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ٌعٌش العالم  اآلن تحت تؤثٌر أزمات عالمٌة منهإ ظاهرة االحتباس  -

الحراري وظواهر العنف واإلرهاب وأخٌرا اإلعصار األقتصادى العالمً 

الذي ضرب الكثٌر من المعامالت المالٌة  داخل الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة 

 وامتدت آثاره خارجها حتى طال معظم دول العالم 

 

معقدة ذات تداعٌات منظومٌة متعددة تمس كافة األنشطة األزمات هذه  -

 . البشرٌة

 

 :على سبٌل المثال-
فؤن اإلعصار األقتصادى العالمً وأن كان  ٌبدوا لنا اقتصادي المشهد إال  

 . أن أسبابه لٌست اقتصادٌة فقط وكذلك تداعٌاته



 المخاطر المنظومٌة: 

التحدي المتزاٌد إلدارة المخاطر المنظومٌة ٌؤتً متواكبا مع ظهور مفهوم عالمى جدٌد ، هو المخاطر المنظومٌة  -

 .والتداعٌات وهى مخاطر منظومٌة المنشؤ

 

المخاطر المنظومٌة تدل على حقٌقة هامة أن الخطر على صحة البشر والبٌئة ال ٌمكن تناوله أال فى  سٌاق أوسع   -

 (. 1) االجتماعً ، واألقتصادى ، والسٌاسى واألخالقى كما بالشكل المنظومى  ٌضم الجانب  ؛

 صحت انبشز

 

 انًخبطز

 انًنظىييت

 انبيئت

 انجبنب االلخصبدي 

  انجبنب االجخًبعً

 انجبنب انسيبسً 

 انجبنب االخاللً 

يوضح جوانب المخاطر المنظومية المؤثرة  عمى (:  1) شكل 
 صحة البشر والبيئة

 



 منهجٌة التعامل مع المخاطر المنظومٌة  : 

تتطلب منهجٌة التعامل مع المخاطر المنظومٌة منظومة شاملة  تجمع بٌن تحدٌد المخاطر  

 (. 2) وتقٌٌم المخاطر وإدارة المخاطر كما بؤلشكل المنظومى 

 ححذيذ انًخبطز

 

انًخبطز 

 انًنظىييت
 

 

   حمييى انًخبطز

 

 ادارة انًخبطز

يوضح منهجية التعامل مع المخاطر (:  2) شكل منظومى 
 المنظومية

 



 تحلٌل المخاطر المنظومٌة: 

ٌتجاوز التحلٌل أسبابها ونتائجها ، وٌركز بدال من ذلك على الترابط والعالقات بٌن  -

 .نظام مختلف للمخاطر

 

لتحقٌق هذا الهدف والمنهجٌة إلدارة المخاطر وتقٌٌم االحتٌاجات ٌجب أن  ٌشمل  -

 .مجموعة متنوعة من المهام

تحتاج الى توسٌع نطاق األهداف عند تقٌٌم المخاطر بحٌث  تتجاوز االضرار المحتملة  - 

على حٌاة البشر والبٌئة لتشمل األمراض المزمنة ، والمخاطر التً ٌتعرض لها األفراد 

 .ورفاهٌتهم والمخاطر فً أسلوب الحٌاة مثل التدخٌن وشرب الخمر وغٌرها



 المدخل األلمانً  لتقٌٌم وإدارة المخاطر وتصنٌفها: 

وضع المجلس االستشاري العلمً األلمانى  لتغٌرات البٌئة العالمٌة نهجا جدٌدا لتقٌٌم  

 :المخاطر ، وتصنٌفها وأدارتها على النحو اآلتى

 :العناصر الحاسمة لهذا النهج  

مفاهٌم الكلٌة والمنظومٌة  فى المخاطر تعنى  توسٌع نطاق تقٌٌم المخاطر خارجا ال -

 :عن المجاالت التقلٌدٌة وهى 

      

 .احتمال حدوث خطر-

 

