر الكرب2004قانوف   حيث   صدر 2003

مت التطرؽ إذل ا١تخطط الوطٍت لتنظيم التدخبلت ، كمستوياتو ، حىت كاف كاف ا١تخطط مت النّص عليو يف قانوف 

 كالذم ٭تدد بدقة األطراؼ 1985 أكت 25الصادر يف ( 3)(85/231:القانوف ) 1985سابق صدر عاـ 

                                                 

 Organisation de la réponse de sécurité'تنظيم التدخبلت :تنظيم استجابة األمن ا١تدين اليت كانت سابقا : العبارة اختصار ؿ  (1 )
civile, anciennement Organisation des secours 

 ALGERIE NEWS- quotidien algérien-  Jeudi 22 novembre 2012 :انظر
بلقاسم كًتكسل ،التنسيق بُت اٞتهات ا١تعنية يف حاالت الطوارئ ،اٟتلقة العلمية حوؿ برامج أجهزة الدفاع ا١تدين كاٟتماية ا١تدنية أثناء الكوارث  (2 )

 9،ص2009 سبتمرب13اذل 9،الرياض ،من 
 ا١تتعلق بإدارة األخطار الكربل 20-04 كارد يف ا١تلحق ،كنشَت إليو ىنا ألنو دل تصدر النصوص التنظيمية كالتطبيقية كلها للقانوف 85/231القانوف  (3)

  1985 كيشرحو يف ظل الوضع اٞتديد ا١تختلف عنو يف  orsecكالكوارث يف إطار التنمية ا١تستدامة ،كالذم يتكلم على ٥تطط 



أ 

 
 

 

128 

ا١تتدخلة يف إعبلف كتنفيذ ا١تخطط الوطٍت لتنظيم التدخبلت ككذا ا١تخططات الوالئية لتنظيم التدخبلت 

 . كا١تخططات البلدية ،كا١تخططات اليت تكوف يف اصغر مستول كىو ا١تؤسسة 

 

    

     orsec المخطط الوطني لتنظيم التدخالت إعالن : المطلب األول  

       يتم إعبلف ا١تخطط الوطٍت لتنظيم التدّخبلت على ا١تستول الوطٍت ، أك على مستول الوالية ، أك على 

. مستول البلدية ،أك على مستول ا١تؤّسسة حسب درجة ا٠تطر كالتهديد الذم يعًتض ا١تنظمات أك الدكلة 

 كا١ترتبط بتنظيم التدخبلت كاإلسعافات يف حالة 1985 أكت 25 ا١تؤرخ يف 85/231كحسب ا١ترسـو رقم 

 :كقوع الكوارث

طبيعة ا١تنطقة ك نوع ا٠تطر ك مدل  اعتمادا على اإلسعافات ٭تصى ٥تّطط تنظيم التدخبلت ك:5ا١تادة" 

 .جسامتو،ٚتيع الوسائل الضركرية اليت ٯتكن ٕتنيدىا يف حالة التدخل

ذلك أف اإلمكانيات ا١تادية ضركرية يف أم تدخل ،كالقانوف ."كما ٭تّدد ترتيب ٕتنيدىا ك كيفّيات استخدامها

يف كقت كانت اٞتزائر تنتهج االشًتاكية كلذلك ضمنيا فيو اعتماد كبَت على ا١توارد كاآلليات التابعة للدكلة من 

 .خبلؿ ا١تؤسسات كالشركات العمومية ا١تختلفة 

تستخدـ األجهزة ا١تكّلفة بإعداد ٥تّططات تنظيم التدخبلت ": من نفس القانوف  فتنّص على انو  6ا١تادةأما 

. ك اإلسعافات كتنفيذىا ٚتيع التدابَت ا٠تاصة ّتعل ا١تخطط قاببل للتجديد دائما

. "ك ٬تب عليها خصوصا أف تتأّكد من كوف الوسائل الضركرية القابلة للتجنيد ميسورة ا١تناؿ لدل التدخل
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تستخدـ الوسائل ا١تقررة يف ٥تططات تنظيم التدخبلت كاإلسعافات،اعتمادا على منشأ الكارثة ك :7ا١تادة

 .طبيعتها،ك تبعا ٞتسامة ا٠تطر ك آثاره يف األشخاص ك ا١تمتلكات ك البيئة

  لدل التدخل 1985    إف الًتكيز على الوسائل كاإلمكانيات التابعة للقطاع العاـ يف  القانوف الصادر يف 

أمر صعب يف ظل تراجع إمكانيات ككسائل القطاع العاـ من جهة  مع ا٠توصصة كحل الكثَت من الشركات 

،كضخامة الكوارث كا٠تسائر اليت ٗتّلفها كتستدعل إمكانيات اكرب من جهة ثانية ،كمن جهة ثالثة القانوف 

 يف إطار التنمية ا١تستدامة كرغم تطّرقو إذل لبإدارة الكوارث كا١تخاطر الكرب  كا٠تاص 2004الصادر يف 

ا١تخطط الوطٍت لتنظيم التدخبلت، كمستوياتو  إال انو مازاؿ ينقصو الكثَت من التوضيحات يف ظل تأّخر 

صدكر  النصوص التنظيمية كاددة لكيفّية التنفيذ  للقانوف ،كبشكل خاص ا٢تيئات كا١تؤسسات اليت تتوذل 

. اخل....التدخل باإلضافة إذل آليات إشراؾ ٥تتلف األطراؼ من مؤسسات كفعاليات اجملتمع  كاجملتمع ا١تدين 

ٕترب ٥تططات تنظيم التدخبلت كاإلسعافات ا٠تاصة بالوحدة أك البلدية أك الوالية بانتظاـ على :8ا١تادة 

طريق ٘تارين ك استنفارات ٕتريبية ٕترل حسب اٟتالة،إما يف الوحدة أك البلدية أك الوالية،ك إما يف إطار 

. ٥تططات متكاملة

مشركع ٥تطط لتنظيم تدخبلت كإسعافات  بإعداد  كحدة تابعة ٢تيئة عمومية أك خصوصيةك٬ترب القانوف كل

 أم انو من األمور ا١تطلوبة حىت بالنسبة للشركات ا٠تاصة ىو إعداد برنامج .تستخدـ لدل كقوع كارثة ما

. التدخبلت كاإلسعاؼ ، لتفادم اكرب مقدار ٦تكن من ا٠تسائر اتملة

 فيو فإنو غالبا ما تكوف مصاحل اٟتماية ا١تدنية ، orsec  كمهما كاف ا١تستول الذم يتم تفعيل ٥تطط 

: كمسئوؿ الوحدة أك رئيس اجمللس الشعيب البلدم أك الوارل من أىم األطراؼ ا١تشاركة يف اإلعداد كالتنفيذ 
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يشًتؾ يف إعداد ا١تخطط ا١تذكور مسؤكؿ الوحدة ك مصاحل اٟتماية ا١تدنية، مث يقدـ لرئيس اجمللس الشعيب    

 كل عمارة تأكم عمبل ينطوم على خطر، الوحدة مع تعريف البلدم ا١تختص إقليميا قصد ا١توافقة عليو 

ينفذ ٥تطط تنظيم التدخبلت ك  ىو من مسؤكؿ الوحدة ك. 231-85 من القانوف 09 -08حسب ا١تواد 

. اإلسعافات يف الوحدة

تندرج ٥تططات الوحدات يف ٥تططا تنظيم .  ٥تطط تنظيم التدخبلت ك اإلسعافات يف ا١تنطقة         كيعد 

 .كىو إجراء يف حالة ا١تنطقات الصناعية .التدخبلت ك اإلسعافات ا٠تاصة يف ا١تنطقة

 ٥تطط تنظيم التدخبلت ك اإلسعافات يف ا١تنطقة الصناعية ك  من نفس القانوف13كيتوذل الوارل حسب ا١تادة 

 كارد يف ا١تلحق ،ك٭تدد ٥تتلف ا١تستويات 85/231القانوف )(1 ).يوافق عليو،ك ينفذه مسؤكؿ إدارة ا١تنطقة

 ( كدكر كل من ا١تسؤكلُت كا٢تيئات الية كا١تركزية يف كل حالة ١orsecتخطط 

 فإنو  يرّكز على الوقاية يف ا١تقاـ األكؿ من األخطار الكربل ،كفّصل لكل خطر 20-04أما بالنسبة للقانوف 

 من 52جزء مستقل يف اآلليات ا٠تاصة بو ،أما عن التدخل كما ٮتتص ٔتخططات تنظيم النجدة فتنص ا١تادة 

أك الوسائل الواجب تسخَتىا إذل ما /تنقسم ٥تططات تنظيم النجدة ْتسب درجة خطورة الكارثة ك:" القانوف 

: يأيت 

٥تططات تنظيم النجدة الوطنية  -

٥تططات تنظيم النجدة ا١تشًتكة بُت الواليات  -

٥تططات تنظيم النجدة الوالئية  -

                                                 

 ا١تتعلق شركط تنظيم 1985 أكت 25ىػ ا١توافق لػ 1405 ذم اٟتجة  09 ا١تؤرخ يف 231-85اٞتمهورية اٞتزائرية الدٯتقراطية الشعبية، األمر رقم (1)
 .1286، ص 35، العدد اٞتريدة الرٝتيةالتدخبلت كاإلسعافات كتنفيذىا عند كقوع الكوارث، 

 



أ 
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٥تططات تنظيم النجدة البلدية  -

٥تططات تنظيم النجدة للمواقع اٟتساسة  - 

كٯتكن أف تكوف ٥تططات تنظيم النجدة مشًتكة فيما بينها إذا تعلق األمر بكارثة كطنية ،لكن دائما يًتؾ 

،كعدـ صدكر (1)القانوف كيفيات كضع ٥تططات تنظيم النجدة كتسيَتىا كالقواعد ا٠تاصة بإطبلقها إذل التنظيم 

النصوص التنظيمية يعٍت بقاء القانوف بدكف أداة عملية كسبيل كاضح للتطبيق كىو من األمور اليت تؤخذ على 

. ىذا النص من طرؼ ا١تهتمُت با١توضوع 

 

 

  orsecاألطراف المشاركة في المخطط:    المطلب الثاني 

 إال أف ىناؾ بعض ا١تواد مثل ا١تادة  يف تشكيلة الفريق 2004 الصادر يف 20-04دل يفّصل القانوف    

تشّكل الوقاية من األخطار الكربل كتسيَت الكوارث يف إطار التنمية ا١تستدامة منظومة " تنص على انو 09:

شاملة تبادر هبا كتشرؼ عليها الدكلة ، كتقـو بتنفيذىا ا١تؤسسات العمومية كاٞتماعات اإلقليمية يف إطار 

،  كالقانوف (2)" صبلحياهتا ، بالتشاكر مع ا١تتعاملُت االقتصاديُت كاالجتماعيُت كالعلميُت ،كبإشراؾ ا١تواطنُت

 من 68 يف ٣تاؿ التدخل  حسب ا١تادة ةتكلم كذلك عن ا١تندكبية الوطنية لؤلخطار الكربل كمؤسسة إضايف

نفس القانوف ، إال أف غياب التنظيم كالنصوص التطبيقية جعل من تطبيق  ىاتُت ا١تادتُت يكوف بشكل ارٕتارل 

 يقّر 1985إال أف القانوف الصادر يف كحسب االجتهاد كمنو قد تكوف نتائجها ا٬تابية أك قد تكوف سلبية  

                                                 

٠تاص الوقاية من األخطار الكربل كإدارة الكوارث يف إطار التنمية 2004ديسمرب25  ا١تؤرخ يف 20-04قانوفاٞتمهورية اٞتزائرية الدٯتقراطية الشعبية، (1 )
 22ص2004 ديسمرب84،29 العدد اٞتريدة الرٝتيةا١تستدامة،

  مرجع سابق ،20-04القانوف (2 )



أ 
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ف تشكيلة الفريق ٗتتلف باختبلؼ ا١تستول حيث يشًتؾ مسؤكؿ الوحدة كمصاحل اٟتماية ا١تدنية مث يقدـ أب

،ليتوذل مسئوؿ الوحدة  ' 09 قصد ا١توافقة عليو حسب ا١تادة إقليميالرئيس اجمللس الشعيب البلدم ا١تختص 

 من نفس القانوف باف 13،كتنص ا١تادة ٥11تطط تنظيم التدخبلت كاإلسعافات يف الوحدة  حسب ا١تادة 

يضبط الوارل ٥تطط تنظيم التدخبلت كاإلسعافات يف ا١تنطقة الصناعية كيوافق عليو ،كينفذه مسؤكؿ إدارة 

. ا١تنطقة 

 رئيس اجمللس الشعيب البلدم يضبط ا١تخطط البلدم لتنظيم التدخبلت كاإلسعافات أف تنص على 19ا١تادة 

. كينفذه 

 تنص على أف الوارل ىو الذم يسهر على إعداد ٥تططات تنظيم التدخبلت كاإلسعافات يف الوالية  20كا١تادة 

 جزئيا ،يف أك فتنص على انو تنسق ٥تططات تنظيم التدخبلت كاإلسعافات لتطبيقها تطبيقا كليا 23أما ا١تادة 

 (1)إطار برنامج كطٍت خاص هبذا اجملاؿ 

    إف دكر رئيس اجمللس الشعيب البلدم كدكر الوارل مهم يف إعبلف ٥تططات تنظيم التدخبلت كاإلسعاؼ 

 .البلدية كالوالئية على التوارل كما أف مصاحل اٟتماية ا١تدنية تدخل يف ا١تخطط سواء باإلعداد أك بالتنفيذ

االستعانة باٞتيش كٯتكن االستعانة  بقوات اٞتيش الوطٍت الشعيب كىو ما مت بالفعل يف الكثَت من اٟتاالت ك    

 كزلزاؿ العاصمة 2001 كخاصة أثناء فيضانات باب الواد ق٧تاعتاثبت كخاصة اآلليات كالعنصر البشرم 

 ، 2003كبومرداس يف 

 فانو ٯتكن 23-91 من القانوف 3نو كحسب حسب ا١تادة أحيث فالقانوف يسمح باالستعانة باٞتيش ، 

: ٕتنيد كحدات اٞتيش الوطٍت الشعيب ،كتشكيبلتو يف اٟتاالت التالية '

                                                 

 1287 ،ص نفس ا١ترجعاٞتمهورية اٞتزائرية الدٯتقراطية الشعبية،(1 )
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 الكوارث ذات ا٠تطورة االستثنائية  أكالنكبات العمومية كالكوارث الطبيعية -أ

عندما يكوف حفظ األمن العمومل كصيانتو كإعادتو خارجا عن نطاؽ السلطات كا١تصاحل ا١تختصة عادة  - ب

بسبب ا١تخاطر اٞتسيمة أك توقعو اليت قد يتعرض ٢تا امن األشخاص كا١تمتلكات  - جػ 

يف حالة ا١تساس ا١تستمر باٟتريات اٞتماعية أك الفردية  - د

 

ٮتطر الوارل السلطات العسكرية ا١تختصة إقليميا :  ا١تذكور أعبله انو 23-91من القانوف  05 كتنص ا١تادة

كمنو فاف  " . يف حالة ا٠تطر الداىم على حياة السكاف ،قصد اٗتاذ التدابَت كاإلسعافات االستعجالية األكذل

  .الوارل ىو صاحب السلطة التقديرية للخطر الداىم كىو من ٮتطر السلطات العسكرية ا١تختصة إقليميا 

 عندما تنشر كحدات اٞتيش الوطٍت الشعيب كتشكيبلتو كما ىو منصوص عليو ، تبقى :فتنص انو 6ا١تادة أما 

تابعة لسلطاهتا السلمية فيما ٮتص تنفيذ ا١تهاـ اليت أسندت إليها كتظل خاضعة للقوانُت كالتنظيمات السارية 

 ( 1)ا١تفعوؿ

 يعترب كجود رئيس اجمللس الشعيب البلدم ك الوارل مهما يف ا١تخطط ا٠تاص بالتدخبلت كاإلسعاؼ  باإلضافة 

ك١تا يتعلق األمر با١تستول الوطٍت فاف تقرير . إذل ىيئة اٟتماية ا١تدنية ١تا يكوف ا١تخطط على ا١تستول الل 

. ا١تناطق ا١تنكوبة كغَتىا من اإلجراءات البلحقة تكوف من اختصاص السلطات ا١تركزية ،ك٣تلس الوزراء

 كا٠تاص بالوقاية من األخطار الكربل 2004ديسمرب25 ا١تؤرخ يف  20-04 من القانوف 09حسب ا١تادة 

تشّكل الوقاية من األخطار الكربل كتسيَت الكوارث يف إطار التنمية :كإدارة الكوارث يف إطار التنمية ا١تستدامة

ا١تستدامة منظومة شاملة تبادر هبا كتشرؼ عليها الدكلة ،كتقـو بتنفيذىا ا١تؤسسات العمومية كاٞتماعات 

                                                 

 يتعلق ٔتسا٫تة اٞتيش الوطٍت 1991ديسمرب 1412/06 ٚتادل األكذل 29 مؤرخ يف 23-91اٞتمهورية اٞتزائرية الدٯتقراطية الشعبية ، قانوف رقم (  1)
 2397 ،ص1991ديسمرب 07، 63 ،العدداٞتريدة الرٝتيةالشعيب يف مهاـ ٛتاية األمن العمومل خارج اٟتاالت االستثنائية ، 
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اإلقليمية يف إطار صبلحياهتا ،بالتشاكر مع ا١تتعاملُت االقتصاديُت كاالجتماعيُت كالعلميُت ،كبإشراؾ ا١تواطنُت ، 

لكن النصوص التطبيقية ا١تتعلقة هبذه ا١تادة دل تصدر بعد ما ٬تعل من منظومة إدارة األخطار كالكوارث ٔتا فيها 

  .  ا١تذكور سابقا1985 الصادر يف 85/231 ناقص كغَت مفّصل مثلما ىو عليو القانوف ٥orsecتطط 

 ،ىيئة أخرل متخّصصة حيث تنص ا١تادة 68 حسب ا١تادة 2004   كقد أضاؼ القانوف الصادر يف سنة 

فضبل عن ا١تؤسسات اليت تتدخل يف كضع ا١تنظومة الوطنية للوقاية من األخطار الكربل كتسيَت الكوارث :"انو

،ككذا الصبلحيات ا١تخولة ٢تا ،تؤسس ٖتت سلطة رئيس اٟتكومة مندكبية كطنية لؤلخطار الكربل تكلف 

بتقييم األعماؿ التابعة للمنظومة الوطنية للوقاية من األخطار الكربل كتسيَت الكوارث كتنسيقها ،تتحدد 

، كبغياب ىذه ا٢تيئة تبقى أىم آلية إلدارة األخطار كالكوارث تنتظر النصوص (1)"مهامها عن طريق التنظيم

 .التطبيقية ٢تا ،كىل ضركرية لتحقيق أىداؼ القانوف كإال يبقى ٣ترد نصوص بعيدة عن ٣تاؿ التطبيق 

 

 

 orsecأىداف المخطط  : المطلب الثالث 

      يهدؼ إعبلف ا١تخطط الوطٍت لتنظيم التدخبلت االستجابة لظركؼ طارئة بشكل أكثر مركنة كفعالية من 

 أكال  جاء يف ظرؼ ما 85/231خبلؿ تعبئة أحسن ا١توارد البشرية كاإلمكانيات ا١تادية كتفعيلها ، فمرسـو 

 كاآلليات الكفيلة بإدارة كارثة بنفس 1980 أكتوبر 10 (الشلف)ـزاؿ فيو اٞتدؿ كالنقاش حوؿ زلزاؿ األصنا

 جاء بعد كارثتُت مدمرتُت ،باب 2004مستول ىذا الزلزاؿ ، ككذلك القانوف الصادر يف 

 2003،كبومرداس يف 2001الوادم

                                                 

٠تاص الوقاية من األخطار الكربل كإدارة الكوارث يف إطار التنمية ا١تستدامة،اٞتريدة الرٝتية العدد 2004ديسمرب25  ا١تؤرخ يف 20-04قانوفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،(1)
 2004 ديسمرب84،29
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فإعادة اٟتياة إذل ٣تراىا الطبيعل كالوفاء بالتزامات الدكلة إتاه مواطنيها ،يف ظرؼ تكوف يف األكضاع غَت 

ترمل قواعد " انو 20-04 من القانوف 06كيف ىذا ا١تقاـ تنص ا١تادة .مستقرة من أكلويات الدكلة كمؤسساهتا

الوقاية من األخطار الكربل كتسيَت الكوارث إذل الوقاية من األخطار الكربل كالتكفل بآثارىا على ا١تستقرّات 

كحسب . البشرية ،كنشاطاهتا كبيئتها ضمن ىدؼ اٟتفاظ على التنمية كتراث األجياؿ القادمة كتأمُت ذلك 

:  فاف قواعد الوقاية من األخطار الكربل كتسيَت الكوارث تقـو على ا١تبادئ التالية08ا١تادة 

 :مبدأ اٟتيطة كاٟتذر -

 مبدأ التبلـز  -

 مبدأ العمل الوقائل كالتصحيحل باألكلوية عند ا١تصدر -

 مبدأ ا١تشاركة  -

  (1)مبدأ إدماج التقنيات اٟتديثة  -

، ففيها تفصيل حوؿ دكر 88،89،90،91 ا١تواد بشكل خاص ك2011حسب قانوف البلدية الصادر يف ك 

  (2)رئيس اجمللس الشعيب البلدم يف ا١تخطط البلدم لتنظيم اإلسعافات

 من قانوف الوالية يسهر الوارل على إعداد ٥تططات تنظيم اإلسعافات يف الوالية كٖتيينها 119حسب ا١تادة 'ك

  (3)'كتنفيذىا ،كٯتكنو يف إطار ىذه ا١تخططات ،أف يسخر األشخاص كا١تمتلكات طبقا للتشريع ا١تعموؿ بو

                                                 

  مرجع سابق، 2004ديسمرب25  ا١تؤرخ يف 20-04قانوفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،(1 )

اٞتريدة  ا١تتعلق بالبلدية ، 2011 جواف 22 ا١توافق لػ 1432 رجب 20 ا١تؤرخ يف 10-11اٞتمهورية اٞتزائرية الدٯتقراطية الشعبية ، القانوف رقم  (2)
 .15، ص 37، العدد الرٝتية

 
اٞتريدة  ا١تتعلق بالوالية ، 2012 فرباير21 ا١توافق لػ 1433 ربيع االكؿ 28 ا١تؤرخ يف 07-12اٞتمهورية اٞتزائرية الدٯتقراطية الشعبية ، القانوف رقم  (3 )

 .20، ص 12، العدد الرٝتية
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هتدؼ ا١تخططات للتدخل فيما ٮتص كل غرر أك خطر كبَت  :"20-04 من القانوف 59حسب ا١تادة 

: خاص ك٤تدد،كالسيما يف ٣تاؿ التلوث اٞتوم أك األرضل أك البحرم أك ا١تائل إذل ما يأيت

ٖتليل األخطار  -

توّقع ترتيبات اإلنذار التكميلية ،عند االقتضاء  -

تنفيذ التدابَت ا٠تاصة ا١تطلوبة للتحكم يف اٟتوادث  - 

 (1)"إعبلـ ا١تواطنُت بالتدابَت ا١تتخذة يف ضواحل ا١تنشات ا١تعنية -

   إذف فأىداؼ ٥تّططات التدخل تبدأ من نشأة ا٠تطر ،حيث تتوذل ٖتليلو كٖتديد مدل خطورتو كالضرر 

اتمل إحداثو،مث توقع التدابَت ا٠تاصة ا١تطلوبة للتحكم يف ا١تخاطر أم رسم خطة للتدخل بتحديد األكلويات 

 ا١تتاحة كتفعيلها بالشكل ا١تطلوب ا١تتناسق مع مقتضيات الّظرؼ ،كبعدىا تنفيذ ا٠تطة كالشركع تكاإلمكانيا

الفعلل يف التدخل ا١تيداين ،كعنصر إعبلـ ا١تواطنُت من األىداؼ اليت أصبحت أكثر من ضركرة نتيجة للحاجة 

 كالقضاء على مشاعر ا٠توؼ كاالضطراب لدل ا١تواطنُت ،كغلق الباب أماـ ةإذل معلومات موثوقة،مطمئن

انتشار اإلشاعات،كالف التجارب مع إدارة الكوارث كا١تخاطر يف أكقات سابقة ،غالبا ما كاف اإلعبلـ من نقاط 

  .  2003 ،ك بومرداس كالعاصمة يف 2001الضعف خاصة مع كارثيت باب الواد

 

 

 

 

                                                 

 مرجع سابق ، 2004 ديسمرب 25  ا١تؤرخ يف 20-04قانوفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،(1 )
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 لجنة متابعة ومكافحة أنفلونزا الطيور مثال اإلدارة الموقفية  :المبحث الثالث

       عرفت العادل كاٞتزائر يف منتصف العقد ا١تاضل انتشار ٣تموعة من األكبئة كاألمراض ا١تتفشية بشكل 

كبَت، كما أف التغطية اإلعبلمية اليت نالتها جعلت منها تتصدر عناكين الصحف كشاشات التلفزيوف ،كانتشر 

 مثل دكؿ اجرّاء ذلك الكثَت من مظاىر ا٠توؼ كا٢تلع من طرؼ األفراد كا١تنظمات كالدكؿ ، كاٞتزائر مثلو

العادل اىتمت با١توضوع،ككّفرت ٣تموعة من اآلليات كاإلمكانيات ا١تادية كالبشرية ،ككضعها موضع االستعداد 

كالًتّقب ، فتم شراء التلقيحات ككسائل الوقاية ككذا األدكية الضركرية باإلضافة إذل كضع إطار تشريعل 

 هبذا الّشكل تنظيم متابعة كمكافحة أنفلونزا الطيوركتنظيمل ، كتشكيل ٞتنة خاصة هبذا الشأف ، فلجنة 

. موقفل ا٢تدؼ منو إدارة ظرؼ طارئ كاستثنائل 

 من األمثلة عن ا١تنظمات ا١توقفية يف اإلدارة العمومية اٞتزائرية ٞتنة متابعة كمكافحة أنفلونزا الطيور      تعترب 

،ذلك أهنا تتشكل ٢تدؼ معُت كاستجابة لظرؼ خاص ،كىو انتشار مرض أنفلونزا الطيور ،كتفعل بشكل اكرب 

.  عند ظهور ا١ترض
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أىداف لجنة متابعة ومكافحة أنفلونزا الطيور :    المطلب األول  

         جاء ا١ترسـو التنفيذم حوؿ اللجنة ا٠تاصة با١تتابعة كمكافحة أنفلونزا من أصل الطيور يف ظل كضع 

عا١تل كإقليمل ،حيث انتشر ا١ترض على ا١تستول العا١تل ،كترافق ىذا األمر مع تسليط كسائل اإلعبلـ الضوء 

عليو كتصويره على أساس انو كباء يهدد البشرية ،فانتشرت مشاعر ا٠توؼ كالقلق كالًتّقب على نطاؽ كاسع، 

