حماية مدنية

املديرية العامة للدفاع املدين ال�سعودي

تعقد االجتماع العا�رش للحماية املـدنـية
اجلبيل ـ تغطية د .يحي دماس الغامدي



افتتح صاحب الس ��مو األمير س ��عود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة امللكية
للجبي ��ل وينبع االجتماع العاش ��ر للحماي ��ة املدنية الذي عقدت ��ه املديرية العامة
للدفاع املدني في محافظة اجلبيل وأش ��ار في كلمة االفتتاح إلى أهمية اخلدمات
الت ��ي يقدمها جه ��از الدفاع املدني والت ��ي تتعاظم وتتزايد يوم ًا بعد يوم لتش ��مل
كاف ��ة مناح ��ي احلياة وهو الضامن بع ��د الله عز وجل واحل ��ارس األمني ملنجزاتنا
التنموي ��ة واالقتصادي ��ة كما أش ��ار إلى ثقته ��م وتقديرهم للجه ��ود التي يقوم بها
ه ��ذا اجله ��از وأبناؤه في ظ ��ل توجيهات ودعم صاح ��ب الس ��موامللكي األمير نايف
ابن عبدالعزيز وزير الداخلية وصاحب السمو امللكي األمير أحمد بن عبدالعزيز
نائ ��ب وزي ��ر الداخلية وبإش ��راف ومتابعة من صاحب الس ��مو امللكي مس ��اعد وزير
الداخلية للشؤون األمنية األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز كما ألقى معالي
مديرع ��ام الدف ��اع املدن ��ي كلمة ف ��ي االفتت ��اح ذكر فيه ��ا أهمية مواكب ��ة التطورات
واملتغي ��رات املس ��تجدة بنظرة علمية وبش ��مولية عالية ،وأكد معالي ��ه على ضرورة
اس ��تمرار التعاون والتنسيق وتنظيم اجلهود بني املؤسسات والهيئات والتنظيمات
املعني ��ة بالس�ل�امة واحلماية م ��ن أجل بناء إس ��تراتيجية حتافظ عل ��ى االقتصاد
الوطن ��ي .وف ��ي كلمة أخرى لس ��عادة مدي ��ر اإلدارة العامة للحماي ��ة املدنية أوضح
فيه ��ا األهمي ��ة اخلاص ��ة التي حتظى به ��ا احلماي ��ة الصناعية في اململك ��ة ،نظر ًا
للمخاط ��ر واآلثار التي قد تنتج في املنش ��آت الصناعية ،واقتران ذلك باخلس ��ائر
البش ��رية واملادي ��ة الناجمة عنها ،وتلبية للحاجة امللحة للحماية والس�ل�امة وذكر
أن االجتماع العاش ��ر للحماية املدنية يأتي حتت شعار (احلماية املدنية واملخاطر
الصناعي ��ة) أم ًال في تب ��ادل اخلبرات واملعارف واالطالع على الدراس ��ات والبحوث
في مجال احلماية الصناعية.

صاحب السمو األمير سعود بن عبدالله بن
ثنيان رئيس الهيئة امللكية للجبيل وينبع

تو�صيات مهمة يف ختام �أعمال االجتماع
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العمال
جدول أ
وق��د ب��دأ املش��اركون بعد حف��ل االفتتاح مناقش��ة
املوضوعات املدرجة على جدول األعمال والتي تضمنت
محاض��رات اس��تهلها أ.فهد ب��ن علي احلس��ون رئيس
قس��م من��ع احلرائق ف��ي الش��ركة الس��عودية األولية
للبتروكيميات (بن زهر) وموضوعها الطرق اإلستباقية
لتقييم مخاطر احلري��ق ،ركز فيها على إيضاح املقصود
بتقيي��م املخاطر ،وكيف يتم تقيي��م املخاطر والذي يأتي
قبل وبعد إنش��اء املنش��أة حيث يتم تقييم املخاطر بعد
إنش��اء املنش��أة من خالل تقييم االحتياط��ات املوجودة
في املنش��أة وفق املعايير احمللية والدولية والتي يجب
حتديثها باستمرار ،وقد قسم احملاضر املخاطر إلى ثالث
درجات ه��ي مخاطر مرتفعة ،ومتوس��طة ،ومنخفضة،
ومت إيض��اح أن تقيي��م اخلط��ر يس��اعد عل��ى احلد من
مخاطر احلرائق في املنشآت الصناعية والسيطرة عليها
في وقت قصير ،أما طرق عمل تقييم مخاطر احلرائق فقد
ذكرها احملاضر في ست نقاط.