 .مدى الخطر  -

 .توسٌع عدد العوامل التً ٌجب النظر فٌها عند إدارة المخاطرالمنظومٌة  -

 .دمج العملٌات التحلٌلٌة التداولٌة فً إطار منظومى  -



 :وهذا ٌثٌر السإال  اآلتً

ما اآلثار المادٌة واألجتماعٌة التى ٌنبغً أن تدرج عند التعامل مع التحدٌات والظواهر ' 

 ؟عند ادارة  المخاطر المنظومٌة

 :معاٌٌر تقٌٌم المخاطر

 :  احتمال الحدوث  -

  .تقدٌرات التواتر النسبً للخسارة منفصلة أو مستمرة   

 :مدى الضرر  -

 .مقاسة بالوحدات الطبٌعٌةاآلثار الضارة   

 :اإلصرار  - 

 .التمدٌد الزمنً لؤلضرار المحتملة 

 :عدم الٌقٌن  -  

 .ٌعد مإشرا عاما لمختلف مكونات عدم الٌقٌن   



 :االنتشار  -  

 .والتشتت الجغرافً لؤلضرار المحتملة  

 :انتهاك حقوق المتؤثرٌن   -  

 .إن التباٌن بٌن أولئك الذٌن ٌستفٌدون واولئك الذٌن ٌتحملون المخاطر  

 (:إعادة األوضاع) االرتداد  - 

 .إمكانٌة إعادة األوضاع إلى ما كانت علٌه قبل وقوع الضرر   

 :التؤخٌرفى حدوث اآلثر  -

الكمون بٌن لحظة وقوع الحدث وما ٌتبعه من الضرر الفعلً مثل األمطار الغزٌرة التى   

 .ٌتبعها سٌول، فإن تقدٌر األثر ٌمكن أن ٌكون  ذو طبٌعة فٌزٌائٌة أو كٌمٌائٌة أو بٌولوجٌة

 :اآلثار المحتملة  -

انتهاك محتمل للمصالح الفردٌة أو االجتماعٌة أو الثقافٌة والقٌم التً تولد الصراعات   

االجتماعٌة ، وردود الفعل النفسٌة من قبل األفراد أو الجماعات التى تعانً من العواقب 

 .نتٌجة للفروق الكبٌرة فً توزٌع المخاطر والفوائد

وجمٌع المعاٌٌر السابقة لتقٌٌم  المخاطر المنظومٌة تعمل فى أطار منظومى كما ٌتضح من  

 ( 3) الشكل المنظومى 



 احخًبل انحذود

يعبييز حمييى انًخبطز  

 نًنظىييت

 

 يذي انضزر 

 عذو انيمين 

 "  اعبدة األوضبع"األرحذاد 

 انخهبن حمىق انًخؤثزين

 انخؤخيز فً حذود األثز   األصزار

 االثبر انًحخًهت   االنخشبر

 يوضح العالقة المنظومية بين معايير تقييم المخاطر (: 3)شكل منظومى
 



تقٌم المخاطر وفقا للمعاٌٌر المذكورة ، إلى واحد من ثالث فئات  كما ٌتضح من الشكل .ُ 

 (: 4) اآلتى 

 يوضح فئات المخاطر(   4) شكل
 



  ومخاطر المنطقة  العادٌة تتمٌز باآلتى: 

 

 . انخفاض الكارثٌة المحتملة -. عدم التٌقن األحصائى لحدوث الخطر-
 

 صغرالحصٌلة الكلٌة لؤلضرار المحتملة  - 
 

 .تحقق درجات متدنٌة ألنتشا العواقب -
 

 تحقق درجات عالٌة من الرجوع  -
 

  .قلٌلة التعقد -
 

 ٌمكن فهمها علمً  -

 

