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رب  هلل  واحلم��د  الرحي��م  الرحم��ن  اهلل  ب�س��م 
العامل��ن وال�ساة وال�س��ام على نبينا حممد �سلى 

اهلل عليه و�سلم. 
لقد خطى التعليم العايل وهلل احلمد خطوات كبرية يف 
انت�صاره كمًا ونوعًا. واأ�صبحت موؤ�ص�صات التعليم العايل 
ال�صعودية من املوؤ�ص�صات املتميزة التي ت�صعى بخطوات 
حثيثة وفق روؤي����ة ور�صالة واأهداف ا�صرتاتيجية للرقي 
ببنائه����ا املوؤ�ص�ص����ي ومتابع����ة امل�صتج����دات والتطورات 
العلمي����ة مب����ا يتواءم م����ع معاي����ري اجل����ودة والعتماد 
الأكادمي����ي ومنطلق����ات جمتمع����ات املعرف����ة وفل�صفة 
اجلامع����ات الرائدة وذات القدرة التناف�صية. من هذا 
املنطلق ل �صك اأن اجلامع����ات ال�صعودية تبذل جهودًا 
مق����درة من اجل تاأمني �صالمة من�صوبيها، ملا لل�صالمة 
م����ن اأهمية كب����رية يف حماية الأرواح م����ن الأخطار – 
ل ق����در اهلل-. و�ص����رورة اإي����الء و�صائ����ل ال�صالم����ة يف 
اجلامع����ات عناية خا�صة والتاأكد من جاهزيتها دائمًا 
ملواجهة اأي ظرف حمتم����ل مبا ي�صمن بعد توفيق اهلل 
اجلامعة. ومن�صوبات  من�صوبي  �صالمة  وجل-  – عز 

اإن ق�صاي����ا واأعم����ال ال�صالم����ة مل تع����د م����ن الأعم����ال 
امل�صان����دة يف اجلامع����ات ب����ل اأ�صبح����ت ه����ي وقط����اع 
الت�صغيل وال�صيانة اأ�صبه بالبيئة احلا�صنة للجامعات 
حتى تقوم اجلامعة بوظائفها الرئي�صة الثالث التعليم 
والبحث العلمي وخدمة املجتمع. لذلك ياأتي احلر�ش 
امل�صتم����ر والتطوي����ر ال����دوري ل�صرتاط����ات ال�صالم����ة 
م����ن اأجل التقيي����م ال����دوري مل�صتلزم����ات وا�صرتاطات 
ال�صالم����ة. خا�ص����ة ما يتعل����ق منها باأخط����ار الكوارث 
والأمط����ار وال�صيول وطرق التعام����ل الأمثل مع حالت 
الطوارئ. وكذلك ما يرتبط بخطط الإخالء والإنقاذ 
وما يرتبط بحماية امل����واد الكيميائية واملواد احلارقة 
وا�صرتاطات ال�صالمة يف التعامل معها. لذلك كثري من 
التطوير نالته قطاعات الأمن وال�صالمة يف اجلامعات 
ال�صعودية حتى تك����ون قادرة على اأداء مهامها ولتوؤدي 

وظائفها على الوجه املطلوب.
ولعل قيام هذه الوزارة  بت�صكيل اللجنة العليا لل�صالمة 
يف اجلامع����ات برئا�صة معايل نائ����ب الوزير اإل تاأكيدًا 
عل����ى مقدار ما توليه هذه ال����وزارة من اهتمام بقطاع 

جامعتن����ا  يف  وجتهيزاته����ا  وا�صرتاطاته����ا  ال�صالم����ة 
احلكومي����ة والأهلي����ة. وطم����وح هذه ال����وزارة اأن ي�صري 
عمل قطاعات الأمن وال�صالمة يف اإطار عمل موؤ�ص�صي 
تنظمه وت�صريه الأنظمة واللوائح بعيدا عن الجتهادات 

التي قد ت�صيب اأو تخطيء.
وكلي ثق����ة بتقدير اأ�صحاب املع����ايل مدراء اجلامعات 
ووكالء اجلامع����ات وبخا�صة امل�صئول����ني عن قطاعات 
الت�صغي����ل وال�صيانة ملثل ه����ذه امل�صئوليات والعمل على 
تطبيقها بكل كفاءة وفاعلية. انطالقًا من اأن ال�صالمة 
والأم����ن اأمانة وم�صئولية هامة ج����دا يجب القيام بها، 
ومهمة ل منا�ش من اأهمية اللتزام بها، بل واأن يكون 

ذلك على الفور دون اإبطاء. 
وي�صرين اأن اأ�صكر الإخوة امل�صوؤولني  يف جلنة ال�صالمة 
يف اجلامع����ات يف هذه ال����وزارة برئا�ص����ة معايل نائب 
وزي����ر التعليم الع����ايل والأخ����وة يف اللجن����ة التنفيذية 
واللجنة العلمية لهذا اللقاء على ما قاموا به من جهود 
يف الإع����داد والتنظيم. كما ا�صكر لالأخوة املحا�صرين 
على م�صاركتهم العلمية وتقدمي الأوراق اجلادة والتي 
تغط����ي جوان����ب وحم����اور متنوعة يف جم����ال ال�صالمة 
والأم����ن يف موؤ�ص�ص����ات التعلي����م الع����ايل، كم����ا اأ�صك����ر 
الزم����الء والزميالت من من�صوب����ي قطاع ال�صالمة يف 
اجلامع����ات احلكومي����ة والأهلية والقطاع����ات الأخرى 
العاملة يف جمال التعليم العايل على ح�صورهم والذي 
يدل على حر�صه����م ورغبتهم يف ال�صتفادة مبا ي�صهم 

يف تطوير معارفهم ومهاراتهم وقدراتهم.
ويف اخلت����ام اأ�ص����األ اهلل ع����ز وج����ل التوفي����ق وال�صداد 
مب����ا يحقق تطلع����ات ولة اأمرن����ا وعل����ى راأ�صهم خادم 
احلرمني ال�صريفني امللك عب����داهلل بن عبدالعزيز اآل 
�صعود – حفظه اهلل- و�صمو ويل عهده الأمني �صاحب 
ال�صمو امللكي الأم����ري �صلمان بن عبدالعزيز – حفظه 
اهلل- الذي����ن ل ياأل����ون جه����دًا يف الرق����ي باجلامعات 
وتوف����ري كل ما م����ن �صاأنه خدم����ة اأبناء وبن����ات بالدنا 

حفظها اهلل وزادها رقيًا وتقدمًا.  
واآخ����ر دعوانا اأن احلم����د هلل رب العامل����ني وال�صالة 
وال�ص����الم عل����ى نبين����ا حمم����د علي����ه اأف�ص����ل ال�صالة 

والت�صليم.





9

سجل اللقاء العلمي 

» مستجدات في قضايا 
السالمة في مؤسسات 

التعليم العالي«

الرياض - وزارة التعليم العالي
6-7 محرم 1434هـ، الموافق 20 - 21 نوفمبر 2012م

حت����ت رعاي���ة 

وزي���ر التعلي���م العال���ي

مع�ايل الأ�ستاذ الدكتور



10

مستجدات في قضايا السالمة في مؤسسات التعليم العالي

 موضوع اللقاء:
ياأتي اللقاء تنفيذًا لتو�صيات الجتماع الذي عقد برئا�صة معايل الأ�صتاذ الدكتور اأحمد بن حممد 
ال�صيف نائب وزير التعليم العايل يف 5 حمرم 1433ه� يف قاعة الجتماعات بالوزارة، وبح�صور وكالء 
وال�صالمة  والأمن  وال�صيانة  الت�صغيل  على  ي�صرف  ممن  مقامهم  قام  من  اأو  باجلامعات  امل�صاريع 
باجلامعات. والذي ت�صمن التو�صية مبراجعة القرارات والتعليمات واخلطط املتعلقة بق�صايا ال�صالمة 
والأمن اجلامعي. وكذلك التاأكيد على اأهمية رفع كفاءة العاملني مبجال ال�صالمة والأمن اجلامعي من 
خالل ا�صتقطاب قيادات يف جمال ال�صالمة متلك املهارات واخلربات من املهند�صني املتخ�ص�صني يف 
جمال ال�صالمة، واأ�صحاب اخلربة يف اأعمال ال�صالمة والإخالء والدفاع املدين. ورفع كفاءة العاملني 
بالتدريب امل�صتمر وال�صتفادة من الدورات التدريبية التي يقيمها �صنويا الدفاع املدين اأو الأمن العام. 

وتوفري العن�صر الن�صائي املوؤهل واملحرتف يف جمال ال�صالمة، ويف جمال هند�صة ال�صالمة. 

لذلك يتناول اللقاء العديد من املو�سوعات الهامة، ومنها:

ال�صالمة يف اجلامعات: الواجبات واملهام. 1 .
خطط الإخالء والنقاذ. 2 .

التعامل مع الكوارث البيئية والطبيعية. 3 .
التعامل مع املواد الكيميائية وال�صعاعية واحلارقة. 4 .

التوعية البيئية وال�صحية يف اجلامعات. 5 .
التدريب يف قطاعات ال�صالمة والأمن اجلامعي. 6 .

اإدارة قطاعات ال�صالمة والأمن اجلامعي . 7 .
الك�صف الدوري عن ا�صرتاطات ال�صالمة يف مراكز ومرافق الطالبات. 8 .

احلماية الأمنية ملرافق مراكز الطالبات. 9 .
الإ�صعاف والطوارئ يف مراكز ومرافق الطالبات. 10 .

كتابة التقارير الأمنية. 11 .
ويهدف اللقاء اإىل :

التاأكيد على اأهمية قطاعات ال�صالمة والأمن اجلامعي يف اجلامعات و�صرورة تطويرها ورفع  1 .
كفاءة من�صوبيها.

رفع كفاءة العاملني والعامالت بقطاع ال�صالمة والأمن اجلامعي باجلامعات. 2 .
تزوي���د العاملني والعامالت بقطاع ال�صالمة والأم���ن اجلامعي بامل�صتجدات احلديثة يف جمال  3 .

ال�صالمة.
تبادل ونقل اخلربات بني اجلامعات يف جمال ال�صالمة والأمن اجلامعي. 4 .

و�صارك يف اللقاء وكالء اجلامعات وغريها من موؤ�ص�صات التعليم العايل امل�صئولني عن قطاعات 
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يف  الطالبات  قطاع  من�صوبات  من  وثالث  جامعة،  كل  من�صوبي  من  وثالثة  اجلامعي،  والأمن  ال�صالمة 
اجلامعات من العاملني والعامالت يف قطاع ال�صالمة والأمن اجلامعي. و�صارك يف اللقاء اجلهات التالية:

اجلامعات ال�صعودية احلكومية. 1 .
اجلامعات والكليات الأهلية. 2 .

كليات ومعاهد املوؤ�ص�صة العامة للتدريب التقني واملهني. 3 .
معهد الإدارة العامة. 4 .

و�صارك يف  القاء املحا�صرات يف اللقاء العلمي ال�صالمة يف اجلامعات عدد من الأكادمييني املتخ�ص�صني 
و�صباط من اجلهات الأمنية وممن لديهم جتربة وخربة يف مو�صوعات اللقاء.

حيث �صارك يف القاء املحا�صرات كل من:
الأ�صتاذ الدكتور عبداهلل بن عمر بافيل وكيل جامعة امللك عبدالعزيز للم�صاريع. 1 .

الدكت���ور �صام���ي ب���ن عبدالرحمن خي���اط  امل�صرف العام عل���ى اخلدمات بجامع���ة امللك فهد  2 .
للبرتول واملعادن.

الدكت���ور من�صور بن اإبراهي���م الهزاع ا�صتاذ الهند�صة الكيميائي���ة امل�صارك وامل�صت�صار مبكتب  3 .
معايل وزير التعليم العايل.

الأ�صت���اذ عبدالعزيز بن �صالح احلمي���دان م�صت�صار معايل مدير اجلامعة وامل�صرف العام على  4 .
الإدارة العامة لل�صالمة والأمن اجلامعي بجامعة امللك �صعود.