فسعت الكثَت من الدكؿ إذل تبٌت إجراءات تشريعية كتنظيمية للتكّيف مع الوضع باإلضافة إذل اقتناء كميات 

ضخمة من اللقاحات كاألدكية كا١تعدات ،اغلبها دل يستعمل ما أنتج خسائر ضخمة بالعملة الصعبة ،ككاف 

.  اليت كانت ٖتتكر الدكاء ةالرابح األكرب ٦تا حدث ىل شركات األدكية كا١تعدات الطبية كشبو الطبية العا١تل

ا١تؤرخ  75-06       كاٞتزائر كعلى غرار دكؿ العادل انشات ىيئة للتكفل بالوباء كمراقبتو من خبلؿ ا١ترسـو 

إحداث ٞتنة كطنية كٞتاف كالئية لليقظة كا١تتابعة كمكافحة :،ا١تتضمن 2006فرباير 1427/18 ٤تـر 19يف 

-06تنفيذم رقم اؿرسـو تنص ا١تادة األكذل كالثانية  من ادل حيث األنفلونزا من أصل الطيور كتنظيمو كسَتىا

75: 

 ٖتدث لدل كزير الصحة كالسكاف كإصبلح ا١تستشفيات ٞتنة كطنية لليقظة كا١تتابعة تنص على انو 1ا١تادة 

 ...كمكافحة األنفلونزا من أصل الطيور 

السعل لتحقيق ٣تموعة من تتوذل اللجنة الوطنية  فتحّدد كظائف اللجنة ا١تستحدثة ،حيث  2ا١تادةاما 

 :  األىداؼ 

ٖتديد ٥تطط كطٍت لتدخل قطاعل مشًتؾ ١تكافحة األنفلونزا من أصل الطيور  - 

دعم التنسيق يف ىذا اجملاؿ  بُت ا١تصاحل الصحية كالبيطرية كا١تصاحل ا١تعنية التابعة للقطاعات الوزارية األخرل -

  .األعضاء يف اللجنة الوطنية
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ٕتنب دخوؿ أنفلونزا من أصل الطيور إذل ببلدنا  - 

التشاكر كا١تنسق عند االقتضاء ،يف حاؿ ظهور حاالت أكذل ٢تذا الداء  ،الرد السريع - 

تقييم الوسائل البشرية كا١تادية الضركرية لتنفيذ ا١تخّطط الوطٍت للتدّخل القطاعل ا١تشًتؾ ١تكافحة أنفلونزا من - 

أصل الطيور 

متابعة تطور الوضعية الوبائية لؤلنفلونزا من أصل الطيور على الصعيد الدكرل كاٞتهوم كالوطٍت كتقييم - 

األخطار ا١ترتبطة هبا  

اقًتاح كل التدابَت الضركرية قصد دعم كتكييف جهاز الوقاية كا١تكافحة الذم مت كضعو  - 

متابعة تطبيق التدابَت ا١تتخذة   - 

 إقامة عبلقات مع كل ىيئة كطنية كدكلية تعاجل ىذا الداء- 

 (1)إعداد تقارير دكرية عن تطور الوضعية-

ك       كبعد أياـ مت تعديل قانوف سابق كأصبح أنفلونزا الطيور من األمراض الواجب التصريح هبا ،حيث  

 ا١تعدؿ كا١تتمم 2006 مارس 12 ا١تؤرخ يف 119-06حسب ا١تادة الثانية من ا١ترسـو التنفيذم رقم 

 فإف أنفلونزا الطيور من األمراض اٟتيوانية اليت ٬تب 1995 فرباير 22 ا١تؤرخ يف 66-95للمرسـو التنفيذم 

 (2)التصريح هبا إجباريا 

                                                 

إحداث ٞتنة كطنية : ،ا١تتضمن 2006فرباير 1427/18 ٤تـر 19 ا١تؤرخ يف 75-06اٞتمهورية اٞتزائرية الدٯتقراطية الشعبية ،مرسـو تنفيذم رقم (  1 )
  20 ،ص2006 فرباير 19 ،09 ،العدد اٞتريدة الرٝتيةكٞتاف كالئية لليقظة كا١تتابعة كمكافحة األنفلونزا من أصل الطيور كتنظيمو كسَتىا ،

 ا١تعدؿ كا١تتمم للمرسـو 2006ص مارس 12  /1427 صفر12 ا١تؤرخ يف119-06ا١ترسـو التنفيذم رقم اٞتمهورية اٞتزائرية الدٯتقراطية الشعبية ،(2 )
 اٞتريدة الرٝتية،ادد شركط ٦تارسة أعماؿ الطب البيطرم كجراحة اٟتيوانات يف القطاع ا٠تاص   ،1995 فرباير 22 ا١تؤرخ يف 66-95التنفيذم 

 22،ص2006مارس15 ،16،العدد
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        يشكل موضوع أنفلونزا الطيور كباقل األمراض الوبائية اليت تنتشر بسرعة كاليت تناؿ دكما اىتماما 

 كزارة الصحة  كٕتد إعبلميا ٦تيزا،٥تاكؼ كبَتة لدل ا١تواطنُت ، كيظهر التساؤؿ دكما كّلما انتشر مرضا معينا ،

مرتبطة بفَتكسات   ا١تسجلة األنفلونزا حاالت نفسها ٣تربة للتوضيح أف  ا١تستشفيات كإصبلحك السكاف 

بغرض رفع كل اللبس عن الوضع الوبائل " جاء يف بياف للوزارة أنو يف ىذا اإلطار ك  . ا١توٝتية ا١تنتشرةاألنفلونزا

 األنفلونزا ا١تصرح هبا منذ بداية موسم األنفلونزاأكضحت الوزارة أف حاالت 2013-2012لؤلنفلونزا ا١توٝتية 

األمر "ك مت التوضيح أف  ." ا١توٝتية ا١تنتشرةاألنفلونزا إذل اليـو مرتبطة بفَتكسات 2012أم منذ شهر أكتوبر 

ال يتعلق يف أم حاؿ من األحواؿ بأنفلونزا ا٠تنازير ك ىل تسمية خاطئة لؤلنفلونزا الوبائية اليت انتشرت يف 

2009". 

ك يرجع ٞتوء عدد .  يف اٞتزائر دل يتعد مستواه الطبيعل ىذه السنةاألنفلونزانشاط "ك أضافت كزارة الصحة أف 

 إذل كجود جهاز معزز مت األنفلونزامن ا١ترضى إذل ا١تؤسسات االستشفائية العمومية ك ا٠تاصة بسبب مرض 

 ."2012كضعو منذ خريف 

ك ذكرت الوزارة أف التلقيح ال يزاؿ متواصبل ك اللقاح متوفر على مستول مؤسسات الصحة العمومية متطرقة 

( 1) إذل أ٫تية احًتاـ قواعد النظافة السيما غسل اليدين جيدا كباستمرار للقضاء على خطر العدكل

      كأل٫تية ٤تاربة األكبئة ا١تتفشية بشكل سريع  يف ٣تاؿ الصحة العمومية على ا١تستول العا١تل كاإلقليمل 

نظامان شامبلن "منظمة الصحة العا١تية أنشأت كالل كضركرة التنسيق بُت ىذه ا١تستويات يف التصدم ٢تا فاف 

                                                 

 (فرباير) شباط 25 االثنُت ، http://www.aps.dz كل اٟتاالت ا١تسجلة إذل اليـو موٝتية: الوضع الوبائل لؤلنفلونزاككالة األنباء اٞتزائرية  ، (1) 
2013 
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 كضماف اتصاالت دقيقة األمراض ا١تتفشيةمن أجل معاٞتة ا١تعلومات اٟتاٝتة األ٫تية ا١تتعلقة  " إلدارة األحداث

كمناسبة بُت أىّم ا١تهنيُت العاملُت يف ٣تاؿ الصحة العمومية على الصعيد الدكرل، ٔتا يف ذلك ا١تكاتب اإلقليمية 

األمراض كا١تكاتب القطرية التابعة للمنظمة كا١تراكز ا١تتعاكنة معها كالشركاء يف الشبكة العا١تية لئلنذار ْتدكث 

 (1 ). كمواجهتهاا١تتفشية

 

 

تركيبة  اللجنة الوطنية لمتابعة ومكافحة أنفلونزا الطيور : المطلب الثاني 

إحداث ٞتنة كطنية كٞتاف :،ا١تتضمن 2006 لسنة 75-06تنفيذم رقم اؿرسـو  من ادل03حسب ا١تادة      

 :كالئية لليقظة كا١تتابعة كمكافحة األنفلونزا من أصل الطيور

: تتشكل اللجنة الوطنية اليت يرأسها كزير الصحة كالسكاف كإصبلح ا١تستشفيات ٦تا يأيت 

٦تثل عن كزير الدفاع الوطٍت  -

٦تثل عن كزير الداخلية كاٞتماعات الية  - 

٦تثل عن كزير الشؤكف ا٠تارجية - 

٦تثل عن كزير ا١تالية  - 

٦تثل عن كزير ا١توارد ا١تائية  - 

٦تثل عن كزير التجارة  - 

                                                 

جانفل 22 ) ،إدارة األحداث على ٨تو شامل لئلنذار ْتدكث الفاشيات كمواجهتها على الصعيد الدكرل منظمة الصحة العا١تية، (1)
2013)http://www.who.int/csr/alertresponse/ar/index.html 

 

http://www.who.int/csr/outbreaknetwork/ar
http://www.who.int/csr/outbreaknetwork/ar
http://www.who.int/csr/outbreaknetwork/ar
http://www.who.int/csr/alertresponse/ar/index.html
http://www.who.int/csr/alertresponse/ar/index.html
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٦تثل عن كزير الشؤكف الدينية كاألكقاؼ  - 

٦تثل عن كزير التهيئة العمرانية كالبيئة  - 

٦تثل عن كزير النقل  - 

٦تثل عن كزير الًتبية الوطنية - 

٦تثل عن كزير الفبلحة كالتنمية الريفية  - 

٦تثل عن كزير التعليم العارل كالبحث العلمل  - 

٦تثل عن كزير التكوين كالتعليم ا١تهنيُت  - 

ا١تدير العاـ للمعهد الوطٍت  للصحة العمومية  - 

ا١تدير العاـ ١تعهد باستور يف اٞتزائر  - 

ا١تدير العاـ للصيدلية ا١تركزية للمستشفيات  - 

ا١تدير العاـ للمعهد الوطٍت للطب البيطرم  - 

٦تثل عن قيادة الدرؾ الوطٍت  - 

٦تثل عن ا١تديرية العامة لؤلمن الوطٍت  - 

٦تثل عن ا١تديرية العامة للجمارؾ  - 

٦تثل عن ا١تديرية العامة للحماية ا١تدنية  - 

٦تثل عن مديرية الطَتاف ا١تدين كاألرصاد اٞتوية  - 

٦تثل عن مديرية البحرية التجارية  - 

٦تثل عن ٣تلس مديرم شركات تسيَت مسا٫تات الدكلة لئلنتاج اٟتيواين  - 
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كيتوذل أمانة اللجنة الوطنية مدير الوقاية بوزارة الصحة كالسكاف كإصبلح ا١تستشفيات  

 (1 ) ٯتكن اللجنة الوطنية عند اٟتاجة االستعانة بكل شخص ٯتكنو مساعدهتا يف أداء أشغا٢تا

     ما يبلحظ من خبلؿ تشكيلة كتركيبة اللجنة أهنا تضم ٦تثلل جل القطاعات الوزارية  يف الدكلة كبالتارل 

 حوؿ سبل التدخل كترتيب األكلويات تبقدر ما ٯتكن أف يساعد ىذا األمر من خبلؿ تعدد الرؤل كاألطركحا

،كتعدد ا٠تربات ، بقدر ما ٯتكن أف ٮتلق صعوبات يف االندماج بُت أعضاء اللجنة ،نظرا الختبلؼ 

التخصصات كسبق العمل يف إطار الفريق ، كٟتسن اٟتظ فاف أنفلونزا الطيور دل ينتشر كوباء يف اٞتزائر ،لكن 

اٞتزائر دفعت بالرغم من ذلك كعلى غرار الكثَت من دكؿ العادل الكثَت من األمواؿ القتناء اللقاحات 

 .كالعبلجات ،دكف استعما٢تا كىو ما يشكل ضررا ماديا معتربا للخزينة العمومية

 

 

اللجان الوالئية لمتابعة ومكافحة أنفلونزا الطيور :   المطلب الثالث 

فاف تشكيل  ،ا ا١تذكور سابق2006ا٠تامسة من ا١ترسـو التنفيذم الصادر يف الرابعة كا١تادة حسب ا١تادة    

اللجنة الوطنية يتبع بتشكيل ٞتاف كالئية بنفس ا١تشارب كالتمثيل  تقريبا كلنفس الغرض كتعمل بالتنسيق مع 

 :اللجنة الوطنية ك٥تتلف الفاعلُت على ا١تستول الل 

 : يف العناصر التالية   ٖتدد أىدافها،حيث تذكرىا 04ا١تادة 

 تنفيذ اٞتهاز الذم حدتو اللجنة الوطنية كتوفَت الوسائل البشرية كا١تادية لذلك  -

  تنظيم كتنسيق نشاط مصاحل كىياكل للتدخل  -

                                                 

إحداث ٞتنة كطنية كٞتاف كالئية : ،ا١تتضمن 2006فرباير 1427/18 ٤تـر 19 ا١تؤرخ يف 75-06ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ،مرسـو تنفيذم رقم (1)
 (ا١ترسـو كارد يف ا١تلحق )20 ،صا١ترجع نفسو لليقظة كا١تتابعة كمكافحة األنفلونزا من أصل الطيور كتنظيمو كسَتىا ،
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  اقًتاح كل تدبَت يهدؼ إذل ٖتسُت الوقاية كمكافحة ىذا ا١ترض ،على اللجنة الوطنية  -

  إعداد حصيلة دكرية عن تطور الوضعية  -

كمن خبلؿ ىذه ا١تهاـ اددة قانونا نبلحظ أف اللجاف الوالئية ىدفها األساسل ٘تثيل اللجنة الوطنية على 

ا١تستول الل ،التنسيق معها ،كٚتع ا١تعلومات ،كالقياـ بكل األعماؿ ا١ترتبطة بالتدخل دائما بالتشاكر مع 

 .٣تهودات اللجنة الوطنية يف ذلك 

 كتضم يف  يرأسها الوارل   حيث تنص على أف اللجنة 05أما عن تركيبة اللجنة الوالئية فتحددىا ا١تادة 

: عضويتها 

 ٦تثل كزارة الدفاع الوطٍت  -

  مدير الصحة كالسكاف  -

  مدير ا١تصاحل الفبلحية  -

 مدير الرم  -

  مدير التجارة  -

 مدير الشؤكف الدينية كاألكقاؼ  -

 مدير النقل  -

 مدير البيئة  -

 مدير الًتبية  -

  مدير التكوين ا١تهٍت  -

  قائد اجملموعة الوالئية للدرؾ الوطٍت  -



أ 

 
 

 

145 

  رئيس امن الوالية  -

  ٤تافظ الغابات للوالية  -

  ا١تفتش البيطرم للوالية  -

  مدير ا١تخرب اٞتهوم البيطرم  -

  مسؤكؿ اٞتمارؾ للوالية  -

  مسؤكؿ اٟتماية ا١تدنية للوالية  -

 يتوذل أمانة اللجنة الوالئية مدير الصحة كالسكاف  -

 (1 )ٯتكن اللجنة الوالئية عند اٟتاجة االستعانة بكل شخص ٯتكنو مساعدهتا يف أداء أشغا٢تا -

    إف تركيبة اللجنة الوالئية هبذا الشكل تضم ٦تثلل قطاعات عدة كىو أمر ا٬تايب كرٔتا تشكل ىذه 

الًتكيبة الفسيفسائية صعوبات يف ٣تاؿ تسيَت النقاشات كاٗتاذ قرارات حاٝتة يف ظل ٖتديات الظرؼ 

كضغوط الوقت،لكن يبقى ىذا ٣ترد احتماؿ ،الف اٟتكمة من ىذه اللجاف ا١توسعة ىو إشراؾ كل 

 .قطاعات اجملتمع يف مكافحة مرض كبائل كاسع االنتشار رٔتا قد يشكل هتديد للدكلة كللمجتمع 

 ٕتتمع اللجنة الوطنية كاللجاف الوالئية بناء على استدعاء من  من ا١ترسـو السابق ذكره 06كحسب ا١تادة 

رؤسائها يف دكرة عادية مرة يف الشهر ،كيف دكرة غَت عادية بعدد ا١ترات اليت تقتضيها اٟتاجة ،كعندما تتطلب 

الظركؼ ذلك  

كبشكل عاـ فاف اٞتاف الوالئية كاللجنة الوطنية دل ٘تتحن بعد كٗتترب لعدـ انتشار الوباء على نطاؽ كاسع يف 

اٞتزائر، لكن االستعداد البد أف يبقى ،كالبد من استغبلؿ كل ا١تعلومات كالتنسيق مع األطراؼ ا٠تارجية ١تنع 

                                                 

إحداث ٞتنة كطنية كٞتاف كالئية : ،ا١تتضمن 2006فرباير 1427/18 ٤تـر 19 ا١تؤرخ يف 75-06ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ،مرسـو تنفيذم رقم (1)
 21 ،صا١ترجع نفسو لليقظة كا١تتابعة كمكافحة األنفلونزا من أصل الطيور كتنظيمو كسَتىا ،
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كىو أمر ٦تكن لو أك ألكبئة مشاهبة ما . الوباء من الظهور أك الدخوؿ إذل الًتاب الوطٍت إف عاد ظهوره دكليا 

من جنوف )فالطريقة اليت ظهرت هبا أكبئة مشاهبة كتواترىا يف العشرية ا١تاضية . دامت العوامل نفسها 

كرٔتا أمراض أخرل ٕتعل  (...البقر،اٞتمرة ا٠تبيثة ،االلتهاب الرئوم اٟتاد ،أنفلونزا الطيور،أنفلونزا ا٠تنازير

ا١تتتبعُت يطرحوف أكثر من سؤاؿ حوؿ ىذا التتابع كالتقارب الغريب يف كقت ظهورىا ، كمن ا١تستفيد من 

. انتشار ىذه األمراض ،ككيف تفاعلت الدكؿ كا١تنظمات مع ا١تخاطر اليت شكلتها 
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 فعالية اإلدارة الموقفية في اإلدارة العمومية الجزائرية  : رابعالمبحث ال

        ٮتتلف تقييم اإلدارة ا١توقفية من موقف إذل آخر ،حسب خطورة التهديد ،كمدل مبلئمة ا٠تطط ا١تتبعة 

ك٣تريات األحداث كالتعبئة الكبَتة للموارد كاإلمكانيات البشرية بالشكل األمثل ،كالتسيَت اإلعبلمل اٞتّيد 

للموقف،كل ىذا دكف اإلضرار ٔتقدرات األمة ،أك صرؼ أمواؿ طائلة يف نواحل غَت مربّرة على كسائل 

كٕتهيزات قد ال تستعمل على اإلطبلؽ كيكوف مصَتىا الّتلف كبشكل خاص األدكية كا١تعدات الطبية  أك 

. تبذير ا١تساعدات ا١تقدمة من أطراؼ داخلية أك خارجية ،رٝتية أك غَت رٝتية

 

 

     في ظل عدم االستقرار التنظيميفعالية اإلدارة الموقفية :   المطلب األول  

 نسبية ،حيث غالبا ما ا١توقفية  يف  ظل  عدـ  االستقرار  ا٢تيكلل  ك  التنظيمل اإلدارة فعالية        تعترب 

تتمّيز ا١تنظمات ا١توقفية با١تركنة كعدـ الصرامة التنظيمية اليت ٘تّيز ا١تنظمات اإلدارية البَتكقراطية كا١تنظمات يف 

من يكونوف  سواء ،فغالبا ما يكوف فريق إدارة ا١توقف مشّكبل للموقف فقط كيضم أعضاء،اٟتاالت العادية 

كبالتارل يتم ،براء من خارج ا١تنظمة اخل أك  شركاءاؿ االستعانة ب يكونوف من خارجها عن طريقداخل ا١تنظمة أك

ا٠تركج عن الّشكل التقليدم للتنظيم اإلدارم ْتيث تزكؿ عبلقات العمل ا١تبنية على التنظيمات كاللوائح 

كالتقسيم الصاـر للعمل لتحّل ٤تّلها عبلقات عمل مبنية على ا١تركنة كحريّة نسبية يف التصّرؼ كٕتاكز العراقيل 

  ، كيكوف القائد اإلدارم يف التنظيم ا١توقفل مهمتو  كمنسق كقائد ٦تّيز إلدارة كضع استثنائل ،كىو البَتكقراطية
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بتفاعل العناصر ا١تشكلة  يتحدد سلوكو كتصرفاتو إزاء ا١تواقف كاألحداث ٣تاؿ إلبراز قدراتو كمهاراتو ،ْتيث

 .(1)' ((البيئة ايطة بو+(البنية الذاتية )شخصية ))تفاعل = إف سلوؾ القائد :"لشخصيتو مع عناصر البيئة  

  فمن جهة:نو سبلح ذك حّدينأإف عدـ الصرامة يف فرض الضوابط التنظيمية  ٯتكن أف ينظر إليو على      

 كاإلجراءات البَتكقراطية ا١تبنية على االتصاالت الرٝتية كاحًتاـ التسلسل  التحّرر من القيود اإلداريةيساعد على 

 كمن جهة ا٢ترمل للسلطة ،كىل إجراءات ٕتعل العمل اإلدارم ثقيل كبطلء ،كغَت ٣تدم يف أحياف كثَتة ،

يف ا٧تاز ا١تهاـ من أعضاء التنظيم ا١توقفل أك استغبلؿ  إمكانية حدكث ٕتاكزات أك تقصَت  قد يؤدم إذل أخرل

موارد التنظيم لغَت أىدافو باستغبلؿ ا١تسؤكلية كاٟترية ا١تمنوحة لؤلعضاء ا١تشكلُت لفريق إدارة ا١توقف استغبلال 

. سلبيا ،كالتغاضل كلتهاكف عن القياـ با١تهاـ األساسية على أحسن كجو

منذ إعبلف حالة الطوارئ ْتدكث كارثة تصبح غرفة العمليات الرئيسية جهة االختصاص ك " أنو  حيث        

الوحيدة ا١تهّيأة الستقباؿ ا١تكا١تات كا١تعلومات ا٠تاصة بالكارثة اليت ترد من موقع الكارثة كمن غَتىا ،ككذلك 

ا١تعلومات ا١تتعلقة باٟتوادث كاألضرار ،كما أف الغرفة ىل صاحبة الصبلحيات لتحريك الفرؽ ا١تختلفة 

 (2) "للمواجهة كفرؽ اإلغاثة كالفرؽ األخرل إذل مكاف الكارثة

   . الفريق يسيطر على كل الوظائف اليت تسمح لو بالسيطرة على ا١توقفأفكىنا نبلحظ   

عدـ  االستقرار  التنظيمل  كعدـ  كضوح  ا١تسؤكليات  بُت  أفراد  فريق اإلدارة  ا١توقفية  رٔتا      كمنو فاف  

يؤدم  إذل  تنازع  لبلختصاصات  كرٔتا  يف  أحياف  أخرل  إذل  إ٫تاؿ  كتقصَت  بقصد  أك  بدكف  قصد  ،  

فمثبل  يف  كثَت  من  األحياف  عند  حدكث  كارثة  أك  أزمة  ،هنا  تعقيد  ا١توقف  أكىل  أمور  من  ش

                                                 

دار صفحات للنشر :دمشق) ،دراسة سياسية تارٮتية يف الزعامة كعوامل ظهورىا–القائد السياسل يف التاريخ ا١تعاصر موسى ٤تمد اؿ طويرش،(1)
 15،ص(2011،
 

 112،ص(2009جامعة نايف العربية للعلـو االمنية ،:الرياض ) ،مواجهة الكوارث غَت التقليديةعباس ابو شامة عبد امود ، (2 )
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كوف  ىناؾ  شح كندرة حادة  يف  األخبار  ما  يؤدم  إذل  انتشار  اإلشاعات  أك  إصدار  تصر٭تات من  م

عدـ  كجود مصدر  كاحد    )أطراؼ  ٥تتلفة يف التنظيم رٔتا  تؤدم  إذل  التناقض  بُت  تصريح  كآخر  

للمعلومات  بشكل  كاضح  كتنظيم  مع  اإلجابة  على  كل  التساؤالت الف الغموض ىو البيئة ا٠تصبة 

اليت بدكرىا تساىم يف زيادة درجة القلق كاالضطراب كاإلحساس بعدـ  (النتشار اإلشاعة كاألخبار ا١تفزعة 

. األماف من طرؼ ا١تواطنُت 

 أ أثناء حدكث أم أزمة أك كارثة أك موقف صعب يكوف الفريق ا١تدير لو ٤تّط أنظار اٞتميع كبالتارل أم خط

ىم كسيلة ١تكافحة ىذه الظاىرة ىو القياـ أتسيَتم أك تفريط يف أداء ا١تهاـ سوؼ يبلحظ كيربز للعياف ،ك

 كالغموض ك٭تقق ذلك عمليا بتوافر كسائل اإلعبلـ اليت تبادر إذل اإللتباسبعمل مضاد ١تنع حاالت كقوع 

معاٞتة ا١تواضيع كا١تسائل كتقّدـ ا١تعلومات كاألخبار الصحيحة عنها بدقة ككشفها للرأم العاـ ،كٯتكن اللجوء 

 (1)إذل اإلعبلنات الرٝتية كا١تنشورات كما ٯتكن اللجوء إذل مصدر رٝتل كمسئوؿ يف آف كاحد لدحض الشائعة

 .