 ' تساوي األحتمال مضروبا فى  الضرر'الصٌغة الكالسٌكٌة للخطر  -

 .هى أكثر أو أقل مطابقة لهدف التهدٌد   
 

 (: 5) وٌمكن توضٌح ذلك من الشكل المنظومى اآلتى 



عذو انخيمن األحصبئً ين 

 حذود انخطز

 حمييى يخبطز 

 انًنطمت انعبديت

 انخفبض انكبرثيت انًحخًهت 

 ححمك درجبث عبنيت ين االرحذاد 

 لهيهت انخعمذ

انصيغت انكالسيكيت نهخطز أكثز 

 أو ألم يطببمت

صغز انحصيهت انكهيت نألضزار 

 انًحخًهت
 يًكن فهًهب عهًيب

ححمك درجبث ينخفضت 

 النخشبر انعىالب 

يوضح منظومة تقييم مخاطر المنطقة العادية(:  5) شكل منظومى   



 االستراتٌجٌة المزدوجة إلدارة المخاطر
Dual Strategy for Risk Management"" 

 :   The dual nature of risk الطبٌعة المزدوجة للمخاطر

المخاطر المصاحبة للتقدم التكنولوجً واالجتماعً باعتبارهما تهدٌدا ٌتطلب  -

 .استراتٌجٌة مزدوجة إلدارة المخاطر

ونظرا لهذه الطبٌعة  حدد المجلس األستشارى األلمانى ست مجموعات من  المخاطر 

   :     التً ٌمكن وضعها ضمن نموذج أشارة المرور
   [Traffic Light Model]   

 مخاطرالمجموعة األولى: 
 :الخصائص األساسٌة لهذه الفئة من المخاطر -

 .هً مزٌج من احتمال حدوث ضعٌف ،وقدر عال من الضرر

التهدٌد هنا  ٌؤتً من احتمال أن ٌكون الحدث فادح وٌتم فً أي وقت ، حتى وأن  كان  -

 .االحتمال ضعٌف

 .الطاقة النووٌة  والسدود  :مثل



مخاطر المجموعة الثانٌة: 

 :الخصائص األساسٌة لهذه الفئة من المخاطر -  

أن جانب واحد من معادلة الخطر مإكد فى حٌن أن الجانب اآلخر ال ٌزال غٌر مإكد   

 (.ضعٌف)

 : بالنسبة للمخاطر التً تنتمً إلى الصنف العمالق -

 .أحتمال وقوعها غٌر مإكد إلى حد كبٌر فً حٌن أن الكارثة قوٌة ومعروفة نسبٌا - 

 تشمل هذه الفئة عدد من المخاطر الطبٌعٌة ، -

الزالزل وثوران البراكٌن والفٌضانات وظاهرة النٌنو ، التً ٌوجد معرفة  :مثل 

 .محدودة حول أسبابها

وفً حاالت أخرى ، فإن هذا المعٌار غٌر مإكد بسبب السلوك البشري الذى ٌإثر  -

 .على احتمال وقوعها

اإلٌدز وغٌره من األمراض المعدٌة ، / أنتشار فٌروس نقص المناعة البشرٌة  :مثل  

 .  واستخدام أسلحة الدمار الشامل



 مخاطر المجموعة الثالثة: 
 :الخصائص األساسٌة لهذه الفئة من المخاطر   

 .نسبة الشك مرتفعة أى.أن كال من احتمال الوقوع ومدى الضرر غٌر مإكد   -             

  وتشمل المخاطر المرتبطة بإمكانٌة المفاجئة ، -          

 : مثل  
غٌر الخطٌة ، كتعزٌز ظاهرة االحتباس الحراري أو عدم االستقرار : التغٌرات المناخٌة -