الدكتور عبدالرحمن بن عبداهلل الطا�صان مدير عام امل�صاريع بوزارة التعليم العايل. 5 .
الأ�صتاذ عبدان بن احمد العبدان مدير التطوير الداري بوزارة التعليم العايل. 6 .

العقي���د حممد القما�ش من من�صوب���ي الإدارة العامة للحماية املدني���ة باملديرية العامة للدفاع  7 .
املدين.

الدكت���ور عبدالعزي���ز بن �صالح الزه���راين مدير احلماي���ة املدنية بالدفاع امل���دين مبحافظة  8 .
جده.

العقيد مهند�ش عبداهلل ال�صالح  املديرية العامة للدفاع املدين. 9 .
املقدم مهند�ش عبدالرحمن العنزي  املديرية العامة للدفاع املدين. 10 .

الدكتورة هناء ال�صقري امل�صت�صارة مبكتب معايل وزير التعليم العايل. 11 .
الدكتورة جوهرة بنت عبدالعزيز ال ال�صيخ امل�صت�صار مبكتب وزير التعليم العايل. 12 .

الدكتورة اجلوهرة الزامل امل�صت�صارة بوزارة التعليم العايل. 13 .
الدكتورة د. ندى بنت عبداهلل بجو مدير وحده طب الكوارث يف مركز الأمري حممد بن نايف  14 .

الطبي –وزاره الداخلية
العن���ود بنت فه���د القحطاين رئي�صة ق�ص���م ال�صالمة مبدينة امللك عب���داهلل للطالبات بجامعة  15 .

الإمام حممد بن �صعود الإ�صالمية.
عبري بنت �صالح ال�صعود رئي�صة الأمن الن�صائي  بجامعة الإمام حممد بن �صعود الإ�صالمية. 16 .
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الت�سجيل وا�ستام مناذج ومطبوعات اللقاء8:00 – 8:30ال�ستقبال

8:30 -9:00الفتتاح
القراآن الكرمي

كلمة  اللجنة العلمية الأ�ستاذ الدكتور عبدالعزيز 
بن علي الغريب.

كلمة معايل وزير التعليم العايل الأ�ستاذ الدكتور 
خالد بن حممد العنقري.

ا�سرتاحة ق�سرية   9:30 – 9:15
اجلل�سة الأوىل

حمور ال�سامة يف اجلامعات

مدير اجلل�سة
اأ.د. عبداهلل بن 

عمر بافيل
وكيل امل�ساريع
جامعة امللك 
عبدالعزيز

ال�سامة يف 9:30 – 10:00
اجلامعات: 

الواجبات واملهام

العقيد م عبداهلل ال�سالح
املقدم م عبدالرحمن العنزي
املديرية العامة للدفاع املدين

التعامل مع املواد 10:00- 11:15
الكيميائية 

واحلارقة

د.من�سور بن اإبراهيم الهزاع
اأ�ستاذ الهند�سة الكيميائية 

امل�سارك
م�ست�سار مبكتب معايل الوزير

احلماية من 11:15- 12:00
الكوارث البيئية 

والطبيعية  

الدكتور عبدالعزيز بن �سالح 
الزهراين

مدير �سعبة احلماية املدنية
اإدارة الدفاع املدين مبحافظة جده 

املناق�سة12:00 – 12:30
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�ساة الظهر 12.30 - 1

اجلل�سة الثانية  حمور الإخاء واحلماية البيئية

مديراجلل�سة:
د. عبدالرحمن 

بن عبداهلل 
الطا�سان

مدير عام 
امل�ساريع

وزارة التعليم 
العايل

خطط الإخاء: 1:00 -1:30
اآلياتها 

وتطبيقاتها  

العقيد حممد القما�ش
الإدارة للحماية املدنية
املديرية للدفاع املدين

التوعية البيئية 1:30 – 2:00
وال�سحية

د. �سامي بن عبدالرحمن 
خياط

امل�سرف العام على اخلدمات
جامعة امللك فهد للبرتول 

واملعادن

اإدارة الكوارث 2:00 – 2:30
والأزمات

اأ.د. عبداهلل بن عمر بافيل
وكيل امل�ساريع

جامعة امللك عبدالعزيز

مناق���������������������سة

تناول طعام الغداء2:30 – 3:00
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اليوم الثاين
7 حمرم 1434ه� املوافق 21 نوفمرب 2012م

اجلل�سة الثالثة   حمور الإدارة والتدريب والتقومي

مدير اجلل�سة
د عبداهلل بن 
راجح البقمي

مدير عام 
العاقات 
اجلامعية

وزارة التعليم 
العايل

التنظيم الإداري 9:00 – 9:45
والفني لقطاع 

ال�سامة يف 
اجلامعات

1. عبدالعزيز بن �سالح 
احلميدان

امل�سرف العام على الإدارة 
العامة لل�سامة والأمن 

اجلامعي بجامعة امللك �سعود

التدريب امل�ستمر 9:45 – 10:45
يف قطاع ال�سامة 

والأمن اجلامعي

1. عبدان بن اأحمد العبدان
مدير عام التطوير الإداري 

وزارة التعليم العايل

التقومي امل�ستمر 10:45- 11:45
ل�سرتاطات 

ال�سامة والأمن 
اجلامعي يف 

املباين واملن�ساآت

د. عبدالرحمن بن عبداهلل 
الطا�سان

مدير عام امل�ساريع
وزارة التعليم العايل

مناق�سة11:45 -12:15
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اجلل�سة الرابعة حمور ال�سامة يف اأق�سام الطالبات ) خا�سة بالإناث فقط(

مدير اجلل�سة:
د. اآمل بنت 

جميل فطاين 
امل�سرفة العامة 

على الأق�سام 
الن�سائية بوزارة 

التعليم العايل

احلماية 8:30 – 9:00
الأمنية للمرافق 
واملن�ساآت اخلا�سة 

بالطالبات

اأ.عبري بنت �سالح ال�سعود
رئي�سة الأمن وال�سامة 

مبراكز الطالبات بجامعة 
الإمام حممد بن �سعود 

الإ�سامية
الك�سف الدوري 9:00 – 9:30

على ا�سرتاطات 
ال�سامة يف 

مراكز الطالبات

اأ.العنود بنت فهد القحطاين
رئي�سة ق�سم ال�سامة 

مبراكز الطالبات بجامعة 
الإمام حممد بن �سعود 

الإ�سامية
دور اخلدمات 9:30- 10:45

الطبية يف 
اجلامعات يف 
حالة الكوارث

د.ندى بنت عبداهلل بجو
 مدير وحده طب الكوارث يف
 مركز الأمري حممد بن نايف

الطبي –وزاره الداخلية
د. هناء ال�سقري

امل�ست�سارة مبكتب 
معايل وزير 

التعليم العايل

حلقة نقا�ش حول " اإدارة الأزمات يف كليات 12.15-11.00
الطالبات"

د. جوهرة بنت عبدالعزيز اآل ال�سيخ
م�ست�سارة مبكتب معايل وزير التعليم العايل

د . اجلوهرة الزامل
م�ست�سارة بوزارة التعليم العايل

املناق�سة11:15 - 12:30
 1.00 اختتام اللقاء وبدء مغادرة الوفود وال�سيوف

 



األبحاث واألوراق العلمية



متطلبات السالمة في الجامعات : 
الواجبات والمهام 

إعداد
 عقيد مهندس: عبداهلل الصالح

مقدم مهندس: عبدالرحمن العنزي
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 »متطلبات السالمة في الجامعات : الواجبات والمهام«
 اعداد/ عقيد مهندس: عبداهلل الصالح

مقدم مهندس: عبدالرحمن العنزي

التصنيف الوظيفي للمباني :
ت�سن��ف املباين من حيث طبيعة الإ�ستخ��دام اإىل مباين )التجمعات- التعليم- 
الرعاي��ة ال�سحي��ة والإجتماعي��ة- ال�سكني��ة- التجارية والأ�س��واق العامة- 
امل�ستودع��ات ومواق��ف ال�سيارات..ال��خ( وت�ستم��ل اجلامع��ات يف الغال��ب عل��ى 

املن�ساآت التالية:
م�صاج���د - م�صت�صفيات - من�ص���اآت ريا�صية وترفيهية - مباين تعليمي���ة - مباين جتمعات - 
مباين �صكنية - خمتربات - م�صتودعات - مواقع �صيارات - فنادق  - مطاعم.... وغريها، 

ولكل من�صاأة متطلباتها وفقًا لت�صنيفها الوظيفي.
اأهمية ال�سامة بالن�سبة للجامعات : 

ل يخف���ى على اأحد اجلهود الت���ي تبذلها وزارة التعليم العايل واملديرية العامة للدفاع املدين 
يف �صبي���ل احلد من احلوادث املختلف���ة ومن �صمنها احلوادث التي يتعر�ش لها مرتادوا هذه 
املراف���ق للو�صول اإىل بيئ���ة تعليمية اآمنة خالية من املخاطر وخا�صة حوادث احلريق التي قد 

تن�صاأ يف اأي من املباين . 
•اإن توفري بيئ���ة تعليمية اآمنة من خالل اتخاذ الإجراءات وتاأمني املتطلبات الوقائية  	
) وم���ا ت�صمله م���ن تخطيط وت�صمي���م وتنفيذ وت�صغي���ل و�صيان���ة ( ل�صمان �صالمة 
وا�صتم���رار عملها على اأكمل وجه ياأتي قبل وقوع احل���ادث الذي قد يوؤدي اإىل اإيقاع 
خ�صائ���ر ب�صرية ومادية كبرية بتلك املن�صاآت وبالتايل فاإن مثل هذه الإجراءات يقود 
اإىل �صالم���ة مرتادي تلك املباين و�صالمة املباين نف�صها وتقليل اخل�صائر يف الأرواح 

واملمتلكات واحلفاظ على �صمعة املبنى التعليمي. 
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المخاطر التي تؤثر على المباني الجامعية : 
وميكن تق�صيم املخاطر والأزمات التي تتعر�ش لها املباين اجلامعية اإىل ق�صمني رئي�صيني : 

اأ – خماطر طبيعية مثل الزلزل والرباكني والأعا�صري والفي�صانات وغريها. 
ب – خماطر �صناعية مثل النهيارات ، ت�صرب الغازات ،  الإنفجارات اأو احلريق. 

وما �صيتم الرتكيز عليه يف هذه الورقة هو خماطر حوادث احلريق. 

مفهوم السالمة ) الوقاية من الحرائق ( :
• ( هي الإجراءات الت���ي تتبع اأو تتخذ بكفاءة عالية  	prevention ( : الوقاي��ة
يف الت�صمي���م والتنفيذ والإ�صراف ملنع وق���وع احلادث اأو احلد من اخل�صائر يف حال 
وقوع���ه ويكون ذلك اأثناء و�صع املخططات الت�صميمية للمبنى وقبل البدء يف عملية 
الإن�صاء، ومثال ذلك باأن تكون مواد الإن�صاء من مواد غري قابلة لالإحرتاق اأو مقاومة 

للحريق بالدرجة املطلوبة. 
• ( ه���ي عبارة عن الو�صائ���ل واملعدات والأدوات التي  	protection( : احلماي��ة
يت���م اختياره���ا وتوفريه���ا يف املبن���ى والتي يت���م ا�صتخدامها ملعاجل���ة احلادث بعد 
وقوع���ه للحد من اخل�صائ���ر الب�صرية واملادية ولكل مبن���ى متطلبات خا�صة حلمايته 
يتم حتديها ح�ص���ب اللوائح والتعليمات والكودات املعتمدة ، ومنها على �صبيل املثال  

معدات مكافحة احلريق واأنظمة الإنذار والتهوية واإنارة الطوارئ. 

