
 لدينا --  والفيضانات الغابات وحرائق ، المد وموجات والزوابع واألعاصير الزالزل
 هذه آل .األخيرة السنوات في الطبيعية الكوارث من وغيرها هذه آل من األخبار قراءة

 بسبب إضافية أضرارًا تسبب أن أيضا يمكنها .مباشرة رهيبة أضرارًا تسبب الكوارث
 أي تعرف هل .التخزين مرافق وتجهيزات الخطرة المواد على يكون أن يمكن الذي األثر
 به القيام يجب ما تعرف هل لديك؟ مصنع في يحدث قد الطبيعية الكوارث من نوع

آارثة؟ وقوع عقب التعافي وآيفية الكوارث، لهذه للتحضير

http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx
رسائل لألفراد العاملين في الصناعة

“An ounce of prevention is worth a pound of cure.” - Benjamin Franklin

٢٠١١يونيو     
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هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث الطبيعية؟

Beacon اتية، والعبرية والهندية وااليطالية واليابانية والكورية والماليزية والمهاراتية والفارسية والبولندية  ارعادة ما تتوفر باللغات األفريقية، العربية ، الصينية، الدانمرآية والهولندية واالنكليزية والفرنسية واأللمانية واليونانية، والغوج
.والبرتغالية والروسية واإلسبانية ، السويدية ، التيلجو، والتايالندية والترآية والفيتنامية

:هذا العدد برعاية

ماذا تستطيع أن تفعل؟
، "يمزح مع الكوارث الطبيعية" ٢٠١٠في تقرير عام 

ناقشت إف أم العالمية ، واحدة من أآبر الشرآات التجارية 
العالمية في التأمين على الممتلكات، بعض األسباب التي 
.  تجعل المنظمات تفشل في االستعداد للكوارث الطبيعية

:بعض النتائج ما يلي 

آانوا  -- الناس تقلل من شأن مخاطر الكوارث الطبيعية 
".أن ذلك لن يحدث هنا"يعتقدون 

آل ما آان هناك المزيد من الوقت يمر دون وقوع 
.آارثة، تجد الناس تجد أنه من األسهل عدم احتمال حدوثها

الشرآات تغالي في تقدير مدى استعدادها بشكل جيد 
.في التعامل مع الكوارث الطبيعية

العديد من الشرآات ترآز على آيفية التعافي من 
.الكوارث بدال من القيام بأنشطة إستباقية للحد من األضرار

www.iomosaic.comwww.aiche.org/ccps

هل تعلم؟

؛   ٢٠١١مارس توهوآو  ١١حريق في مصفاة لتكرير النفط في اليابان عقب زلزال  -- ١

حريق هائل في والية آاليفورنيا،  –٣اعصار في والية أوآالهوما،  -- ٢

مارس ٢٠١١اليابان بعد زلزال ، األضرار التي لحقت محطة نووية في فوآوشيما  -- ٤

١

٢ ٣ ٤

فهم التأثير المباشر لكارثة طبيعية يمكن أن يكون لديك على المحطة، 
..وآذلك أثر انقطاع المنفعة الناجمة عن الكوارث

تأآد من أن الخطط صالحة . استعراض خطط الطوارئ الخاصة بمحطتك
هل يمكنك بالفعل تنفيذ المهام المطلوبة مع الوقت والموارد المتاحة؟ –للتطبيق 

.إذا آنت ترى إحتمال وجود مشكلة، إبالغ اإلدارة الخاصة بذلك بمخاوفك

تأآد من أن جميع أجهزة ومعدات الحماية الشخصية الالزمة للتحضير  
ولإلستجابة للكارثة الطبيعية وعواقبها متوفرة ، وأنها تصان بشكل مناسب، 

.وجاهزة لالستخدام

المشارآة في إعداد الكوارث الطبيعية والتدريبات على ذلك ، وأخذها على 
.محمل الجد ، واإلبالغ عن أي مشاآل تشاهد خالل التدريبات

تحميل وقراءة التقرير من أف أم العالمية 
.www.fmglobal.com/disaster
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