فً غرب المنطقة القطبٌة الجنوبٌة الجلٌدٌة، مع عواقب كارثٌة أكبر بكثٌر من تلك التً 

 .تإدى الى  التغٌر التدرٌجً فى المناخ

فً تطبٌقات معٌنة من الهندسة الوراثٌة فً الزراعة وإنتاج  :المخاطر التكنولوجٌة   

الغذاء ، التً ال تقدم أكبر قدر ممكن من الضرر ، وال احتمال وقوع حوادث ضارة معٌنة 

 .ٌمكن أن تقدر فً الوقت الحاضر



 مخاطر المجموعة الرابعة: 
 : الخصائص األساسٌة لهذه الفئة من المخاطر      

 أنها  واسعة النطاق ومستمرة -        

 .تحدث تغٌرات ال رجعة فٌها -        

 .األضرار الناشئة عنها غالبا ال ٌتم اكتشافها إال بعد أن تنتشر فً كل مكان -       

هناك عدد من التداخالت البشرٌة فً البٌئة تحدث تغٌرات واسعة النطاق ومستمرة وال -

   .رجعة فٌها 

 :مثال 
المستخدمة فى ( الفرٌون) مثل الفلوروكلورو هٌروكربونات عض المركبات الكٌمٌائٌةب -

 .  الثالجات والمكٌفات تبٌن الحقا أنها تتسبب فً التدمٌر التدرٌجً لطبقة األوزون

والتى نستخدمها و ٌإدى تراكمها فى  الجسم الى  بعض  آثار المواد الكٌمٌائٌة الثابته -

 .األورام السرطانٌة أو أختالل فى وظائف الكبد أوالكلى



 مخاطر المجموعة الخامسة: 
 .الخصائص األساسٌة لهذه الفئة من المخاطر

  احتمال حدوثها ومدى األضرار الناشئة عنها كبٌرة ومعروفة نسبٌا ، ولكن ألن هناك  -

تؤخٌر كبٌر بٌن وقوع الحدث ووقوع الضرر ، وٌتم تجاهل هذه المخاطر والتقلٌل من 

  .شؤنها

تغٌر المناخ وفقدان التنوع البٌولوجً هً أمثلة على ظواهر مثل هذا الخطر ،  :أمثلة

والضرر الذي ٌحدث مع احتمال كبٌر ، ولكن األثر المتؤخر ٌإدي إلى الحالة التً ال ٌوجد 

 .  أحد على استعداد لالعتراف بالتهدٌد من هذا الخطر

بطبٌعة الحال ، مخاطر هذا النوع تكون محل  لالهتمام إذا كان احتمال الضرر ،  -

   .واحتمال حدوثه مرتفعة نسبٌا

 مخاطر المجموعة السادسة: 
بعض التطورات التكنولوجٌة الجدٌدة تنشر الخوف بٌن الناس ، على الرغم من أنها نادرا 

 .ما ٌتم تقٌٌمها على أنها تهدٌد من خبراء تحلٌل المخاطر



 .اإلشعاع غٌر المإٌن: مثل 

هذه الظواهر لدٌها قدرة عالٌة على الضٌق النفسً والتعبئة االجتماعٌة  من عامة   -

الناس والتً تجعلها مخٌفة أو غٌر مرحب بها  ، على الرغم من أنها نادرا ما ٌتم تقٌٌمها 

   .على أنها تهدٌد من خبراء تحلٌل المخاطر

الحقول الكهرومغناطٌسٌة ، والتً ٌرى معظم الخبراء أنها ال ٌمكن أن تكون وبائٌة  :مثال

، ولكن ، ( 2000فٌدمان وآخرون ، )أو سمٌة أو لها آثار سلبٌة كبٌرة عند  التعرض لها 

 .ٌشعر كثٌر من الناس شعورا ال أرادٌا بالضرر على نطاق واسع

 :الهدف النهائً لتصنٌف المخاطر هو 

وضع استراتٌجٌات مجدٌة وفعالة إلدارة المخاطر تسعى إلى تحقٌق هدف تحوٌل المخاطر -

غٌر المقبولة الى مخاطر مقبولة ، بنقلها الى منطقة المخاطر الطبٌعٌة حٌث الروتٌنٌة 

.إلدارة المخاطر كافٌة لضمان األمن والسالمة  



        مما ٌوفر قاعدة . توفٌر التدابٌر الالزمة للسٌاسات على المستوٌات السٌاسٌة المختلفة  -