اللوائح والتعليمات والكودات العالمية والمحلية المعتمدة : 
•هناك العديد من اللوائح العاملية واملحلية التي تخت�ش يف ت�صنيف وحتديد متطلبات  	

ال�صالمة والوقاية من احلريق يف املباين ومنها : 
يف  احلري���ق  م���ن  واحلماي���ة  الوقاي���ة  متطلب���ات  لئح���ة  • 	 ” اخلليجي���ة  الالئح���ة 
املب���اين)GCC( ، ك���ود البن���اء اال�صع���ودي) SBC (-الهيئة الوطني���ة الأمريكة 

للحماية من احلريق ) NFPA( وتتناول تلك اللوائح ما يلي : 
1– متطلب���ات الوقاي���ة واحلماية م���ن احلريق يف املباين ب�صكل ع���ام بحيث يتم حتديد 
املتطلب���ات بناًء على عدة عوامل منها ) الت�صنيف الوظيفي- الت�صنيف الإن�صائي- 
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�صحن���ة احلري���ق- تقدير عدد �صاغل���ي املبنى- م�صاحة واإرتف���اع املبنى( بحيث يتم 
حتدي���د اأعداد و�صع���ة املخارج وطبيعة اأنظم���ة الإطفاء والإن���ذار املطلوبة للمبنى..

الخ. 
2 – املوا�صفة التي حتدد الأ�ص�ش الواجب اإتباعها اأثناء ت�صميم الأنظمة التالية : 

اأ – اأنظم���ة الإطف���اء )املر�ص���ات املائي���ة ، حنفيات احلري���ق، اخلراطيم ، 
مطفئات احلريق .. الخ( 

ب – اأنظمة الإنذار ) الإنذار التلقائي ، الإخالء ال�صوتي... الخ ( . 
ج – اأنظم���ة التحك���م بالدخان ) نظ���ام ال�صغط املوج���ب وال�صالب ، نظام 

التهوية امليكانيكية ... الخ (.
3 – املوا�صف���ة املتعلقة باملواد واملعدات امل�صتخدم���ة يف اأنظمة ال�صالمة والوقاية وطرق 
فح�صها واعتمادها ح�صب املوا�صفات ومنها ) م�صخات احلريق ، كوا�صف احلريق، 

اخلراطيم ... الخ ( .

متطلبات الوقاية والحماية من الحريق في المباني : 
1 –  الإجراءات واملتطلبات الواجب توفريها للحد من وقوع احلوادث وتقليل اخل�صائر 

يف الأرواح واملمتلكات وت�صمل : 
اأ – املتطلبات املعمارية . 

ب – املتطلبات الكهربائية. 
ج – املتطلبات امليكانيكية .

2- متطلبات اإدارية وفنية وت�صمل :
عقود الت�صغيل وال�صيانة. اأ- 

ب- خطط طوارئ الإخالء والتدريب على و�صائل املكافحة الأولية.
التوعية الوقائية. ج- 

ت�صكيل فرق �صالمة مدربة على اأعمال الدفاع املدين ) �صالمة – اإطفاء –  د- 
اإنق���اذ – اإخالء  -اإ�صعاف – اإلخ ( للقيام باإجراءات الطوارئ يف احلالت 

الطارئة ومكافحة احلريق بالو�صائل املتاحة. 
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3 – ياأت���ي بع���د ذل���ك تدخل فرق ومراكز الدف���اع املدين للتعامل م���ع احلوادث يف حال 
وقوعه���ا ل قدر اهلل ) ويتطلب الأمر طرق �صالك���ة واأن ت�صتوعب البوابات الرئي�صية 

للموقع اآليات ومعدات الدفاع املدين ( . 
املتطلبات الواجب توفريها للحد من وقوع احلوادث وتقليل اخل�سائر يف الأرواح 

واملمتلكات: 
اأ- املتطلبات املعمارية والإن�سائية : تهدف املتطلبات اإىل توفري �سامة الهيكل 

الإن�سائي من اأخطار احلريق بحيث توؤدي اإىل: 
•مقاومة انهيار املبنى بفعل احلريق ملدة زمنية منا�صبة تكفي لإخالء املبنى ومكافحة  	

احلريق.
•ال�صيط���رة عل���ى احلريق داخل املبنى �صم���ن اأقل م�صاحة ممكنة ومن���ع انتقاله من  	

واإىلاملباين املجاورة.
•خم���ارج كافية ملن�صاآت املرافق اجلامعية �صواء كان���ت هذه املخارج اأدراج داخلية اأو  	
اأدراج خارجي���ة اأو ممرات اأفقية اأو ممرات منحدرة ويحدد عددها وات�صاعها وفقًا 
لعدد�صاغل���ي املبن���ى وم�صافة الإنتقال م���ع �صرورة اأن تكون ه���ذه املخارج منف�صلة 

ومتباعدة عن بع�صها وتوؤدي مبا�صرة اإىل خارج املبنى وغري موؤدية لل�صراديب . 
•عزل املخارج باأبواب وجدران مقاومة للحريق غري منفذة للدخان بحيث يتم اإن�صاء  	
هذه املخارج من مواد مقاومة للحريق وبالتايل �صمان توفري منطقة اآمنة من خطر 

احلريق. 
•تقلي���ل النهايات املغلقة وم�صارات اخلروج واملمرات امل�صرتكة بحيث ل تتجاوز احلد  	
امل�صم���وح به وذلك من خالل توفري خمارج عند نهاية املمرات ت�صمن ل�صاغلي هذه 

املرافق ال�صتدلل الوا�صح على هذه املخارج . 
•حماي���ة الفتحات الراأ�صية الت���ي تربط بني طوابق املبنى مثل اآبار امل�صاعد والأدراج  	
الداخلي���ة والأدراج املتحركة والفتحات امل�صتخدمة للخدم���ات مثل املناور بجدران 
مقاومة للحريق اأو توفري اأنظمة �صتائر مائية متنع انت�صار الدخان من طابق احلريق 

اإىل جميع طوابق املبنى . 
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•توفري مناطق اإخالء اآمن���ة وذلك من خالل تخ�صي�ش م�صاحات داخل املبنى تكون  	
معزولة ومقاومة للحري���ق ومزودة بخدمات منف�صلة عن باقي املبنى تتيح ل�صاغلي 

املباين اإخالء اأنف�صهم من طابق احلريق اإىل هذه امل�صاحات.
•تي�صري و�صول اآليات ومعدات الدفاع املدين اإىل جميع املباين باملوقع.  	

•و�ص���ع خطط اإخالء معتمدة تتي���ح للمتواجدين اإخالء اأنف�صهم يف حالة احلريق اإىل  	
اأماكن اآمنة عن طريق ت�صكيل فرق اإنقاذ واإ�صعاف واإطفاء واإخالء داخل اجلامعات 
من قبل اأ�صخا�ش موؤهلني ومدربني مع توفري �صاحات خارجية ومك�صوفة خم�ص�صة 

لهذه الغاية . 
ب- املتطلبات الكهربائية : 

• وهو نظام خا�ش مكون من و�صائل يدوية اأو تلقائية  نظام الإنذار من احلريق : -	
اأو كليهما ، متوافقة كهربائيًا مع لوحات حتكم اأو اإ�صارات م�صموعة اأو مرئية وو�صائل 

اأخرى م�صممة لإ�صدار اإنذار يف حالة احلريق. 
 " • م�ساعد رجال اإطفاء : - هو م�صعد اأو عدة م�صاعد " كما يف الأبراج العالية	
خم�ص�ش اأ�صاًل لنقل الركاب اإل اأنه مزود بحماية اإ�صافية واأجهزة حتكم ، ويعمل 
حت���ت اإ�صراف مبا�صر من فرق مكافحة احلريق من اأج���ل الو�صول قريبًا من طابق 
احلري���ق وكذلك لنقل املعدات وامل�صاعدة يف اإخ���الء الأ�صخا�ش غري القادرين على 

اإخالء اأنف�صهم من خالل الأدراج. 
• وحدات اإنارة  وح��دات اإن��ارة احتياطية واإ�سارات دال��ة على املخ��ارج : -	
قابلة لل�صحن اأوتوماتيكيًا من م�صدر الطاقة الرئي�صي تعمل على توفري اإنارة كافية 
عل���ى طول م�صار اخل���روج مبا يتالءم مع توف���ري حركة اآمنة باجت���اه وعرب املمرات 

للدللة على املخارج ول�صمان �صهولة حتديد مهمات الإطفاء والإنذار املتوفرة . 
• عبارة عن ق�صبان ق�ص���رية ذات روؤو�ش مدببة مت�صلة مع  مانع��ة ال�سواع��ق : -	
بع�صه���ا البع�ش من جهة القاعدة ومت�صلة من خالل مهابط مع الأر�ش وتعمل على 
تفري���غ ال�صحن���ات الكهربائية من خاللها بعد تاأين اله���واء يف املنطقة للحماية بعد 

م�صيئة اهلل من ال�صعق الكهربائي الناجت عن الربق اأثناء عوا�صف الأمطار. 
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• نظ���ام متكامل يعمل عل���ى حت�ص�ش وجود  نظ��ام للك�س��ف عن ت�سرب الغ��از : -	
ت�صرب للغاز من خالل كوا�صف للغاز مرتبطة مع لوحة حتكم واأجهزة تنبيه . 

 ) • 	ATS( مولد طاقة احتياطي : - مولد كهرباء مزود مبفتاح نقل اأوتوماتيكي
وخم���زون وقود يكف���ي ل�صت �صاعات ا�صتخ���دام لكافة اأنظمة املب���اين املرتبطة معه 
ويك���ون قادرًا على تزوي���د جميع اأحمال الطوارئ �صامل���ة م�صخات احلريق واأنظمة 
الإن���ذار من احلريق واأنظمة الإخالء ال�صوت���ي واأنظمة التحكم بالدخان وم�صاعد 

رجال الإطفاء واإنارة الطوارئ. 
ج - املتطلبات امليكانيكية : 

تعترب املطفئات اليدوية اأدوات املكافحة الأولية عن املباين من  • طفايات يدوية : 	
خط���ر احلريق وم���ن ال�صروري تواجدها لكافة املن�ص���اآت واملرافق التي من املحتمل 

حدوث احلريق فيها . 
• وهو نظام اإطفاء ي�صهل ا�صتخدامه من قبل �صاغلي  خراطيم اإطفاء مطاطية :	
البناء كاإجراء اأويل يف مقاومة احلريق يف بدايته داخل املن�صاأة، ويتكون من خرطوم 
اإطف���اء مطاطي ومتدي���دات وم�صخة اإطفاء حريق كهربائي���ة اأوتوماتيكية وخمزون 

مياه خا�ش لأغرا�ش الإطفاء. 
• وهي عبارة عن �صبكة موا�صري تت�صل مباآخذ للدفاع املدين  �سبكة فوهات جافة:	
)FDC( خ���ارج املبنى اإىل حنفي���ات داخل املبنى وت�صتخدم من قبل رجال الدفاع 
امل���دين لدفع املاء من ال�صاحنات اإىل جميع اأدوار املبنى وت�صتخدم للمباين اأكرث من 
اأربعة طوابق وباإرتفاع اأقل من 28 مرت اأو طابقني مب�صاحة اإجمالية تزيد عن 1000 

مرت2 .
وهي عبارة عن �صبكة موا�صري تكون املياه املوجودة داخلها  • �سبكة فوهات رطبة: 	
وحت���ت ال�صغ���ط يف جميع الأوق���ات ويتم تدفق امل���اء مبجرد فت���ح املحب�ش اخلا�ش 
باخلرط���وم وت�صتخدم للمب���اين ذات الإرتفاع اأعلى من 28 مرت  اأو اأكرث من طابقني 

مب�صاحة تزيد عن 1000 مرت2 للطابق الواحد. 
• وهو عبارة عن �صبكة متديدات ثابتة ذات فتحات  اأنظمة مر�سات اآلية مائية :	
موزع���ة يف الأماكن املطلوب حمايتها وتغذى من م�صدر م�صتمر للمياه تعمل تلقائيا 
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بفعل ا�صت�صعار احلرارة اأو الدخان اأو بالو�صيلتني معًا وت�صتخدم لغايات احلماية من 
احلرائق يف املن�صاآت ح�صب الفئة والإرتفاع والت�صنيف الإن�صائي وبح�صب الت�صنيف 

