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 إعطاء األفراد واملنظ�ت القدرة عىل تحديد

 ومنع وإدارة وإعادة األوضاع من التحديات

 املدمرة والتكيف مع التغي�ات واملخاطر

والفرص عىل املدى الطويل

 بناء املرونة من خالل تطوير

الناس والفرق واملنظ�ت

.

 تعترب كلية التخطيط للطوارئ املركز الوطني يف اململكة املتحدة لتعلم وتطوير املرونة. �لك حكومة

 اململكة املتحدة كلية التخطيط للطوارئ، وهي جزء من أمانة الطوارئ املدنية �كتب مجلس الوزراء،

 وعليه فإن أع�لنا معتمدة ومصدقة من قبل سلطة اململكة املتحدة عىل املرونة - وهذا ض�ن قوي

.ومكفول للجودة. نحن نبني املرونة من خالل مساعدة عمالئنا عىل ح�ية أع�لهم وسمعتهم

.

 
 



 

.

.

 نساعد عمالءنا عىل تطوير وكتابة اسرتاتيجياتهم وسياساتهم وخططهم

 وإجراءاتهم املتعلقة باملرونة لض�ن ثقتهم يف القدرة عىل مقاومة

االضطرابات

 نقدم برنامًجا واسًعا وشامالً لخدمات التدريب والدعم لض�ن حصول

 األشخاص عىل املهارات والكفاءة واملعرفة والثقة يف الترصف بشكل مناسب

 عندما يحدث ما هو غ� متوقع. من الدورات التدريبية، ودعم الصديق

 الناقد، والتوجيه واإلرشاد، نحن عىل استعداد لتوجيه عمالئنا إىل الطريق

.الصحيح

 من مناقشة الفحص الصحي األسايس أو املراجعة األساسية حتى املراجعة

 الكاملة للمرونة (يتم تقييمها وفًقا ملعاي� الصناعة) ، Èكننا تقييم فعالية

 املنظمة وثقافتها املدمجة وتحديد الفجوات. نتفهم أحدث التهديدات التي

 تواجهها املنظمة يف عاÊ مضطرب ونستخدم معرفتنا وخرباتنا لتقييم مرونة

.االسرتاتيجيات والخطط ضد هذه املخاطر

 سواًء احتاج عمالؤنا إىل بروفة رسيعة لتمرين محاكاة أو �رين حي شامل

 الختبار األشخاص والخطط والسياسات واإلجراءات، فسوف يساعدك

 خرباؤنا عىل وضعها وفقا لخطواتك. الستك�ل عملية التحقق، نوفر أيًضا

 لعمالئنا تقييً� مستقالً لقدراتهم يف شكل إيجاز عكيس رفيع املستوى ما

.بعد التمرين وتقرير عن النتائج الرئيسية

 من خالل تطوير ثقافة التعلم التنظيمي والسعي للحفاظ عىل موقع

 متقدم، Èكننا دعم عمالئنا من خالل برنامج للتحسÓ املستمر لتنمية

 املعرفة واملهارات الالزمة للتكيف مع التهديدات املتزايدة التي

.نواجهها اليوم
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مركز العمليات املشرتكة للتدريب واإلدارة

 تدريب نظراء كوبرا باململكة املتحدة النيج�يÓ مع

Óعنرص نقل املعرفة من خالل مدخالت تدريب املدرب

 املساعدة يف صياغة املبادئ الوطنية ودمجها داخل الهياكل

الوطنية

إدارة املخاطر الوطنية

إدارة األزمات ومكافحة اإلرهاب

التدريب يف مبادئ االستجابة لألزمات
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 التحديات التي تواجه اإلدارة اإلسرتاتيجية (الذهبي)

متعددة الوكاالت لألزمات وقيادة الطوارئ املدنية

.فهم القيادة والسيطرة لعمليات مكافحة اإلرهاب

 املشاركة مع املجتمع املحيل، بطريقة إيجابية وبناءة

 وتعاونية، قبل وأثناء ويف الفرتة التي تيل حالة

طوارئ كربى

 تضمنت ورشة العمل رفيعة املستوى حضوًرا حكوميًا شامالً، �ا يف ذلك الهيئة الوطنية إلدارة الكوارث، وهيئة مكافحة اإلرهاب، والرشطة الوطنية، ومكتب الرئيس، ووزارة التنسيق

للشؤون السياسية والقانونية واألمنية ووزارة الداخلية

هذه مهمة Üوذجية لكلية التخطيط للطوارئ والتي أجريت يف 5 أيام عمل
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 يتفهم خرباؤنا التحديات التي تواجهها املنظ�ت من

 أحداث "العمل الروتينية" إىل الحوادث الشديدة. نقوم

 بدعم املنظ�ت وذلك من خالل مساعدتها عىل تحديد

 الثغرات يف قدرات املرونة لديها وإعدادها ملواجهة

.تحديات املرونة التي تواجهها اليوم

 نعمل عن كثب مع عمالئنا ملساعدتهم عىل فهم وإدارة

 أع�لهم ومخاطر الكوارث والتحديات ومواطن الضعف. Èكننا

 بعد ذلك تزويد قادة مواجهة األزمات وفرق الدعم الخاصة

 بهم باألدوات واملهارات التي يحتاجون إليها لتطوير خططهم

 وترتيباتهم وتحقيقها والتحقق من صحتها. نقدم التعليم واتخاذ

 القرارات العملية والتفك� ملساعدة القادة عىل اتخاذ قرارات

مستن�ة تتحسن



 غرفة نوم مزدوجة بح�م داخيل مع خدمة الواي فاي وتلفزيون

وهاتف

 مدرج محارضات يحتوي عىل        مقعًدا مع مؤثرات صوتية وتكنولوجيا

صوتية وتكنولوجيا املعلومات

 غرفة مؤ�رات واجت�عات مكيفة مع تقنية سمعية وبرصية

وتكنولوجيا املعلومات

صالة رياضية مجهزة بالكامل

مكتبة

قاعة للصالة

يقدم مطعم من الدرجة األوىل املأكوالت اإلقليمية

فدان من الحدائق واملناظر الطبيعية
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.كلية التخطيط للطوارئ مملوكة من قبل مكتب مجلس الوزراء يف اململكة املتحدة وتديرها نيابة عنهم س�كو املحدودة

 كل الحقوق محفوظة. ال يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذه النرشة أو تعديلها أو تغي�ها أو تخزينها يف أي نظام اسرتجاع أو نقلها بأي شكل أو بأي وسيلة، دون الحصول عىل إذن خطي

..مسبق من الكلية أو حسب� يسمح به القانون رصاحًة. Èكن توف� هذا الكتيب يف أشكال وبلغات مختلفة عند الطلب