 ا١تؤرخ 04 - 181كفيما يتعلق باالتصاؿ، فإنػو ٭تدد بطريقة كاملة ك شاملة، يف ا١ترسـو التنفيذم رقم 

 (2).، ا١تتضمن إنشاء ٞتنة االتصاؿ ا١تتعلقة باألخطار الطبيعية كالتكنولوجية الكربل2004 جواف 24يف 

،كيعد  (ا١ترسـو ا١تتضمن إنشاء ٞتنة االتصاؿ ا١تتعلقة باألخطار الطبيعية كالتكنولوجية الكربل كارد يف ا١تلحق )

االىتماـ باالتصاؿ أثناء الكوارث كاألزمات ك٥تتلف ا١تواقف الصعبة من العناصر اليت كجهت إليها انتقادات بعد 

 كفيضاف باب الواد 2003الكوارث اليت مست اٞتزائر يف السنوات األخَتة خاصة كارثيت زلزاؿ بومرداس 

                                                 

 149،ص(2011مكتبة طبلس ،:دمشق ) ،اإلعبلـ كالرأم العاـ أثناء األزماتإبراىيم فواز اٞتباكم ،(1)
 ا١تتعلق 2004 جواف 24ىػ ا١توافق لػ 1425 ٚتادل األكذل  06 ا١تؤرخ يف 181-04اٞتمهورية اٞتزائرية الدٯتقراطية الشعبية ، ا١ترسـو التنفيذم رقم  (2)

 .26، ص 41، العدد اٞتريدة الرٝتيةبإنشاء ٞتنة االتصاؿ ا١ترتبطة باألخطار الطبيعية كالتكنولوجية الكربل ، 
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أثناء ا٢تجمة اإلرىابية  (عُت امناس ) كحىت يف قضايا أمنية مثل ما حدث يف اجملمع البًتكرل يف تيقنًتكف 2001

كبالرغم من كجود ٞتنة االتصاؿ ا١تنصوص عليها . 2013اليت تعرض ٢تا من قبل ٚتاعة إرىابية منتصف جانفل 

توحيد مصدر :قانونا إال أف اإلدارة اإلعبلمية للمواقف الصعبة يف اٞتزائر الزالت أمامها جهود لًتقيتها من خبلؿ 

ا١تعلومة ا١تبثّة للجمهور ،كاإلعبلـ الدائم لو كاإلجابة على كل التساؤالت لتفادم انتشار اإلشاعات ا١تغرضة 

-04كمع عدـ اكتماؿ الًتسانة القانونية كالتنظيمية خاصة اليت تفّصل القانوف .،كمشاعر القلق كالًتقب كا٠توؼ 

 ا١تذكور سابقا ، أك عدـ االلتزاـ بالنصوص ا١توجودة ،٬تعل من التنظيم ا١توقفل يسَت أكثر ٨تو االرٕتالية،كىو 20

ما ٮتلق  يف بعض األحياف تناقضات كنقاط ضعف كاف ٯتكن تداركها لو توّفرت ىاتو النصوص، كمت االلتزاـ  

بالنصوص ا١توجودة التزاما يضمن القياـ بالواجبات لدل كل فرد من أعضاء فريق اإلدارة ا١توقفية على أحسن 

.  كجو

كما أف اإلدارة اٞتّيدة للموقف تستوجب ،اٟتفاظ على موارد الدكلة ،كاإلحصاء الدقيق 

للمتضررين،كالتوزيع اٞتّيد للمساعدات كا١تعّدات عليهم ،كالقضاء على مظاىر االنتهازية ،كاالحتياؿ ،كبعض 

اآلفات االجتماعية اليت تنتشر يف ىذه اٟتاالت باستغبلؿ البعض للوضع كٖتقيق مصاحل شخصية دكف مراعاة 

كالبد من تفعيل اآلليات الرقابية اآلنية كتوثيق .الضوابط األخبلقية كالقيم اإلنسانية كركح التضامن كالتكافل  

أعماؿ التنظيم ا١توقفل لئلبقاء على فرص ا١تتابعة كالرقابة يف اٟتاضر كا١تستقبل ،فا١تسؤكلُت ليسوا من نفس 

الطينة فمنهم ا١تخلص كمنهم من يقـو بتجاكزات ك٭تايب البعض على حساب البعض ،أك يستغل موارد التنظيم 

 يف أداء ا١تهاـ ،كمنو فاف ا١تركنة التنظيمية ال تعٍت التسيب ،كإ٪تا اٟتفاظ على سألغراض شخصية ،أك يتقاع

 .اٟتد األدىن من الصرامة كاالنضباط ٬تعل من التنظيم ا١توقفل أقول كأكثر فعالية 
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  في ظل البيئة المتغّيرة  فعالية اإلدارة الموقفية :المطلب الثاني 

تأيت  ا١تنظمات  ا١توقفية  يف  ظل  أجواء  غَت  مستقرة  يطبعها  تسارع  يف  األحداث  ، غموض          

يف  ا١تعطيات  أجواء  من  ا٠توؼ  كالشك  كلها  ٕتعل  القائمُت  على  الفريق  ا١تشّكل  إلدارة  ا١توقف  

 مركنة  كفعالية  سواء  يف  فهم  ا١توقف  أك  التصّرؼ  يسعوف إذل ٖتقيق (اخل ... أزمة، كارثة،  حادث  ، )

التسيَت )،  (من حيث النوعية  كا١تصدر )يكوف  ذلك  من  خبلؿ  الّدقة  يف  استقاء  ا١تعلومات  كحيالو  ، 

ككذلك  نقل ا١تعلومات كالتنسيق  بُت  أفراد  الفريق  ، باإلضافة  إذل  التيّقن  من   (اإلعبلمل اٞتيد  للموقف 

 خذ اٟتيطة أ كا١توارد  ا١تادية  كالبشرية  ا١تتاحة، كاٟتاجيات  ا١تستعجلة  مع  ترتيب  األكلويات يف  التصّرؼ  

  الطريق  أماـ  ا١تستفيدين  غَت  الشرعيُت  من  األكضاع  مثل  ا١تساعدات قطعخاصة يف  ٣تاؿ  كاٟتذر ،

اليت تقدـ يف مثل ىذه الظركؼ ألف  أم  خطأ  رٔتا  ستنجم  عنو  تداعيات  ضارة  على مستويات  عدة  ، 

كاف  كانت  ا١تركنة  تقتضل  بعض  اٟترية  يف  التصرؼ  إال  أهنا  ال تعٍت  االرٕتالية  ا١تطلقة  من  طرؼ  

  من  التنظيمات  كالقوانُت كاحًتاـ  اٟتقوؽ  كاٟتريات  أدىنالقائمُت  على التنظيم  ا١توقفل  ، فااللتزاـ  ْتّد  

باإلضافة  إذل  الرقابة  على  القائمُت  على  التنظيم  ا١توقفل  أمور  البد منها  لتحقيق  فعالية  أكثر يف 

 .تسيَت آثار ا١توقف   

 (1):  الضغوط كالتحديات منهاإف البيئة اليت ٘تّيز القرف اٟتارل فرضت على اإلدارة ٣تموعة من 

لدل ا١تواطن ، –بشخصيتها االعتبارية – ضغوط تتعلق بتمثيل اٞتهاز اٟتكومل لصورة الدكؿ  -1

حيث تتوقف درجة تقبل كثقة ا١تواطنُت لنظاـ الدكلة السياسل ، كبرا٣تها اإل٪تائية على قدرة اٞتهاز اٟتكومل 

                                                 

 3 ، ص2007حزيراف – يونيو 1،عدد27 ، اجمللداجمللة العربية لئلدارة،'افتتاحية اجمللة '،٤تمد بن ابراىيم التو٬ترم ،  (1) 
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ذاتو على مبلحقة كمتابعة ا١تتغَّتات البيئية ، كتلبية التوقعات ا١تتجددة للمواطنُت طبقا لتلك ا١تتغَّتات ، كىنا 

 .ٯتكن القوؿ أف الرأم العاـ للمواطنُت ىو القوة العظمى يف دنيا اإلدارة العامة

حيث أدت ثورة االتصاالت ا١تذىلة كثورة ا١تعرفة غَت ا١تسبوقة إذل تزايد :ضغوط شعبية  -2

مستويات الوعل الثقايف كاالجتماعل لدل ا١تواطنُت ، كأصبحوا أكثر احتجاجا من ذم قبل للعبلنية عن سلوؾ 

كتصرفات اٞتهاز اٟتكومل ، ككضع نتائجها كأكجو إنفاقها موضع التقييم كا١تسائلة ، فإذا دل يتمّكن اٞتهاز 

اٟتكومل من االستخداـ األمثل ١توارده ، سيصبح عبئا ثقيبل على ٦تورل تلك ا١توارد سواء من دافعل الضرائب ، 

 . ٦تثلل ا١تصادر العامة إليرادات الدكلة أك

ضغوط تتعّلق بالدكافع الذاتية للمديرين كالعاملُت يف اٞتهاز اٟتكومل ، حيث يشعر ىؤالء  -3

باإلحباط نتيجة للسمعة السيئة للخدمات ، كأجواء عدـ الكفاءة اليت ٖتيط هبم كيعملوف يف ظلها ، ككذلك 

نتيجة الضغوط ا١تتزايدة بإتاه خصخصة بعض ا٠تدمات اٟتكومية ، كالتعاقد مع شركات القطاع ا٠تاص ألداء 

ىذه ا٠تدمات ، كيف ىذه اٟتالة يرل ا١تديركف العاملوف يف اٞتهاز اٟتكومل أف بقاء منظماهتم كبقاءىم يعتمد 

على ضركرة تبٍت أسلوب إدارم جديد يقـو على اٟتوار ا١تفتوح كإتاحة الفرصة ٢تم للمشاركة ٔتعارفهم كخرباهتم 

يف عمليات التطوير كاالرتقاء باألداء اٟتكومل ، بل كجعلهم يف موقف تنافسل إلثبات أف كفاءهتم يف اٞتهاز 

 .اٟتكومل ال تقل عن كفاءة نظراءىم يف القطاع ا٠تاص 

،كثقافة التأمُت على ا١تخاطر  بالنظر لغياب ثقافة الطوارئ ، مع الكوارث صعبا للغايةكما أف التعامل"

كتقصَت العديد من ا٢تيئات يف أداء كاجبها كما أف عدـ احًتاـ صبلحيات كل طرؼ كحّب الظهور  ،ا١تختلفة

أماـ ا١تواطن بصفة البطل،يبقى أىم ا١تعرقبلت لسَت العمل اإلنساين يف اٞتزائر الذم الزاؿ بعيدا عن تطّلعات 
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 ، كما أف ا١تبالغة يف (1) ".ا١تواطن كالتفكَت مستقببل يف نظاـ تسيَت ا١تناطق ا١تتضررة من الكوارث أمرا ىاما

 خسارة موارد مالية ،تقدير االحتياجات  كالتسرّع يف اٗتاذ القرارات قبل الفهم الدقيق للوضع رٔتا يؤدم إذل 

 كانت أكثر من ٜتسة مبليُت علبة للقاح ضد أنفلونزا الطيور عرضة للّتلف نتيجة 2009حيث انو مثبل يف 

 ،أك هنب أك سوء توزيع ا١تساعدات اإلنسانية (2) مليار سنتيم 650عدـ استعما٢تا كىو ما كّلف أكثر من 

 طن 200مثل اٟتديث عن هنب أكثر من )للمنكوبُت كا١تتضررين  كىل انتقادات توّجو مع حلوؿ أم كارثة 

 ،كمنو أصبح اختيار (3 )( حسب حديث الصحف 2008من ا١تساعدات ا١توجهة ١تنكويب فيضاف غرداية 

ا١تسؤكلُت على ٞتاف األزمة مهم جدا كخاصة يف جانب الثقة كالنزاىة، كاختيار الشركاء األجدر من اجملتمع 

ا١تدين كا١تواطنُت ،كيف ىذا اإلطار مت إعطاء ادكار أىّم للهبلؿ األٛتر اٞتزائرم كالكشافة اإلسبلمية اٞتزائرية 

 ك الكوارث خاصة الكوارث تكأىم شريكُت يف توزيع ا١تساعدات كمساعدة السلطات يف إدارة األزما

كنظرا لكوف بيئة ا١تنظمة ا١توقفية متغَتة ،فاف احتماؿ .الطبيعية منها ،ألهنا األكثر خطرا كاألكثر تواترا كتكررا 

ظهور كتطور ٥تاطر جديدة بتأثَت من ا٠تطر األساسل أمر ،فقد تنتج كوارث تكنولوجية أك طبيعية مثبل أزمات 

اجتماعية كاقتصادية كرٔتا سياسية  ، كىل من األمور الواردة خاصة يف ظل التسيَت االلكًتكين كيف إطار 

شبكات التحكم عن بعد كمنو ىامش ا٠تطأ كارد ، باإلضافة إذل احتمالية اخًتاؽ اٟتواسيب األساسية 

للتحكم من فبل أطراؼ معادية أك منافسة كمنو البد من التنسيق بُت كل القطاعات ،كتبادؿ ا١تعلومات 

الف الكثَت من ا١تواقف ٢تا أكثر من كجو ،كأكثر من مستول كىو ما يستوجب ... كا١تقًتحات كاٟتلوؿ 

 .التنسيق كالتعاكف بُت ٥تتلف قطاعات اإلدارة العامة 

                                                 

-http://www.ech، موقع جريدة الشعب الجزائرية ،  بوغرارة عبد الحكيم(1 )
chaab.com/ar/index.php?option=com_content&task=view&id=1641&Itemid=92 

 2009فيفرم 15سامر رياض ،جريدة الشركؽ ،(2)
 2010 ديسمرب 17،عدد (يومية جزائرية )جريدة ا٠ترب(3)

http://www.ech-chaab.com/ar/index.php?option=com_content&task=view&id=1641&Itemid=92
http://www.ech-chaab.com/ar/index.php?option=com_content&task=view&id=1641&Itemid=92
http://www.ech-chaab.com/ar/index.php?option=com_content&task=view&id=1641&Itemid=92
http://www.ech-chaab.com/ar/index.php?option=com_content&task=view&id=1641&Itemid=92
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 في ظل ضيق الوقت  فعالية اإلدارة الموقفية:المطلب الثالث 

 يف  نشاط   جدا  مهّم من كوف عنصر الوقت ،كقتاؿفعالية  اإلدارة  ا١توقفية  يف  ظل  ضيق          تتحّدد 

 أم  منظمة خاصة  إذا  كاف  تسارع  األحداث  كغموضها  ٬تعل  من  التصّرؼ  يف  زمن  قصَت  ٖتّد  كبَت

التفريق  بُت  السرعة  يف  التصّرؼ  ا١ترتبط بضركرة  كدائما  يطرح  اإلشكاؿ  . للقائمُت على التنظيم ا١توقفل 

 يف ك التسارع  أك  التصّرؼ  دكف  إدراؾ  أك دكف  استيعاب  العناصر  الضركرية  للموقف  كىذا  شلء مهمّ 

فالسرعة ضركرية ألم تنظيم ألداء أفضل  كفعاؿ يف إطار التحرؾ يف الوقت ا١تناسب،  يف   :التمييز بُت اٟتالتُت

. حُت أف التسرّع رٔتا يؤدم إذل الوقوع يف أخطاء تسيَتية نتيجة اإلرٕتاؿ كالعشوائية من طرؼ مّتخذم القرار 

فانو  البد  من اإلبقاء   (غَت  مستمرّة  با١تطلق  أم أهنا )ف  كانت  ا١تنظمة  ا١توقفية  مرتبطة  با١توقف  إ ك  

  إف  استوجب   كالرقابة اآلنية ك البعدية اسبةا  الستعمالو يف نشاطها  كالتسجيبلت ا٠تاصة بعلى  األرشيف

  كمربّر  لئلخبلؿ   ا١توقفية من الناحية الزمانيةاألمر  ذلك  لكل  ال  يستعمل  عدـ  االستمرار للمنظمة

. من طرؼ أم عضو من أعضاء الفريقبالواجبات  أك ٖتقيق  مصاحل  شخصية  على حساب ا١تصاحل  العامة 

ترتيب األكلويات بشكل جيد يف التعامل معها كاالىتماـ هبا "      كاإلدارة  ا١توقفية يف ظل ضيق الوقت تعٍت 

سواء باعطاءىا األكلوية يف ا١تساحة الزمنية ا١تتاحة ،ككضعها على رأس اٞتدكؿ الزمٍت لؤلعماؿ ا١تطلوب ا٧تازىا 

ألهنا ما دل تتم يف كقت ٤تدد يؤدم ذلك ٟتدكث أزمة كاف من ا١تمكن تبلفيها لو أ٧تز ىذا العمل يف كقتو ،أك 

بإعطاء أكلوية التعامل لؤلمور ذات األ٫تية ا٠تاصة كاليت يًتتب على عدـ إ٘تامها حدكث األزمة ،كضركرة تقدًن 

 . (1)"ىذه األعماؿ عن غَتىا من األعماؿ كاليت ليس ٢تا حساسية أك أ٫تية 

:      كما أف عدـ تقدير عنصر الوقت يف ا١تنظمة يظهر من خبلؿ 

                                                 

منشورات كلية : مصر) ،إدارة األكلويات كأحد سبل الوقاية من األزمات ، ا١تؤ٘تر السنوم ا٠تامس إلدارة األزمات ك الكوارث٤تمد علل الشافعل ،(1)
 68،ص (2000اكتوبر29-28عُت مشس -التجارة 
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. عدـ كجود برنامج إلدارة الوقت يضمن تنفيذ األعماؿ ا٢تامة ا١تطلوبة يف األكقات اددة - 

.  االفتقار إذل اإلحساس بالسرعة لبلستجابة لضركرة ا٠تطر-

. عدـ تقدير أ٫تية الوقت عند التعامل مع األزمة حيث يكوف ٤تدكدا كضاغطا عند مواجهتها كالتعامل معها- 

. امتداد خطر األزمة إذل ا١تستقبل كاحتماؿ تفاقمها مستقببل - 

  (1).  اٟتاجة للتدخل السريع الذم ال ٭تتمل أم خطا يؤدم لنشأة أزمة جديدة- 

    يضاؼ إذل ذلك عدـ الكفاءة يف التعامل مع اإلنذار ا١تبّكر يف الوقت ا١تناسب ،كالتدخل السريع كا١تباشر ، 

 إذل اإل٫تاؿ ،كٕتاىل بعض ا١تعلومات كالقرائن ا١تفيدة يف إدارة ا١توقف ،أك الثقة كالغركر الزائد من ةباإلضاؼ

طرؼ أعضاء فريق إدارة ا١توقف ٯتكن أف يؤدم إذل تفاقم ا١توقف كظهور مشكبلت كأزمات تتطّور بدكرىا 

. كهتّدد الكياف اإلدارم بأكملو  

 على التوارل كجهت 2003ك 2001         يف اٞتزائر ،كمن نتائج كارثيت ،باب الواد كالعاصمة يف 

انتقادات ،فيما ٮتص بطء أعماؿ اإلغاثة كالتحرؾ الرٝتل كىو ما خّلف خسائر بشرية أكثر ، كمنو كجو الكثَت 

من  االنتقاد  لئلدارة العمومية كاهّتامها بالتقصَت كاإل٫تاؿ ، األمر الذم أدل بالسلطات العمومية  أف تسعى 

كضع مسالك للنجدة على الطرؽ لتسهيل التحرؾ لسيارات اإلسعاؼ كٕتهيزات :لتداركو من خبلؿ 

كغَتىا باإلضافة إذل توفَت ...اإلغاثة،تفعيل األرقاـ ا٠تضراء ا٠تاصة باٟتماية ا١تدنية ،الدرؾ الوطٍت ،الشرطة 

خاصة اآلليات ).التجهيزات ا١تادية كاآلليات ككضعها يف األماكن حيث يكوف استعما٢تا بأقصى سرعة ككفاءة 

. (ا٠تاصة باألشغاؿ العمومية 

 

                                                 

 67 ،صا١ترجع نفسو٤تمد علل الشافعل،  (1 )
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: خالصة الفصل الثالث 

 اىتماما رٝتيا يف السنوات األخَتة نظرا نالت  كخبلصة للفصل ٧تد أف اإلدارة ا١توقفية يف اٞتزائر قد       

للمخاطر كالتهديدات اليت أصبحت تشّكلها البيئة الية كاإلقليمية كالدكلية كخاصة يف ظل التطّور اٟتاصل يف 

كمن ،لتطور تكنولوجيات اإلعبلـ كاالتصاؿ من جهة ،٣تاؿ العبلقات كالتأثَت كالتأثّر السريع بالبيئة ا٠تارجية 

جهة ثانية ا١تخاطر اليت أصبحت تشّكلها شبكات اإلرىاب كشبكات اإلجراـ ا١تنّظم فضبل عن ا١تخاطر 

.  للفرد كا١تؤسسات على حد سواء اتالطبيعية كالتكنولوجية كىل كذلك هتديد

 ما ىو يف النهاية إال مثاال على التنظيم ا١توقفل ا١تؤقت ا١تكّلف بالتفاعل مع حاالت  orsecإف ٥تطط       

. التدخل كاإلنقاذ بالفعالية كالسرعة ا١تطلوبة 

. كحسب ا١تستول الذم ٭تدث فيو بعد حدكث ا٠تطر  مباشرة orsecيتم تفعيل ٥تطط 

 كذلك كما أكردنا يف الفصل من أشكاؿ اإلدارة  من أصل الطيوراألنفلونزاليقظة كا١تتابعة كمكافحة ٞتنة ا

 .ا١توقفية اليت تنشأ كرّد فعل للظركؼ كالطوارئ ،الذم ىو ا١ترض الوبائل يف ىذه اٟتالة 

 .بشكل هنائليواصل الفريق عملو حىت القضاء على ٥تلفات ا١توقف 

  ،يساىم فريق إدارة ا١توقف يف اإلدارة ا١تكّلف هبا  من كل جوانبها ا١تادية كا١تعنوية كاإلعبلمية بشكل كبَت  

  أعضاءمرىوف باجملهودات اليت يقـو هبا يف أداء ا١تهاـ على أحسن كجو فشل فريق اإلدارة ا١توقفية  كأ٧تاح ك

الفريق كالدعم الذم يتلقونو من ا١تواطنُت كمن ا١تسؤكلُت ،دكف إغفاؿ الرقابة الذاتية كالرقابة الرٝتية كغَت الرٝتية 

على أعماؿ الفريق لتفادم اال٨ترافات كاالستغبلؿ السليب للمسؤكلية كقضاء ا١تصاحل ا٠تاصة على حساب 

 .ءا١تصلحة العامة كاألىداؼ السامية اليت تبتغيها الدكلة كيبتغيها اجملتمع كالفرد على حد سوا
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: الفصل الرابع
  

 
 

 

  الموقفية في الجزائراإلدارة آفاقو  تحديات: األولالمبحث            
 للتعامل مع المواقف المستجدة  اآلليات الرسميةتفعيل : المبحث الثاني         

مع المواقف المختلفة  تفعيل إجراءات التعامل : المبحث الثالث         

التخطيط االستراتيجي ودرء المخاطر لتقليل احتمالية حدوث مواقف صعبة   : المبحث الرابع          
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 :تمهيد

إف تفعيل اإلدارة ا١توقفية يف اإلدارة العمومية اٞتزائرية مرىوف ٔتجموعة من العناصر ا١توضوعية ،اليت 

ك٤تاربة بعض السلوكيات كاأل٪تاط التفكَتية كالتسيَتية السلبّية من جهة ، من جهة يف ىذه اإلدارة ٬تب توّفرىا 

 .ثانية

 ا١توقف أكتفعيل اإلدارة ا١توقفية البد أف ال ينظر إليو فقط من منظار ٟتظة كقوع ا٠تطر كما أّف 

الصعب فقط ، كإ٪تا البد من اىتماـ كجهد مستمر على مستويات عّدة كبدكف انقطاع ، كعدـ إ٫تاؿ 

كعناصر إلدارة ا١توقف إدارة فعالة  الدائم  كاالستعداد  كنظاـ اإلنذار ا١تبّكر التخطيط  االسًتاتيجل كالتوّقع

. باإلضافة إذل التامُت كعنصر ىاـ يف ٖتّمل األعباء كالتبعات ا١تادية ١تا ٗتلفو ٥تتلف ا١تواقف 

: التالية نتناكؿ ىذا الفصل من خبلؿ ا١تباحث 

  ا١توقفية يف اٞتزائراإلدارة  آفاؽك ٖتديات: األكؿا١تبحث 
 للتعامل مع ا١تواقف ا١تستجدة  اآلليات الرٝتيةتفعيل : ا١تبحث الثاين

مع ا١تواقف ا١تختلفة  تفعيل إجراءات التعامل : ا١تبحث الثالث

التخطيط االسًتاتيجل كدرء ا١تخاطر لتقليل احتمالية حدكث مواقف صعبة   : ا١تبحث الرابع 
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  الموقفية في الجزائراإلدارة  آفاقو تحديات: األولالمبحث 

         تعيش اٞتزائر كغَتىا من دكؿ العادل يف بيئة مفتوحة على العادل سياسيا ،اقتصاديا ،ثقافيا 

اخل،  ىذا االنفتاح ليس خيارا للدكلة كإ٪تا ضركرة ٘تليها اٟتاجات ا١تتزايدة للتبادؿ مع الغَت ....،تكنولوجيا،بيئيا 

من الدكؿ كا١تنظمات يف اجملاالت السابقة كغَتىا  ، ككذا لتحقيق مصاحل الدكلة االقتصادية كالسياسية كغَتىا 

،باإلضافة إذل ٤تاربة ما من شانو اإلضرار بالوطن أك ا١تواطن بالتنسيق مع أطراؼ داخلية كأجنبية ،ك١تا كانت 

الدكلة منفتحة على البيئة فإف اإلدارة العامة كذلك منفتحة ،كتتأثّر بكل ما تتلقاه من ىذه البيئة ،سواء إ٬تابا 

أك سلبا ،لذلك فآليات اإلدارة ا١ترنة كالفّعالة تبقى حاجة ٢تذه اإلدارة للتأقلم كالتكيف كإدارة مستجدات البيئة 

. بكل مستوياهتا 

    ىذه اٟتاجة لئلدارة ا١توقفية تقابلها ٖتديات كصعوبات ٗتتلف درجاهتا حسب الظرؼ كالتفاعل معو من 

طرؼ القائمُت على التنظيم ا١توقفل ، ٖتديات من البيئة الديناميكية ،كٖتديات مادية كمالية ،بشرية كتشريعية 

.  مرتبطة باإلطار التشريعل كالتنظيمل للمنظمات ا١توقفية 
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  الموقفية في الجزائراإلدارةتحديات   :األول المطلب 

 ٖتديات لكل منظمة موقفية  ا١توقفية يف  اٞتزائر عن نطاؽ كوهنالئلدارةىناؾ صعوبات ك ٖتديات    

 .اك ظرفية ٤تددة كجودىا زمنيا

:  فهواألكؿالتحدم  أما

ك تشكل هتديدا متناميا   منظمأك  سواء بشكل فجائل األحداثسارع تحيث ت:البيئة ك ٥تاطرىا 

كلما ، ىشاشة أكثر  اإلدارية يف كضعية  ا١تنظمةكتأثَتاهتا للمنظمة ك ا١تتعاملُت معها ، ككلما كجدت البيئة 

 ك  الصعبة كا١تتطّرفة  خطورة، ك كلما كاف العجز ك القصور يف التنبؤ ٔتتغَّتات البيئةأكثر عليها تأثَتاهتاكانت 

أكثر على ا١تنظمة اإلدارية  التأثَتكلما كاف  كتقدير حجم ا٠تطر الذم ينجم عنها  بدقة  تأثَتىاقياس درجة 

بالرغم من كوف التنبؤات غالبا ما تكوف صعبة،مكلفة من حيث ا١تاؿ  . كىيكلها التنظيمل ككظائفها األساسية 

 إال أف ىناؾ تطّور يف منظومة اإلنذار ا١تبّكر ١تختلف األخطار   بالغاية ا١ترجوةتأيت ال أحياناك اٞتهد ك 

٘تكن ،فلو كالتهديدات كتطّور يف ٣تاؿ الدراسات كالبحوث ا٠تاصة هبا لكن دل نصل  إذل ٖتقيق األماف ا١تطلق 

سل ك الويبلت،ك١تا آ ١تا عاشت البشرية ادلا ك مضموفا متاحا١تخاطر كالتهديدات توقع كل اإلنساف من  جعل 

.  كا١تادية  ك ا١تتعاملُت كا١توارد البشريةاألمواؿخسرت ا١تنّظمات 

 حيث انتشرت  التكنولوجيا األخَتة، العامة خاصة مع السنوات اإلدارة البيئة على تأثَتاتازدادت   

 الكثَت أصبحت االنًتنت ك بالتارل ة الربط بشبكازدادت ٝتةكالعمومية  اإلداراتيف اآلرل  اإلعبلـكاستعماالت 

أك قابلة .٦تا يشكل ٥تاطر للمنظمةإذل أطراؼ خارج ا١تنظمة كرٔتا خارج الوطن من ا١تعلومات قابلة للتسّرب 

 القطاع  أ٫تية كأدكار ازدياد ك كجودأفكما للضياع،خاصة مع انتشار فَتكسات االنًتنت بشكل كبَت كمتزايد ،
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األخَتة ،يضطرىا لتطوير اآلليات  ٖتّد ٢تاتو أصبح العامة يف كثَت من التخصصات لئلدارةا٠تاص كمنافستو 

 .كالوسائل الكفيلة با١تنافسة كتقدًن أحسن ا٠تدمات بأقل التكاليف

ا ذ قأف، حيث  زمنية ك اّددة لفًتة (ا١تؤقتة) ا١توقفيةاإلدارةنابع من طبيعة  كىو ٖتّد :التحدم الثاين

 ا١تقر :من يف الوقت ادد كباٟتجم البلـز قيت ٮتّلف بعض الّصعوبات  يف ٣تاؿ توّفر ضركريات العمل أْ الت

 ،ككذا التأقلم بُت أفراد فريق إدارة ا١توقف كانسجامهم ،خاصة قل ك ا١تواصبلتفا١تبلئم كمستلزمات العمل ك الت

إذا علمنا أف ٗتّصصاهتم تكوف غالبا ٥تتلفة ، كمؤّسساهتم األصلية تكوف ٥تتلفة كيف بعض األحياف مواقعهم يف 

التنظيم ا١توقفل ٗتتلف عن مواقعهم ككظائفهم األصلية ، ٦تا يشّكل لديهم عوائق يف ٣تاؿ االنسجاـ كالتواصل 

، كقبوؿ كتقّبل األكامر كالتوجيهات من طرؼ زمبلئهم ك رؤسائهم  اٞتدد لضماف السَت اٟتسن للتنظيم ا١توقفل 

 .