الوظيفي. 
يتم تركيبها يف اأماكن اخلطورة حيث ل  • �سبك��ة تلقائية ملر�سات مواد اأخرى: 	
ميك���ن اإ�صتخدام املياه وه���و عبارة عن نظام ثابت يرك���ب يف املواقع املراد حمايتها 
ح�ص���ب طبيعة اأ�صغ���ال املوقع ويعمل ذاتيًا عند ن�صوب احلري���ق يف املوقع مثل اأنظمة 

ثاين اأك�صيد الكربون والغازات النظيفة. 
وت�صتخدم لتزويد فرق الدفاع  • 	 : ) HYDRANTS FIRE ( حنفيات احلريق

املدين مباء املكافحة املتدفق من �صبكة املاء املو�صولة باحلنفية.
• وهي عبارة عن م�صخة كهربائية وم�صخة ديزل م�صاعدة  جمموع��ة امل�سخات :	

تعمل بال�صعة وال�صغط املطلوب.
وهي عبارة عن كمية املي���اه املخ�ص�صة للحريق والتي تكفي لعمل  • مي��اه احلريق: 	

معدات املكافحة الأولية ملدة زمنية حمددة ح�صب خطورة املبنى.
وت�صتخدم للح���د من انت�صار الدخ���ان يف الأماكن  • اأنظم��ة التحكم بالدخ��ان : 	
املحمية بالنظام مثل ) اأنظم���ة ال�صغط لكافة �صالمل الطوارئ والتهوية امليكانيكية 

 . ونظام التحكم بالدخان للفتحات الو�صطية "املناور" ( 
مراكز الدفاع املدين واحلماية املدنية : - 

بع���د النتهاء م���ن توفري �صبل الوقاية من اأخطار احلري���ق والحتياطات الالزمة للتعامل مع 
ه���ذه احل���وادث يف حال وقوعها ل ق���در اهلل من قبل الأ�صخا�ش املتواجدي���ن فيها فاإنه ل بد 
م���ن توفري وحدات دفاع مدين جمهزة بالقرب من هذه املن�صاآت بحيث تتوفر فيها العنا�صر 

التالية:- 
1 – �صرعة ال�صتجابة بحيث ل تتعدى احلد املقبول عامليًا وهو ) 9 ( دقائق وهي الفرتة 
بني ا�صتقب���ال البالغ حلني الو�صول للموقع ومبا�صرة احلادث وهذا يتطلب اأن تكون 
ه���ذه املحط���ات على مقربة من كافة املب���اين اجلامعية واأن تتوف���ر الطرق املنا�صبة 

للو�صول اإليها ، كما يت�صح من الر�صم املرفق.  
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2 – الكوادر الب�صرية املدربة واملوؤهلة على عمليات الإطفاء والإ�صعاف والإنقاذ والقادرة 
على التعامل مع خمتلف اأنواع احلوادث ويف كافة الظروف. 

3 – الآلي���ات واملع���دات الالزم���ة لتنفيذ عمليات الإ�صع���اف والإطف���اء والإنقاذ وت�صمل 
�صي���ارات الإطفاء مبختلف اأنواعه���ا و�صيارات الإ�صعاف املجه���زة و�صيارات الإنقاذ 
وكاف���ة املع���دات الالزمة لذل���ك وهذا يتطلب اأي�ص���ًا مواكبة التط���ور يف هذا املجال 

للو�صول اإىل الغاية املرجوة وبال�صرعة واجلودة املطلوبة . 
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الواجبات والمهام : 
اأوًل : واجبات ومهام فريق الت�سميم وال�سيانة والتنفيذ : 

1 . ت�صمي���م اأو اعتم���اد خمطط���ات ال�صالمة للمن�ص���اآت اجلامعية ل�صم���ان ا�صتيفائها 
ملتطلبات الوقاي���ة من احلريق والإ�صراف عل تنفيذها واختبار الأنظمة بعد انتهاء 

امل�صروع وعند ا�صتالمه . 
2– التاأك���د م���ن اأن جميع املواد امل�صتخدمة يف الإن�صاء وجمي���ع التجهيزات الكهربائية 

وامليكانيكية من الأنواع اجليدة ومطابقة للموا�صفات املعتمدة . 
3– القي���ام بال�صيانة الدورية ال�صاملة للمباين مب���ا يف ذلك اأجهزة ومعدات ال�صالمة 

من قبل �صركات متخ�ص�صة ومعتمدة . 
4– معاجلة املالحظات التي ترد من الدفاع املدين اأو فريق ال�صالمة باملن�صاأة اأوًل باأول 
ومعاجل���ة ما ق���د يحدث يف املبنى من ت�صدعات اأو �صروخ يف الهيكل الإن�صائي مما 

ي�صبب خطر انهياره.
5 – التاأك���د م���ن اأن املقاول املنفذ يطب���ق جميع ا�صرتاطات ومتطلب���ات ال�صالمة اأثناء 
الإن�ص���اء واتخ���اذ جمي���ع الحتياطات الوقائي���ة التي متن���ع النهي���ارات اأو �صقوط 

ال�صقالت .. وخالفه.
ثانيًا : فريق العمل املخت�ش باأعمال ال�صالمة : يتوىل م�صئول اأو مدير ال�صالمة ت�صكيل فريق 
ال�صالم���ة بالتن�صيق مع قي���ادات املوقع وفق طبيعة املوقع والن�صاط وامل�صاحة وحجم الأن�صطة 
واخلط���ورة وكثافة العاملني واملرتددين عليه، واأن يكون جميع اأع�صاء الفريق موؤهل ومدرب 
ليت���وىل مراقب���ة ال�صالمة باملب���اين واأعمال الوقاية م���ن اأخطار احلري���ق ومكافحته بو�صائل 

الإطفاء املتاحة والقيام باأعمال الإنقاذ والإخالء والإ�صعافات الأولية . 

واجبات ومهام مدير السالمة : 
اإعداد خطة لل�صالمة باملوقع وت�صمل حتديدًا دقيقًا للواجبات واملهام للقيام باأعمال ال�صالمة 

والوقاية والإنقاذ ومكافحة احلريق والإ�صعاف مبا ي�صمن الآتي : 
1 . توفر ا�صرتاطات الوقاية من احلريق ، وجاهزيتها ملواجهة اأي طارئ.

2 . تنظيم اأعمال الإطفاء والإنقاذ والإ�صعاف والإخالء يف كافة الأحوال . 
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3 . اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية املوقع وحمتوياته ومرتاديه من كافة الأخطار. 
4 .حتديد اأماكن اخلطورة باملوقع كالأفران واملواقد ، وامل�صتودعات ، واأماكن التخزين 
واملحولت والتمديدات واملولدات الحتياطية .. وغريها وتنفيذ الإجراءات الوقائية 

الالزمة. 
5 – متابعة تنفيذ لوائح وتعليمات الدفاع املدين اخلا�صة بحماية املن�صاآت . 

6 – اختبار اأنظمة ومعدات ال�صالمة دوريًا للتاأكد من جاهزيتها . 
7 – اإعداد خطة لالإخالء ومتارين على اأعمال الإطفاء والإنقاذ ب�صكل دوري.

8 - ن�ص���ر الوعي الوقائي ومب���ادئ ال�صالمة بني العاملني باملوقع وعمل لوحات اإر�صادية 
ون�صرات وقائية .

9 - من���ع ا�صتح���داث اأي اأعمال اإن�صائية اأو كهربائي���ة اإل بعد درا�صتها من قبل اجلهات 
املخت�صة ل�صمان عدم اإخاللها مبتطلبات ال�صالمة . 

10 - اتخاذ كافة الإجراءات والتدابري الالزمة ملواجهة اأي حادث يقع باملن�صاأة . 

واجبات ومهام عضو فريق السالمة : 
1 – الإمل���ام باأج���زاء املبن���ى املعني به من ) مداخ���ل وخمارج واأبواب الط���وارئ وكافة 

حمتوياته من معدات وجتهيزات(  وطرق ت�صغيلها واإيقافها عند ال�صرورة . 
2 – الإمل���ام باإج���راءات الوقاي���ة املطبق���ة باملبنى وو�صائ���ل ومعدات ال�صالم���ة ومواقع 

ت�صغيلها . 
3- التحقق من توفر و�صائل ال�صالمة واإجراء ال�صيانة لها واأنها مبواقعها ال�صحيحة. 
4 – مالحظة عم���ال املوؤ�ص�صات وال�صركات باملبنى واإيقاف الأعمال التي ت�صر بقواعد 

ال�صالمة . 
5 -التحقق من �صالحية وخلو �صبل الهروب وو�صوح اللوحات الإر�صادية. 

6 – اإزال���ة املخالف���ات التي مت�ش ال�صالم���ة والتاأكد من عدم وج���ود اأي خملفات قابلة 
لال�صتعال اأو ت�صكل خطورة على املبنى . 

7 – التاأك���د من اإغ���الق جميع الأبواب بعد ان�صراف العاملني وف�صل التيار الكهربائي 
وغلق م�صادر الغاز . 
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8 – املتابع���ة امل�صتم���رة للمبنى من الداخل واخلارج والرتكيز عل���ى اأماكن اخلطورة ، 
واتخاذ الإجراء الفوري حيال ما يقع من خمالفات . 

9 – اتخاذ كافة الإجراءات والتدابري الالزمة ملواجهة اأي حادث يقع باملن�صاأة ) ملزيد 
م���ن التفا�صيل حول امله���ام والواجبات ميكن الرجوع لالئح���ة م�صئوليات املخت�ش 

باأعمال ال�صالمة ( . 



التعامل مع المواد الكيميائية والحارقة 
اللقاء العلمي األول لمسئولي السالمة في الجامعات 

6-7 محرم  1434 ه

إعداد
د. منصور بن ابراهيم الهزاع
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مقدمه:

 ت�ص���ري الإح�صائيات بوج���ود حواىل ) �صتة و�صت���ون مليونًا(66000000 م���ادة كيميائية 
 May 24، 2011( - Chemical((  خمتلف���ة مت اكت�صافه���ا وت�صجيله���ا حت���ى تاريخ���ه
Abstracts Service )CAS(،  ويت���م اإ�صافة املئ���ات كل �صنة  وتعترب اجلامعات من اكرث 
الأماك���ن والهيئات ا�صتخداما للمواد الكيميائية  يف جمال التعليم والبحث والتطوير ويجري 
تداول وا�صتخدام املواد الكيميائية يف اجلامعات يف املكاتب ، املختربات ، امل�صت�صفيات ، ويف 
ور�ش العمل  املنت�صرة يف جميع اأنحاء اجلامعة.  وتعترب املختربات وامل�صتودعات من الماكن 
املهمة نظرا  لتداول وا�صتخدام وتخزين جمموعة متنوعة وهائلة من املواد الكيميائية فيها، 
بع����ش هذه امل���واد  اإذا ا�صتخدمت اأو ُخزن���ت اأو جرى تداولها بطريقة غ���ري �صحيحة ميكن 
اأن ت�صب���ب احلرائق اأو النفجارات اأو ت�صربات مل���واد خطرة ذات اآثار �صارة جدًا �صواءا على 

ال�صحة اأو البيئة اأو دمار ال�صامل ملمتلكات اجلامعه.
وبتوفي���ق اهلل ميك���ن جتنب الكثري من هذه الأخطار ال�صحي���ة  وال�صرار املادية املدمرة 
من خالل تنفيذ تدابري الرقابة واملتابعة وال�صالمة يف وقت مبكر بدءا من مرحلة  الت�صميم 
الداخلي للمختربات واملعامل  و حتديد مواقع وموا�صفات امل�صتودعات املعدة لتخزين املواد 
الكيميائية  مرورا مبراحل �صراء وطلب املواد الكيميائية وانتهاًء بتحديد م�صئوليات اجلهات 
ذات العالق���ة وفق���ا  للخطوات ال�صحيح���ة املتعارف عليه���ا بنظام اإدارة امل���واد الكيميائية 
)chemicals management(، وتت�صم���ن ه���ذه اخلطة كافة الإج���راءات املتبعة لتقليل 
احتمالت املخاطر و الآثار ال�صارة من جراء التعامل مع  املواد الكيميائية وتعتمد اخلطة يف 

الأ�صا�ش على مبداأ حتليل الدورة الكاملة للمواد الكيميائية داخل اجلامعة .

