امورشة  :04جس يري ا ألزماث ػل اىملس خوى احمليل (احلرائق ،الؤهجاد املايئ،جاحئة فريوس
هوفيد :)19-اؤػادت امخفكري يف ظرق اموكاية و امخنس يق و امخدخل.
الؤشاكمية:
-

-

-

ثؼون ا ألزماث امطحية والاجامتغية ،حرائق امغاابث ،الؤهجاد املايئ ،امرهود
الاكذطادي ،..و غريها من امرسائل امخحذيرية غن حتدايث هبريت غري مس بوكة.
وسائل رد امفؼل غرياكفية يف مواهجة هذه ا ألحداج امكربى وا ألزماث ،حير هفذلد نوموارد
امالزمة،لس امي من حير اخلربت و الثطال؛حبير لهؼرف هيفية دمج خمخوف خعط
امعوارئ اميت جيب وضؼها نوخنفيذ يف ثنظاميث خمخوفة جدا.
ثبني بأأن امخعبيق احلريف ألمناط امخدخل املؼخادت نوعوارئ غريانجع.
هلص املؼووماث واملؼرفة اماكفية يف أبوكاث ا ألزماث :اؤذ ل ثوجد ثلديراث ،و ل وسائل
نولياس ،ول أبساس نوخفسري ،سواء اكهت ا ألس باة أبو الآاثر امفورية أبو ػىل املدى
امعويل.
امعابع امخعوري نوهتديد أبو املشلك :حير ل يخؼوق ا ألمر مبشلكمؼني حيدج مرتواحدت
فلط وؤامنا جند أبهفس نا يف مواهجة ديناميكية.
ثؼدد املخدخوني ميكن أبن يكون ػامال مؼدمالس خلرار.
مشالك حرجة يف جمال الثطال داخل لك منظمة ،وبني املخدخوني،مع وسائل الؤػالم،ومع
مع ادلاهري املؼنية.
بآجال زمنيةوجزيتوسبيا من أبجل رد امفؼل ورضورت اختاذ كراراث رسيؼة.
غياة امخدابري امعارئة املخاحة ،ألن ا ألمر يخؼوق بوضؼيةغري مذوكؼة.
نرثت وػدم وضوخ املؼووماث ،ثلاظع ػدد همم من املخعوباث اؤىل جاهب امخؼب امشديد.
هلص حاد يف دراسااتحلاةل اجليدت ،واميت ميكن أبن ثولي امضوءػىل املامرساث امفؼاةل مدس يري
ا ألزماث.

 هلص أبدواث وثلنياث امدس يري مخحسني كدرت املنظامث وادلاػاث احملوية ػىل ثوكع ا ألزماثو هيفية امخؼامومؼها.
 اؤن ا ألرضار اميت جسبهبا اخملاظر امكربى س نواي حكشف بأأن اخلعر وػامل امهشاشة مل يمتثليميها بدكة.وهذا بسبب وجودخول يف امركابة وثعبيق املواػد اميت هتدف اؤىل احلد من
امهشاشة.
ا ألهداف:
 يمتثل جس يري ا ألزمة يف امللام ا ألول ػىل ماكحفهتا و مساػدت املنكوبني يف أبرسع وق ثممكن،وؤاجراء ثلياميث م ألرضار امنامجة،ويف امخحضري ملرحةل امخؼايف وامؼودت اؤىل اموضع
امعبيؼي.
ضامن الاس مترارية و اموضول اؤىل اخلدماث امؼمومية
 امسهر ػىلا ألساس ية(املاء،امكهرابء،امغاز ،املرور ،اهمتدرس ،اهمتوين.)...
 وضع اسرتاثيجية اس خجابة ( امخكفل اب ألزمة،فطل اموظائف،جتنب انوبس،امخحمك ابملؼوومةادلاخوية،ادلمع امللدم اؤىل اموحداث).
 ثفؼيل خالايا ألزمة ( امخحضري،املرنزية،امفواضل،امواهجاث،ثؼزيز مس خوى اميلظة فينظامامدس يري.)...
 امخحمك فمي سأأةلاخلربت ( ثؼبئة ش بكة اخلرباء املنشأأت مس بلًا،وثوضيح حدود اخلربت ػىلامفور،وثوكع امنخاجئ واخلياراث املمكنة،وجتنب انوبس يف املهام (اخلرباء  /ضناع املرار).
 كيادتالثطال:من خالل امخحمك ابملؼووماث الؤػالمية ( ،مؼووماث اكمةل ،مذواحرت،دكيلة)،واحلفاظ ػىل اؤوسجام امرسائل مع مرور اموكت.
 امدس يري امرمقي خملععاث ثنظمي امنجدت والاحذياظياث الاسرتاثيجية. اس خخدام وسائل وثلنياث جديدت نوخدخل يف امكوارج وجس يريها ( اموسائل اجلوية،هظامرمس اخلرائط،هظم املؼووماث اجلغرافية،الثطالث)

-

-

وضع هظام وظين نويلظة.
وضع هظام وظين م ؤالهذار املبمر.
وضع هظام وظين مالثطالث والؤهذار فور وكوع اخلعر.
ثعوير املؼوومة اموكائية حول ا ألزماث و اخملاظرامكربى.
اس خخالص ادلروس من ا ألحداج اميت وكؼت،
ػالجام بؼدا ألزمة و امؼودت بشلك أبفضل اؤىل اموضع امعبيؼي.

جمالث املناكشة:
-

اؤػادت امخفكرييف منط امدس يري ومسؤومياث لك هيئة وهيئة فرغية .اؤذ حتخاح ا ألهظمة اؤىل
جذراي .و هذايفرتض مس بلًا مناذح مسؤومية مرهة ،كابةل نوخحمك وفؼاةل.
اؤظهار مروهة جديدت ً
ثؼبئة لك املوى نوخروح امرسيع من ا ألزمة مبا يدناسب مع ثؼليد املشالك املادمة
وامخحدايث اميت يخؼني مواهجهتا.
ثؼزيز كدراث امخنس يق امؼمويايت وامخنظميي ،وامخدخل.
وضع مرانزمعوياث امعوارئ ػىل مس خوى امولايث وامبدلايث؛
حكوين وجتهزي ادلاػاث احملوية وثؼزيز امبىن امخحخية.
ثؼزيز كدراث امفاػوني ػىل خمخوف املس خوايث يف ػدت مكوانث
(امرضد،اخملابر،امخكفل،الابالغ غن اخملاظر)
الؤجراءاث واملواػد اميت هتدف اؤىل ثليمي اخملاظروثلويل هشاشة ا ألشخاص واملمخواكث يف
مواهجة اخملاظرامعبيؼيةوامخكنوموجية،
اؤوشاء هظام مراكبةجممتؼي.
وضع هظام نويلظة.
حتيني وحكييف خمععاث ثنظمي امنجدت.
متويل الؤجراءاث.
جس يري زمخ امخضامن اموظين وكت ا ألزمة ودور اجملمتع املدين يف امخدخل.