ناجم عن غياب التشريعات كالتنظيمات الكافية اليت تؤطر التنظيم ا١توقفل أك قصورىا كيف  : التحدم الثالث

ىذه اٟتالة قد ٖتدث أمور سلبية يف ٣تاؿ التسيَت ،سواء يف  تداخل الصبلحيات بُت ا١تسؤكلُت يف التنظيم 

ا١توقفل أك االستغبلؿ السليب للصبلحيات ا١تمنوحة لبعض أعضاء الفريق كالسعل لتحقيق مآرب شخصية على 

حساب ا١تصاحل  ا١تنوطة بالتنظيم كاٟتاجيات األساسية للمتعاملُت مع ا١تنظمة  فتعطل صدكر النصوص 

التطبيقية للقوانُت ٬تعلها فاقدة آللية التنفيذ كبالتارل يكوف التنفيذ جزئل أك على ٨تو مغاير ١تا أراده ا١تشرع 

 20-04مثاؿ ذلك تأّخر صدكر  النصوص التطبيقية حوؿ القانوف )كليس دكما يكوف يف االٕتاه األحسن 

 كأثره على تشكيل كتفعيل ا١تؤسسات ا١تعنية بالوقاية من األخطار الكربل كتسيَت الكوارث 2004الصادر يف 

، فالفراغ القانوين ٖتّد لئلدارة ا١توقفية ،كما أف  ا١تمارسات السلبية  للقائمُت (ا١تختلفة اليت تشهدىا اٞتزائر

على التنظيم ا١توقفل ال يتم التفّطن ٢تا غالبا إال بعد مركر مدة من كقوعها، كنتيجة لطبيعة التنظيم غَت ا١تستمر 
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الرقابة على سياسات األفراد للتحقق من كفاءهتا، كمن سبلمة زمانا تكوف اإلجراءات الرقابية صعبة التحقق ، ؼ

ك ٗتتلف . إجراءات االختيار، ك سبلمة الربامج التدريبية،ك ذلك هبدؼ التأكد من ٖتقيقها ٚتيعا ألىدافها

فنقطة الرقابة على أساليب .نقاط الرقابة يف إدارة األفراد عما ىو مّتبع يف ٣تاالت اإلنتاج ك التسويق ك التمويل

 (1).االختيار مثبل ىل كضع الشخص ا١تناسب يف ا١تكاف ا١تناسب،

:           تًتكز اآلليات الرقابية حوؿ كشف كتقوًن العناصر التالية 

 .التأكد من احًتاـ العاملُت للقوانُت ك عدـ ٥تالفتهم ٢تا-

 .التأّكد من أف صرؼ اإلعتمادات ا١تالية يتم كفقا للخطط ا١تقررة كيف أبواب اإلنفاؽ ا١تبّينة-

 .اكتشاؼ األخطاء ك حاالت استغبلؿ النفوذ من قبل بعض ا١توظفُت-

 .التأّكد من عدـ ٤تاباة ا١توظفُت لبعض الفئات من ا١تواطنُت ك ٘تييزىم عن غَتىم يف ا١تعاملة-

توضح النواحل الرقابية ا١تذكورة سابقا أف مضموف الرقابة اإلدارية يف قطاع اإلدارة العامة قانوين 
كيكّمل الرقابة اإلدارية يف ٖتقيق األىداؼ .يستهدؼ التأّكد من أف تنفيذ القوانُت يتم بشكل منتظم،

  :ا١تذكورة أنواع أخرل من الرقابة
 من خبلؿ ٣تاالت تدخل السلطة التشريعية :الرقابة التشريعية -  
 .برفع القضايا للعدالة :الرقابة القضائية-
 كىل من أ٧تع أساليب الرقابة كاليت أكجدىا االنتشار الواسع :رقابة اٞتمهور كالصحافة،الرقابة الشعبية-

 .لتكنولوجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ على نطاؽ كاسع 

كما أف الًتكيبة الفسيفسائية لفريق إدارة ا١توقف ٕتعل من عملية االتصاؿ صعبة ،حيث تتعدد مصادر 

ا١تعلومات كيف بعض األحياف يكوف التناقض يف طبيعة ا١تعلومات ا١تقدمة من طرؼ إذل آخر ، لذلك فاف 

                                                 

. 353،ص2006،دار كائل للنشر،االردف٤3تمد قاسم القريويت،مبادئ اإلدارة النظريات ك العمليات ك الوظائف،ط(1)
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اإلدارة اإلعبلمية للموقف مهما كانت درجة خطورتو على ا١تنظمة كعلى اجملتمع ىل اٞتزء األىم يف اإلدارة ، 

لذلك يتم إعطاء ا١تكّلف باالّتصاؿ أ٫تية قصول يف أم فريق إلدارة ا١توقف ،فهو الرابط بُت اٞتمهور كالتنظيم 

يف استقاء  كمعاٞتة كنقل ا١تعلومات بالشكل الكايف للقضاء على كل مظاىر التوتر كالقلق ،كرٔتا استغبلؿ 

أطراؼ أخرل ٢تذه البيئة كنشر أخبار كاذبة هبدؼ خلق أجواء البلبلة كاالضطراب مع كجود قنوات إعبلمية 

ا١تواطن )متعددة ككسائل اتصاؿ متطورة كظهور مصطلحات كفواعل دل تكن موجودة من قبل مثل مصطلح 

 ت التصوير كإدماجها يف ا٢تواتف النقالة كإدماج ىذه األخَتة باإلنًتفا،حيث مع توفر تكنولوجل (الصحفل

حىت إف دل يكن صحفيا -،جعلت من ا١تمكن جعل ا٠ترب عا١تل يف ظرؼ زمٍت كجيز من طرؼ أم شخص 

،كتقنيات تغيَت الصور كالتحكم فيها،جعلت من ا١تمكن تصوير أم حدث -  با١تفهـو التقليدم للمهنة 

كإحداث تعديبلت على الصورة لتظهر كتسّوؽ على ٨تو مغاير للحقيقة خدمة لطرؼ معُت ،أك إضرارا  ٔتصاحل 

.  طرؼ أك أطراؼ أخرل أك هبدؼ توجبو كالتحكم يف الرأم العاـ 

 

 

 الموقفية في الجزائر اإلدارة آفاق:الثانيالمطلب 

 كسيطرة منطق الشبكات كالعبلقات  طبيعة البيئة اٟتركية ك الديناميكية ك ا١توسومة باالرتباط   إف

 االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية  بُت ٥تتلف الفواعلالتأثّر ك التأثَت ك عبلقات متعّددة األطراؼ ٤تليا كدكليا ،

كزيادة ا١تخاطر .   الدكلية أكسواء يف البيئة الية ،الوطنية ، دكؿ أك منّظمات  أكاكانو اخل ،أفرادا....كالسياسية

 ا١تبكر ضد ٥تتلف اإلنذارك الضعف ك القصور يف ٣تاؿ الوقاية ك للكيانات اإلدارية من جهة ،كالتهديدات 

 ٖتدث بقوة كٗتّلف آثارا سلبية  ك الكوارث ك٥تتلف ا١تواقف الصعبة األزماتعل  من جهة ثانية تجالظواىر
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 كغَت متكررة اٟتدكث  ،كيف أحياف  جديدة من نوعها ،فريدة تتميز ىذه ا١تخاطر بأهنا  األحيافيف بعض ،ؼ

على حد ) ٣تتمع ا١تخاطرأماـك بالتارل فنحن ،مع درجات تأثَت متباينة ،ٖتدث باستمرار ك تكرار أخرل 

كف على ئم القاإليو أ ا١توقفية ليست بديبل اختياريا يلجفاإلدارة كمنو سابقاكما تناكلناه (لريش بيكأكصف 

 نظرا لتغَّت ا١تواقف ك إليو اللجوء بقدر ما ىل ٥ترج ك حل اضطرارم يتم اإلدارية،تسيَت ا١تنّظمات ك الكيانات 

 األخر من حيث الشكل ، ا١تصدر ، االرتباط ،كالتطور كدرجة التأثَت يف ا١تنظمة ،انفراد كل منها عن 

 اإلدارة يف حالة األحياف يف كثَت من اإلجراء الغائبك ىو ،كاستوجاهبا للتصّرؼ الّسريع ك الفّعاؿ ك ا١ترف 

 اددة لطبيعة العادية ا١تّتسمة بالرٝتية ك البَتكقراطية ك البطء يف التحرؾ كاالحتكاـ الصاـر للوائح ك التنظيمات

. العمل ،كتوزيع الوظائف كا١تسؤكليات 

اٞتزائر ليست ٔتعزؿ عن تأثَتات البيئة الداخلية ك ا٠تارجية يف ٥تتلف مستوياهتا، فمثبل يف العقد ا١تاضل تأثّرت 

ٔتوجة األكبئة ا١تنتشرة على نطاؽ عا١تل ، على األقل من حيث ا٠توؼ كا٢تلع ا١تثار ،كاألمواؿ  اليت صرفت على 

األدكية كا١تعدات الطبية اليت دل يتم استعماؿ أغلبيتها  ٦تا يعرضها للتلف كانتهاء مدة الصبلحية ،كىل خسائر 

الرئوم غَت النمطل اٟتاد الذم االلتهاب  ،   ،2001  اليت انتشرت بقوة سنة اٞتمرة ا٠تبيثة):مالية معتربة 

شهر  كسجلت أكذل إصابة يف مشاؿ الصُت يف 2003مارس  ظهر كتهديد عا١تل يفيسببو فَتك سارس ،

 ، الذم يسببو فَتكس يصيب الطيور كينتقل إذل اإلنساف كالفَتكس الطيور أنفلونزا ،2002عاـ من ديسمرب 

 2009 ك 2007 بُت سنيت ،أنفلونزا ا٠تنازير.   على نطاؽ عا١تل كاسع 2007 ك2006انتشر بقوة بُت 

 يف طبيعية   تتأثّر بظاىرة االحتباس اٟترارم ك ما ٗتّلفو من ظواىر مناخية ك كوارث اٞتزائر كما أف  ،(اخل...

 كخاصة تقلبات أسعار العمبلت  باالقتصاد العا١تلالتأثّر إذل شكل زالزؿ كفيضانات بشكل خاص، باإلضافة

كالتأثّر كذلك  ،كأسعار ا١تواد األكلية يف السوؽ الدكلية ك٥تتلف أزمات االقتصاد العا١تل ا١تعقدة كا١تًتاكبة ،

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%85
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 تتأثّركما . ، ك دكلياإقليميا ٔتختلف الظواىر السياسية ك االجتماعية ك الثقافية ك القيمية كطنيا،يكوف 

 تبلشل اٟتدكد ك تعدد الفواعلحيث  مع زمن العو١تة  العابر للحدكد  ا١تنّظماإلجراـ ك اإلرىابٔتشكبلت 

 .كٗتتلف أشكا٢تا 

 ا١توجودة يف اٟتاالت العادية  العامةلئلدارة ليس كبديل اإلدارة تتبٌت رؤية  موقفية يف أففعلى اٞتزائر  

 من خبلؿ األمرا ذك يتجّسد ق.  تسيَتية فّعالة يف مواجهة التحّدياتكأ٪تاطالبَتكقراطية ك لكن  كا١تّتسمة ب

 ا١تتوسطة اإلدارات على ا١تستول الل ك على مستول ا١تسئولُت القرارات ٔتنح ذ ك تنفلذ البلمركزية يف اٗتاإتباع

كاألداء اٟتسن نو اٟتفاظ على ا١توقف العاـ، أ كل ما من شذ حرية يف التحرؾ ك التصرؼ ك اٗتااألدىنك 

 تعزيز إذل ا١توقفية ٖتتاج اإلدارة أف،كما على اختبلؼ أصنافها ٠تدمة العمومية كمواجهة كل التحديات ؿ

كاجو نفس ا١توقف ك نفس تخاصة ١تا )اإلدارات االتصاؿ ك التعاكف بُت ٥تتلف آلياتالشبكات ك 

.  حرية يف التحرؾ ك التصرؼأكثر ا١تركنة مع التشريع ك التنظيم ٕتعل ا١تؤسسات أفكما .(التحدم

 هنج ٨تو  يف سلك اٞتزائر بدأت  منذ هناية عقد الثمانينات من القرف ا١تاضل كبداية عقد التسعينات

 على البيئة الدكلية كمسار فرضتو العو١تة ك أكا٠تاص الوطٍت االقتصادم  القطاع  مستول سواء على:االنفتاح 

أك االنفتاح السياسل من خبلؿ تعديل الًتسانة القانونية . ك اٟتركية الكبَتة اليت ٘تيز البيئة الدكليةأدكاهتا

كالتشريعية ا١توجودة ككذا الدستور  ،ليؤسس لنظاـ تعددم من حيث األحزاب ك٥تتلف مؤسسات اجملتمع ا١تدين 

 ك .كمتعدد ا١تنابر كالتوجهات اإلعبلمية خاصة الصحافة ا١تكتوبة يف بداية األمر مث األشكاؿ اإلعبلمية األخرل

 تواكب ما ٭تدث يف أفا ا١تستول فبل بد لتشريعاهتا ك تنظيماهتا ك ٦تارساهتا ذ العمومية بواإلدارةمادامت 

 ك كل إدارهتا  مطركح على ٣تالس شلء بشكل سريع ك كل ذ القرارات تتخأفا١تنظمات ا٠تاصة،حيث ٧تد 

لك شلء،فكم من ذال يعوقها يف كا٠تيارات ٦تكنة الف ا٢تدؼ ىو اٟتفاظ على مكاسب ا١تنظمة ك مصاٟتها 
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 ىيكلة إعادة أك معُّت  منتوج إنتاج التوّقف عن أك بيع فرع ا١تؤسسة،أكمرة نسمع عن اندماج مؤسستُت 

 بتقليص عدد العماؿ أك نقلهم إذل مناصب أخرل أك نقل ا١تؤسسة ككل إذل مكاف آخر حيث تكوف ا١تنّظمة

. اخل ... ،لتكّيف مع معطيات الّظرؼتكلفة اإلنتاج اقل كفرص تركيج ا١تنتوج كٖتقيق األرباح اكرب، كٖتقيق ا

 العمومية ، اإلدارة التشريعل ك التنظيمل لعمل اإلطار النظر يف إعادة التحدم صعب ك عليو البد من إف      

مهما كاف الظرؼ ك ؿ،  السببأ٧تع ك ٖتقيقها اإلدارة أىداؼا ٖتديد ذتوزيع الصبلحيات ك ا١تسؤكليات ك ؾ

 .ا١تعطى

فالثغرات القانونية كعدـ اكتماؿ صدكر النصوص التنظيمية ٬تعل من القانوف حربا على كرؽ كىو ما يبلحظ 

 ا٠تاص بالوقاية من األخطار الكربل كإدارة الكوارث 20-04مثبل على النصوص التطبيقية ا٠تاصة بالقانوف 

  orsecيف إطار التنمية ا١تستدامة  اليت دل تصدر بعد كاليت ٖتدد آليات كمؤسسات التدخل يف إطار ٥تطط  

كدكر كمستول مسؤكلية كل طرؼ ،٦تا يفتح اجملاؿ أماـ تداخل االختصاصات كالصبلحيات بُت ٥تتلف 

. األطراؼ الداخلة يف اإلدارة،كرٔتا انتشار مظاىر اإل٫تاؿ كالتقصَت دكف ٖتديد ا١تسؤكؿ الفعلل عن ذلك 
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  للتعامل مع المواقف المستجدةاآلليات الرسميةتفعيل : المبحث الثاني

االستعداد ا١تادم ،كتوفَت اإلمكانيات كالوسائل الضركرية جملاهبة ٖتديات اٟتاضر كا١تستقبل من األمور الضركرية 
 ما لهم وأعدوا ﴿: لكل منظمة أك ىيئة تسعى لتحقيق النجاح كاجملد كٖتقيق التوازف كالفعالية ،يقوؿ ا تعاذل 

 اهلل تعلمونهم ال دونهم من وآخرين وعدوكم اهلل عدو بو ترىبون الخيل رباط ومن قوة من استطعتم
 (60اآلية :سورة األنفاؿ )  ﴾تظلمون ال وأنتم إليكم يوف اهلل سبيل في شيء من تنفقوا وما يعلمهم

. كىل دعوة الكتساب كٖتصيل كل ما من شأنو أف ٭تقق القوة كالتمكُت كاٟتصانة 

 

 

 للتعامل مع المواقف االستعداد المادي الرسمي:  المطلب األول 

 اليت يأيت هبا ا١تستقبل يعترب التدبّر كالتخطيط الذم يأخذ بعُت االعتبار ا١تستجدات غَت السارة 

كٕتعلها أكثر قوة كفعالية  ،لنا يف قصة نيب ا كالتحضَت ٢تا من األمور ا١تهمة اليت تقوم كتفّعل اإلدارة ا١توقفية 

عربة ،ففل القصة ا١تذكورة يف القراف الكرًن حكمة كبَتة كدرس عظيم يف تسيَت احتياط الغذاء كا١توارد "يوسف "

ـ ا تعاذل يوسف تأكيل الرؤيا العظيمة اليت قدر ا أف ٬تّنب هبا ألوكيف  يف سنوات القحط كاٞتفاؼ،ك

  . مصر كأىلها من كارثة ك٣تاعة كانت ستهّدد سكاف مصر كما حو٢تا باجملاعة ١تدة طويلة ٘تتد سبع سنُت

عندما أشار , مث كيف أ٢تمو ا تعاذل كعّلمو أسلوبا كطريقة ٟتفظ القمح كخزنو بكميات كبَتة كلسنوات كثَتة 

  . عليهم ببقاء القمح يف سنبلو حفظا لو من الفساد مع طوؿ سنوات التخزين اليت ستمتد لسنوات

فجنب مصر , مث كيف أ٢تمو تعاذل برنا٣تا اقتصاديا تقشفيا يقتضل األكل من ا١تخزكف بقدر اٟتاجة الضركرية

  (1 ). كأىلها ا٢تبلؾ باجملاعة

                                                 

 57-43انظر القراف الكرًن ،سورة يوسف ، اآليات  (1)
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تعتمد الكثَت من الدكؿ على ترؾ احتياط من الغذاء كمن الدكاء كمن ٥تتلف االحتياجات اٟتياتية 

الستعما٢تا يف حالة كقوع أم طارئ ، كما أف كضع احتياط من الوسائل كاآلالت كا١تعدات ، كجعلها يف كضع 

االستعداد الستعما٢تا كقت اٟتاجة جّد مهم لتجاكز الصعوبات اليت ٖتدثها ا١تواقف الصعبة ا١تختلفة،فكل كياف 

إدارم ك كل منّظمة مهما كانت طبيعتها ،أك مهما كاف حجمها ك موقعها إال ك ىل معرضة لعناصر البيئة 

اليت تعمل يف نطاقها فقد ٖتدث كارثة طبيعية زلزاال أك فيضانا أك تساقط كثيف للثلوج ،قد يكوف ىناؾ ندرة 

يف منتوج أك سلعة معينة،كقد تنتشر موجة كبائية أك ٭تدث خلل الكًتكين ٯتس أنظمة ا١تعلوماتية ،أك ىجـو 

إرىايب ٤تّلل أك أزمة عا١تية اقتصادية أك سياسية أك بيئية ،فبل بد من أخد احتياطات الزمة مادية ،بشرية أك 

مالية للمساعدة يف إدارة ىذا الظرؼ الطارئ كإ٬تاد بدائل كافية  للحفاظ على بقاء ا١تنظمات يف أحسن حاؿ 

. للوفاء بالتزاماهتا إتاه ا١تتعاملُت معها

من أمثلة االستعداد ا١تؤسسايت للتعامل مع الطوارئ،  كبعد الكوارث اليت عرفتها اٞتزائر يف العقد 

 التدخل يف فك ااألخَت عمدت كزارة األشغاؿ العمومية إذل ا٧تاز مراكز جهوية ك ٤تلية للصيانة ك كظيفتو

العزلة ك فتح الطرقات ك ا١تسالك خاصة يف حاؿ كقوع تراكم للثلوج أك فيضانات أك أم كوارث أخرل ،لكن 

 مع ا١تواقف الصعبة كالكوارث بسبب عدـ ؿعلى العمـو الزالت ىناؾ نقائص يف ا١تؤسسات ا١تعنية بالتعاـ

تشكيل ا١تؤسسات ا١تنصوص عليها يف قوانُت سابقة ،كغياب  مؤسسات جديدة كآليات جديدة لئلدارة 

ا١توقفية مع غياب أك نقص يف  اإلطار القانوين كالتنظيمل كالتطبيقل ٢تا ١تا ٬تعلها غَت مفّعلة ك ٣ترد ىياكل 

. ترل من خبلؿ كسائل اإلعبلـ كأعما٢تا ال تظهر يف ا١تيداف با١تستول ا١تطلوب  

 إنشاء يعد:"كىناؾ عدة تفسَتات توضح الغياب ٢تاتو ا١تؤسسات كأطرىا التشريعية كالتنظيمية ْتيث 

 السهل من ليس أنو إال العامة، ا٠تدمة بو تعمل سوؼ الذم األسلوب لتغيَت قوية طريقة جديدة منظمات
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 القائم، ا١تؤسسايت النمط من ينتفعوف الذين أكلئك يقاكمو سوؼ ٭تدث تغيَت أم ألف ذلك ك ا١تنظمات، تغيَت

 (1' )القيم ك ا١تصاحل من داخلية أ٪تاط بل القيود من خارجة أنظمة أهنا على توجد ال فا١تنظمات

 ككل  يف ٣تاؿ اإلدارة العامة ىو أداة مهمة جّدا يف تشجيع االبتكار يف اٟتكومة تشجيع االبتكار 

 التحدم يف التمييز  إال أف  العديد من األمثلة اٞتيدة يف ٚتيع أ٨تاء العادلكفرةعلى الّرغم من ؼ .كتعزيز التنمية

أك بعبارة أخرل،  . أفضل ا١تمارسات يف اٟتوكمة كاٟتاالت اليت ال تندرج ٖتت ىذه الفئة٘تّثل بُت اٟتاالت اليت 

طويل األمد من ا٠تربة اليت ٯتكن تعميمها على بلداف كما قّدـ كممارسة مبتكرة ليست دائما  شكل ناجح 

االبتكار بأخرل ١تساعدهتا يف ٕتريب ك تكرار االبتكارات،  لذلك من الضركرم ٖتديد ما ىو ا١تقصود  

  .(2)كاستعماؿ أفضل ا١تمارسات

     

 

تنظيمات الحتواء مختلف المواقف  القوانين والتشريعات وال مرونة:الثانيالمطلب 

      يعترب اإلطار القانوين ك التنظيمل جد ضركرم يف تسيَت اإلدارة العمومية ك لذلك فاف أم 

إصبلح ٯتس ىذه األخَتة ال بد أف ٯتس يف ا١تقاـ األكؿ اإلطار القانوين ك التنظيمل مث ا١تمارسات ك األفعاؿ 

. داخل ىذه اإلدارات

 كمنو فإف مركنة منظومة القوانُت كالتنظيمات جد مهم يف الدكلة للتعامل مع ا١تواقف ا١تستجدة ، 

كعليو فانو على الدكلة أف تتبٍت منظومة قوانُت مّتسمة با١تركنة ،كالقدرة على احتواء كل العناصر الطارئة على 

                                                 

 06،عدد الباحث ٣تلة،'العمومية ا٠تدمة يف األداء إدماج مفهـو إشكالية معاٞتة يف كدكرىا اٟتديثة العامة اإلدارة  نظرية'،شريفة رفاع(1 )  
 111،ص2008،

)2( , United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Innovations in Governance and 
Public Administration: Replicating what works,2006,p3 
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مركنة التشريعات يعٍت أف .البيئة ، مع ترؾ اجملاؿ مفتوح القًتاح تعديبلت قانونية كلما دعت الضركرة لذلك 

 أكسع الحتواء ٥تتلف متغَتات البيئة ك السماح للمسؤكلُت يف ا١تستول األدىن ك ا١تتوسط تتكوف ىناؾ ٣تاال

بتكييف القضايا ك التصّرؼ كفق ما يقتضيو ا١تقاـ،كما أف مركنة التشريعات تعٍت كذلك السرعة ك الفعالية يف 

.  إصدار ٥تتلف القوانُت ك التنظيمات خاصة القضايا ذات الطابع االستعجارل

تغطل  كل ا١تسائل القانونية ا١تًتتبة عن استخداـ كتطوير تكنولوجيات اإلعبلـ  لكل  الًتسانة القانونية كتطوير