الهدف 
عر����ش لإدارة املواد الكيميائي���ة  )ال�صراء والتخزين واملناول���ة، وا�صتخدامها والتخل�ش 
منه���ا( واملخاطر املرتبطة وحتليل للدورة الكاملة للمواد الكيميائية داخل اجلامعة التي من 

�صاأنها باإذن اهلل اأن ت�صمن ما يلي: 
•�صحة و�صالمة املوظفني والطالب وجميع رواد اجلامعة.  	

•�صالمة املمتلكات العامة و اإن�صاءات اجلامعة. 	
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•التخفيف من الآثار البيئية ال�صارة واحلفاظ على املوارد الطبيعية. 	
•تر�صيد ا�صتخدام املواد الكيميائية وتقليل هدرها. 	

تحليل دورة المواد الكيميائية:  
يف مناق�ص���ة حتليل دورة املواد الكيميائية ج���رى الرتكيز على املحاور الربعة الأوىل التي 
له���ا عالقة مبا�صرة بال�صالمة بحي���ث يتوىل م�صوؤول ال�صالمة ) �صاب���ط ال�صالمة ( مراقبة 
ومتابع���ة حتقق ال�صروط وال�صواب���ط والتعليمات من قبل املتعاملني م���ع املواد الكيميائية يف 
خمتل���ف املواق���ع وبذل ال�صباب املمكنة ل���درء اخلطر قبل وقوعه وتقلي���ل الآثار ال�صارة بعد 
وقوع���ه. نتطل���ع ان تكون اإدارات ال�صالمة يف اجلامعات رائ���دة ومثال يحتذى يف اإر�صاء احد 
مفاهي���م احلماي���ة املدنية ون�صر ثقاف���ة درء اخلطر قبل وقوعه يف كاف���ة موؤ�ص�صات املجتمع. 
يجري الرتكيز يف هذه املحا�صرة على الإجراءات العامة ولي�ش على التدابري الفنية العملية 

للتعامل مع خماطر املواد الكيميائية التي حتتاج اإىل مادة علمية خمتلفة.
 يتطلب ا�صتخدام جميع املواد الكيميائية  درجة عالية من احليطة واحلذر واتباع تعليمات 
املُ�صنع بدقة �صديدة وكلما كانت درجة خطورة املادة الكيميائية عالية  ح�صب ت�صنيف هيئة 
المم املتح���دة خلطورة املادة الكيميائية كلما ارتفعت درج���ة احلر�ش والعناية ولذلك لبد 
م���ن معرفة دقيقة لطبيعة وماهية املادة الكيميائي���ة وت�صنيفها وفقا ملبداأ حتليل دورة املواد 

الكيميائية  املتوفرة كما يلي: 
ح�صر كافة املواد الكيميائية املتوفرة و�صرد طرق التعرف عليها وت�صنيفها وحتديد  1 .
كمياتها وطرق نقله���ا. يجب على امل�صئول املبا�صر عن اأماكن العمل التي يجري فيها 
التعامل مع  مواد كيميائية اأي كانت درجة خطورتها  اأن يتوفر لديه �صجل الكيماويات 
)  chemical register(.ه���ذا ال�صجل  يتكون من جرد  جلميع املواد الكيميائية 
 Chemical safety( املوجودة يف موقع العمل ومن توفر �صحائف بيانات ال�صالمة
data sheet ( املعروف���ة اخت�ص���ارا ب ) CSDS(  للمواد الكيميائية .تقع م�صئولية 
ت�صني���ف امل���واد الكيميائية  وحتديد درج���ة خطورتها والتعامل معه���ا على املورد اأو 
امل�صن���ع حي���ث ُيطالب من قبل اجلهة داخل اجلامعة الت���ي طلبت املادة بتوفري كافة 
البيان���ات الالزمة لت�صمية املادة وت�صنيفها من حيث اخلطورة وكيفية التعامل معها 
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يف �صحيف���ة بيانات ال�صالمة ) CSDS( لكل م���ادة بحيث تعطي و�صفا لهوية املادة 
الكيميائي���ة، واملعلوم���ات ذات ال�صلة باخلطر على ال�صح���ة، والحتياطات الواجب 
اإتباعه���ا عند ال�صتخدام، او املناول���ة الآمنة واملعلومات الأخرى ذات ال�صلة املتعلقة 
بامل���واد  وان تكون البيانات وا�صحة ومفهومة لكل من يتعامل مع املادة ب�صكل مبا�صر 

او غري مبا�صر مثل )العاملني يف جمال ال�صالمة او الإطفاء( .
تقيي���م حجم املخاطر التي ت�صّكلها املواد الكيميائية  بناء على املعلومات املتوفرة  يف  2 .

�صحائف بيانات ال�صالمة)  CSDS( للتعامل مع املواد الكيميائية.
مع مالحظة انه يجب على املدير / امل�صرف املبا�صر التاأكد من اأن جميع املواد الكيميائية 
الت���ي تق���ع يف املنطقة اخلا�صعة مل�صئوليتهم قد جرى تقييم خماط���ر  املواد الكيميائية  فيها 
وف���ق النماذج املحددة قبل ا�صتخدامها. ويتم حتديد) عمق / تعقيد( عملية تقييم املخاطر 

الكيميائية، مبا يف ذلك تقييم عام لكل املواد اأو تقييم فردي ملادة معينة، عن طريق : 
•اخل�صائ����ش واملخاطر املرتبطة بامل���ادة الكيميائية حيث ت�صنف امل���واد الكيميائية  	
اخلطرة  عامليًا �صواء كانت �صلبة او �صائلة او غازية اإىل ت�صعة ا�صناف رئي�صية هي:

امل���واد امل�صعة، والقابلة لال�صتعال، واملتفجرة، والآكلة ، واملوؤك�صدة ،واخلانقة ، وال�صامة ، 
وامل�صببة لالأمرا�ش. هذا الت�صنيف يرافقه رمز وعالمة يف �صكل �صورة تو�صع على احلاوية 
اأو العب���وة ليتمك���ن كل من يتعامل م���ع هذه العبوة اأو احلاوية من معرف���ة درجة خطورة هذه 

املادة فمثاًل املواد املتفجرة يرمز لها بال�صورة التالية:

كل هذه املعلومات وغريها يجب ان تكون متوفرة يف �صحائف بيانات ال�صالمة.
•البيئة  والظروف التي �صوف ت�صتخدم فيها هذه املادة الكيميائية،   	
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•الأن�صطة التي �صيتم تطبيق هذه املادة الكيميائية عليها. 	
•تقيي���م الآث���ار ال�صارة على ال�صح���ة والبيئة ح�صب املعلوم���ات املتوفرة من �صحائف  	

بيانات ال�صالمة.
  بع���د توفر جميع املعلوم���ات املذكورة اعاله  يجري حتديد اإج���راءات الطوارئ املطلوبة 

للتعامل مع هذه املادة.
درا�صة طرق التخزين واملناولة والتداول والتاأكد من مطابقتها لال�صرتاطات املطلوبة  3 .

للتخزين واملناولة 
يج���ب عل���ى رئي����ش الإدارة /الكلية �صمان اعتم���اد  ال�صوابط والتاأكد من ع���دم اإلغاء اأو 
تخفي����ش م�صت���وى املخاطر املرتبط���ة بتخزين ومناولة امل���واد الكيميائي���ة. الكثري من املواد 

الكيميائية لديها متطلبات تخزين حمددة ب�صبب خ�صائ�صها الفيزيائية والكيميائية. 
 املخاطر املرتبطة بتخزين املواد الكيميائية ت�صمل واحد اأو جمموعة من: 

•بع����ش امل���واد الكيميائية  ت�صبح غ���ري م�صتقرة مع مرور الزمن بحي���ث توؤدي  ب�صبب  	
حتولت ذاتية اإىل ن�صوب حريق اأو ُحدوث انفجار اأو ت�صرب ملواد �صامة. 

•بع����ش املواد الكيميائي���ة لها ح�صا�صية عالية لدرجة احل���رارة بحيث تن�صط وتتفاعل  	
ب�صبب فروقات ب�صيطة يف درجة احلرارة .

•بع�ش املواد الكيميائية ذات ح�صا�صة عالية لل�صدمات فبمجرد حدوث اهتزاز ب�صيط  	
للعبوة اأو احلاوية اثناء النقل واملناولة تن�صط وتتفاعل ب�صكل مفاجئ. 

•قد تتعر�ش عبوات او مواد تغليف املواد الكيميائية  اإىل التلف والتمزق اأثناء نقلها اأو  	
تداولها مما يوؤدي اإىل ت�صرب املواد على ار�صيات امل�صتودعات واملخازن

الجراءات  اتباع  من  لبد  والتداول  التخزين  اأثناء  جميعا  املخاطر  هذه  ولتايف 
التالية: 

(  حديثة بحيث ل يزيد  • 	CSDS  (صهول���ة الو�ص���ول اإىل  �صحائف بيانات ال�صالم���ة�
عمره���ا  عن  5 �صنوات .ففي اأي مكان وج���دت به املواد الكيميائية يجب ان ترافقها 
�صحائ���ف بيان���ات ال�صالمة وتو�ص���ع يف مكان وا�ص���ح ي�صهل الو�ص���ول اإليها من قبل 

العاملني يف املكان اأو رجال ال�صالمة.
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•التاأكد من توفر معلومات تقييم خماطر املواد الكيميائية جلميع املوظفني والطالب  	
الذين يطلب منهم معاجلة اأو التعامل اأو تخزين املواد الكيميائية.

• ( على العب���وات واحلاويات بحيث  	labels(التحقق م���ن و�صع عالمات املحتوي���ات
يج���ري التاأكد من  اأن حمتويات احلاوية  يت���م  حتديدها ب�صهولة ح�صب ا�صم املنتج، 
وتوف���ري املعلومات الأ�صا�صية عن حمتويات احلاوية ، واملخاطر والحتياطات ل�صمان 
ال�صتخدام الآمن.  وت�صنيف خطورة املواد الكيميائية  ح�صب الت�صنيف العاملي وان 

تكون العالمات  وا�صحة ودقيقة ودائمة.
•التاأكد من توفر و�صائل النقل والتداول للمواد الكيميائية على اختالف انواعها بطرق  	

�صحيحة.
• تدري���ب املوظفني يف امل�صتودعات و الطالب والفنيني و املعيدين  على كيفية التعامل  	

ال�صحيح مع املواد الكيميائية ح�صب ت�صنيفها. 
•التاأكد من وجود خطط طوارئ منا�صبة  للتعامل مع هذه املواد وتدريب العاملني على  	

خطط الطوارئ.
يج���ب عل���ى املدير / امل�صرف �صمان و�ص���ع اإجراءات الطوارئ املحلي���ة واملحافظة عليها  
وتدري���ب العامل���ني يف املخت���رب او املوق���ع على ه���ذه الجراءات عل���ى اأن يوؤخ���ذ يف العتبار 
اخل�صائ����ش الفيزيائية للمواد الكيميائية، مبا يف ذلك احلري���ق والنفجار وال�صرر البيئي 

والآثار ال�صحية.
اتخاذ اإجراءات الطوارئ للتعامل مع حالت الت�صرب الكيميائي واملعدات امل�صتخدمة  4 .