ثم قدم أ .ناصر بن كمهان السبيعي محاضرة بعنوان
«إجنازات وأنش��طة جلن��ة اجلبيل للط��وارئ جماعة»
تناول فيها أس��باب تأس��يس جلنة جماع��ة التطوعية
وميقاقها ،وأشار احملاضر إلى أن الهدف الرئيس للجنة
هو التعاون املش��ترك م��ا بني جميع األعض��اء ملعاجلة
الكوارث الصناعية بتقدمي األفراد واملعدات املطلوبة ألي
عضو متض��رر للتغلب على الكارثة واحلد من أضرارها
قدر املستطاع في أقصر وقت ممكن ،وقد مت عرض الهيكل
التنظيمي للجنة جماعة وشروط العضوية فيها.
وألقى أ .مطيع بن حمد آل س��الم محاضرة بعنوان:
«خطة طوارئ ش��املة ومش��تركة للمنطقة الصناعية»
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اس��تعرض فيه��ا أهمي��ة مث��ل ه��ذه اخلطط
وأهدافها واجلهات املشاركة فيها والعمل على
مراجع��ة التوصيات املقدمة فيها وقدم العميد
د .علي بن سعد الشهراني محاضرة بعنوان:
«مخاط��ر وطبيع��ة احلرائ��ق البترولي��ة..
دراس��ة حتليلية» تناول فيها كوارث احلرائق
الصناعية من جانبني األول يتعلق بطبيعة هذا
النوع من احلرائق ويشمل كيفية نشوبها وأهم
مميزاتها الكيميائية والفيزيائية وما يصاحبها
من ظواهر تطرأ على اللهب وس��لوكه التي من
ش��أنها زيادة خطورتها وقوته��ا التدميرية.
أما اجلان��ب الثان��ي فيتعل��ق باملخاطر التي
تنجم عن مثل هذه احلرائ��ق والتي من أهمها
اخلسائر البشرية واملادية إضافة إلى املخاطر
البيئية التي تنتج فيها.
وقد بدأ احملاضر مبقدمة وإيجاز عن احلرائق
الصناعي��ة ومس��بباتها من منظ��ور علمي ثم
ناقش��ت الورقة كيمي��اء احلري��ق الصناعي
واألطوار الرئيس��ية التي مير به��ا اللهب قبل
وأثن��اء نش��أته وس��رعة االحت��راق وكيفية
قياس��ها ث��م إيضاح أث��ر الضغ��ط واحلرارة
على عملية االحت��راق في احلرائق الصناعية،
وشرحت الورقة عدة ظواهر كان من أهمها في
علم االحتراق ظاهرة (االس��تقرارية) وظاهرة
(الش��د) الهيدروديناميك��ي .وأختتم��ت هذه
احملاضرة بإيضاح املخاطراملهنية أثناء مزاولة
العم��ل .وقدم د.عبدالعزيز ب��ن محمد التميمي
محاضرة بعنوان «األس��اليب العلمية لتحليل
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املخاط��ر الصناعي��ة» تناول فيه��ا منهج
وحتليل املخاطروش��رح بعض األساليب
العلمي��ة املتخ��ذة الت��ي متكن م��ن إدارة