كاالتصاؿ كتشييد ٣تتمع ا١تعلومات ، كعليو البد من ضبط مستول اإلطار القانوين ٘تاشيا مع ا١تمارسات 

الدكلية كمتطلبات ٣تتمع ا١تعلومات كمع األخذ بعُت االعتبار التجربة ا١تعاشة ككل النقائص ا١تبلحظة 

، مركنة التشريعات تعٍت من جهة كضع ترسانة قانونية متناغمة كمتناسقة من أعلى 1)كالصعوبات ا١تسجلة 

كثيقة يف الدكلة كىل الدستور إذل القوانُت بأصنافها كدرجاهتا ،إذل ا١تستويات التنظيمية كالتطبيقية ٢تاتو القوانُت 

،ْتيث ٯتكن أف تستوعب كتكيف اغلب القضايا اليت تطرأ على البيئة كتؤثر على ا١تنظمات كا١تؤسسات يف 

الدكلة يف إطارىا ،كمن جهة ثانية سهولة إجراءات التشريع بتفعيل السلطة التشريعية كإصدار القوانُت الضركرية 

لتنظيم اجملتمع كالدكلة يف الوقت الضركرم ،كفتح اجملاؿ ١تناقشة كإصدار أم قانوف كلما كانت اٟتاجة لذلك 

كتسهيل اإلجراءات الشكلية النعقاد الرب١تاف يف دكرات استثنائية،أك فسح اجملاؿ للقائمُت على أعلى ىـر 

السلطة التنفيذية للتشريع بأكامر يف القضايا االستعجالية بشكل خاص ،حيث ال يتوفر الوقت الضركرم 

 .النتظار عقد دكرة للرب١تاف 

 

 

                                                 

 10 ،ص2008، ،ديسمرب2013كزارة الربيد كتكنولوجيات اإلعبلـ كاالتصاؿ ، كثيقة اٞتزائر االلكًتكنية  (1) 
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 مع المواقف المختلفةتفعيل إجراءات التعامل  : ثالث المبحث ال

ا١تستقبل ال يتنبأ لو، كلكن ٬تب  ( Fernand Bradel  )يقوؿ ا١تفكر الفرنسل فرناند بركدؿ 

( 1)االستعداد لو

 ففل ٚتيع أ٨تاء .لكارثة ليست باٞتديدةا  ؿالتحضَت الستقبامشكلة كٟتاجة إذل إدارة ا١تخاطر ا  

 "اٟتكومات كاألفراد كالشركات تعلم أنو ٬تب االستعداد لزلزاؿ كبَت فإف العادل كخاصة يف البلداف األكثر ٪توا،

كمع ذلك، فإهنا يف كثَت من األحياف ال تتخذ ا٠تطوات  ".على نطاؽ كاسعفيضاف "أك  "إعصار كبَت" أك

 (2)لكارثةكاالستعداد ؿالبلزمة لئلعداد 

كمن أىم السمات اٞتيدة للقائد اإلدارم الناجح كللمنظمة الناجحة ىل االستعداد كاألخذ بعُت 

 ذلير عثالكثَت من الفواعل ا١ترتبطة بالبيئة تستطيع التأؼ"االعتبار كل متغَتات البيئة ،كعناصرىا ا١تستجدة ،

تأثَت الفواعل ا١تتحركة كمنافسُت كسرعة , العملةطبيع,  ما يرتبط بثقافة ا١تكافا، منوعمل القائد اإلدارم

لكن لؤلسف ال نعلم إال القليل ٦تا يؤثر . طبيعة التكنولوجيا ك كذا خصائص ا١تنظمة،حجمها،عمرىا,التغيَت

( 3)"اإلدارم من كل ىذا على عمل القائد

كيف إطار االستعداد كالتدريب على فهم كٖتليل ٥تاطر البيئة كالتعامل معها بالسرعة البلزمة كالكفاءة 

اإلمارات  دكلة  يف 2011 فرباير 22يف ،"الكوارثتوازف للسبلمة كاألمن كإدارة " يأيت إطبلؽ مدينة الضركرية 

،لكل توفر خدمات التدريب يف ٣تاالت ككل  األكذل من نوعها يف ا١تنطقة كالعادل  ا١تدينة العربية ا١تتحدة،كىل

                                                 

(1)  Chérif  RAHMANI  ,pour que la terre ne fasse plus trembler , le quotidien d’Oran ,quotidien 
algérien , du 21 janvier 2004, p 7 

)2(  PATRICIA GROSSI and other , CATASTROPHE MODELING: A NEW APPROACH 
TO MANAGING RISK, Springer,2005,p4 
) 3(HENRI Mintsberg, le manager au quotidien ;les 10 rôles de cadre , )paris: nouveau 
horizons,2000(,p116 
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كجاءت فكرة إنشاء ا١تدينة لدعم جهود ... السبلمة كاألمن كاالستعداد للطوارئ كإدارة األزمات كالكوارث

 السياسات الوطنية كالتدريب ا١تشًتؾ دكالكوارث، كتوحلاٞتهات ا١تعنية يف االستجابة للطوارئ كاألزمات 

 من خبلؿ إنشاء مرفق تدرييب متكامل ٮتدـ ٚتيع اٞتهات كا١توارد،كٕتنب االزدكاجية يف االستثمارات 

 . (1)كٔتواصفات عا١تية 

يف اٞتزائر غالبا ما توّجو انتقادات للقائمُت على تفعيل ٥تططات التدخل ك لبعض األطراؼ لتقاعسها 

يف ترقية اٞتاىزية كغرس ثقافة خاصة باٟتاالت الطارئة ،مثل رؤساء اجملالس الشعبية البلدية كعدـ اىتمامهم 

بتنظيم أياـ مفتوحة أك دعوة مصاحل اٟتماية ا١تدنية يف أياـ إعبلمية مشًتكة ا٢تدؼ منها توعية ا١تواطنُت 

كمساعدة اٞتهات ا١تكلفة بالتسيَت ألهنا مهمة يف أم استعداد ، (2)با١تخاطر ا١تمكن كقوعها كطريقة التصرؼ

 .للطوارئ كإدارة جدية لو يف حالة الوقوع 

 

 

 نظام اإلنذار المبكر :المطلب األول 

تبٍت أنظمة لئلنذار ا١تبكر ك التخطيط اٞتيد الحتواء أية أزمة أك كارثة  قبل حدكثها بوضع 

السيناريوىات كاٟتلوؿ األ٧تع لكل ما ٯتكن  توقعو قبل حدكتو كتدريب العاملُت عليو كتوفَت قاعدة بيانات 

تشمل كافة ا١تعلومات الضركرية لئلدارة ا١توقفية ١تنع كقوع ا١تكركه أك ا٠تركج بأقل ا٠تسائر يف حالة كقوع أم 

حدث متطرؼ  

                                                 

 45 ،ص2012،أكتوبر 2 ،العدد فصلية إماراتيةكوارث كأزمات ، (1 )
Hamid Boudaoud, le plan orsec est caduc, Algérie news-quotidien algérien  Jeudi 22 novembre 

2012,p3( 2 ) 
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 (CRAAG)ا١تدير العاـ ١تركز الدراسات يف اٞتيوفزياء " عبد الكرًن "       يقوؿ السيد 

أف 2003شاف التنبؤ بالزالزؿ ككارثة طبيعية ٤تتملة الوقوع  بعد زلزاؿ اٞتزائر كبومرداس يف مام  ب(2004)

، لذلك فالشلء الفعاؿ يف الوقاية ىو البناء ا١تضاد (1)"التنبؤ الوحيد الذم نقّدمو ىو أف اٞتزائر بلد زلزارل":

. للزالزؿ

ا١تنظمات، ككذلك األفراد تسعى دائما  بشكل ال شك فيو للوصوؿ لطرؽ لتحديد كاٟتد من ا١تخاطر '

يف اجملتمعات الزراعية البدائية، حيث تنتج األسر كالقرل بالكاد ما يكفل لتلبية احتياجاهتم . اليت هتدد كجودىا

األساسية ، كخسارة اصوؿ ١تدة عاـ، سواء بسبب قول الطبيعة أك لنهب القبائل ا١تتحاربة تنتج  بالتأكيد 

كما أف اجملتمعات ا١تتقدمة كاالقتصاديات الصناعية، األفراد كا١تنظمات كاصلت البحث عن سبل لفهم . كارثة

كتوّقع ا١تخاطر ا١ترتبطة بالكوارث الطبيعية، السرقة كاٟتريق، كاألخطار األخرل، ٟتماية قيمة ا١تمتلكات من ىذه 

 (2).'التهديدات، كيف هناية ا١تطاؼ إذل إنشاء آليات لتقليل ا٠تسائر ا١تالية اليت ٗتلفها

تطورت يف السنُت األخَتة منظومة اإلنذار ا١تبّكر الستكشاؼ ا١تخاطر قبل كقوعها ،كإعبلـ الناس 

للتصّرؼ على ٨تو معُّت قبيل حدكث ا٠تطر ،أك إعبلـ ا١تؤسسات الٗتّاذ احتياطات السبلمة كاألمن ،كا١تخاطر 

ا١تعنية باالستشعار كاإلنذار ا١تبّكر دل تعد تقتصر على الكوارث الطبيعية كا١تخاطر التكنولوجية ،كإ٪تا حىت 

األزمات االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية كا١تالية أصبحت ٤تل اىتماـ اٟتكومات كا١تنظمات ،كتطورت 

الدراسات االستشرافية ،كا١تناىج العلمية لذلك ،كمت إدخاؿ طرؽ حديثة يف ٚتع ، ٗتزين ، معاٞتة كٖتليل 

ا١تعلومات ٤تاكلة إلعطاء تنبؤات اقرب للحصوؿ ،كتقدًن ىذه الدراسات للمنظمات كالدكؿ  كا٢تيئات ا١تعنية ، 

                                                 

- Le soir d’Algérie, Quotidien Algérien, N° du 20 Mai 2004, P 05(2) 
)2(  Jane M. Bryant Sheila Hagg-Rickert, Development of Risk Management Program, Risk 
Management Handbook, )American Society for Healthcare Risk Management, San Francisco, by 
Jossey-Bass Inc., Publishers,2001(,p41 
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كيف ىذا األمر ىناؾ مراكز للدراسات كالبحوث كا٠تربات كظيفتها مساعدة اٟتكومات على رسم سياساهتا 

طويلة األمد بتوقع معطيات البيئة بعد سنوات أك بعد عقود من الزمن  ، كما تطورت ادكار  مصاحل االستعبلـ 

يضاؼ إذل .التابعة للدكؿ كالشركات االقتصادية كما تقدمو من معلومات تدخل يف خانة رسم كتوّقع ا١تستقبل 

ىذا تطور تكنولوجيات التصوير الفضائل كالتبادؿ ا١تعلومايت بُت ٥تتلف الدكؿ كا١تنظمات ،بتفعيل اتفاقيات 

ثنائية أك متعددة األطراؼ أك يف إطار أ٦تل للتصدم للمخاطر كاألزمات ،ذلك أف العو١تة تستوجب ىذا 

التعاكف اربة آفات ك٥تاطر كهتديدات أصبحت تّتسم بأهنا معو١تة ك٥تًتقة للحدكد اٞتغرافية للدكؿ كللمنظمات 

  .على اختبلؼ أشكا٢تا كأحجامها   كىل صفة تظهر كتًتسخ من يـو ألخر 

 

 

: لمخاطر والمواقف الصعبةمع ا  التعاملالجاىزية و ثقافة: المطلب الثاني 

 اٞتاىزية أفضل كلما كانت ا١تنظمات كاألفراد يف كضع أكثر حصانة كقوة يف كلما كاف االستعداد ك

: حالة كقوع األحداث ا١تتطّرفة كالقاسية 

: (1)مبادئ كىل  (6)ترقية اٞتاىزية  ٯتكن إ٬تازىا يف 

اإلكثار من التصورات كالتساؤالت حوؿ الطوارئ الطبيعية ا١تختلفة، كاآلثار اليت ٯتكن أف  (1

 .تنجم عنها، ك٤تاكلة إشراؾ اٞتميع يف ىذه التصورات لئلحاطة با١توضوع من كل جوانبو، كبصفة أكضح

ٖتديد اإلجراءات كالتدابَت لكل طارئ ٤تتمل، كضركرة التخطيط اإلسًتاتيجل ١تواجهة كل  (2

مكركه، كالقرآف الكرًن يورد أمثلة من ىذا القبيل حيث أف نيب ا يوسف عليو السبلـ خطط كسَت أمور األمة 

                                                 

-174، ص (2002دار الفكر ا١تعاصر، أكتوبر : دمشق، دار الفكر، بَتكت). اإلدارة الرشيدة عناف شيخ األرض كا٤تمد عبد السبلـ دباس، (- 1)
175 .
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﴿ قاؿ اجعلٍت على خزائن :  سنوات من القحط كاٞتفاؼ يف زمانو، حيث يقوؿ ا تعاذل على حالو7طيلة 

 (.55سورة يوسف )األرض إين حفيظ عليم﴾ 

ٖتديد األكلويات بُت ىذه اإلجراءات كالتدابَت، بالًتكيز على ا٠تطر األكثر خطورة كاٗتاذ  (3

 .اإلجراءات أك التدابَت األكثر فعالية، يف أقصر زمن كيف مرحلة معينة، فبلبد من الرب٣تة الزمنية حسب األفضلية

بتحديد ا١تكلفُت بكل إجراءات أك تدابَت، كمتابعتهم باستمرار، ألف الطارئ قد ٭تدث يف  (4

 .أم ٟتظة، كال يًتؾ فرصة التأمبلت ك التفكَت ٔتا ٬تب القياـ بو

عرض التصورات عن الطوارئ، كاإلجراءات ا١تمكنة ١تواجهتها، كا١تقًتحات على اٞتهات  (5

ا١تختلفة، كاليت ٯتكن ٢تا تقدًن ا١تساعدة كا١تؤازرة كمتابعة االتصاؿ معها للحصوؿ على الدعم ا١تطلوب دكف 

 .انقطاع أك كلل

ترؾ بعض االحتياطل البشرم، ا١تادم، كا١تارل كالفٍت الكايف للطوارئ، اليت دل تكن يف  (6

اٟتسباف، فالكوارث كالظركؼ ا١تفاجئة قد تكوف أكثر ٦تا تصورنا كتوقعنا، كٗتتلف عنها يف الشكل كالزمن 

 .كاإلجراءات ا١تضادة

 ا٢تشاشة كالقابلية للتأذم  ،حيث ىناؾ جدلية بُت اجملتمع ا٢تش أك الشعوب كالقضاء على كل مظاىر

 (1)ا٢تشة كاألكثر عرضة للمخاطر

كيف ىذا الصدد فاف كزارة الداخلية تقـو بشكل مستمر من خبلؿ ا١تديريات التابعة ٢تا كخاصة ا١تديرية '

 :العامة للحماية ا١تدنية إذل

                                                 

)1(  Jean-Pierre Garnier, Société vulnérable ou population vulnérable ?. Un débat biaisé, Espaces et 
societies ,revue francaise,n2007/4 - 131 
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ٖتيُت ٥تططات تنظيم اإلسعافات ك تنظيم ٘تارين كمناكرات لتجريب قدرات الرد على          ·

 . الطوارئ

 .تنظيم ٘تارين إسعاؼ ك إزالة الركاـ لفائدة كحدات التدخل األكرل         ·

 (1)'".تل البحر"ا١تشاركة يف نشاطات ٞتنة مكافحة التلوث البحرم          ·

     كإف كاف ا ىو مسَت الكوف كا١تتحكم يف ظواىره، فإف لئلنساف دكر يف تفاقم ا١تخاطر، كزيادة 

 كعليو على اإلنساف أف يأخذ حذره، ك٭تصن نفسو ك٦تتلكاتو، كىذا ال ،احتمالية كقوعها، كبشكل مدمر

. يناقض القدرة اإل٢تية

اجملازفة بعدـ  ..األحسن مبدأ اٟتيطة، فمن تفعيل  خبلؿ يكوف من إدارة ا١تخاطر '             

با١توازنة  يسمح للمسؤكلية الفردية نظاـ بغية الوصوؿ إذل  .كاإلبقاء على الوضع الراىن التقّدـ، لصاحل الًتاجع 

كىل دعوة للحذر كتوقع ا١تستقبل كعدـ ا١تغامرة باٗتاذ خطوات غَت ٤تسوبة قد تكوف .'(2)بُت  ا٠تطر كاٟتذر

 .تكاليفها كبَتة 

تذّكر الزلزاؿ كعندما ٖتّس بالزلزاؿ تذّكر الّتسونامل، كعندما ترل الّتسونامل : "تقوؿ نصيحة يابانية قدٯتة     

إف ىذه النصيحة تدؿ على أف اإلنساف الياباين لديو ما يسمى ثقافة الكارثة، . (3)"اركض إذل مكاف مرتفع

حيث أنو يتذكر دائما أف ىناؾ خطرا طبيعيا يهدده، كلديو إضافة إذل ذلك معلومات أكلوية كأساسية يتصّرؼ 

،كثقافة الكارثة ىنا  (4)بتقييم ا١تخاطر كاإلنذارات ا١تبكرةتبدأ كقاية اؿ ثقافة  أف كفقها إذا كقع أم خطر، أم

                                                 

–  ا١توقع االلكًتكين للوزارة :كزارة الداخلية :اٞتمهورية اٞتزائرية الدٯتقراطية الشعبية (1)
http://www.interieur.gov.dz/Dynamics/frmItem.aspx?html=9&s=4(  26-01-2013) 

)2(  Cécile Philippe, « C’est trop tard pour la Terre » ,)Paris : JC Lattès( ,p15 
 25 ، ص 2005، فرباير 83 ، العدد ، شهرية لبنانية٣تلة البيئة كالتنمية-(3)
:  ،  ا١توقع االلكًتكين2005 جانفل 22، مسا٫تة يف مؤ٘تر عريب الوقاية من الكوارث الطبيعية كالتخفيف من  آثارىاا١تنظمة العا١تية لؤلرصاد اٞتوية، - (4)
( 2005فرباير )

http://www.interieur.gov.dz/Dynamics/frmItem.aspx?html=9&s=4
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الريش "جزء من  ا١تنظومة الثقافية ككل للدكلة ،نابعة من اإلدراؾ بأ٫تية ا١تخاطر لدل األفراد ،كما يقوؿ 

 (1)تصبح ىذه ا١تخاطر فعلية,منذ أف يشعر الناس أف ا١تخاطر فعلية ": بيك

كإف كاف البناء ا١تضاد للزالزؿ مكّلف اقتصاديا، حيث أنو حىت الدكؿ الغنية ال تستطيع أف تنشئ كل 

ا١تباين با١تواصفات كا١تيزات الفنية اٞتيدة، ْتيث تكوف قادرة على ٖتّمل أعنف الزالزؿ شدة دكف أف تتضّرر، 

لكن ٬تب أف تشيد مباين اإلطفاء كاإلسعافات األكلية، الشرطة، ٤تطّات توليد الطاقة الكهربائية، اٟترارية 

كالنوكية، السدكد كغَتىا كفق ٪تط ٬تعلها ٖتافظ على متانتها يف حالة كقوع ٥تاطر طبيعية، كخاصة الزالزؿ أكثر 

ككذلك ٬تب أف تكوف خريطة للمناطق الزلزالية، تستعمل من أجل التقيد ٔتعايَت البناء ا١تضاد " شدة كقوة، 

.  (2)"للزالزؿ

 

 

ثقافة التأمين وإدارة الموقف : المطلب الثالث 

ثقافة التعامل مع ا١تخاطر ال تعٍت فقط االستعداد النفسل كالفيزيائل ،بل كذلك القياـ بكل ما من إف 

، كالتعاكف كتقسيم ٖتمل األعباء كالتكاليف ا١تالية  دل نستطع درء ا١تكركه إف تعويضها أكنو تقليل ا٠تسائر أش

بشكل كبَت يف الكثَت من كمن ىذا ا١تنطلق تطّورت ثقافة التأمينات . ألم أضرار يلحقها ا٠تطر عند كقوعو

الدكؿ كلدل الشركات كا٢تيئات خاصة اليت ٘تتلك أصوؿ كعقارات ذات كلفة غالية كمعرضة ١تخاطر كهتديدات 

                                                                                                                                                             

                                                  www.wmo.int/web-en/disasters/discusion-paperar.doc 
 168 ، صمرجع سابق،,اكدريش بيك(1)

 
(2 )- Bureau du coordinateur des nations unies pour les secours en cas de catastrophes, Prévention 
et atténuation des catastrophes, N°3, New York  nations unies, 1977, p 41-42. 
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 خاصة يف  كاألزمات  ىذه الثقافة اليت تعترب من صلب ا١تقاربات اٞتديدة لتسيَت الكوارثالبيئة ا١تختلفة ،

سياسات التأمُت على الفيضانات   لدعم  ، الدكلة تقدـ مساعدات1968الواليات ا١تتحدة ، كمنذ 

 ،كىو توجو ا٢تدؼ منو إشراؾ اكرب عدد ٦تكن من الشركاء (1) ..."لؤلشخاص القاطنُت يف ا١تناطق ا١تعرضة ٢تا

لتحمل تكاليف األخطار كالكوارث ، كعدـ ترؾ األمر كلو يف يد الدكلة ،علما أف التكاليف غالبا ما تكوف 

 .كبَتة 

 من خلفا كما كالزلزاؿ الفيضاف كارثيت بعد اٞتزائر يف بقوة الضحايا كتعويض التأمُت إشكالية طرحت ك'

 أمواؿ من كذلك ٔتفردىا الدكلة إسكاف كإعادة تعويض ،من ا١تالية تبعاهتا ٖتملت كبَتة كبشرية مادية خسائر

 كا١تتعلق 2003 أكت26 يف 03-12 باألمر اإلشكاؿ ىذا استدراؾ متّ  كقد،باىظة أمواؿ كىل العمومية ا٠تزينة

 الناحية من األقل ،على التعويض أعباء من الدكلة ٗتّلصت كبالتارل (2) 'الطبيعية الكوارث على التأمُت بإلزامية

 بأ٫تيتو للمواطنُت أكثر توعية إذل ٖتتاج ،كإ٪تا ترسيخها يف لوحده القانوف يكفل ال التامُت ثقافة الف النظرية

 الكربل فالدكؿ. الدكلة كليس التأمُت شركات تقّدمو ،كالتعويض مادية تعويضات أم على للحصوؿ ،كإجباريتو

يف الواليات ا١تتحدة األمريكية شركات التأمُت ىل اليت تعّوض الضحايا ا١تؤمنُت ضد الكوارث ' مثبل

. ، كدكر الدكلة ىو فقط إدارة ٥تلفات الكارثةكغَتىا من ا١تخاطر ( 3)'الطبيعية

 كقيمية كثقافية كاجتماعية اقتصادية عّدة لدكاعل الدكلة تدخل إلغاء ٯتكن كال نسيب األمر كاف فإك حىتك

 أف ،كما أضرار أم كقوع حالة يف الدكلة من شلء كل كانتظار مُتأبالت  ا١تواطنُت اىتماـ كعدـ باجملتمع مرتبطة

                                                 

)1( - Peter-J May, Recovering from catastrophes : Federal disaster relief policy and politics,(USA: 
greenwood press, 1985 ), p 10 

 ا١تتعلق بإلزامية التامُت على 2003 أكت 1424/26ٚتادل الثانية 27 مؤرخ يف 12_03األمر رقم ،اٞتمهورية اٞتزائرية الدٯتقراطية الشعبية- ( 2)
. 22 ص 1424 ٚتادل الثانية 28 / 2003 أكت 27 ؿ 52، العدد  اٞتريدة الرٝتيةالكوارث الطبيعية كتعويض الضحايا،

(3 )- USA Today, USA Magazine, society for the advancement of education vol 127 – March 
1999. 
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 القائموف يعمد ،ىنا هبا مصرح غَت ،أك نظامية غَت  كمنشات أنشطة ٖتوم ،اليت كاالجتماعية االقتصادية ا١تنظومة

 مثل أخرل التزامات من التهرب غرار ،على التامُت تكاليف دفع من التهرب إذل كا٢تياكل ا١تؤسسات ىذه على

 على تؤخذ اليت السلبية األمور من كىل . اخل...العماؿ ،تامُت الضرائب ،دفع األعماؿ بالنشاط،رقم التصريح

 ا١تختلفة الرقابية اآلليات فعاليات عدـ األمر ىذا انتشار يف ساىم ،كقد ا٠تاص االقتصادم القطاع فعاليات بعض

 ىذه عن للتغاضل األحياف بعض يف ،تؤدم البطالة كخاصة االقتصاد تضرب اليت ا١تشاكل إذل ،باإلضافة للدكلة

  . الظواىر

 من ،نابعة ا١تواطنُت كحىت كا١تؤسسات التنظيمات ٥تتلف لدل التامُت ثقافة ضعف أك غياب أف كما

 دامت ما التامُت أ٫تية بعدـ كثَتة قطاعات لدل الراسخة الثقافة ،ككذا الدكلة طرؼ من ا١تتابعة إجراءات ضعف

 رسختو خاطئ اعتقاد كىو ، أضرارا ٮتلف صعب موقف أك كارثة كل عند مساعدات كتقدـ تتدخل الدكلة

 ٥تتلف على العاـ القطاع كسيطرة االشًتاكية ىو اقتصاديا ا١تتبع النهج كاف ١تا سابقة عقود يف الدكلة فلسفة

  . اجملاالت كل كيف كاسع بشكل يكوف الدكلة ،كتدخل اٟتياتية ا١تناحل
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التخطيط االستراتيجي ودرء المخاطر لتقليل احتمالية حدوث مواقف صعبة  : رابع المبحث ال

 

التنظيم العا١تل الراىن يواجو عددا من اإلشكاليات كالتحديات اٞتديدة اليت تستدعل بناء تصّورات 

انو ....كسياسات استباقية كأخرل كقائية دك٪تا االكتفاء بردكد أفعاؿ أك ٤تاكالت غَت منتهية للتكّيف كالتموقع 

منطق معودل موّجو لتحقيق حسابات كرىانات الفواعل ا١تتحكمة يف حاضر كمستقبل ىذا العادل من شركات 

ٚتاعات اإلجراـ كاإلرىاب الدكليُت ...عرب كطنية،دكؿ عظمى كأخرل طا٤تة ،منظمات اجملتمع ا١تدين العا١تل 

... (1) 

فالتخطيط االسًتاتيجل كالسياسات الناجحة للدكؿ كا١تنظمات ك٥تتلف الكيانات اإلدارية ىل اليت 

تأخذ بعُت االعتبار إمكانية كاحتماؿ ظهور طارئ أك عارض أك تغَتات عميقة يف البيئة تؤثر يف ا٠تطط 

 .ا١ترسومة ،كبالتارل تتوفر دكما القابلية لتعديلها حسب مقتضيات الظرؼ 

 دل يعد تدمَت الطبيعة الذم دخل حركة اإلنتاج الصناعل العا١تية ٣تّرد تدمَت ،مع هناية القرف العشرين ؼ

كاألضرار اليت اخل  ،... االجتماعية االقتصادية كالسياسية للدينامكية جزءا مكّمبل بل أصبحبسيط للطبيعة 

فرضت على شركط اٟتياة الطبيعية قد ٖتولت إذل هتديدات طّبية ،اجتماعية كاقتصادية شاملة بالنسبة لئلنساف 

، ما يفرض متطلبات جذرية جديدة تطاؿ ا١تؤسسات االجتماعية كالسياسية يف اجملتمع العا١تل الشديد 

 . ،من خبلؿ سياسات كاسًتاتيجيات ىاتو ا١تؤسسات (1) 'التصنيع

 

 

                                                 

  162 ،،ص مرجع سابقاكلريش بيك ،(1)
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التخطيط االستراتيجي للموقف  : المطلب األول 

      التخطيط ىو من العمليات اإلدارية الضركرية ،كلتحقيق فعالية أفضل للمنظمة البد من ٗتطيط 

جيد يأخذ بعُت االعتبار تطّور ا١تنظمة ،التزاماهتا ، منافسيها ككذا التغَّتات اٟتادثة يف البيئة اليت تعمل فيها 

 .سواء كانت ا٬تابية أك تشكل ٖتديات كهتديدات مهما كانت درجاهتا كمستوياهتا 

ا١تخطط اإلسًتاتيجل ىو الوسيلة اليت بواسطتو ٭تصل تنفيذ  ':تطوير ا١تخطط اإلسًتاتيجل

كيستند مضموف . من خبلؿ ٖتديد األىداؼ كالغايات كٖتديد ا١تسؤكليات لتحقيقها اسًتاتيجيات ا١تنظمة

ا١تخطط على األىداؼ  ا١ترسومة كا١تسؤكليات  اددة لتحقيقها كىل العملية اليت ٖتمل ٥تاطر على  

( 1)'اجملتمع

تتطابق مع مهماهتا  ( cibles)فدكر القائم باإلدارة أصبح يتمثل يف إعطاء ا١تؤسسة مرامل )

كيف حالة ما إذا ظهرت .فالتحليل الّدقيق ،ىو الذم يسمح ٢تا بإعداد الربامج كٗتصيص ا١تيزانيات ا١تبلئمة ...