يف ال�صتجابة لهذه احلالت .
م���ع التدب���ري الإداري اجليد والتعامل الدقيق مع امل���واد الكيميائيه   فمن املتوقع ان تبقى 
احلاوي���ات والعب���وات �صليمة لف���رتات طويلة. ومع ذلك، ق���د يحدث خطاأ ما  اأثن���اء املناولة 
فتح���دث الت�صربات و الن�صكابات. ومن اأجل تقليل املخاطر ينبغي التعامل العاجل مع جميع 
الن�صكابات والت�صربات  فورا، بعد الرجوع اإىل �صحائف بيانات ال�صالمة الكيميائية.  للتعامل 

مع الن�صكابات والت�صربات لبد من توفر املعدات التالية:
•معدات الوقاية ال�صخ�صية مثل الكمامات، القفازات، النظارات،........؛  	

• براميل فارغة كبرية احلجم ن�صبيا لتعبئة املواد املت�صربة بها؛  	
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•مل�صقات ورقية ذاتية الل�صق تو�صع على الرباميل لتو�صيح املواد املوجودة بها ؛  	
•م���ادة ما�ص���ة مث���ل الرم���ل او الطني املحب���ب، او ن�ص���ارة اخل�صب لمت�صا����ش املواد  	

املت�صربة؛ 
•حمالي���ل منظف���ات ؛  مكان����ش؛  معاول؛   مفاتي���ح للرباميل ، اقم���اع معدنية للتفريغ  	

والتعبئة عند ال�صرورة.
تعزيز مبداأ التدريب والتاأهيل لكل من يتعامل مع املواد الكيميائية. 5

تدري���ب وتاأهيل جميع من يتعامل مع املواد الكيميائية ب�صكل مبا�صر مثل فنيي املختربات 
واملعامل ،املعيدين ، اأع�صاء هيئة التدري�ش يف الق�صام ذات العالقة، العاملني يف م�صتودعات 
الكيميائي���ة اأو غ���ري مبا�صر  مثل رجال ال�صالمة والأمن  وف���رق ال�صيانة من خالل الدورات 

وور�ش العمل امل�صتمرة ومتابعة اجلديد يف حقل ال�صالمة املتعلقة باملواد الكيميائية.
توثيق وت�صجيل كافة احلالت التي يتم م�صادفتها لال�صتفادة من طريقة التعامل مع  6 .

مثيالتها م�صتقبال وحتديد ال�صباب والخطاء الب�صرية اإن وجدت.
بحث اإمكانية اإعادة ا�صتخدام املواد الكيميائية واإعادة تدويرها: 7 .

حت���ى ت�صتكم���ل دورة امل���واد الكيميائي���ة بنج���اح لبد من درا�ص���ة ومعرفة ط���رق التدوير 
ال�صحيح���ة للم���واد الكيميائية �ص���واًء بعد ا�صتخدامه���ا او التي مل ت�صتخ���دم وتبقى ل�صنوات 
على رفوف امل�صتودعات بدون ا�صتعمال. اإن تدوير و اإعادة ا�صتخدام هذه املواد مفيد وجمٍد 

اقت�صاديا وبيئيا.
درا�صة عمليات التخّل�ش  الآمن وال�صليم من املواد الكيميائية: 8 .

احللقة الخرية من هذه الدورة هي يف التخل�ش ال�صليم الآمن من املواد الكيميائية مهما 
كانت كمياتها وعدم الت�صاهل او عدم الكرتاث بالكميات القليلة منها.

التوصيات:
ينظ���ر اإىل اجلامع���ات عل���ى انها م�ص���در و رائ���دة يف التطبي���ق املث���ايل للكثري من  1 .
الإج���راءات واملمار�ص���ات اجليدة وم���ن بينه���ا اإدارة املواد الكيميائي���ة وعليه يو�صى 
بتحديد جهة يف اجلامعة )جلنة/ فريق/ ق�صم(  من املتخ�ص�صني ومتثل فيها اإدارة 
الأم���ن وال�صالم���ة يراأ�صها اأحد وكالء اجلامع���ة ُتعنى بتطبيق ومراقب���ة اإدارة املواد 
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الكيميائية مبفهومهما ال�صام���ل) chemicals management ( املذكور اعاله 
.هذه اجله���ة تقوم مبراجعة اإجراءات حتليل دورة امل���واد الكيميائية داخل اجلامعة 
وحتدي���د امل�صئوليات بدء من طلبات ال�صراء للم���واد الكيميائية حتى التخل�ش الآمن 
منه���ا بع���د ا�صتخدامه���ا. اإعادة النظ���ر يف التو�صي���ف الوظيفي جلمي���ع العاملني يف 

م�صتودعات وخمازن املواد الكيميائية. 
اإعادة النظر يف هيكلة اإدارات  ال�صالمة يف اجلامعات من اجل تطبيق مبداأ توظيف  2 .
م���ا ي�صمى �صابط ال�صالم���ة ) safety officer ( يف مب���اين اجلامعة بحيث يتوىل  
جمي���ع م�صئولي���ة ال�صالم���ة يف املبنى  وم���ن بينها الرقاب���ة على املخت���ربات والور�ش 
وامل�صتودع���ات التي يتم فيه���ا ا�صتخدام وتداول املواد الكيميائي���ة بحيث تتم مراقبة 
و�صم���ان اإجراءات ال�صالمة من قبله بع���د حتديد امل�صئوليات بو�صوح من قبل اجلهة 

املقرتحة يف التو�صيات.
تطوي���ر قدرات ومهارات املتعاملني مع املواد الكيميائية مبن فيهم العاملني يف جمال  3 .
ال�صالمة من خالل التدريب امل�صتمر واإقامة الدورات املتخ�ص�صة ملواكبة امل�صتجدات 

يف جمال اإدارة املواد الكيميائية.
تنظيم و�صائل واأنظمة ال�صت�صعار والإنذار من اأخطار احلوادث الكيميائية، 4 .

الهتمام باإدارة النفايات اخلطرة ب�صكل عام وبقايا الكيماويات ب�صكل خا�ش . 5 .
درا�ص���ة اإيج���اد اإج���راءات للتعام���ل لكل من يهم���ل او يته���اون يف التعامل م���ع املواد  6 .

الكيميائية
. 7 نظام ادارة املواد الكيميائية يجب ان يدعم بوا�صطه نظام معلوماتي  حا�صوبي فّعال  
بحي���ث يراقب ويدير عملي���ات �صراء املواد الكيميائية  واملخ���زون ومعاجلة النفايات 

والتخل�ش منها ب�صكل متزامن.
  وم���ن هنا يت�ص���ح اأن التعامل ال�صحي���ح والآمن مع املواد الكيميائي���ة وتقليل خماطرها 
املبا�صرة وغري املبا�صرة يتم من خالل حتليل ودرا�صة الدورة الكاملة للمواد الكيميائية داخل 
املن�ص���اأة ولي�ش فقط مبعرف���ة �صحائف بيانات ال�صالمة لهذه امل���واد. وكل ما ُذكر بعاليه من 

ال�صباب التي ُامرنا باتخاذها واهلل خري حافظ وهو ارحم الراحمني.



اإلخالء في المنشآت التعليمية 
إعداد

العقيد/ محمد مرعي القماش
المديرية العامة للدفاع المدني – معهد الدفاع المدني
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مستجدات في قضايا السالمة في مؤسسات التعليم العالي

��������� ������� �� �����
������ �����

������/������ ���� ����
������ ������ ������ ��������–������ ������ ����

��������
� -�� ��������
� -�� �������� ������� �� ����������
� -��� ������� ��������� �������� �������� ����� �� ����������
� -�� ������ ������ ������� ����������
� -��� ���� ����� ��� ������� ��� ��������
� -������� ���� �� ������� ���� ���� �����������
� -���� �� ��� ������� ����� ���� ������ �� ��� �� ��

��������
� -������� ������� ���� ������ ��� ������� �� ��������
� -������� ���� ������ ��� ����� ��� ����� �� ���������
� -���� �� ������ ��� ���� ������ �� ����������
��-����� ������� ��������� ����� �� �����������٢٧/٠١/١٤٣٤ ٢
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������ �����

��������� ��������

������� ������� ��������

������� �� ������� ���� ���
����� ��� ������ ��

������� �����
 )��� ������ ��������� �������

������ ��������� �������(

٢٧/٠١/١٤٣٤ ٣

�����
����� :���� ��� ������ �������� �� ��������� ������ ��� �� ����� ��

������ ��� ������ ������ ���� ����� �� ������� �� ������ ����� �����
��� ��������.

٢٧/٠١/١٤٣٤ ٤
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مستجدات في قضايا السالمة في مؤسسات التعليم العالي

ا���ء ا���ءأ��اع أ��اع

���
ا�����
���
ا�����

ا����ريا����ري

إ���ريإ���ري

آ��آ�� ��������

���
ا����
���
ا����

دا��دا�� �������� ��������

���
ا������

���
ا������

آ��آ��

��������

٢٧/٠١/١٤٣٤ ٥

٢٧/٠١/١٤٣٤ ٦
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����� �����
� -�������� ������� �� ����� ������ �� ������ �����)����� ������� �������

...���.(
� -���������� ������� ��� ��������)��������� ���������� ��������� ���������

���������� ��������...��� (����� ����� �� ������ ������.
� -���� �� ��������� ������ ������ ������� �������� �������� ����

����� ������� ������� ������ ���� ������ �������.
����� �����:
�� ������� ������ ���������� ������ ��� �������� �� ����� ����� �����

������� ������ ��� ����� ����� ����� ����� �������� ������:
��������� ������.
������� ������.
��������� ������.٢٧/٠١/١٤٣٤ ٧

ا���������- ١ ).ا������ب(ا�����
.ا��ـ�ـ�- ٢
ا�����ل- ٣ �����
ا������ة- ٤ ا������
ا����ات- ٥
ا����رج- ٦
ا��رج- ٧
ا������- ٨ ا����ج

ا���وب ����ارئ(�ـ�� ������) ��ـ��(ه�) ���رج و��� �ـ��� أآ�� أو ����
ا����� �� ���� أ�� �� ������ق ا���ب �� ا����� �� ا����ا��ون ا��ـ��ص

��� ���ن أو �ـ��� إ�� أو �����ة ا����� ��رج إ�� .وا����ل

������ ���)������� �����(

٢٧/٠١/١٤٣٤ ٨
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مستجدات في قضايا السالمة في مؤسسات التعليم العالي

ا���ارئ ا���وب( ���رج )و����

ا��ـــ�ق ���ـــ� –ا����ات( هــ�

���ن) ا����ـ�–ا���اب �� ا����ـــ�ة

ا�� ا����� دا�� ا����ص و�ـــ�د

ا���ر �� ����� ���ن وا��� ��ر��

.وا����ن

������ ����� ������� ����� ������� ����� ������ ������� �����
���� �� ���� ������ ���� �� ����� ���� � ����� ����� �� ������
�������� ������� �������� ������ �� ������ ������� ����� ����

�������� �������� ������ �������� �������� ������ ������ ������� ���
��������� ������ �����....��� .

٢٧/٠١/١٤٣٤ ١٠
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ا����ج و���� ��ض

������ �������� �� ���
�������� ����� ����������
�� ������ ������ �� ���������� ������
������ ���� ���� ������� �� ���
�������� �������� �� �������
������������� ��������� ���

���� ��� ������ ����)���� (���
������ ����� ���� ��� �������

ا����ج ��ل

�� ا���� ������ ا��� ا������ ��� ����

��ـ� ��ـ� ا�����ــ� ��ـ� ا����� �����

ا������ ا�����ـــ� .إ��
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مستجدات في قضايا السالمة في مؤسسات التعليم العالي

ا�����ة ���ء ا��زم ا����

�����������������������������
���������������������������������������
����������������������������������.

������������������������������������
��������������������������������������.

�������������������� �����
��������

��������� ������� ���� ���� ����� ����
����� ���� ���� ������������.

3��������

��������� ������� ���� ���� ����� ����
����� ����� ������������.

2.5
�����������

�������
��������� ������� ���� ���� ����� � ����

����� ����� ������������.

����������� ������� ���� ���� ����� ����
�� ����� ����� ����� �������������.

2�������

٢٧/٠١/١٤٣٤ ١٤
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ا����ج �� ا����ص ��وج ���ل

•�������� �� ������ ��� ����� ������ ��� �� �����
����� ���������� ������ ������� ������ ��������
���������� �� ������ ���� ���� ������ ����� ������

)����������� �� �������� (������� �������
������.

