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إدارة معايير الحماية المدنية
من المخاطر الصناعية ®

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم
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المحتويات األساسية:

مقدمة :
الكارثة:هي مأساة طبيعية أو خطر من صنع اإلنسان )الخطر هو الوضع الذي يشكل تهديدا على مستوى الحياة والصحة والممتلكات أو البيئة( التي تؤثر سلبا على البيئة أو المجتمع.

عنوان اصلة.

في األوساط األكاديمية المعاصرة، الكوارث ينظر إليها على أنها نتيجة إلدارة المخاطر بشكل غير الئق. هذه المخاطر هي نتاج للمخاطره والضعف. األخطار التي تضرب في المناطق 
المنخفضة الضعف ال تعتبر كارثة، كما هو الحال في مناطق غير مأهولة.

البلدان النامية تعاني من تكاليف أكبر عندما تضرب الكوارث—أكثر من 95 في المئة من جميع الوفيات الناجمة عن الكوارث تحدث في البلدان النامية، والخسائر الناجمة عن الكوارث 
الطبيعية هي أكبر 20 مرة )كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي( في البلدان النامية منها في البلدان الصناعية.

البيئة  قد تحدث فى  االنفجارات.التى  أو  الكارثية والنيران،  والفيضانات والحوادث  الزلزال  أحداث مثل  نابعة من  بأنها أي حدث مأساوي مع خسارة كبيرة  تعريفها  يمكن  الكارثة 
الصناعية.

تساهم الحماية المدنية في مهام الوقاية، البحث، التكوين واإلغاثة، التي تتطلب في أي وقت المحافظة على حيـاة األشخاص، الممتلكات والبيئة...لتوفير بيئة انتاجية مستقرة.

األهداف :
سيتمكن المشارك من التميز فى اساليب مواجهة المخاطر االنية:

الزالزل واألخطار الجيولوجية. w 

الفيضانات. w 

األخطار المناخية. w 

حرائق الغابات. w 

األخطار الصناعية - والبترولية w 

األخطار اإلشعاعية والذرية. w 

األخطار التي تمس بالصحة العامة. w 

األخطار الخاصة بالصحة الحيوانية والنباتية. w 

التلوث البيئي، البري، البحري والمائي. w 

الكوارث الناجمة عن التجمعات البشرية الكبرى w 
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الوحدة األولى :

نطاق عمل الحماية المدنية

اإلنذار من الكوارث الطبيعية والتكنولوجية. § 

اإلنذار من االعتداءت المختلفـة. § 

الكشف عن المخاطر المحدقة باألشخاص. § 

إبالغ األشخاص عن المخاطر المحدقة بهم و عن اإلجراءات الواجب إتباعها. § 

التكفل أو اإليواء، عن طريق إعادة إسكان المنكوبين. § 

حماية األشخاص، الممتلكات والبيئة. § 

تنظيم اإلغاثة، بإتاحة كل الوسائل، حسبما يقتضيه مخطط تنظيم النجدة. § 

المساهمة في الحفاظ على وسائل اإلتصال. § 

التطهير والقضاء على إنتشار األشعة النووية، البيولوجية والكميائية وتفكيك المتفجرات. § 

المساعدة في إعادة تفعيل النشاطات الضرورية لحياة المواطن. § 
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الوحدة الثانية :

المواصفات الالزمة للوقاية من أخطار الحرائق

متطلبات السالمة في المباني السكنية . § 

متطلبات السالمة في المؤسسات العمومية . § 

متطلبات السالمة في المؤسسات التجارية . § 

متطلبات السالمة في المؤسسات الصناعية . § 

المتطلبات الوقائية العامة للحماية من الحريق في المباني . § 

المتطلبات العامة ألنظمة مكافحة الحريق ونظم اإلنذار . § 

المتطلبات العامة لسبل الهروب ) مخارج الطوارئ ( . § 

المتطلبات العامة للخدمات الهندسية . § 

الوحدة الثالثة :

حماية وتنمية البيئة

الهيئة العامة لحماية البيئة § 

حماية البيئة § 

الرصد وتقويم األثر البيئي § 

المسؤولية والتعويض عن األضرار § 

المراقبة البيئية والتفتيش § 

العقوبات § 

أحكام ختامية § 

األخطار المحتملة نتيجة الكوارث البيئية . § 

أسلوب االنذار باحتماالت وقوع الكوارث . § 

كيفية المواجهة وتنسيق الجهود لمواجهة الكوارث . § 

مجاالت التعاون للوقاية من الكوارث. § 

الوحدة الرابعة :

استراتيجيات الحماية المدنية

الوقاية من الحرائق ومكافحتها وأثره على االقتصاد القومي .