علما أف ىذه العمليات ،ال يكوف .فوارؽ بينها كبُت ا١تسار اّدد سلفا فانو ينبغل إدراج عمليات تصحيحية 

إال أف ىذا التصّور ا١تثارل يبقى ينقصو عامل . ىدفها تغيَت ٤تتول اإلسًتاتيجية اليت أعّدت يف أعلى ا٢تـر 

نوايا كاضحة بل ىل ٙترة كالتعقيد الذم ٯتّيز بناء اإلسًتاتيجية ،إذ ىناؾ من االسًتاتيجيات اليت تفتقد ١تعادل 

 على حد emergentesف ىذه االسًتاتيجيات ا١تنبثقة أ ، كمن ش.fortuitesتراكمات كتكّيفات عرضية

كباإلضافة إذل .يف هناية األمر ،أف تغَّت بشكل ملحوظ اإلسًتاتيجية األّكلية  –mintzberg  مينتزبَتغ تعبَت

                                                 

) 1(LUCIEN G. CANTON, EMERGENCY MANAGEMENT,)USA: WILEY-
INTERSCIENCE 
A JOHN WILEY & SONS, INC., PUBLICATION,2007(,p99 
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 تعرؼ إعادة توجيو أفذلك ، فاف إسًتاتيجية ا١تؤسسة ٯتكن بفعل دكافع عمليات عرضية كظركؼ طارئة  ،

 ( 1)مفاجئة كىامة ،فاإلسًتاتيجية اٟتقيقية تكوف هبذا ا١تعٌت

 باٟتركية الدائمة كزيادة شبكات االتصاؿ ك عبلقات التأثَت ك التأثّر بُت ٥تتلف ةإف طبيعة البيئة ا١تتميز

ا١تستويات،جعلت من رسم إسًتاتيجية ثابتة للمؤسسة أمرا شبو مستحيل ألنو يف كل مرة تظهر عناصر 

مستجدة كبالتارل فاف ا١تخطط االسًتاتيجل اٞتّيد للمنظمة ك ا١تؤسسة اإلدارية ىو الذم يتمّيز با١تركنة ك 

إمكانية استيعاب العناصر ا١تستجدة يف البيئة ك التكّيف معها كجعلها عناصر إضافية يف ا١تخطط األصل 

،كالتخطيط االسًتاتيجل ا١تفتوح على احتماالت ا١تستقبل يف ىذا اإلطار يأخذ بعُت االعتبار اإلمكانيات 

كا١توارد ا١تادية كا١تالية ،كيفية ٖتصيلها كاستعما٢تا يف حالة حدكث أم حادث أك طارئ غَت متوقع ، كيفوؽ 

 .قدرات ا١تيزانية العادية للتسيَت 

 

 

التنمية المستدامة كآلية لمنع حدوث المواقف الصعبة  :المطلب الثاني 

  بركدتبلند  على نطاؽ االستعماؿ الواسع منذ ظهور تقريرألكؿظهر مصطلح التنمية ا١تستدامة 

brudtland اللجنة العا١تية للبيئة كالتنمية حيث عّرفت أعدتو الذم 1987 بعنواف مستقبلنا ا١تشًتؾ سنة 

التنمية اليت تليّب االحتياجات اٟتالية الراىنة دكف ا١تساكمة على قدرة األجياؿ   ' بأهنا مرة ألكؿالتنمية ا١تستدامة 

 (2)ا١تقبلة يف تلبية حاجاهتم 

                                                 

 84،ص2009،افريل 2العدد ،(فصلية جزائرية )فكر ك٣تتمع ،'البعد الزمٍت يف تناكؿ اإلسًتاتيجية كإدارة ا١تنظمات'سعيد لوصيف ،(1 )
 488،ص01،2009،العدد25 ،اجمللد٣تلة دمشق للعلـو ا٢تندسية،" التخطيط من اجل التنمية ا١تستدامة"سليماف مهنا ،ريدة ديب ، (2 )
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" التنمية بدكف تدمَت " (مصطفى كماؿ طلبة)، أك كما يسميها الدكتور "التنمية ا١تستدامة" 

(Devloppement withworth destruction)  كالتنمية البيئية(Eco 

Development)(1)كذلك بػ ، :

. ترشيد استخداـ موارد النظاـ البيئل غَت ا١تتجددة/. 1

على ٕتديد نفسها،  (نباتية، حيوانية كمائية أرضية)عدـ ٕتاكز قدرة موارد النظاـ ا١تتجددة /. 2

.   ٟتمايتها من االضمحبلؿ

. عدـ ٕتاكز قدرات النظاـ البيئل على ىضم ا١تخّلفات اليت نقذؼ هبا إليو/. 3

:" يف إحدل تصّوراهتا حوؿ عبلقة اإلنساف بالبيئة كالتنمية" سلول شعراكم ٚتعة"أك كما تقوؿ 

الستمرار اٟتياة على كوكب األرض البد أف ٨تمل كبّل من اإلنساف كالطبيعة، فحماية اإلنساف من ا١تخاطر 

الطبيعية ال تقل عن أ٫تية ٛتاية الطبيعة نفسها من عبث اإلنساف، كيؤكد ىذا التصّور على أنو ال ٯتكن ٖتقيق 

، كٟتماية اإلنساف كالبيئة يف إطار تنمية مستدامة، البد من ا١تشاركة (2)"حياة أفضل دكف االىتماـ بالّطرفُت معا

. (3)الشعبية بكل فئات اجملتمع يف األنشطة البيئية كٛتاية البيئة 

 إسًتاتيجية اإلعبلـ كالتعليم كاالتصاالت كتنسيق اإلجراءات ككضع خطة التنمية ا١تستدامة تكوف كفق'

باستخداـ ٣تموعة  -الًتكيز على إنشاء قاعدة معلومات مشًتكة،ك التنسيق ا٠تارجل  -للتنسيق الداخلل 

كاسعة من األساليب ككذا اختيار الوسائل الضركرية، كضع الوثائق كالوسائل  السمعية كالبصرية،إدارة اٟتوار 

                                                 

 .43، ص (1999، نوفمرب 9مركز دراسات كاستشارات اإلدارة العامة، عدد . مصر)، البيئة كالتنمية ، مفهـو التنمية ا١تستدامةأسامة ا٠تورل- ( 1)
، كرقة مقدمة لندكة فرص العمل للمرأة كتوجهات اٟتفاظ على البيئة، مؤسسة فريدريش إيربت، البيئة كالتنمية، رؤية ْتثيةسلول شعراكم ٚتعة، - ( 2)

 .4-1، ص 1998 نوفمرب 15-14القاىرة - بالتعاكف مع مركز البحوث االجتماعية باٞتامعة األمريكية
، ص (2002مصر، ا١تكتب اٞتامعل اٟتديث، )، تقدًن علل ليلو، ا١تشاركة الشعبية ٟتماية البيئة من منظور ا٠تدمة االجتماعية٤تمد السيد عامر، - ( 3)

411. 
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كبناء التوافق يف اآلراء، ك إنشاء قواعد بيانات، أك صنع ركابط مع قواعد البيانات ا١توجودة، استخداـ الوسائط 

 (1)'اإللكًتكنية، الدٯتقراطية اإللكًتكنية ،كسائل اإلعبلـ رصد عملية االتصاؿ 

إدارة االقتصاد كالبيئة   ٣تموعة كاسعة من القضايا ،كىل تنطوم على هنج متكامل يفإذلكتشَت 

ك٭تتاج صانعو القرار إذل معلومات للمضل قدما ٨تو التنمية .كاالىتمامات باجملاالت البشرية كالقدرة ا١تؤسسية 

معلومات عن مرحلة التقدـ الراىنة ، كمعلومات عن االٕتاىات كنقاط الضغط ،كمعلومات عن : ا١تستدامة 

 كانوا على الطريق إذاك٘تّكن ا١تؤشرات أصحاب القرار ككاضعل السياسات من معرفة ما .اثر التدّخبلت 

 أف إذكالتنمية عملية تفاعلية ، ...الصحيح ، كتساعدىم على رصد التقدـ ارز يف سبيل التنمية ا١تستدامة 

  يف أيضا عليها فحسب ، بل تؤثر التأثَتالسياسات ال تؤثّر يف األىداؼ اليت كضعت السياسات من اجل 

 االقتصادية كالرفاه األنشطةكٖتقيق التوازف بُت  ف النتائج العامة ليست دائما ا٬تابية،إ ،كبالتارل ؼأخرلمتغَّتات 

كالبد من . صنع القرار أ٪تاط قدر كبَت من الرباعة كيقتضل تغيَت إذل ٭تتاج أمراالجتماعل كاحتياجات البيئة 

 إذل االقتصادية كاالجتماعية كالبيئية كا١تؤسسية يف عملية التنمية ليتسٌت سلوؾ الطريق ا١تؤدم األبعاددمج 

 (2 )التنمية ا١تستدامة ّ 

أداء ب طرؼ يقـو كل   من بركتوكوؿ كيوتو ا١ترفق باتفاقية األمم ا١تتحدة حوؿ ا١تناخ 2كحسب ا١تادة 

 (3)تعزيز التنمية ا١تستدامة   التزاماتو بتحديد كخفض االنبعاثات كمينا بغية

                                                 

)1(  Barry Dalal-Clayton and Stephen Bass, SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGIES, 
)London : Earthscan Publications Ltd,2002(,p-p:230-250 

 
سبتمرب 13 ،ٖتليل النتائج:تطبيق مؤشرات التنمية ا١تستدامة يف بلداف االسكوا اللجنة االقتصادية كاالجتماعية لغرب اسيا ،:األمم ا١تتحدة  (2 )

 7ص2001
 2،من ا١تادة 2005بركتوكوؿ كيوتو ا١تلحق باتفاقية األمم ا١تتحدة حوؿ ا١تناخ ،النسخة العربية ،  (3 )
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 :يف يف اإلسًتاتيجية   كٖتديد أدكارىا الفواعل لتحقيق التنمية ا١تستدامة   كبشكل عاـ يتحدد    

 (1)'ا٢تيئات  ا١تا٨تة -اجملتمع ا١تدين -القطاع ا٠تاص-السلطات العامة-السياسيُت كالقادة -

إف ٛتاية البيئة ال تتطلب قطع الصلة بالتكنولوجيا اٟتديثة كبالعادل االقتصادم الذم ٗتلقو ،بل إف '

 ،فالتنمية ا١تستدامة (2)'ىذه اٟتماية تتطلب يف ا١تدل البعيد اٟتفاظ على ىذا العادل االقتصادم كشرط لتوفرىا

ىل ا١تزاكجة الفعالة بُت االنتفاع كعدـ اإلضرار بشكل يضمن االستدامة للمورد ،كالسبلمة للمنظومة الكلية من 

 .أم خلل  

إذا كانت العبلقة بُت اإلنساف كالطبيعة منذ أقدـ األزمنة عبلقة اعتمادية تبادلية، فتقدـ العلـو '

 ،لكن ىذه السيطرة إف (3)'كالتكنولوجيا أتاح الفرصة لئلنساف كل يسيطر على الطبيعة سيطرة تكوف شبو تامة

 .ٕتاكزت حدكد ٖتمل ا١تنظومة البيئية فقد ٗتلق مشاكل ككوارث كآثار سلبية ،خفيفة أك عميقة حسب الوضع

لنظم اإلدارة '   ككما كرد يف تقرير للمجلس االقتصادم كاالجتماعل التابع لؤلمم ا١تتحدة 

العامة،كاإلدارة الرشيدة لشؤكف اٟتكم بصفة عامة ،دكر  ىاـ يف تنفيذ األىداؼ اإل٪تائية الواردة يف إعبلف األمم 

ا١تتحدة بشاف األلفية  كينطوم ٖتسُت كإصبلح نظم كمؤسسات اٟتكم ٔتا يف ذلك تعزيز قدرة القطاع العاـ 

،على أ٫تية قصول يف ٣تاؿ ٗتفيف حدة الفقر ،كتعميم منافع العو١تة على اٞتميع ،كتعزيز مشاركة ا١تواطنُت يف 

كافة مستويات اٟتكم ،كٛتاية البيئة كتشجيع التنمية ا١تستدامة ،كمنع الصراعات العنيفة كإدارهتا كعلى الرغم 

من التقدـ الذم أحرزتو بلداف كثَتة يف ميداف بناء مؤسسات دٯتقراطية كٛتاية حقوؽ اإلنساف ال تزاؿ 

                                                 

)1(  Barry Dalal-Clayton and Stephen Bass, SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGIES, 
)London : Earthscan Publications Ltd,2002(,p-p:96-100 

 
 89،ص  (1993مركز األىراـ للًتٚتة كالنشر ،)حسُت اٛتد أمُت ،:،ترهناية التاريخ كخامت البشرفرانسيس فوكوياما ، (2 )
. 161، ص (2000عماف، دار الشركؽ، : ، األردف1ط)، ، اإلنساف كالبيئة، منظومات الطاقة كالبيئة كالسكاف ىاين عبيد(- 3 )
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الدٯتقراطيات يف بعض مناطق العادل ىشة  ،كتفتقر مؤسساهتا إذل القوة اليت تكفل ٢تا االضطبلع بشؤكف 

(1 )اٟتكم على ٨تو فّعاؿ  

كما أف التنمية ا١تستدامة تعٍت القضاء على التهميش كبؤر الفقر ، حيث أف الفقراء كنظرا لعجزىم 

ماليا عن اٟتصوؿ على سكن مثبل بالطريق الرٝتل كعن الوفاء با١تتطلبات الرٝتية ، فإهنم ٬تدكف طرقا غَت رٝتية 

 با١تائة من ا١تساكن اٞتديدة يف 95 إذل 70تتميز باإلبداع للحصوؿ عن مأكل ، كعلى ذلك فيقدر أف بُت 

  (2)معظم مدف العادل الثالث غَت مرخص هبا

فالفقر أحد األسباب الرئيسية ١تشكبلت التدىور البيئل، كما أف التدىور البيئل يدفع الناس بأعداد 

. (3)"متزايدة إذل الفقر

: إف االستقرار يف مناطق ا٠تطر ناتج عن إحدل اٟتالتُت 

إما أف األفراد سكنوا ا١تنطقة نظرا لبلمتيازات االقتصادية، االجتماعية اليت توفرىا، خاصة حيث تتوفر -

 .اخل...التجارة، الصناعة كالنشاط السياحل

أك أف األفراد استقركا يف منطقة ا٠تطر لعدـ قدرهتم على الرحيل إذل مكاف آخر بسبب أحوا٢تم ا١تادية -

 .ا١تًتدية

                                                 

ا١تتحدة  الدكر ا٢تاـ الذم تضطلع بو  اإلدارة العامة كاٟتكم الرشيد يف ٣تاؿ تنفيذ إعبلف األمم'اجمللس االقتصادم كاالجتماعل ،–األمم ا١تتحدة   (1 )
 2،ص2002  مام 13 ،موجز تقرير األمانة العامة، 'تنمية القدرات ا١تؤسسية :بشاف األلفية 

 62،ص(1994الدار الدكلية للنشر ،:كندا .مصر)إيناس عفت ،:األبعاد البيئية كاإلنسانية ،تر:مارسيا د الك ،ٗتطيط ا١تدف  (2)
، ص  (2001الدار العربية للنشر كالتوزيع ،يناير :، مصر 1ط)، موسوعة بيئة الوطن العريب ، التكافل االجتماعل البيئل اٛتد عبد الوىاب عبد اٞتواد،(1)

51 
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ك يف كلتا اٟتالتُت البد أف تتدّخل الدكلة ١تنع التوسعات العمرانية يف منطقة ا٠تطر كتشجيع السكاف  

لبلستقرار يف األماكن اآلمنة، ألف البيئة ا٢تشة تتفاعل مع األفراد، البنايات التطور التكنولوجل ٕتعل أقل 

. (1)األخطار الطبيعية تصبح حوادث كارثية يف درجاهتا البيئية

منع التوسعات العمرانية يف منطقة ا٠تطر، يكوف بفرض إجراءات صارمة على البناءات ٕتعل منها 

، كترحيل السكاف إجبارا، إف كانوا يف منطقة (2)مقاكمة ألم خطر كشيك، كإف اقتضى األمر هتدًن البنايات

فرض ضرائب كتكاليف إضافية على الساكنُت يف منطقة ا٠تطر نظرا للرّبح الذم ٬تنونو من ككذا . أكيدة ا٠تطر

٦تارسة التجارة، الصناعة، ا٠تدمات،   أما تشجيع السكاف لبلستقرار يف ا١تناطق أقل عرضة للمخاطر 

توفَت مناصب شغل، توفَت : كالكوارث فيكوف بتقدًن ٖتفيزات ذات طابع اجتماعل كاقتصادم مهّم مثل

ا٠تدمات الصحية، التعليم، شق الطرؽ، تقدًن تسهيبلت، أك حىت إعفاءات من الضرائب للصناعيُت كاٟترفيُت 

هبدؼ جذب استثماراهتم للمنطقة، أك باختصار ٖتقيق نوع حياة يطبعو التساكم يف الفرص بُت ٚتيع ا١تناطق 

. يف البلد، كبُت ٚتيع أفراد الشعب

لكن األرقاـ العا١تية ال تعٍت سول .فليس ىناؾ أساس لفكرة انو ال يوجد من الغذاء ما يكفل اٞتميع '

كا١تهم ىو ما إذا كانت . القليل،إال فيما يتعلق بدحض ا١تفهـو الشائع القائل بأننا قد بلغنا حدكد طاقة األرض 

كقد كجدنا أف ا١توارد موجودة ،لكنها تعاين .توجد موارد كافية إلنتاج الغذاء يف البلداف اليت ٬توع فيها العديد 

 (3)"دائما من قلة االستخداـ أك من سوء االستخداـ ،٦تا ٮتلق اٞتوع للكثَتين كالتخمة للقلة 

 

                                                 

(1 )- Louis K. Confort, Managing disaster : Stratégies and policiers , perspectives, (USA :Duke 
university press, 1988), p27. 

 .3، ص2004 ديسمرب30 /1425 شعباف 15، 736  ،العدد، يومية جزائريةجريدة األحداث- ( 2)
 18،ص(1983الكويت سلسلة عادل ا١تعرفة ،ابريل )اٛتد حساف ،: ،ترصناعة اٞتوعفرانسيس مور البيو ك جوزيف كولينز ،(3)
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: خالصة الفصل الرابع 

ف تفعيل اإلدارة ا١توقفية ٣تهود مستمر تأخذه الدكلة على عاتقها أب: كخبلصة للفصل الرابع نقوؿ 

: ،كما انو ينبغل أف ٭تظى  باىتماـ شعيب كٚتاىَتم ككذلك للمنظمات كل يف مستواه 

الدكلة هتتم با١تؤسسات ككذا إعداد التشريعات كالقوانُت كالتنظيمات ا١ترنة كاليت ٖتتوم اكرب قدر ٦تكن 

من اٟتاالت ا١تستجدة كتقدـ حلوؿ ناجعة يف إدارهتا  

 تقدـ دعمها ا١تارل كالتضامٍت ككذا ا١تسا٫تة يف تنشئة ةمنظمات اجملتمع ا١تدين كا١تؤسسات االقتصادم

أفراد  كتكوينهم للتعامل مع اجملتمع ككذلك التنمية ا١تستدامة لتفادم كقوع الكوارث كاألزمات ك٥تتلف أشكاؿ 

النزاعات   

كما أف لؤلفراد كظيفة ال يستهاف هبا يف تقدًن الدعم كا١تشورة كالنقد كالتفاعل اال٬تايب مع ا٢تيئات 

،كثقافة التامُت ضد ا١تخاطر ،كثقافة ا١تكلفة بإدارة ا١توقفية ، كما أف تكوينهم على ثقافة التعامل مع ا١تواقف 

 كا١تؤسسات على اختبلؼ أشكا٢تا قد ٕتعل من اجملتمعا١تشاركة يف كل اجملهودات ا١ترتبطة بالتضامن كا١تساعدة 

.  أكثر استعدادا على ا١تواجهة كالتحدم لكل الصعاب كالعقباتكأحجامها 
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 : منوردىا فيما يلمن خبلؿ ما سبق ٯتكن أف نستخلص ٣تموعة من النتائج          

ىناؾ عبلقة كثيقة بُت الدراسات يف علم اإلدارة كالدراسات يف حقل العلـو السياسية لتداخل اجملالُت -

ا١تعرفيُت كصعوبة فصل اإلدارة عن السياسة لصعوبة فصل العمل اإلدارم عن العمل السياسل ، كصعوبة فصل 

الكياف السياسل عن الكياف اإلدارم ، فالتداخل بُت االختصاصُت ٝتة ٕتسده الكثَت من ا١تؤسسات خاصة 

ا١تؤسسات اإلدارية العامة ا١تركزية كالية يف الدكلة ،كالسياسات العامة ا١تنتهجة ، كلتداخل الفواعل كخاصة 

منظمات اجملتمع ا١تدين ك٥تتلف ا١تؤسسات االجتماعية ،االقتصادية كالثقافية يف الدكلة ىناؾ من يوسع ٣تاؿ 

. دراسة اإلدارة العامة إذل ىذه الكيانات اإلدارية 

تأثر الفكر اإلدارم بالتطورات اٟتاصلة يف الكثَت من اجملاالت ا١تعرفية ، كما تأثر بتطور طبيعة اٟتياة -

كاىتمامات األفراد كا١تواطنُت ، كبدخوؿ التكنولوجيا كعنصر ال ٯتكن االستغناء عنو قّرب ا١تسافات ،كعّزز 

فبقدر ما لعادل اليـو من امتيازات يف ىذا .التواصل بُت ٥تتلف الكيانات كالفواعل ٤تليا ،كطنيا،إقليميا ،كدكليا 

اجملاؿ بقدر ما تبلقيو ٖتديات صعبة ،فالتأثَت كالتأثر ال يقتصر على العناصر اال٬تابية كالنافعة فحسب ، بل 

، "أكثر انفتاحا "أيضا يف العناصر السلبية كالصعوبات كالرىانات كالتحديات ،كعليو كمن منطلق بيئة اليـو 

-تطورت الدراسات كاإلسهامات الفكرية يف ٥تتلف اجملاالت ا١تعرفية اليت أخذت بعُت االعتبار ىذا ا١تعطى 

كعنصر مهم يف ٖتليل ٥تتلف الظواىر ،كتقدًن حلوؿ كمقًتحات حو٢تا  ،كحىت يف ٣تاؿ ٖتديد -كىو البيئة 

العناصر ا١تؤثرة على أم ظاىرة معنية بالدراسة، 

فاإلدارة ك ٥تتلف ا١تنظمات اإلدارية   على اختبلؼ  أصنافها عامة أك خاصة ،رْتية أك غَت رْتية ، كبَتة أك 

صغَتة ، كطنية أك دكلية أك عابرة للدكؿ تعمل يف بيئة مفتوحة تتأثر هبذه البيئة سواء إ٬تابا أك سلبا ، كسواء 

كذلك ،من حيث ا١تدخبلت اليت ٘تليها ىذه البيئة أك من حيث اعتبار ٥ترجات اإلدارة كمنتوجها النهائل سلعا 
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كانت أك خدمات أك غَت ذلك سوؼ تذىب ٢تذه البيئة،كاإلدارة الناجحة ىل اإلدارة اليت تفهم بيئتها فهما 

تستفيد من العناصر اال٬تابية فيها ،  كتكوف أكثر استعدادا للتعايش كالكيف كالتأقلم كاإلدارة الفعالة :جيدا 

.   لتأثَت عناصرىا الصعبة كا١تتطرفة 

يف ٣تاؿ اإلدارة العامة  زاد االىتماـ بالبعد البيئل منذ  النصف الثاين من القرف العشرين ،سواء مع اإلسهامات 

اإلدارة كالبيئة يف : النظرية اليت جاءت يف شكل دراسات توصلت إذل نتائج حوؿ العبلقة التأثَتية كالتأثرية بُت 

 بنية ا١تنظمة/تفاعل  البيئةنظرية -1     :شكل العبلقات التفاعلية ، كتقدًن نظريات إدارية يف اجملاالت التالية

 النظاـ االجتماعل/نظرية تفاعل النظاـ التقٍت -3 ،بنية ا١تنظمة/تفاعل  التكنولوجيانظرية -2

بنية ا١تنظمة  /نظرية تفاعل الثقافة -5 ،بنية ا١تنظمة/نظرية تفاعل اإلسًتاتيجية -4

نظرا للتغَتات ا١تتسارعة اليت من حيث التطبيقات الفعلية لئلدارة ا١توقفية يف اإلدارة العامة، فإنو ك       أما 

 البيئية ا٠تارجية، الداخلية، ا١تنظمات يف ٥تتلف مستوياهتا كمواضيعها منذه ٖتدث يف البيئة ايطة بو

ة يف مضركركحاجة ككآلية إلدارة ا١توقفية  فقد جاءت ا  اخل...،السياسية ،االقتصادية،االجتماعية(االيكولوجية)