������ �� ������ ���� ����
������ ������ ������� ������� �� ������ ��� ����� ������ ��� �� �����

������ �� ������ ���� ���� ������ ����� ������ ����� ������ �����
)������ �� ����� (������ ��� ����

������ ���� ����:-
� -������� �������
)�����/������ ����� �����(
)�����/������ ����� �����(
� -������� �� ������� ��� �������)��������(
)�����/����� ����� �����(
)�����/������ ����� �����)�����(
)�������/������ ����� �����)������(

٢٧/٠١/١٤٣٤ ١٦
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مستجدات في قضايا السالمة في مؤسسات التعليم العالي

������ ���� �� ������ ����)������� �����(:
�� ������ ���������� ����)������� �����):���� ��

������� ������ ���� �� ������� �������� �����(.
������� ������:

�������������:�����������������������
������������������������������)��������

�������(��������������������������������������
���������������.
����:����������������������������������
���������������������

����/�����������=���)/��*�=(�������

���������������=
���������� �������

����������×����� �����������
٢٧/٠١/١٤٣٤ ١٧

��������������� ����)������� ����� �����:(
���������)������ ����(������� ����� �����):������� ������ ������ ����� ����� ��

����� ���������� ������ ���� ���� ��� ���������)��������� �� ���� (��� ������.

�����:��� ������������� ����)������� ����� �����(����� ������ ������� �
����� ���� �� ����������
����: ()������� ����� ����÷�+ (�=)�/�+(�=������ ����.

�����:��� ������������� ����)������� ����� �����(����� ������ ������� �
���������� ����������� �����

����: ()������� ����� ����÷�+ (� =)�/�+(�=������ �����.

����)������������ ����� (������ ���� �����=
���������� �����+ 1

4

٢٧/٠١/١٤٣٤ ١٨
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٢٧/٠١/١٤٣٤ ١٩

٢٧/٠١/١٤٣٤ ٢٠
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مستجدات في قضايا السالمة في مؤسسات التعليم العالي

٢٧/٠١/١٤٣٤ ٢١

����� ������� �������

، ��� �� ��� ������ ����� ��ون ���
ر��ن �� ����� أو

���� ����� ��� ��� ���� ��� ������� ���� ���� ����� ���� ���
����� �����

ا���ارئ و��ع ��� و��ع أ���ء
اا���ارئ

و��ع ���
ا���ارئ
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����� ������� �������
����� ������ �� ������� �����:
����� ������ ���� ���.
������� ������ ����� ����� ����� �����.
����� ������ ����� �����.
������ ����� �� ��������� ���� ������� ������ ��� ������� ��� �����.
��������� ������� ����.
�������� �������� ������ ����� ����� ����.
������ ����� �������� ������� �����.
����� ������� ������ �������� ���������� ������ ����.
����� ������� ������� ����� ��������.

٢٧/٠١/١٤٣٤ ٢٣

����� ������� �������
����� �����:
����� ����� ����� ���� ������ ����� ��� ��� ����� ����� ����� ����:
����–�������� �������� �����)����� ��� �� �����:(
�������� ������� ������ ������ ������ ������� �������� ���.
������ ������ �������� ������� ������ ������.
��������� ����� ����� ����� ������� ���� ������� ����� ����� ��� �����.
������ ������ ����� ������ �������� ������� �������� ��������� ������� �����.
������� ������ ���� �����  .
���� �������� ����� ����� �� ������ ��� ������ ����� .
��� ����� ��� ������ ��������� ��� ����� �� ������� ������ ��� ���

��������.

٢٧/٠١/١٤٣٤ ٢٤
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����� ������� �������
����� �����:
������–������� ���� ���� �����)����� ����� �����:(
����� ����� ������ ����� ����� ���� ���� �������� ������� ��� ������� ��� �����

������� ��� �� ������ ��� ����� ������ ������ ������ ����� ����:
�������� ����� ��� ����� ������ ����� �� �����.
������ ������ ����� ��� �������� ������ ���������� �������� �����.
������ ������ ������� ������ �������� ����–����� �����–����� ����.
���� ������� ������ ������ ����� ������ ������ ������ �������� �����

�����.
�������� ����� ������ ��������� ������� �����.
������ ��������� ������� �� ����� ������ ��������� ����� �����.
��������� ��������� ��������� ����� ��� ����� ������ �� ������� ������.

٢٧/٠١/١٤٣٤ ٢٥

����� ������� �������
����� �����:
������–������� ���� ���� �����)����� ����� �����:(
������ �� ����� ���� ��� ���� ���� ������� ���� ������.
����� ����� ����� ������ ������� �����.
�� �������� ������� �� ������� ����� ��� ����� ����� ��� ��������� ������

��� ������ �����.

٢٧/٠١/١٤٣٤ ٢٦
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����� ������� �������
����� �����:
������ -������� ���� ��� �� �����:
������ �� ����� ����� ��� ���� ������� ��� ����� ���� �� ����:
��������� ������ ������ ��������� ����� �����.
��������� ������ ��������� �����.
������ ��������� ���� �����.
�� ����� ���� ������� ������ �� �������� ����� ������ ���� ����� �����

�������.
������� �������� ������ ���� ���� �������� ��� ������� ��������� ������ �����

�������.

٢٧/٠١/١٤٣٤ ٢٧

����� ������� �������
����� �����:
������ -������� ���� ��� �� �����:
�� ���� ��� �� ������� ������ ����� ��� ������ ������� ��� ��������� �����

�����.
����� ��� �������� ����� ������� �� ������ ����� ����� ������� ���� ���� ���

��� ��� ��� ����� ����� �����)����� ������–������ ������–������
�����–����.(

٢٧/٠١/١٤٣٤ ٢٨
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����� ������� �������
����� �����:
�� ������ ����� ���� ����:
�������� ������.
��������� ����.
��������� �����.
������ �����.

٢٧/٠١/١٤٣٤ ٢٩

����� ������� �������
����� ������ ���� ���� �������:
����� ������� ������ �������� ��������� ���� ���.
����� ����� ������� ������ ������ ���.
������ ������� ������ �����.
������� ����� ���� �����.

٢٧/٠١/١٤٣٤ ٣٠
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�����

٢٧/٠١/١٤٣٤ ٣١

�������� ����� ����� ���� �����:
�������� ����� ���� �� ����� �������� ����� ���� ���
������ ��� ���� �� ���� ����� �������� ����� ������

��� ������� ������ ������� ��� ��� �� ���� � ������:
•�������� ������ �����.
•����� ������ .
•������ �����.
•������ ������� ������ ��������.

�����
����� ������ ���� ��� �������� �������:
���� ����� ��� ����� ������ ���� ��� ����� ���� ������� �� ������ ����

����� ��� ������� ����� ������ ������� ����� �� ������� ������ ���� ���
������� �������� ������� ��� ������� ����� ����� ����� ���� ����� ����� ���:

������ا ا���� �� ��� وا���ار ا���� �����.
������� �� ������� �������� �������� ��������)������.(
������� ������ ������ ���� ������ �����.
�إ��ؤه ا���اد ا����ص �� ا����� ا�������ت أ��آ�–أ��اده�–����

.������–��ا��ه�
�������� ��� �������� ����� ������� ������� ������ �������.
ا���ارئ ���ت �� ���� ��� ��� ����� ��ى ا���� ������ت .ار���ع
ا���ارئ ���ت و��ا��� ا���ء �����ت ����� آ���� ��� .ا���ر��
����� وا���ء ا���ارئ أ���ل ����� ��� ا������� �� ��� آ� �����

٢٧/٠١/١٤٣٤.و��������� ٣٢
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مستجدات في قضايا السالمة في مؤسسات التعليم العالي

������� �� ����� ��� ����� �����

٢٧/٠١/١٤٣٤ ٣٣

٢٧/٠١/١٤٣٤ ٣٤

•���� ������� ��� ��� �������� ���� �� ������ �� ������� ��� ���
������ ����� ��� ������:-

•����� ������� /������ ���� ��� ����� ���� ��� ������ ������ ����
��� ���� ���� ��� ��������� ������ ���� ����� ���� �� �������� ������

������ ������ ������ �������� ���� ���� �� ������� �������� ��� ��������.

•�������� ������� /��� �������� ������ ��� ��� ������ ���� ������ ����
������� ��� ������ ����� ���� ������ ����� ������ ������� ������ ������

���� ���� �� ��� ��� ������� ���� ������.

�����

•������� �������� /���� � ����� ������� �������� ������ ���� �� ������
��������� �� ����� ���� �� ������� ���� ��� �� ������� ������� ������

��� �������� �� ������ ���� ������� ���.

������� �� ����� ��� ����� �����:
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�����
������� �� ����� ��� ����� �����:
������ ��� ����� �� ��� ���� ��� ����� ������� �������:
� -������� ���� :������ �����)����–������.(
� -������� ��� :������� ����� ������ ������ ������ ���� ������� ��� ��.
� -�������� ���������� ������ ����� :��� ��� �� ������ �� ��������.
� -�������� �������� ������ ����� :��� ������ ������ ����� �����)�����

������-��� ����� ����–�������� ���� ���� �����...���.(
� -�������� ������ ����� :������ ����� �����)������ ������–�������-

������ ������ -���� ������ ����.(
� -������� ����� :�������� ����� ������ ������� ������� ������� ���

��� �� �� ��� ���� ����� ��� ��� �����.

٢٧/٠١/١٤٣٤ ٣٥

�����
� -������  :����� ����� ����� ������ ������� ���� ���.
� -����� :����� �� ����� ��� �� �� �������� ���������� ����� ������� �����

����� ������ �� �������� ����������� ������ ������ ������ ������ �������.
� -����������� ������ :�� ����� ������ ��� �������� ����������� ������ �����

������� �� ���������� �� ��������.
��-������ ����� :�� ���������� ����� ���� ������� ���� ������ ���� �����

������ ��� ������� ���� �� �������.
��-������� ������� :��� ���� ���� ������� ����� ��� ��� ������� �����

�� ����� ����� ����� ��� �� ���.
��-�������� ����� ������ :�� ������ ��� �� ��� ��� ���� �� ��� �����

��� ��� ������� �������� ���������� ���� ������ ����� ������ ��������.

٢٧/٠١/١٤٣٤ ٣٦
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�����
��-������� ����� :����� ����� �� ����� ������ �������� ������� ��� ����

������� ������ ���� �� �������� ���������� �� �������� ���� ��� ������ �����
��� ��� ������� ������ ��� ����� �� ���.

��-����� ��� ������ :����� ������� ���� �������� ������ ���� ��� ��������
�� ���� ��� ����� ����� ��� ��� ������� ������� ����� �� ������� ��� ���

�������� �������� ������ ��� �� ������ ���.

٢٧/٠١/١٤٣٤ ٣٧

����� ���� ��� ����� ������� ������� ����
������ا ا������� ا����ط �� ذ�� ����� -:و����
ا�����ة �� ا���ار أ���� �����.
����ا ��� ا����� �����ع ا����� ا������� ).٩٩٨(إ��غ
ا�����ة �� ��رًا ا�������� ا����ر ���� ������ .���م
����� ��رب أن ��� وا��� �ً���� �� ا����دة ������ل ��د أو ��� آ� .���م
�� وا����ا���� ا������� ������ �����ن ��� أو دور آ� �� ا���ء ������

ا����ص ����� أه��� ا�����ر �� ا��� �� ��ارىء ���ج ���ب ا�����ة
و������� .ا������

�������ا ������ ا���د�� ا���ارىء و���رج ا������ ا���ارىء ���رج ��� ���
و��ت .إن

���� ا������ة ا����ء ������ ا����� إ���د ����و�� ا����ء ������ ���م
ا����� ا����ع ��ق . و��ل

٣٨
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٢٧/٠١/١٤٣٤ ٣٩

أ٣

ب٣

ج٣

د٣

هـ٣

هـ٢د٢ج٢ب٢أ٢

أ١

ب١

ج١

د١

هـ١

����ت ����دورة

١ن

٤ن ٣ن

٢ن

٢٧/٠١/١٤٣٤ ٤٠
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٢٧/٠١/١٤٣٤ ٤١

����� ������ ������� ������������ ������ ������� �������
• *�������� ������� ���� ���� ����� .

.١ *������ ����� �� ����� �����.

.٢ *����� ���� ����� ����.

.٣ *������� �� ������� ������ ����� ��� �� ������.

.٤ *������� ������ ������ ������� ����� ����.

.٥ *������ ����� �� ������ �������� �������� ������ �����
�������.