املخاط��ر بصورة فاعلة حي��ث تعمل على
التعرف على األخطار وحتديد مستوياتها
وقدراتها الكامنة إلحداث الضرر وبالتالي
يتم القي��ام باإلجراءات الفعال��ة التي من
شأنها أن جتنب أو تخفف النتائج السلبية
م��ن اخلس��ائر الت��ي تعمل عل��ى تعظيم
النتائج اإليجابية له��ذه األحداث ...وقدم
د .عبدالرحم��ن محمد العرف��ج محاضرة
بعن��وان« :إجراءات الوقاي��ة من الكوارث
اإلش��عاعية» وق��د اس��تهدفت احملاضرة
التعري��ف بخط��ة االس��تجابة للط��وارئ
اإلش��عاعية والنووية وعن مكوناتها وعن
دور الس��لطة الرقابية في خطط الطورائ
اإلشعاعية ثم حتدث احملاضر عن فرضيات
احلوادث اإلشعاعية احملتملة وعن تقسيم
احلوادث النووية واإلش��عاعية من حيث
املوق��ع وم��ن حي��ث الطبيع��ة ،وذكر أن
مس��ؤولية إدارة أعمال املواجهة للحوادث
اإلشعاعية تقع على عاتق أطراف مختلفة
تبعا ً لن��وع احل��ادث وأن األدوار تختلف
باخت�لاف دور كل ط��رف م��ن األط��راف
املس��اهمة ف��ي مواجه��ة املوق��ف الطارئ
وحج��م احل��ادث اإلش��عاعي أو النووي
ومس��تواه ،ثم تناول احملاضر بالتفصيل
املهام احمل��ددة لكل طرف من هذه األطراف
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وحتت عنوان« :اس��تخدام نظم املعلومات اجلغرافية في
إدارة الك��وارث» قدم املقدم د .س��عيد بن محمد مضجي
محاضرة تناول فيها مفهوم الكوارث بعناصرها املختلفة
ومن ثم تط��رق إلى أهمي��ة نظم املعلوم��ات اجلغرافية
ومكوناته��ا ثم س��لط الض��وء عل��ى دور إدارة احلماية
املدنية في جهاز الدفاع املدني في إدارة الكوارث.
ومت ع��رض بعض التطبيقات التي مت فيها اس��تخدام
نظ��م املعلومات اجلغرافي��ة إلدارة الك��وارث الصناعية
على وجه اخلصوص ،ومن ثم وضع التصورات املبدئية
لبناء نظام معلومات جغراف��ي في تتبناه إدارة احلماية
املدنية لتأدي��ة دورها الكبير كخط الدفاع األول بعد الله
في حماية األرواح واملمتلكات.
وق��دم أ .جمال عبدالقادر ياس�ين محاض��رة بعنوان
«مبادئ وحقائق احلماية من اإلشعاعات املؤينة» تطرق
فيها إلى ضرورة التقيد باإلجراءات الكفيلة باحلماية من
اإلش��عاع كالدروع ومقياس اجلرع��ة اجليبي والعوامل
املؤث��رة ف��ي جرعة اإلش��عاع املنطلقة من املص��در ،كما
تطرق احملاضر إلى بع��ض القوانني الرياضية التي يتم
من خاللها حساب اجلرعة املمتصة.
