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رشكيم جلُخ األشيبد وانكىازس ثكهيخ اهلُدسخ
رـــى رشــكيـم جلـُخ األشيــبد وانكــىازس – واجزًعذ انهـجُـخ اجزًـبعهب األول يــىو انثـالثبء
ًا
املــىافق  2014 /7/1انلبعخ انعباس ـجبحب مبكزت انليد األسزبذ اندكزىز  /حلٍ يىَس أمحد– وكيم
انكهيخ نشئىٌ خديخ اجملزًع ورًُيخ انجيئخ وثــسئبسخ انليد األسزـبذ اندكزىز  /حمًد أثى انقبسى

حمًد – عًيد انكهيخ .

وقــد رحــب سيادتو بالسادة الحضــور وشكـــرىم عمي اىتماميم بموضـوع في غاية األىمية وىو إدارة
األزمـــات والكـــــوارث  .ثم أوضح سيـــادتو الواجبـــات المطمـــوبة لتحقيق أىـــــداف ىـــذه اإلدارة – كمـا

أوضح سيـــادتو تعريفاً لألزمة حيث انو موقف ينتـــج عن تغيـرات مولدة لمتيديدات ويتضمن قد ارً من
الخطـــورة وضيق الوقت والمفاجـأة ويتطمب استخدام أساليب إدارية مبتكرة وسريعة  .وأشار إلي أن

إدارة الصيــانة بالكميــة ليا دور كبير في عـــدة مجــاالت منــــيا مخــــاطر الكيـــرباء وتســــريب المـــياه
وكذلك المـــرور عمي كل جميـــع موقـــع الكمية سواء دورات المياه أو المدرجات أو الفصول والمعامل
والتأكـد من عـــدم وجود عيوب واصالحيا ىذه ان وجدت ؛ أيضاً فان توقع المخاطر قبل حدوثيا من

أىم اىتمــامات اإلدارة حيث تم وضــع خطة لمواجية األزمــات والطوارئ المختمفة والتأكد من جاىزية

اإلدارة لمتــعامل مع األزمـــة  .كما يجب أن تقــوم اإلدارة بتصنيف األزمات التي يمكن أن تحدث حتى
تكـون عمي دراية بكيفية التعـــامل معيا  .كما ذكــر السيد األستاذ الدكتور  /حسن يونس أحمد وكيل

الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عمي أن :

ًا
ًا
األشيخ  -:هي خهم يؤثس رأثريا يبديب عهي انُظبو كهه كًب أَه يهدد االفرتاضبد انسئيليخ انزي يقىو
عهيهب هرا انُظبو أو هى رساكى اخللبئس يف يقىيبد انُظبو ورشكم رهديد يجباس عهي ثقبئه .

والمطموب -:

توافر رؤية متعمقة ألحداث السابقة لمعرفة أسباب األزمة والبيئة الخصبة التي أتاحت ليا الوجود كما

يستمزم توافر رؤية متعمقة لممواقف الحالية لمعرفة األبعاد المحيطة بيا وأخي ارً رؤية مستقبمية لتوقع ما

سيحدث من تطورات.
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انكبزثخ  :خلبئس ثفعم انجشس ( نىجىد أعطبة أو حىادس مل رعبجل ) أو خلبئس طجيعيخ .
وخبصىص حتديد أهداف وغبيخ اإلدازح .

يتم تشكيل لجنة ىدفيا تحديد األماكن الخطرة بالكمية الكمية وتحديد أسموب العالج األمثل ليا والغاية من

ىذه المجنة ىو الوصول إلي مباني لمكمية آمنة تماماً من مصادر أيو أخطار قد تحدث
تم مناقشو الموضوع وخمصت المجنة أن أىداف اإلدارة ىي -:

 -تحديد المسئوليات .

 تشكيل لجنة لممرور عمي األقسام وتعد تقريرىا ليا الحق بالتفتيش حتى عمي األماكن المغمقة ويتمتدوين مالحظاتو في تقرير دوري .

 تفعيل دور الصيانة وىي حل المشكالت الفنية قبل حدوثيا مثل إصالح الكيرباء أو صنابير المياهوخالفو .

 ال بد من رصد وتسجيل مسببات األزمات أو الكوارث بالكمية وعمل إحصائيات ليا .وثشأٌ حتديد أسهىة حتقيق األهداف وانغبيخ املسجىح املساد انى ىل إنيهب يزى .

 دراسة مواقع الكنتروالت ومحتوياتيا ومدي اآلمان المحقق بكل كنترول . -دراسة المخازن ومحتوياتيا .

 -دراسة مصادر المياه ومدي صالحيتيا .

 دراسة مصادر الكيرباء ومدي صالحيتيا في جميع األقسام . -دراسة المصاعد ومدي متابعة الصيانة ليا .

وكيل الكمية
لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس المجنة

أ.د.حلٍ يىَس أمحد

عميد الكمية
أ.د .حمًد أثى انقبسى حمًد
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انلبدح أعضبء انهجُخ
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