 ١تواجهة ىذه التحديات كاٟتفاظ على تواجد ا١تنظمة  اٟتكومية كا٠تاصة اٟتديثة  اإلدارية ا١تنظمات كاألجهزة

. كعلى مكتسباهتا ا١تادية كغَت ا١تادية ،كاٟتفاظ على التزاماهتا ٕتاه ا١تتعاملُت معها كتعزيز ثقتهم هبا 

جوىر اإلدارة ا١توقفية ىو تأثَت ا٢تيكل التنظيمل بتأثَتات البيئة ا١تتسمة بالديناميكية ،كما قصدناه يف ْتثنا ىو 

كجود عناصر جديدة يف البيئة ذات خصوصية تستوجب اعتماد تنظيم إدارم )ٖتديد اإلدارة ا١توقفية بالظرفية 

لفًتة ٤تددة بوجود السبب ا١تستحث ألجلو كبالتارل ما قصدنا ىو التنظيمات ا١تؤقتة ا١تستحدثة كاستجابة 

١تختلف ا١تواقف كمنو أىم صفة لو ىل كونو تنظيما مؤقتا كمنو فاف  ٞتاف كفرؽ إدارة األزمات كالكوارث ىل 

. (من أصناؼ التنظيمات ا١تؤقتة اليت تدخل يف ىذا التصنيف 
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أخذا ،تتوقف فعالية اإلدارة ا١توقفية يف ا١تنظمة اإلدارية  على فهم كتقدًن حلوؿ ناجعة ١تختلف ا١تواقف        

بعُت اإلعتبار عنصر الوقت الذم يكوف ضيقا حيث تتواذل األحداث كيف بعض األحياف تأخذ توجهات غَت 

 كقصَت كىو أمر يف كقت قياسل البد أف يكوف حياؿ ا١توقف  اإلدارم متوقعة كغَت مرجوة ،كعليو التصرؼ

 اإلدارم كبا١تنظمة اإلدارية ٥تتلف الضغوط ايطة بالعملكوف ىذا باإلضافة إذل  ضركرم يف ىذا ا١تقاـ،

 حيث تسود بيئة مشحونة باالضطراب كالقلق كا٠توؼ من ا١تستجدات الضارة عند التفاعل تصّعب من األمور

سواء من طرؼ ا١تواطنُت كا١تتعاملُت مع ا١تنظمات اإلدارية أك العماؿ كا١تنتسبُت إليها يف ٥تتلف مع ا١توقف 

. مناصب ا١تسؤكلية

ا١تشحونة بالضغط كالقلق كغياب ا١تعلومات كتسارع كالبيئة ا١تميزة لعمل اإلدارة ا١توقفية ىذه إف        

يشّكل صورة ٪تطية األحداث باإلضافة إذل ما يطبع اإلدارة ا١توقفية من ٦تيزات أ٫ّتها غياب ٪توذج قار كثابت  

حيث يسودىا  عكس األ٪تاط كالنماذج التقليدية اليت تطبع ا١تنظمات اإلدارية البَتكقراطية للتسيَت كاإلدارة 

 للتنظيمات كاحًتاـ قنوات االتصاؿ الرٝتية كالتسلسل ا٢ترمل العمودم ـ كالتنظيمل كاإلحتكاماالستقرار ا٢تيكل

 كعدـ كجود تنظيم ك توزيع دقيق للمسؤكليات كاالختصاصات بُت فريق إدارة للمسؤكلية كالسلطة ،

 ا١تواقف تنظيم إدارم مؤقت قد ال يكوف  ألعضائو سابقة للعمل معا يف إطار إدارةا١توقف،ككذا كوف فريق 

 بتغلب القائد اإلدارم كالقائم على ا١تنظمة، فريق كاحد  رٔتا من أىم التحّديات ا٠تاصة باإلدارة ا١توقفية 

٦تكنا جدا ٖتقيق الفعالية ا١ترجوة سوؼ يكوف  عليها سيحّل إشكاالت عديدة  يف التسيَت كاإلدارية ا١توقفية

. ،السرعة كا١تركنة يف التصرؼ كبالتارل إدارة ا١توقف إدارة جيدة  

ٖتتاج ٥تتلف ا١تنظمات كا٢تيئات اإلدارية العامة كا٠تاصة ،كعلى اختبلؼ أحجامها كاختصاصاهتا إذل التأقلم 

مع البيئة كايط ا١توجودة فيو ،بتثمُت العناصر اال٬تابية كترقيتها كاالستفادة منها ، كمعرفة كذلك العناصر 
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السلبية كمصادر اإلزعاج  كالتهديد ٢تذه ا١تنظمات لتحقيق ٖتدم البقاء أكال كتفعيل األداء كرفع التحدم من 

. جهة ثانية 

يف ا٠تمسُت سنة األخَتة تقريبا شهد العادل الكثَت من ا١تتغَتات على ٥تتلف األصعدة كا١تستويات كاجملاالت 

لعل أ٫تها انتشار العو١تة ،ٔتظاىرىا كأدكاهتا ،كمواضيعها ا٬تابياهتا كمساكئها ، ما أدل إذل تغيَتات جذرية يف 

الكثَت من ا١تفاىيم كالظواىر كأكلويات الدكؿ كاجملتمعات كاألفراد، كما أف اإلرىاب كانتشار شبكاتو بشكل غَت 

مسبوؽ يف ٥تتلف الدكؿ كاألقطار كجعلو من ا١تواضيع الرئيسية يف اىتماـ كسائل اإلعبلـ كاالتصاؿ ، باإلضافة 

إذل الزيادة العددية كالزيادة من حيث حجم األضرار للكثَت من الظواىر البيئية ا١تتطرفة كالكوارث الطبيعية 

كالكوارث النوكية كالتكنولوجية كانتشار األكبئة كاألمراض غَت ا١تعركفة كغَت ا١تعهودة كعلى مستويات عا١تية 

كتركيز اإلعبلـ عليها ،بشكل يطرح الكثَت من التساؤالت كيثَت جدال كبَتا يف ٥تتلف األكساط ،حيث أف 

ا١تستفيد األكرب ٦تا يثار من ىلع ىم الذين يوفركف العبلجات كاألدكية كاللقاحات ك٥تتلف ا١تعدات اليت غالبا 

ما يتم ابتزاز الدكؿ فيها حيث تضطر إذل اقتناء كميات كبَتة من اللقاحات اليت قد تفوؽ حاجياهتا أك قد ال 

تستعملها أبدا كىل أمواؿ تذىب كتصرؼ على حساب مشاريع كاىتمامات اجتماعية كثقافية كاقتصادية 

٥تتلفة ،كالتسيَت العقبلين يستوجب االستعداد كالتحضَت ا١تادم كا١تعنوم ألم طارئ لكن يف نفس الوقت 

اٟتذر من تبذير كصرؼ مقّدرات األمة يف ٣تاالت غَت مربرة كٖتت ضغط ٥تتلف اٞتهات كخاصة الشركات 

كل ىذه الظواىر كغَتىا ٕتعل من ا١تنظمات كالدكؿ تقـو ..متعددة اٞتنسيات كا١تنظمات الدكلية ا١تختلفة 

ٔتجهودات إضافية كتبحث عن أدكات ك٪تاذج تسيَتية أكثر كفاءة كفعالية للتأقلم كالتكيف كمواجهة ىذه 

. التهديدات كالتحديات 
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      ىذا االىتماـ بالبيئة كتأثَتاهتا ٮتتلف من دكلة إذل أخرل كمن منظمة إذل أخرل ،فنجد دكؿ هتتم با٧تاز 

مراكز ْتث كتدريب للكفاءات اإلدارية للتعامل مع ا١تواقف ، ك٧تد دكؿ تنشئ مديريات كمصاحل ،كدكال هتتم 

بالطوارئ ك٥تتلف ا١تستجدات على اعلل ا١تستويات الرٝتية يف الدكلة بإنشاء كزارات كمديريات مركزية مثل 

ركسيا اليت تضم يف قائمة كزاراهتا كزارة مكلفة بشؤكف الطوارئ كذلك منذ بدايات عقد التسعينات من القرف 

.  ا١تاضل

اإلقليمل )      اٞتزائر كاإلدارة العمومية اٞتزائرية ليست ٔتعزؿ عما ٭تدث يف ٤تيطها الداخلل كا٠تارجل 

من تغَتات اجتماعية كسياسية كاقتصادية ك تكنولوجية كثقافية كقيمية، فقد ازدادت التحّديات اليت  (كالدكرل

٘تس الدكلة كاجملتمع على حد سواء ،خاصة يف السنوات األخَتة ٘تثلت أساسا يف الشبكات اإلرىابية ،تأثَت 

ايط ا٠تارجل كاإلقليمل بشكل خاص ، زيادة الكوارث الطبيعية ،انتشار اٞترٯتة ا١تنظمة كهتريب ا١تخدرات 

كالسبلح كبالتارل البد من تعبئة قدرات اجملتمع بشكل أفضل كاستعماؿ مقاربات أكثر مركنة يف التسيَت 

كاإلدارة  كبشكل سريع كمتناسق للتكّيف كا١تواجهة ا١تثمرة كاال٬تابية لكل ٖتد أك هتديد ٤تتمل على الدكلة أك 

اجملتمع ،أك أم من ا١تؤسسات اإلدارية كالتنظيمات الفاعلة مهما كانت طبيعتها،ذلك أف الكثَت من ا١تعايَت 

اخل ...كالقيم مسها التغَت كالتطور يف ا١تعٌت كالدالالت كخاصة مصطلحات األمن ،التهديد ،ا١تخاطر ،السيادة 

 .

ٞتنة متابعة كمكافحة أنفلونزا ،كحالة le plan orsec   كاف كاف اختيارنا ٟتالة ٥تطط تنظيم اإلنقاذ 

كمثالُت  لئلدارة ا١توقفية  يف اٞتزائر فهو نابع من طبيعة اللجاف ا١تشكلة يف كبل اٟتالتُت كاليت تكوف  الطيور

ظرفية ،مؤقتة كيف كضع غَت طبيعل ٘تر بو اإلدارة كا١تواطن على حد سواء ، باإلضافة إذل كوف تركيبة التنظيمُت 
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كإطارىا القانوين  يدخل يف نطاؽ تأقلم كتكّيف اإلدارة العامة كسعيها إلدارة ظرؼ استثنائل كىو جوىر 

ا١تنظمات كاإلدارات ا١توقفية ، 

       إف ىذا االختيار للمثالُت السابقُت ال يعٍت عدـ كجود ٪تاذج كأمثلة أخرل يف قائمة ا١تؤسسات ا١تشكلة 

لئلدارة العمومية اٞتزائرية    تتعامل بشكل موقفل مع ٥تتلف ا١تواقف اليت تعًتضها مثل اللجاف ا١تشكلة مثبل 

 ا١تشكلة يف إطار التصدم للهجمات اإلرىابية ،اللجاف ا١تشكلة فيف قطاع التشغيل ، السكن  ، النقل، اللجا

يف اإلدارات الحتواء ٥تتلف التهديدات اليت ٘تس اإلدارات جراء التنافس ،اإلضرابات كاالضطرابات 

االجتماعية ا١تختلفة خاصة ا١تتمّيزة باٟتماس الزائد ١تنّظميها ،أك ا١تتمّيزة بالعنف كعدـ ا٢تيكلة  كالتنظيم 

كالتأطَت الكايف ما ٯتكن أف ٮتلف خسائر معتربة لئلدارات العمومية كا٠تاصة على حد سواء،خاصة يف ظل 

ضعف ىياكل اجملتمع ا١تدين كدكر ٥تتلف مؤسسات الضبط االجتماعل كالقنوات الفعالة كالقول القادرة بأمت 

. اخل،..معٌت الكلمة على تأطَت اجملتمع ك٥تتلف اٟتركات كا١تظاىرات كغَتىا 

     كبكبلمنا على اإلدارة ا١توقفية ،ىذا ال يعٍت إلغاء التفكَت كإعداد كتنفيذ ٥تتلف مستويات االسًتاتيجيات 

كا١تخططات كالتخطيط االسًتاتيجل،بل البد أف يكوف ىناؾ ٗتطيط يف ا١تنظمات ،فقط ٬تب عند اعتماد 

٥تتلف ا١تخططات كاالسًتاتيجيات ٬تب مراعاة،  بل اٟترص أف  تكوف قابلة للتعديل كالتصحيح كلما دعت 

الضركرة ككلما كانت ىناؾ حاجة  لذلك بربكز عناصر كعوامل عرضية دل تكن موضوعة يف ا١تخطط أك يف 

مهما كاف شكل كمصدر ىذا العنصر العرضل ، مع االىتماـ كذلك بتطوير  (األصلية)اإلسًتاتيجية األكذل 

أنظمة االستشعار كالرصد كتطوير التنبؤات كتشجيع الدراسات كالبحوث كالتفكَت اإلبداعل للتعامل مع ٥تتلف 

القضايا بشكل ٦تّيز كمبتكر ك٤تاكلة رسم ا١تستقبل بناء على معطيات اٟتاضر كعدـ إغفاؿ ما ٯتكن أف يطرأ 

بشكل فجائل كخطَت ،كاالستعداد لو ماديا كمعنويا ،تنظيميا كتشريعيا مع التحضَت كاالستعداد للتصرؼ 
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كاإلدارة بأسرع كقت ٦تكن كباستغبلؿ امثل ٢تذه القدرات كا١توارد كلما استدعى الظرؼ الزماين أك ا١تكاين أك 

. الوضع مهما كانت ٤تّدداتو 

       كاالستعداد ،اٟتصانة ، اٞتاىزية  تسميات لوضع  تكوف فيو القدرة على  الصمود كالوقوؼ يف كجو 

  يف منظمة داخل،ككلما كجد االستعدا...ا١تؤثرات كبَتة كلو مستويات متعددة ،تشريعية ، مادية ،بشرية،معنوية

كاف تأثَت اٟتدث ا١تشّكل للموقف قليبل عليها، فاالستعداد يكوف ماديا بتخصيص احتياطل مادم كاحتياطل 

من ا١توارد كازكنات اإلسًتاتيجية  الستعما٢تا عند الضركرة،باإلضافة إذل رسم احتماالت كتصورات ٟتوادث 

٦تكنة كتنظيم دكرات حوؿ إدارة ا١توقف يف شكل مناكرات دكرية ،تطوير أنظمة الرصد كاالستشعار ، بناء ثقافة 

مفتوحة كمستعدة لتقبل التغَّتات اٟتاصلة يف البيئة كالتفاعل اإل٬تايب معها ،تطوير منظومة للتأمُت ْتيث يساىم 

ا١تواطن كشركات التامُت يف ٖتّمل التكاليف ا١تالية ألم حدث ٯتكن أف ٮتلف خسائر ،كعدـ ٖتميل الدكلة كل 

األعباء كا١تسؤكليات بشكل منفرد ،كتبقى التنمية ا١تستدامة اليت ٗتدـ الفرد كٖتافظ على البيئة كمواردىا من 

 بالنسبة للمنظمات كا١تؤسسات اإلدارية فحسب ،كإ٪تا ةالعناصر ا١تهمة ليس لتحقيق اٟتصانة إتاه مؤثرات البيئ

 .حىت يف ٣تاؿ اجملتمع ككل حيث تزداد قدرة اجملتمع على ٖتّمل كمواجهة أم تأثَتات غَت مرغوب فيها

 

 

 

 

 

 

 



أ 

 
 

 

197 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



أ 

 
 

 

198 

: 01الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1)اإلطار العام لإلدارة الموقفية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 290،ص(2001الدار الجامعٌة ،:مصر ) ،المدخل الحدٌث فً اإلدارة العامة إدرٌس،نثابت عبد الرحم(1)

 اإلدارة الفعبلت

المذخل الكالسيكي 

 في اإلدارة

المذخل الكمي في 

 اإلدارة

المذخل السلوكي في  مذخل النظم

 اإلدارة

المذخل الموقفي في 

 اإلدارة
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: 02الشكل 

ا١تنهج ا١تتكامل للتعامل مع ا١تواقف الصعبة اليت يواجهها متخذ :٤تسن اٛتد ا٠تضَتم ،اإلدارة ا١توقفية  ):المصدر///      عمليات اإلدارة الموقفية 

( 25،ص2009ايًتاؾ للنشر :القرار،مصر
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: 03الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٤25تسن اٛتد ا٠تضَتم ،ا١ترجع نفسو ،ص ):المصدر///      تداخل وامتزاج عناصر اإلدارة الموقفية 

 الموقف

 تنظيم

 تخطيط

 متابعة

 تحفيز

 تنسيق

 توجيه

 الموقف

اإلمكبنُبد 

 والمىارد 

الىعٍ والفهم 

 اإلدارٌ

األدواد 

 والىسبئل 

الطرق 

 واألسبلُت

الظروف 

 المحُطخ 

 التكلفخ والعبئذ 
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: 04الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) العناصر المؤثرة في المنظمة اإلدارية

 :المصدر

Michael Regester& Judy Larkin, Risk Issues and Crisis Management A Casebook of Best 

Practice, , Third edition published, London and Sterling, VA,2005, p1 

                                                 

1 Michael Regester& Judy Larkin, Risk Issues and Crisis Management A Casebook of 

Best Practice, , Third edition published, London and Sterling, VA,2005, p17 

 

 

 المنظمة
 

 

الموقف من 
 األعمال

 

مجموعات 
المصالح 
 الخاصة
 

البيئة 
 الدولية

 

القيم ونمط 
 الحياة
 

المعايير 
 األخالقية

 

عمر 
 المعلومة

 

دور مجموعات 
 المصالح

صياغة 
السياسة 

 العامة
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: 05الشكل

 

 

  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1)أنواع المخاطر والكوارث البيئية

 

 

 

                                                 

 282، ص(1998دار الشركؽ،:  ،عماف1ط)، ا١تدخل اذل العلـو البيئية   سامح غرايبية   ك ٭تِت الفرحاف،  :(1)  

المخبطر 

 البشريت
المخبطر 

 شبه بشريت

 المخبطر الطبيعيت

المخاطر 
البيولوجية 

 

  الجيوفيزيبئيترالمخبط

يحدثها 
االنسان 
الضباب 

 الدخاين   

 التلوث

 ٥تاطر النقل

انفجارات 
 ا١تصانع

 اٟتركب

 

ا١تخاطر 
 االجتماعية

 

يسارع االنسان 
 في حدوثها

 الضباب الدخاين

 ا١تطر اٟتامض

 التصحر

 التملح

 اهنيار ارضل

 اال٧تراؼ

 الفيضانات

 

النباتية 
األمراض 

 :النباتية

 التسمم

 صدأ القمح

 

 

 الجوية

 الضباب

 كالربد الثلج

 الربؽ

 األعاصَت
ا١تدارية  

 العاتية الرياح

موجات اٟتر 
 كالربد

 الجفبف

 باطنية

 التسونامل

 الرباكُت

 الزالزؿ

 

 الحيوانية

 البكتَتيا

 األمراض

 اٞترذاف

 األفاعل

 اٞتراد

 

 جيومرفولوجية

 اهنيار ارضل

 الزكابع الرملية

 انتفاخ الًتبة

 ٘تلح الًتبة

 

 الفيضانات

 االهنيارات الثلجية كاٞتبلية

 

 المخبطر البيئيت
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: 06الشكل 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



أ 

 
 

 

203 

 

 

 

:7الشكل 
(1)

 

تفبعل الجُئخ  واإلدارح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                                                 
 ،المجلد مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادٌة والقانونٌةمطانٌوس مخول ،عدنان غانم ،نظم اإلدارة البٌئٌة ودورها فً التنمٌة المستدامة ،(1) 

 35،ص2،2009،العدد25

 اإلدارح الجُئخ

المسؤولُبد -(التنظُم)التخطُط–الهُكل الىظُفٍ 

–مراجعخ السُبسخ الجُئُخ ومتبثعتهب –والممبرسبد 

... خفض اِثبر الجُئُخ السُئخ 

 

 

 

 

 ي

-المىارد الطجُعُخ–الترثخ –المبء -الهىاء

 اإلنسبن –الكبئنبد الحُخ –الطبلخ 

 المىاءمخ تسبعذ اإلدارح الجُئُخ للمنظمخ أو المنشبح علً تحمُك أغراضهب الجُئُخ 
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المالحق 
: 01ا١تلحق 

 
ىػ ا١توافق لػ 1425 ذم القعدة  13 ا١تؤرخ يف 20-04القانوف 

 ا١تتعلق بالوقاية من األخطار الكربل كتسيَت 2004 ديسمرب 15
 الكوارث يف إطار التنمية ا١تستدامة
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: 02ا١تلحق 

 
ىػ ا١توافق 1405 ذم اٟتجة  09 ا١تؤرخ يف 231-85األمر رقم 

 ا١تتعلق شركط تنظيم التدخبلت كاإلسعافات 1985 أكت 25لػ 
 كتنفيذىا عند كقوع الكوارث
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: 03ا١تلحق 

 
 ٚتادل األكذل  06 ا١تؤرخ يف 181-04ا١ترسـو التنفيذم رقم  

 ا١تتعلق بإنشاء ٞتنة 2004 جواف 24ىػ ا١توافق لػ 1425
 االتصاؿ ا١ترتبطة باألخطار الطبيعية كالتكنولوجية الكربل
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: 04ا١تلحق 

 
فرباير 1427/18 ٤تـر 19 ا١تؤرخ يف 75-06مرسـو تنفيذم رقم 

 ٞتنة كطنية كٞتاف كالئية لليقظة كا١تتابعة إحداث: ،ا١تتضمن 2006
  من أصل الطيور كتنظيمو كسَتىااألنفلونزاكمكافحة 
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 : المصادر

 القران الكريم (1

: الكتب 
  :بالعربية-أ

دراسة سياسية تارٮتية يف الزعامة –القائد السياسل يف التاريخ ا١تعاصر اؿ طويرش موسى ٤تمد ، (1

 (2011دار صفحات للنشر ،:دمشق)،كعوامل ظهورىا

الدار اٞتامعية، : اإلسكندرية) تعريفو، خطواتو، كمناىجو،: البحث العلملأبو بكر مصطفى ٤تمود ،  (2

2002 .)

جامعة نايف العربية للعلـو :الرياض ) ،مواجهة الكوارث غَت التقليديةابو شامة عبد امود عباس ، (3

 2009،االمنية

رؤية إسًتاتيجية ٟتماية اٞتهاز اإلدارم من التخلف :اإلدارة العامة ابوبكر مصطفى ٤تمود ، (4

 (2009الدار اٞتامعية ،:األردف)،كالفساد

 2001الدار اٞتامعية،: ،مصرا١تدخل اٟتديث يف اإلدارة العامةادريس ثابت عبد الرٛتن ، (5

دار  : القاىرة  )اٛتد ا١تغريب  ، :   ، ترإدارة  ا١تخاطر  كاألزمات كاألمنادكارد ب، بوركدزيكيس، (6

(  2008الفجر للنشر  كالتوزيع  ،

دار دجلة :األردف)،1 ،ط٥تاطر عصرية كاستجابة علمية–التلوث البيئل األنصارم نعيم ٤تمد علل ، (7

،2009 )
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  (2009ا١تكتبة الشرقية، : لبناف)،ترٚتة جورج كتورة ك ا٢تاـ الشعراين، ٣تتمع ا١تخاطرة ،اكلريش، بيك (8

 ا١تؤسسات السياسية كالقانوف الدستورم يف اٞتزائر من االستقبلؿ إذل اليـوبلحاج صاحل ، (9

 (2010ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية ،:اٞتزائر)،

ترٚتة  –اقتصاديات الوقاية الفعالة–األخطار الطبيعية كالكوارث غَت الطبيعية البنك الدكرل ، (10

(. 2011األىراـ للنشر ،:مصر)كماؿ السيد كعبد الرحيم مصطفى ا١تهدم ، 

: اٞتزائر)، مناىج البحث العلمل كطرؽ إعداد البحوثعمار ، ٤تمد الذنيبات،  بوحوش (11

( 2001ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية، 

تطور ا١تؤسسات الدستورية يف اٞتزائر منذ االستقبلؿ من خبلؿ النصوص بوكرا ادريس ، (12

 (2009ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية، :اٞتزائر)،01،اٞتزءكالوثائق الرٝتية

 (2001الدار اٞتامعية ،:مصر ) ،ا١تدخل اٟتديث يف اإلدارة العامةثابت عبد الرٛتن إدريس، (13

 (211دار طبلس للنشر ،:دمشق ) ،اإلعبلـ كالرأم العاـ أثناء األزماتاٞتباكم إبراىيم فواز ، (14

دار ابن :السعودية )،1،اجمللد دراسة تاصيلية تطبيقية:فقو النوازؿ اٞتيزاين ٤تمد بن حسُت ، (15

 ،(2006اٞتوزم للنشر 

 (2000 ،الدار الثقافية للنشر:مصر)  ،الدكلة العصرية دكلة مؤسساتحسن ابشر الطيب ، (16

 اإلدارة ا١توقفية ا١تنهج ا١تتكامل للتعامل مع ا١تواقف الصعبة اليت ا٠تضَتم ٤تسن اٛتد ، (17

( 2009ايًتاؾ للطباعة كالنشر ،:القاىرة )،يواجهها متخذ القرار
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منهج إدارم ٟتل األزمات على مستول االقتصاد : إدارة األزمات ا٠تضَتم ٤تسن أٛتد،  (18

 (ف.ت.مكتبة مدبورل، ب: القاىرة )، القومل كالوحدة االقتصادية

مركز دراسات كاستشارات . مصر)، البيئة كالتنمية ، مفهـو التنمية ا١تستدامةا٠تورل أسامة  (19

 (1999نوفمرب ،اإلدارة العامة، 

ا١تؤسسة اٞتامعية للدراسات كالنشر :بَتكت )،2 ،طالسلوكية كاإلدارةرضواف شفيق ، (20

(. 2002كالتوزيع،

 (1981الشركة الوطنية للنشر كالتوزيع ،:اٞتزائر ) ،بَتكقراطية اإلدارة اٞتزائريةسعيداف علل ، (21

، تقدًن علل ا١تشاركة الشعبية ٟتماية البيئة من منظور ا٠تدمة االجتماعيةالسيد عامر ٤تمد ،  (22

 (2002مصر، ا١تكتب اٞتامعل اٟتديث، )ليلو، 

الدار اٞتامعية :  مصر) ،إدارة السلوؾ التنظيمل رؤية معاصرةسيد مصطفى أٛتد ، (23

 (2000اإلسكندرية،

إدارة األكلويات كأحد سبل الوقاية من األزمات ، ا١تؤ٘تر السنوم ا٠تامس الشافعل ٤تمد علل ، (24

 ( 2000اكتوبر29-28عُت مشس -منشورات كلية التجارة : مصر) ،إلدارة األزمات ك الكوارث

  ا١تنهجية يف التحليل السياسل، ا١تنهج، ا١تفاىيم، االقًتاحات كاألدكات، شليب ٤تمد ،  (25

 (2002دار ىومة، : ، اٞتزائر4ط)