ه��ذا وق��د أوصى املش��اركون ف��ي خت��ام اجتماعهم
الذي اس��تمر ثالثة أيام بأهمية إنش��اء فريق استشاري
للطوارئ الصناعية مبدينتي اجلبيل وينبع يتولى تقدمي
االستش��ارات الفني��ة لفري��ق االس��تجابة امليدانية على
أن يتم تش��كيل هذا الفريق م��ن املختصني واملؤهلني من
أعض��اء جلنة اجلبيل للط��وارئ «جماعة» أو جلنة ينبع
للطوارئ «ياما» وأوصى املش��اركون بأن تتولى اإلدارة
العامة للتدريب باملديرية العامة للدفاع املدني بالتنسيق
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مع ش��ؤون العمليات إيجاد اآللية املناسبة لالستفادة
من التجارب والدروس الناجتة عن مباش��رة احلوادث
الصناعية املتطورة سواء على املستوى احمللي أوالدولي
كدراس��ة حالة ودمجها ف��ي العملي��ات التدريبية في
معهد الدفاع املدني ومراكز التدريب وكذلك مناقش��تها
ف��ي اجتماع��ات ومؤمت��رات الدف��اع املدن��ي والحظ
املش��اركون أن نظم املعلومات اجلغرافية تساعد على
تطوير عملي��ات مواجهة املخاط��ر والكوارث وحاالت
الط��وارئ بأنواعها املختلفة ،وتس��اعد هذه النظم في
تقوي��ة اجلبهة الداخلية ف��ي املجتمع قبل تعرضه إلى
كوارث طبيعية أو صناعية أو مواجهات خارجية ،لذا
فإن االجتماع يوصي بإدراج العلوم والتقنية احلديثة
املتمثل��ة في نظ��م املعلوم��ات اجلغرافي��ة في خطط
وبرام��ج إدارة الك��وارث كما أوص��ى املجتمعون بأن
تتولى املديري��ة العامة للدفاع املدن��ي بحث موضوع
إنشاء معامل ومختبرات حديثة خاصة بعلم االحتراق
إلجراء التج��ارب والبحوث التي تخدم أعم��ال الدفاع املدني
وبعد أن تبني املش��اركون في االجتماع أن احلياة البشرية ال
تخل��و من التعامل م��ع األخطار الطبيعي��ة أو التي من صنع
اإلنس��ان واملخاط��ر بحدوث حدث ما ي��ؤدي إلى ضرر مادي
أو معن��وي أو اقتصادي لذلك ف��إن االجتماع يوصي اجلهات
املعنية في املديرية العامة للدفاع املدني.
بتكثيف ومراجعة دراسات املخاطر وحتليلها للوقوف على
أسبابها والنتائج املتوقعة منها لكي يتم إيجاد طرق ووسائل
التحك��م والس��يطرة عل��ى األخط��ار ملنعه��ا أو التخفيف من
آثارها وأوصى املشاركون أيضا ً بأن تتولى شؤون العمليات
باملناط��ق متابعة تنفيذ ما صدر من ق��رارات حول دعم فرق
التدخل بالكوادر البش��رية مما يخص��ص للمديريات التابعة
لها تل��ك الفرق من وظائف بش��كل س��نوي حلني اس��تكمال

تش��كيالتها ومبا ميكنها من مواجه��ة حوادث املواد
اخلطرة مثل احل��وادث الناجتة عن املواد الصناعية
البترولية والبتروكيميائية وحوادث النقل وغيرها.
وأوص��وا ب��أن تتول��ى اإلدارة العام��ة للحماية
املدنية التنس��يق مع مدينة املل��ك عبدالعزيز للعلوم
لرب��ط قواعد البيانات املتعلقة باملواد اخلطرة (مواد
كيميائي��ة ـ مواد مش��عة) لديه��ا ب��اإلدارة العامة
للحاس��ب اآللي وتقني��ة املعلومات بالدف��اع املدني
وجعل االس��تفادة من تلك القوع��د متاحة ملديريات
الدف��اع املدني باملناطق هذا وقد اس��تهدفت الجتماع
توفير األرضية لاللتقاء بني املتخصصني ومنسوبي
احلماية املدنية لنش��ر وتبادل املعلومات واخلبرات
واملعرفة لتطوير مس��توى األداء ف��ي ظل املتغيرات
املس��تقبلية من خالل اس��تعراض حتدي��ات املرحلة
القادم��ة وحتديد متطلب��ات مواجهتها .كما أن هذا
االجتماع يهدف إلى اس��تكمال استعراض املخاطر
الصناعية في اململكة العربية الس��عودية وكيفية
مواجهتها وتضمن��ت أهداف االجتماع اس��تخدام
نظ��م املعلوم��ات اجلغرافي��ة ف��ي إدارة الكوارث
واالطالع على األس��اليب العلمية لتحليل املخاطر
الصناعي��ة ومعرف��ة اإلج��راءات الوقائي��ة ف��ي
الكوارث اإلش��عاعية والطرق االس��تباقية لتقييم
مخاطراحلرائق البترولية ومعرفة خطط الطوارئ
املشتركة للهيئة امللكية .ودراسة طبيعة احلرائق
البترولية.
 املديرية العامة للدفاع املدني ـ اململكة العربية السعودية
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