     المعرفة الآلزمة لصانعً القرار السٌاسً ٌمكن استخدامها لتحدٌد التدابٌر الضرورٌة 

 .  للتعامل مع كل فئة من فئات المخاطر

                 ونظرة مقارنة على تصنٌف استراتٌجٌات أدارة  المخاطر نجدأنه ٌمكن للمرء أن ٌمٌز  -

 :ثالث فئات رئٌسة وهً

  .استراتٌجٌات تستند إلى العلم   -
 .استراتٌجٌات استطرادٌة   -

  .استراتٌجٌات وقائٌة  -
 :  وهناك ثالث استراتٌجٌات تتصل بالتحدٌات الرئٌسة فً إدارة المخاطر   -

   .التعقد وعدم الٌقٌن  والغموض     

complexity, uncertainty and ambiguity. 

قدـالتع:   
 ٌشٌر إلى تعقد المهمة الصعبة المتمثلة فً تحدٌد وقٌاس روابط سببٌة بٌن    

 .من المخاطر المحتملة واآلثار الضارة والعكسٌة عدد وفٌر   
 

 هذه الصعوبة تحدث نتٌجة لآلثار التفاعلٌة لؤلسباب ، مثل التآزر والتضاد ، وفترات   •

 .التؤخٌر الطوٌل بٌن السبب والنتٌجة ، واالختالفات الفردٌة وغٌرها     



  عدم الٌقٌن: 

   فمن الواضح أن احتماالت المخاطر ال تمثل سوى شكل . عدم الٌقٌن ٌختلف عن التعقد •

 .تقرٌبً لتوقع أحداث غٌر مإكدة

 .عدم الٌقٌن ٌقلل من قوة الثقة فً التقدٌرات  •

 الغموض: 

هذا المصطلح ٌدل على تباٌن التفسٌرات المشروعة استنادا الى مالحظات مماثلة أو  •

 .البٌانات المقررة

ومن األمثلة الجٌدة للمخاطر شدٌدة الغموض هو استخدام الخالٌا الجذعٌة من اجل  •

هذه القوة المحركة . ومسؤلة ما إذا كان هذا ٌشكل انتهاكا للمعاٌٌر األخالقٌة. االبحاث

 .مع أنها األقل أهمٌة بكثٌر من مسؤلة التعقد أو الغموض.للمناقشة 

 :وهنا ٌؤتى سإال ملح•



 :وهنا يأتى سؤال ملح

 ما المداخل واآللٌات المناسبة وممارسات تقٌٌم المخاطر لفهم اآلثار المترتبة على   -

 األزمات وتقدٌر وتقٌٌم تداعٌاتها ذات الصلة بالصحة والبٌئة والمخاطر المالٌة  

 والسٌاسٌة وبطبٌعة الحال الفرص ؟  

 

 المظاهر الطبٌعٌة والبٌئٌة' تداخل'وأحد المواضٌع األكثر تحدٌا هنا هو  -

 واالقتصادٌة واالجتماعٌة للمخاطر الناشئة عن األزمات  مما ٌجعلها منظومٌة   

 .المنشؤ والتداعٌات  

 لٌست مهمة سهلة،  إدارة األزمات منظومٌالذلك فؤن 

وإنما ٌتحتم على المإسسات أن تتعامل مع النواحى االقتصادٌة والمالٌة  -

ن األزمات فى منظومة واحدة ٌإثر كل عواالجتماعٌة والسٌاسٌة للمخاطر الناشئة 

 .منها وٌتؤثر باآلخر

 

   الناشئة  المدخل المنظومى هو المدخل المناسب عند إدارة األزمات والمخاطرو -

 .عنها



 (النموذج المنظومى إلدارة األزمات) 