دار ا١تسَتة :األردف)،2،طنظرية ا١تنظمة الشماع خليل ٤تمد حسن ،خضَت كاظم ٤تمود، (26

 (2005للنشر كالتوزيع،
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دار الفكر :دمشق )،اإلدارة الرشيدة شيخ األرض عناف ك دباس اٛتد عبد السبلـ ، (27

،2002) 

 2012(دار أسامة للنشر ،:األردف )،نظريات اإلدارة اٟتديثة ككظائفهاالطراكنة ىاين خلف ، (28

 موسوعة بيئة الوطن العريب ، التكافل االجتماعل عبد اٞتواد اٛتد عبد الوىاب ، (29

 (2001الدار العربية للنشر كالتوزيع ،يناير :، مصر 1ط)،البيئل

منشورات سلسلة عادل :الكويت ) ،العادل ا١تعاصر كالصراعات الدكليةعبد ا عبد ا٠تالق ، (30

 (1989،يناير133-ا١تعرفة 

ا١تكتب اٞتامعل ) ،التطوير اإلدارم يف منظمات الرعاية االجتماعيةعبد ا١توجود ابو اٟتسن ، (31

( 2007اٟتديث،

دار اليازكرم :األردف) ،مبادئ كأصوؿ كعلم كفن–العملية اإلدارية العتييب ضرار كآخركف ، (32

 (2007للنشر،

رؤية معاصرة –إدارة التغيَت كالتحديات العصرية للمدير العطيات ٤تمد بن يوسف النمراف ، (33

( 2005دار اٟتامد للنشر كالتوزيع ،:األردف )،١21تدير القرف 

: مصر )، 2  ، ط٥تاطر العو١تة كاإلرىاب  الدكرل: إدارة  ا١تخاطر  كالكوارث  عليوة السيد ،  (34

(. 2002دار  األمُت  للنشر  كالتوزيع  ، 

منظور –اإلدارة اإلسًتاتيجية ر ٤تمد منصور ، إدريس كائل ٤تمد صبحل ، هالغاليب طا (35

 ( 2009دار كائل للنشر،:األردف ) ،متكامل
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دار :  ،عماف1ط)، ا١تدخل اذل العلـو البيئية   غرايبية سامح   ك الفرحاف ٭تِت ،  (36

 (1998الشركؽ،

مركز األىراـ للًتٚتة )حسُت اٛتد أمُت ،:،ترهناية التاريخ كخامت البشرفرانسيس فوكوياما ، (37

 (1993كالنشر،

الكويت سلسلة عادل )اٛتد حساف ،: ،ترصناعة اٞتوعفرانسيس مور البيو ك جوزيف كولينز ، (38

 (1983ا١تعرفة ،ابريل 

 (2002الدار اٞتامعية اإلسكندرية ، ،:  مصر)،مبادئ اإلدارة فريد الصحن ٤تمود كآخركف، (39

دار اٞتامعة اٞتديدة :القاىرة ) ،اتصاالت األزمة كإدارة األزماتقدرم علل عبد اجمليد،  (40

،2008) 

 (2010دار كائل للنشر ، :األردف)،4القريويت ٤تمد قاسم ،نظرية ا١تنظمة كالتنظيم ،ط (41

 ٤تمد بعبد الوىا: ،ترتاريخ اٟتضارة من خبلؿ معلومات–الغرب كالعادل كافُت رايلل ، (42

 1986عادل ا١تعرفة،يناير:ا١تسَتم ك ىدل عبد السميع حجازم ،الكويت

الدار :كندا .مصر)إيناس عفت ،:،تراألبعاد البيئية كاإلنسانية :ٗتطيط ا١تدف مارسيا د الك ، (43

 (1994الدكلية للنشر،

اٟتدث كا١تواجهة، : ألخطار كالكوارث الطبيعيةا٤تسوب ٤تمد صربم ك أرباب ٤تمد إبراىيم ،  (44

(. 1998القاىرة، دار الفكر العريب، )،معاٞتة جغرافية

،لبناف مركز دراسات الوحدة العربية 1ط) ،قضايا يف الفكر ا١تعاصر٤تمد عابد اٞتابرم ، (45

 (1997،جواف 
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دار صفاء للنشر كالتوزيع :عماف)،1 ،طإدارة ا١تنظمات٤تمود عبلء الدين عبد الغٍت ، (46

،2011 )

دار ا١تستقبل : القاىرة )،ترٚتة حسن نافعة، سوسيولوجيا العبلقات الدكليةمرساؿ مارؿ،  (47

 (1986، 1العريب، طبعة

دار كائل –عماف :األردف )،3 ،طا٢تيكل كالتصميم–نظرية ا١تنظمة مؤيد سعيد السادل ، (48

 (2008للنشر،

عماف، دار : ، األردف1ط)، ، اإلنساف كالبيئة، منظومات الطاقة كالبيئة كالسكافىاين عبيد (49

 (2000الشركؽ، 

سلسلة منشورات : الكويت) ،رضواف السبلـ عبد :تر،بالعقوؿ ا١تتبلعبوفشيللر، .أ ىربرت (50

 (1999عادل ا١تعرفة ،عدد مارس 

  :باللغات األجنبية-ب

1) Barry dalal-clayton and Stephen bass, sustainable development 

strategies, )London : earthscan publications ltd,2002( 

2) Cécile Philippe, « C’est trop tard pour la Terre » ,)Paris : JC 

Lattès( 

3) HENRI Mintsberg, le manager au quotidien ;les 10 rôles de 

cadre , )paris: nouveau horizons,2000( 



أ 

 
 

 

237 

4) J.NIZET et F.PICHAULT, Introduction à la théorie des 

configurations. Du "one best way" à la diversité 

organisationnelle, 1e édition 2e, Bruxelles: de Boeck et larcier s.a 

tirage2003 

5) Jane M. Bryant Sheila Hagg-Rickert, Development of Risk 

Management Program, Risk Management Handbook, 

)American Society for Healthcare Risk Management, San 

Francisco, by Jossey-Bass Inc., Publishers,2001( 

6) Jon coaffee, Terrorism, risk and the Global city : Towards 

Urban resilience,) England : ashgate Publishing limited,2009( 

7) Louis K. Confort, Managing disaster : Stratégies and policiers , 

perspectives, (USA :Duke university press, 1988). 

8) Lucien g. canton, emergency management,)usa: wiley-
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9) Madlein Grawitz, méthode des sciences sociales, (paris : édition 
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10) Michael Regester& Judy Larkin, Risk Issues and Crisis 

Management A Casebook of Best Practice, ) Third edition 

published, London and Sterling, VA,2005 

11) Michael Tarrant," Risk and emergency management", The 

Australian Journal of Emergency Management, Vol. 21 No. 1, 

February 2006 

12) patricia grossi and other , catastrophe modeling: a new 

approach to managing risk, springer,2005 

13) Peter-J May, Recovering from catastrophes : Federal 

disaster relief policy and politics,(USA: greenwood press, 1985 ) 

14) U. G. Knight , Power Systems in Emergencies From 

Contingency Planning to Crisis Management ,) England : John 

Wiley & Sons Ltd,2001( 

: المقاالت والدوريات 
: بالعربية - أ

 ا٠تدمة يف األداء إدماج مفهـو إشكالية معاٞتة يف كدكرىا اٟتديثة العامة اإلدارة  نظرية'،شريفة رفاع (1

 2008 ،06،عدد الباحث ٣تلة،'العمومية
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، كرقة مقدمة لندكة فرص العمل للمرأة كتوجهات البيئة كالتنمية، رؤية ْتثيةشعراكم ٚتعة سلول ،  (2

اٟتفاظ على البيئة، مؤسسة فريدريش إيربت، بالتعاكف مع مركز البحوث االجتماعية باٞتامعة 

 1998 نوفمرب 15-14القاىرة - األمريكية

٣تلة التنمية ، 'يف تعليق حوؿ دكر األسلوب اإلدارم يف إنتاج ا١توظف'العواد نواؿ بنت إبراىيم ،  (3

 2012أكت   /1433 رمضاف 98العدد (دكرية سعودية)اإلدارية 

 أجهزةاٟتلقة العلمية حوؿ برامج ،"التنسيق بُت اٞتهات ا١تعنية يف حاالت الطوارئ"كًتكسل بلقاسم ، (4

 2009 سبتمرب13اذل 9،الرياض ،من  الكوارث أثناءالدفاع ا١تدين كاٟتماية ا١تدنية 

فصلية جزائرية )فكر ك٣تتمع ،'البعد الزمٍت يف تناكؿ اإلسًتاتيجية كإدارة ا١تنظمات'لوصيف سعيد ، (5

 2009،افريل 2العدد ،(

 ٣تلة دمشق للعلـو ا٢تندسية،" التخطيط من اجل التنمية ا١تستدامة"مهنا سليماف ، ديب ريدة ، (6

 01،2009،العدد25،اجمللد

 :باللغات األجنبية  :ب
1) Chérif  RAHMANI  ,"pour que la terre ne fasse plus trembler" 

,)le quotidien d’Oran( ,quotidien algérien , du 21 janvier 2004 

2) Dr. l. Karsten, la naissance de la théorie de l'organisation  et du 

management, université de Groningen, faculté de management 

et organisation, pays- bas 
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3) Erwann Michel-kerjan," terrorisme a grande échelle partage 

de risques et politique publique" ,revue d’économie politique 

2003/5 volume113  

4) G. l’écrivain , des  ressources en mangement des  

organisations et en marketing : management . com  

5) H arold koontz ,' the management theory jungle revisited ', , 

academy of  management review  vol05, N° : 

6) Hamid Boudaoud, le plan orsec est caduc, Algérie news-

quotidien algérien  Jeudi 22 novembre 2012,p3  

7) Jean-François Gleyze et Magali Reghezza, La vulnérabilité 

structurelle comme outil de compréhension des mécanismes 

d'endommagement, Géocarrefour-revue française 

8) Jean-Pierre Garnier, ‘Société vulnérable ou population 

vulnérable ?Un débat biaisé’, , Espaces et sociétés –revue 

française 2007/4, 131 

9) Jean-Pierre Garnier, ‘Société vulnérable ou population 

vulnérable ?. Un débat biaisé’, Espaces et sociétés,)revue 

francaise(,n2007/4  
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10) Le soir d’Algérie, Quotidien Algérien, N° du 20 Mai 2004, 

11) Louis Dange, "Risque majeur, catastrophe, place d’un 

auxiliaire privilégié des pouvoirs ( politiques, la croix rouge 

française", revue  administration N° 136,Alger, 1987. 

12) marc-daniel seiffert et éric godelier," histoire et gestion : 

vingt ans après", revue française de gestion – n° 188-

189/2008 

13) Nathalie raulet – croset  , " la  dimension territoriale  des  
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of education vol 127 – March 1999 

: المعاجم والقوامٌس
 

1) Encyclopedia of Management,6 TH EDITION, )United States of 

America; Library of Congress Cataloging-in-Publication 

Data,2009( 
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2) Encyclopedia of the U.S. Government and the Environment, 

Volume One: Essays and Entries A–I, Volume One: Essays 

and Entries A–I,2011 

  لساف العربابن ا١تنظور ، (3

  2003،دار أكادٯتيا ،:بَتكت ، قاموس أكسفورد ايط ا٧تليزم عريببدكم ٤تمد ، (4

 ا١توسوعة ا١تيسرة للمصطلحات السياسيةعبد الكايف إٝتاعيل عبد الفتاح ، (5

 قاموس ا١تعاين (6

http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_

name 
بَتكت ا١تؤسسة العربية للدراسات  ) ،1، اٞتزء موسوعة السياسة، (كآخركف )الكيارل عبد الوىاب  (7

 ( 1990، 1كالنشر ،ط

منشورات :بَتكت )تعريب خليل اٛتد خليل ،– ،اجمللد موسوعة الالند الفلسفيةالالند اندرم ، (8

( 2001عويدات ،

  
: الوثائق الرسمية  

 1996ستور اٞتمهورية اٞتزائرية الدٯتقراطية الشعبية ،األمانة العامة للحكومة ،د (1
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ىػ 1405 ذم اٟتجة  09 ا١تؤرخ يف 231-85اٞتمهورية اٞتزائرية الدٯتقراطية الشعبية، األمر رقم  (2

 ا١تتعلق شركط تنظيم التدخبلت كاإلسعافات كتنفيذىا عند كقوع 1985 أكت 25ا١توافق لػ 

 35، العدد اٞتريدة الرٝتيةالكوارث، 

 ٚتادل األكذل 29 مؤرخ يف 23-91اٞتمهورية اٞتزائرية الدٯتقراطية الشعبية ، قانوف رقم  (3

 يتعلق ٔتسا٫تة اٞتيش الوطٍت الشعيب يف مهاـ ٛتاية األمن العمومل 1991ديسمرب 1412/06

 1991ديسمرب 07، 63 ،العدداٞتريدة الرٝتيةخارج اٟتاالت االستثنائية ، 

  1427 صفر12 ا١تؤرخ يف119-06ا١ترسـو التنفيذم رقم ،اٞتمهورية اٞتزائرية الدٯتقراطية الشعبية  (4

 فرباير 22 ا١تؤرخ يف 66-95 ا١تعدؿ كا١تتمم للمرسـو التنفيذم 2006 مارس 12/

اٞتريدة ،ادد شركط ٦تارسة أعماؿ الطب البيطرم كجراحة اٟتيوانات يف القطاع ا٠تاص   ،1995

 2006مارس15 ،16 ،العددالرٝتية

 ٚتادل 06 ا١تؤرخ يف 181-04اٞتمهورية اٞتزائرية الدٯتقراطية الشعبية ، ا١ترسـو التنفيذم رقم   (5

 ا١تتعلق بإنشاء ٞتنة االتصاؿ ا١ترتبطة باألخطار الطبيعية 2004 جواف 24ىػ ا١توافق لػ 1425األكذل  

 41، العدد اٞتريدة الرٝتيةكالتكنولوجية الكربل ، 

 ،الوضع اٟتارل للمخدرات يف اٞتزائر إدماهناكزارة العدؿ ،الديواف الوطٍت ١تكافحة ا١تخدرات ك  (6

 2006-11-20،تلمساف 

 ا١تعتمد من طرؼ اٞتمعية  العامة  لؤلمم  ا١تتحدة 44236القرار اٞتمعية العامة ،–األمم ا١تتحدة  (7

1990 
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تطبيق مؤشرات التنمية ا١تستدامة يف بلداف اللجنة االقتصادية كاالجتماعية لغرب اسيا ،:األمم ا١تتحدة  (8

 2001سبتمرب 13 ،ٖتليل النتائج:االسكوا 

 2005 ،النسخة العربية حوؿ ا١تناخ ،حدةبركتوكوؿ كيوتو ا١تلحق باتفاقية األمم ا١تت (9

الدكر ا٢تاـ الذم تضطلع بو  اإلدارة العامة 'اجمللس االقتصادم كاالجتماعل ،–األمم ا١تتحدة  (10

موجز ، 'تنمية القدرات ا١تؤسسية :ا١تتحدة بشاف األلفية  كاٟتكم الرشيد يف ٣تاؿ تنفيذ إعبلف األمم

 2002  مام 13 ،تقرير األمانة العامة

، 2013كزارة الربيد كتكنولوجيات اإلعبلـ كاالتصاؿ ، كثيقة اٞتزائر االلكًتكنية  (11

 2008،ديسمرب

 1975 سبتمرب26 ا١تؤرخ يف 75/58اٞتمهورية اٞتزائرية الدٯتقراطية الشعبية ،األمر رقم  (12

 .ا١تتضمن القانوف ا١تدين ا١تعدؿ كا١تتمم 

 ٤تـر 19 ا١تؤرخ يف 75-06اٞتمهورية اٞتزائرية الدٯتقراطية الشعبية ،مرسـو تنفيذم رقم  (13

 ٞتنة كطنية كٞتاف كالئية لليقظة كا١تتابعة كمكافحة إحداث: ،ا١تتضمن 2006فرباير 1427/18

 2006 فرباير 19 ،09 ،العدد اٞتريدة الرٝتية من أصل الطيور كتنظيمو كسَتىا ،األنفلونزا

 ٚتادل الثانية 19 ا١تؤرخ يف 03-06اٞتمهورية اٞتزائرية الدٯتقراطية الشعبية ،أمر رقم  (14

 اٞتريدة الرٝتية ا١تتعلق بالقانوف األساسل العاـ للوظيفة العمومية ، 2006 جويلية 15/ىػ1427

 2006 جويلية 16 ،46،العدد 



أ 

 
 

 

245 

 ذم القعدة  13 ا١تؤرخ يف 20-04اٞتمهورية اٞتزائرية الدٯتقراطية الشعبية ، القانوف  (15

 ا١تتعلق بالوقاية من األخطار الكربل كتسيَت الكوارث يف 2004 ديسمرب 15ىػ ا١توافق لػ 1425

. 84، العدد اٞتريدة الرٝتيةإطار التنمية ا١تستدامة، 

 ربيع االكؿ 28 ا١تؤرخ يف 07-12اٞتمهورية اٞتزائرية الدٯتقراطية الشعبية ، القانوف رقم  (16

 12، العدد اٞتريدة الرٝتية ا١تتعلق بالوالية ، 2012 فرباير21 ا١توافق لػ 1433

 1432 رجب 20 ا١تؤرخ يف 10-11اٞتمهورية اٞتزائرية الدٯتقراطية الشعبية ، القانوف رقم  (17

 37، العدد اٞتريدة الرٝتية ا١تتعلق بالبلدية ، 2011 جواف 22ا١توافق لػ 

 ٚتادل الثانية 27 مؤرخ يف 12-03اٞتمهورية اٞتزائرية الدٯتقراطية الشعبية ،امر رقم  (18

اٞتريدة  يتعلق بالزامية التامُت على الكوارث الطبيعية كبتعويض الضحايا ،2003اكت 1424/26

 2003اكت27 لػ52 العددالرٝتية

19) United Nations, Department of Economic and Social 

Affairs, Innovations in Governance and Public Administration: 

Replicating what works,2006 

20) Bureau du coordinateur des nations unies pour les 

secours en cas de catastrophes, Prévention et atténuation des 

catastrophes, N°3, New York  nations unies, 1977. 

: الدوريات والجرائد
الشركة العربية لئلعبلـ العلمل ،مام :القاىرة (،خبلصات ،٣تلة مصرية   ، ”اإلدارة بدكف إدارة (1

1997edara.com  ( تلخيص لكتاب 7،ص ، :
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2) Richard Koch & Ian Godden. Managing without Management , 

Nicholas Breakley, 1996. 

 2004 ديسمرب30 /1425 شعباف 15، 736  ،العدد، يومية جزائريةجريدة األحداث (3

 2010 ديسمرب 17،عدد (يومية جزائرية )جريدة ا٠ترب (4

  2012،أكتوبر 2 ،العدد فصلية إماراتيةكوارث كأزمات ،  (5

 2005، فرباير 83 ، العدد ، شهرية لبنانية٣تلة البيئة كالتنمية (6

 2007حزيراف – يونيو 1،عدد27 ، اجمللداجمللة العربية لئلدارة (7

: الوثائق االلكترونية 
المنظمات غير الحكومية وإدارة شؤون  األمم المتحدة ،   

 http://www.un.org/arabic/NGO/brochure.htm( 15-02-2013)اإلعالم

 
-http://www.ech  :جريدة الشعب (1

chaab.com/ar/index.php?option=com_content&task=view&id=1

641&Itemid=92 

 /http// www. Odocd.gov.aeا١توقع االلكًتكين:، ثقافة الكارثةمصطفى ٚتعة شعباف (2

magazine disaster. Html  

إدارة األحداث على ٨تو شامل لئلنذار ْتدكث الفاشيات كمواجهتها على  منظمة الصحة العا١تية، (3

جانفل 22 ) ،الصعيد الدكرل

2013)http://www.who.int/csr/alertresponse/ar/index.html 

http://www.un.org/arabic/NGO/brochure.htm
http://www.un.org/arabic/NGO/brochure.htm
http://www.ech-chaab.com/ar/index.php?option=com_content&task=view&id=1641&Itemid=92
http://www.ech-chaab.com/ar/index.php?option=com_content&task=view&id=1641&Itemid=92
http://www.ech-chaab.com/ar/index.php?option=com_content&task=view&id=1641&Itemid=92
http://www.who.int/csr/alertresponse/ar/index.html
http://www.who.int/csr/alertresponse/ar/index.html
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، مسا٫تة يف مؤ٘تر الوقاية من الكوارث الطبيعية كالتخفيف من  آثارىاا١تنظمة العا١تية لؤلرصاد اٞتوية،  (4

( 2005فرباير ):  ،  ا١توقع االلكًتكين2005 جانفل 22عريب 

-http://arabic.euronews.com/tag/opel/( 08ا١توقع االلكًتكين لقناة اكركنيوز  ، (5

11-2012) 

 (المملكخ العرثُخ السعىدَخ )مىلع ثبة  (6

http://www.bab.com/node/170435/ 13 2013 فرباير 

 كل اٟتاالت ا١تسجلة إذل اليـو موٝتية: الوضع الوبائل لؤلنفلونزاككالة األنباء اٞتزائرية  ،  (7

http://www.aps.dz ، 2013 (فرباير) شباط 25 االثنُت 

: وثائق غير منشورة 
 

- ،اٞتامعة األردنية مذكرة  ماجستَت غَت منشورةخد٬تة ٤تمود لطفل ،مناىج النظر يف فقو النوازؿ ، (1

 2008كلية الدراسات العليا ،

مذكرة دراسة مقارنة ،:زرعيٍت أمُت سليم اٛتد ،اثر الكوارث البيئية على العبادات يف الفقو اإلسبلمل  (2

 2008اٞتامعة األردنية ، :األردف ،ماجستَت غَت منشورة

 مذكرة ماجستَت غَت منشورةالعمرم عبد الرٛتن ٤تمد علل ،اإلدارة ا١توقفية يف سياؽ القراف الكرًن  (3

 1995كلية الًتبية كالفنوف ، –جامعة الَتموؾ :األردف،

 
 
 
 
 

http://arabic.euronews.com/tag/opel/
http://arabic.euronews.com/tag/opel/
http://www.bab.com/node/170435/
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يتميز العادل اليـو باالنفتاح كالتفاعل غَت ا١تسبوؽ بشكل اكرب بُت الوحدات الرٝتية كغَت الرٝتية،       : الملخص 

، فتطور مظاىر العو١تة كتوسع اآلفاؽ .اخل .. منظمات عامة كمنظمات خاصة ، أفراد ك٣تتمعات ،الية كالدكلية 

 .أدل إذل تأثَتات متزايدة للبيئة ٔتختلف أشكا٢تا كمصادرىا على ا١تنظمات كالكيانات اإلدارية ٔتختلف مستوياهتا 

كالركتينية كا١تتوقعة ، فاف بعض التأثَتات تكوف غَت متوقعة ' العادية 'كاف كانت بعض تأثَتات البيئة تدخل يف نطاؽ 

كفجائية كخطَتة كقد تشكل ٖتديا كهتديدا للكياف اإلدارم كا١تنظمات اإلدارية كيف بعض األحياف حىت على اجملتمع 

. (1986)ككل على حد كصف ا١تفكر األ١تاين اكلريش بيك  للمجتمع ب ٣تتمع األزمات يف كتاب بنفس العنواف

خاصة منذ  ،'اإلدارة ا١توقفية 'من ىذا ا١تنطلق زادت ا١تقاربات البيئية يف اإلدارة أ٫تية ، كالذم تدخل ضمنو 

. السبعينات من القرف العشرين مع تزايد االنتقادات ا١توجهة ١تدرسة النظم كا١تداخل التقليدية لدراسة علم اإلدارة 

لئلدارة ا١توقفية خصائص ا٬تابية من ا١تركنة كالفعالية كٯتكن أف تكوف ٢تا بعض النقائص كاالختبلالت يف ٣تاؿ التطبيق 

لكنها يف النهاية ضركرية ٞتعل ا١تنظمات اإلدارية أكثر حرية كفعالية كأكثر قدرة على التأقلم كإدارة التحديات الناٚتة .

عن البيئة مهما كانت صعبة ،يف اٞتزائر ازدادت الدكاعل ا١توضوعية ٞتعل اإلدارة العمومية أكثر انفتاحا كفعالية كقدرة 

 ككيفية   orsecعلى التعامل مع متغَتات البيئة كىو حاؿ النموذجُت الذم تناكلنا٫تا ا٢تيئات ا١تتدخلة يف ٥تطط 

تفعيلها،ككذا اللجنة ا١تستحدثة إلدارة أنفلونزا من أصل الطيور أثناء تفشل ىذا ا١ترض على ا١تستول العا١تل بشكل 

 2006كبَت سنة 

كاالىتماـ باإلدارة ا١توقفية  ال يكوف بإدارة الظرؼ بفعالية كمركنة كأسلوب منفتح كرٔتا جديد  فحسب ،كال 

باالستعداد ا١تادم فقط ، كإ٪تا يتعدل ذلك  إذل االستعداد النفسل بتشكيل ثقافة لبلستعداد كالتصرؼ كبناء خربات 

ككذا نظاـ إنذار كاستشعار فعاؿ ، باإلضافة إذل التخطيط االسًتاتيجل كتنمية مستدامة تراعل  (بإجراء مناكرات )

التوازف بُت ٥تتلف األطراؼ مع اخذ بعُت االعتبار دائما ٖتديات البيئة مهما كانت مصادرىا ،أشكا٢تا ،كقوهتا 

التأثَتية 
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Summary: 
The world today featuring by great unprecedented openness and interaction  between units of 
formal and informal, domestic and international, public organizations and private organizations, 
individuals and communities .. Etc.., Evolution of globalization and expansion prospects led to 
increasing impacts to the environment in various forms and sources of the organizations and 
administrative entities at various levels. 
Although some effects of the environment within the scope look like normal' , routine and 
expected, some effects are unexpected ,sudden and dangerous that may be a challenge and a threat 
to the entity management and administrative organizations and sometimes even on the society as a 
whole, according to a German thinker Ulrich Beck community as a  community of crises in a book 
of the same  title in 1986. 
From this standpoint the importance  environmental approaches of management increased, and 
which intervention within situational management', especially since the seventies of the twentieth 
century with the criticism of the school systems and traditional approaches of studying the 
management science. 
Situational management has  positive features as flexibility and efficiency but can has certain 
weaknesses and imbalances in the field of application., But in the end are necessary to make 
administrative organizations  free and effective and able to adopt and manage the challenges caused 
by the environment no matter how difficult, In Algeria increased objective motives to make public 
administration more open and efficient and able to deal with the environment variables that models 
which we studied  bodies involved in the scheme ORSEC and how to make it, as well as the 
Commission created to manage the flu from the origin of birds during an outbreak of the disease at 
the global level significantly in 2006 
Attention to situational management not only by circumstance management effectively , flexibly , 
an open style and perhaps new, and  not only with material readiness, rather than psychological 
readiness and construction of expertise (an exercise) as well as the effective alarm system, in 
addition to strategic planning and sustainable development taking into account the balance 
between the various parties environmental challenges whatever their sources, forms, and its 
influential power. 

 
 