التنسيق بين األجهزة المعنية في حالة الكوارث .

توحيد مخطط تنظيم اإلغاثة فى بيئة المناطق الصناعية .

وسائل وأساليب التعاون بين المنشأت المتجاورة في حالة وقوع كارثة

طب الكوارث وإمكانية برنامج موحد فى بيئة لمنطقة الصناعية.

مواجهة خطر النفايات الضارة.

تخزين المخلفات الكيماوية الذرية .

دور أجهزة األمن في الحماية المدنية .

طبيعة األخطار والكوارث في المنشأت الصناعية .

األسس السليمة لتخزين واستخدام المواد الخطرة والمشعة .

المستجدات الدولية في وسائل وتدابير الحماية المدنية والوقاية واإلنقاذ المدني .

أساليب الوقاية من مخاطر الحرائق بمختلف المصابين والمنكوبين .

األمن الصناعي ودوره في الوقاية من الكوارث .

األقمار الصناعية ودورها في مواجهة الكوارث .

الوسائل الكفيلة بحماية البيئة من التلوث .

حماية البحار والمحيطات من التلوث البيئي .

األمن والسالمة من المواد المشعة .

الوحدة الخامسة :

المشتمالت الرئيسية لخطط الطوارئ

اإلخالء § 

تهيئة المالجئ § 

اإلعالم § 

اإلنقاذ § 

اإلسعاف § 

اكتشاف المناطق الخطرة وتحديدها ووضع اإلشارات. § 

مكافحة األوبئة § 

توفير المأوى والمؤن أوقات الطوارئ . § 

المساعدة على حفظ النظام والحفاظ على المناطق المنكوبة . § 
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نمـــــوذج الت�سجيــــــل

إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

:  9.00 �صباحًا ــ 2.30 بعد الظهر. المحــا�ســرات 

:  الأولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 �شتـوزع �شهــادة ح�شــور علــى جميــع الم�شــاركين الذيــن اأتمــوا البرنامج.

c 2900 دوالر اأمريكي لل�سخ�ص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر اأمريكي لل�سخ�ص الواحد c

�شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة وال�شاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة اإنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق

ل ت�شتمل ر�شوم البرنامج على الإقامة. 

اأ�شعار  على  بالح�شول  يوروماتيك  �شركة  قامت  ولكن 

ال�شريع  بالحجز  بادر  الموؤتمر  في  للم�شاركين  خا�شة 

لت�شتفيد من الخ�شومات الخا�شة.

c  مرفق طيه �شيك با�شم يوروماتيك       c  نقدًا

c  الرجاء ار�شال الفاتورة كما يلى:

.............................: الإدارة  الوظيفة:...................................   ................................. الم�شوؤول:  ال�شخ�ص  اإ�شم 

..............................: الفاك�ص:   .................................. الهاتف:  رقم   ......................................... الموؤ�ش�شة: 
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يرجى تعبئة ا�ستمارة الحجز

1. يرجى ت�شجيلي في

..........................)اإدارة معايير الحماية المدنية من المخاطر ال�صناعية ®(  : التــاريــخ 

اإ�شـم الم�شـــــارك : ................................................................................................................................

...............................  : الإدارة   ...................................... الوظيفة:   ....................................... الموؤ�ش�شة: 

العنوان: .................................... �ص ب : ................................ المدينة / البلد : .......................................

رقم الهاتف: ............................. الفاك�ص : ................................ البريد الإلكتروني: .......................................

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

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

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

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: w 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 