 عند حدوث مشكلة فى مجال ما ثم ال نبادر بحلها أو نتصدى لها بحلول جزئٌة خطٌة  - 

 :ٌنشؤعنهاللتداول بترك المشكلة هكذا بال حل أو بدون حلول جذرٌة و  -  

 .مشاكل فرعٌة فى عدة مجاالت  - 

 تتحول بمرور الوقت الى مرحلة التعقد أى تصبح مشكلة معقدة تضرب بجذورها   - 

 .جاالت معدة      

لفترة زمنٌة ٌجعلها تتحول إلى  بترك المشكلة المعقدة للتداول بدون حلول جذرٌة   -

منظومة تتآزر فٌها هذه المشاكل وتتناغم نتٌجة  لتكون عالقات سببٌة فٌما بٌنها مما 

 (.6كما فى شكل ) ٌفجرها إلى أزمة منظومٌة 

 كٌف تنشؤ األزمات المنظومٌة وكٌفٌة أدارتها؟ -



 يشكهت 

 فزعيت

 

 أسيت

 يشكهت 

 فزعيت

 

 يشكهت 

 فزعيت

 

 

 يشكهت 

 فزعيت

 

 يشكهت 

 فزعيت

 

 يشكهت 

 

 يشكهت 

 فزعيت

 يشكهت 

 فزعيت

 يشكهت 

 فزعيت

 

   مشكمة

 

 حآسر انًشبكم انفزعيت نخحىل

 انًشكهت إنً أسيت ينظىييت
 نشؤ عنهب يشبكم فزعيت 

 ألنهب ُحزكج بال حهىل جذريت

 ( حزكج بال حم )

 ( 6)شكم 

 يىضح كيفيت ححىل انًشكهت إنً أسيت



 :عندما تتكون األزمة المنظومٌة المنشؤ فؤن تداعٌاتها سوف تكون منظومٌة  -

 .تإثر على الجوانب االقتصادٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة والبٌئٌة  -

 .وفى ظل العولمة سوف تإثر وتتؤثر بالمتغٌرات اإلقلٌمٌة والعالمٌة  -

وعند ترك األزمة للتداول بال حلول جذرٌة منظومٌة سوف ٌجعلها تتفاقم  -

 على كافة مجاالت العمل الوطنً التً تداعٌاتها كارثٌة منظومٌةوتصبح 

  .تتم فً منظومات 

منظومات السٌاحة واألمن والدفاع والتعلٌم والصحة والرٌاضة )  :مثل

 .......(.واالقتصاد والنقل و

 (.7كما فىشكل ) 



تداعيات 
تمس 

كثير من 
 األنشطة

 

 انًخغيزاث اإللهيًيت

 

 انجبنب األلخصبدي

انجبنب 

 األجخًبعً
 انجبنب

 انبيئي 

 انجبنب انسيبسً

 

 انًخغيزاث انعبنًيت

تداعيات 
تمس 

كثير من 
 األنشطة

 

 يوضح كيفية إدارة األزمات منظوميا  ( 7)شكل

 
 

يشكهت 

 

 أسوة 

 

 

يشكهت  

 

يشكهت  

 

يشكهت 

 



 :لذا فؤن التصدى للمخاطر الناشئة عن األزمات المنظومٌة ٌجب أن 

 (  مشاكلها)ٌبدأ بتحلٌل األزمة الى أسبابها   -

 .ثم تحلٌل المخاطر المنظومٌة الناشئة عنها وأسبابه  -

 .  ثم تحدٌد العالقات المنظومٌة التى تكونت بٌن هذه المخاطر  -

 .ثم معرفة األسباب الكامنة وراء هذه العالقات -

ثم التصدي بالحلول الشاملة لمعالجة تداعٌات هذه المخاطر منظومٌا وفى  -

 .آن واحد 

وٌكون التصدي إلدارة هذه األزمات المنظومٌة ضمن خطط واستراتٌجٌات  -

واضحة المعالم تركز على إدارة المخاطر الناشئة عنها وتفكٌك  العالقات 

 .  المنظومٌة فٌما بٌن هذه المخاطر  وبالتالً الحد من  تداعٌاتها المنظومٌة

لمدٌري المخاطر والذي ٌحتاج . لذا ٌجب أعادة  هٌكلة عملٌة صنع القرار -

إلى المبادئ واالستراتٌجٌات الجدٌدة التً ٌتم تطبٌقها عالمٌا إلدارة األزمات 

  .والمخاطر الناشئة عنها منظومٌا
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