 *������� �� �������� ������ ������� ������� �� �������.
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����� ���� ���� ���)������ ��� ��� (����� ��� ����

����� ���� ���� ��� ����� ����� ������ ����� ������ ������ �

������ ����� ��� ����

������ ����� ���� �� ��� ��������� ������ �� ����

������� ����� �� ���� ��� ��� �� ������ ��� ������ ����� �

����� ������ ������� ������������ ������ ������� �������

٢٧/٠١/١٤٣٤ ٤٤
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البيئة والصحة والسالمة 
إعداد

د./ سامي بن عبدالرحمن خياط
المشرف على الخدمات

 بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن



62

مستجدات في قضايا السالمة في مؤسسات التعليم العالي

א�������א������א�����

1

KFUPM – Environment, Health, and Safety

����א������א�����������������א����������������������א���א�������א������א�����������������א����������������������א���א���������١١
KEKEא�����א���������א��א�����א�����א�����א���������א��א�����א�����F�F�א�����������א�����������������
א������،������א�����א�������،��א������،������א�����א�������،��F�W�F�W�����א�����א�������،��������א���א������א�����א�������،��������א���א����٢٢

KEKEא����������א�������،�א��������������א���������א������א����������א�������،�א��������������א���������א������
WW������א��������������������א�������������א��������������������א���������٣٣

��א���������א������٪�٪�٤٠٤٠�����������������KK
א�����א������א�����א��������������������������٪�٪�٤١٤١KK
א�����א��������א�������א������������א�������א���������٪�٪�٩٤٩٤KK

�����������������א�������א�������������א���������������������א�������א�������������א����

والسالمة والصحة البيئة ملاذا

2
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KFUPM – Environment, Health, and Safety

والسالمة والصحة البيئة ملاذا
����������������١٠٢١٠٢�������א���א���א���������������������א���א���א����������������٨٥٨٥��א���א���א������������������א���א���א������������������٤٤

KK���������������������א�����א���������������������������א�����א������
א��������א������������א�����א������������������������א�������������א��������א������������א�����א������������������������א�������������������٥٥

������א������א��������������א�����،��א������א����������א������א��������������א�����،��א������א����F�F�א���������������������א���������������������
KEKE����������،�א����א����������������������������������،�א����א������������������������

3

KFUPM – Environment, Health, and Safety

أفضل بيئة أجل من
١١���K�K�������א�������������א�������F�F������א�����،�א��������،�א����،�א������א�����،�א��������،�א����،�אEE
א����א��א������א�����א�������������������א����א��א������א�����א������������::ا��رقا��رق��������W�W٦٤٦٤�٪�٪�،����������،���������

�����،����������������������،�������������������١٧١٧�������������א��،�������������������א��،������٪��٪��٧٤٧٤��������،���������،�٪�٪�٥٠٥٠
KKא����������������א�����א��������������א����������������א�����א��������������

�������א������א��������،،���א����א�א����א��א����א����������������������א�������א�������������������������������::ا�������ا��
����������������������������������������������א�������א���������א������א���������������א������א�������،،��א�����א�����
������������������������������������������א�����،א�����،�����א����א���א����א��������������������א�����،א�����،������������
��א����א����������������א�����א�،א�����א�،�����א����א���א����،א����،��א��������،א��������،����������������������

���������������������א�����א����������א��،����א��،�������������������،�����،����������������������،������،
KK����������������א�������א�������

4
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KFUPM – Environment, Health, and Safety

٢٢���K�K���א������א��א���������א������א��א������FF���א������،�א���א������،�אEE
������א����א��א������א������א����א��א������א��W��W

������������������א������א������������������א������אKK
������������������������������������������א����אKK
��א������������א���������������א��������א��������������א������������א���������������א��������א��������������א���א��א���אKK
�����א���������א�����א���������א��W��W

������������������א������א�����������א������א���������������א�����������������������א������א���������������אKK
�����א���������א�����א����א�������א�����א��א�����א����א�������א�����א��א����KK
�א����א��א�����א����������������������א��א�א����א��א�����א����������������������א��אKK
�א��א����������א��א���������KK

أفضل بيئة أجل من

5

KFUPM – Environment, Health, and Safety

أفضل بيئة أجل من

6

KK���������א�א��א����������������������א�א��א�������������٤٤..

KKא��������א����א��א��א��א��������������������א�����א��������א����א��א��א��א��������������������א�����٥٥..

KK������א���א��א��������א���א��א��٦٦..

KKא�������א�������א����א�������א�������א����٧٧..
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خيص فيما يف اجلامعة خيصجهود فيما يف اجلامعة جهود
والسالمة والصحة والسالمةالبيئة والصحة البيئة

7

KFUPM – Environment, Health, and Safety

ً التوعية: أوال

WW���א���������א��������א����א�����א���������א��������א����א��١١..
KK����א���א������א��������א���א������א����א���������������������������א����������א������א��א��������א����������������א���������������������������א����������א������א��א��������א��������������������������������א����������א��������������������א������������������������������������������������א����������א��������������������א��������������������������������

WW�������א��������א�����א������������א��������א�����א�����٢٢..
��������א���������������א��������F�F�����،�������������א����،��א����،��א�����א�������������،�����א�����א

KE�KKKKKKE�KKKKKא�����א��������������א�����א�����א��������������א�����
����������א����������א���א��א����������א���א�W�W��������������FF�����א�����،�א�����א�����،�א

�������א�����������א������������������א�����������א�����������E�E�K�K����������������FF�א������،�א�����א������،�א�����
KEKE���א����א���٦٦
�������א����������א������א�����������א����������א������א����FF�������א�������א،�א�������א�������א،�א

KEKEא������א������

8
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KFUPM – Environment, Health, and Safety

WWא�����א�����א������א�����א�����א������٣٣..
��������������������٤٠٤٠א�����א�������������א������א��������������������א�����א�������������א������א��������KK
���������א�����א��������������������א��א�������א���������א���������א�����א��������������������א��א�������א���������א

KKא�������א�������
���א�����א����������א���������א������א���א���א�����א����������א���������א������א���אKK
�����א���������������������������������������������א����������א���������������������������������������������א�����

KK�������א�����������א����

التوعية

9

KFUPM – Environment, Health, and Safety

والتنفيذ التخطيط ً ثانيا

10

KK���א�������������א��������������א���א��������א����א���א����א�������������א��������������א���א��������א����א���א�١١..

KK�����א���א�א���א�����������������������������א���א�א���א������������������������٢٢..

WWא��������א����א���א�א��א�����������������א������א��������א����א���א�א��א�����������������א������٣٣..
�����������������������W�W�������������א������������א�������������א������������א

����א��������������������������א����א��������������������������א
�����א�������������������������������א��������������������������
������א����������א�����W�W���������������������������������������������������������א�����א

KK���א��א�א���א������א����������א��א�א���א������א�������א������א�������א��������א�������א�������א�������٤٤..
�����א����������א�����א�����א����������א�����א
������������א����א��א����אKK
�����א��א���א��������������א������א�����א��א���א��������������א������אKK
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KFUPM – Environment, Health, and Safety

WW��א���א�������א���א���������١١..
���א�����א�����א�������א��������א���א�������א��������אKK
�������������א�����א�����א�������א����������א�����א�������������א�������א����������א�����אKK
������א���א��א���א�א�����א����������א������א��������א������א�����א����������א������א��������א���K��K
��������א���א�������א���א�����א�����א�������������א�א��א������א��������א�����א�������������א�א��א������א��KK

WWא����א��������٢٢..
����א���������������א�����������KK
�����������א�������������א���������������������������א�������������������������אKK
�������������������������א����א���������א�����א����������������������א�����אKK
����א������א����������א������א������KK

البيئة جمال يف اجلامعة جتارب
والسالمة والصحة

11

KFUPM – Environment, Health, and Safety

WWא�������א�������٣٣..
��������������������������������������������������WW

������������������������������������������א������אKK
������������������������א������א�������א�����א��������א���א�KK
���������������������������������������������א���א�א���אKK
���������������א���א���א���א����א���א�א���א�KK����
�����א���������א�����������א�������א���������������א�����א��FF����א������א��������א������א����������א����א��EE����������������

KKא�����א���������������������������������
WW��א�������א�������٤٤..

��������א������א
�������א�����א

البيئة جمال يف اجلامعة جتارب
والسالمة والصحة

12
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KFUPM – Environment, Health, and Safety

WWא������א������١١..
�����א������������������א������א�������א������������������א������א��KK
���א��������א�����
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ً السالمة: ثالثا توعية
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KFUPM – Environment, Health, and Safety
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إدارة الكوارث واألزمات 

إعداد
أ.د. عبد اهلل بن عمر باحسين بافيل
وكيل جامعة الملك عبد العزيز للمشاريع
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وا�ز��ت ا���ارث وا�ز��تإدارة ا���ارث إدارة
ا����د�� ا������ ا������

ا����� ا������ وزارة

وا�ز��تا���ارثإدارة 2

ا���ض ا���ض����ى ����ى

وا�ز��ت3 ا���ارث إدارة أ��

وا�ز��تا�������ت ا���ارث �دارة ا��و��� 4

وا�������ت2 ا����ه��

ا���ض1 وأه�اف �����

���ا�����٥ ا���� ������ وا���ارث ا���ارئ ��آ�

وا������٦ ا������ت
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وا�ز��تا���ارثإدارة 3

ا���ض1 وأه�اف �����

وا�ز��تا���ارثإدارة 3

ا���ض1 وأه�اف �����

وا�ز��تا���ارثإدارة 4

����������

وا������اتا�������ا���اث��آ�
و����������و�������أا���ا�������
���د�����������أ���ا�������ا���م
آ�����اًءوا�ز��تا���ارث��ا�����
:�،����������أو������

وا�و���،ا���اضا������ت،،ا����
أ����را���ا��،ا����،ا���وب،
ا������،ا���زل،ا���اآ��،ا������،

إ��،.....وا����ل،ا�������ت

ذ�� ���� ا��� ا�ر��م ��� و�������
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وا�ز��تا���ارثإدارة 5

����������

٢�١����� ���� ��ون �����ن ���� ����ن

وا�ز��تا���ارثإدارة 6

����������

٣٥٠٠٠�ً���� ا���ع �� �����ن ���
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وا�ز��تا���ارثإدارة 7

����������

ا���ر��٤�٢ ���ض ���د�� ���� ����ن

وا�ز��تا���ارثإدارة 8

����������

���د��٢�١ ���� ��وى(����ن ��(
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وا�ز��تا���ارثإدارة 9

����������

������ ا���وى ا����ب
أوآ�ا��� �� �������

ا���و�� �������� ه��و���� ��ةد��ر ����� م٢٠٠٩���ل

���ت �� ���� و����� ا������� ا���ب
ا�������ت و����� ا������ �� ا��ف

��م ���� �� ���� و����ن رو��ا م٢٠٠١������١١أ��اث���آ�

�� ��أ أو ���� �� ��� و��

وا�ز��تا���ارثإدارة 10

����������
��������ه���م����ا���ا�����ا����مأ��وا�ز��تا���ارثإدارةأ������ا

:��ا���������كا�������ا��ول
ا����ل���ا����ا���ا��را���ا���ا��•

ا�����ا���ر����اآ���ا�����•

وا�ز��تا���ارث���������ا������وا����اتا����ة��ا��•

ا����له�ا��ا����وورشوا������اتا���وات���•

ا����� ا���ض ه�ا ���ان ��ء ا������ ه�ا ��
وا�ز��ت« ا���ارث »إدارة

ا����� ا���� ��� ا����� ا���ض أه�اف ��ءت آ��



77

وا�ز��تا���ارثإدارة 11

ا����� ا���ض ا�����أه�اف ا���ض أه�اف

:ا���ما���ف

:ا��������ا�ه�اف

وا�ز��ت ا���ارث إدارة ��� ��� ا���ء إ���ء

وا�ز��ت١. ا���ارث إدارة �� ا�������� ا�������ت �ه� ���� ���ه��

وا�ز��ت٢. ا���ارث إدارة أ�����ت

ا�������ت٣. أه� ��� وا�ز��تا��و���ا����ف ا���ارث �دارة

وا�ز��تا���ارثإدارة 12

وا�������تا����ه��2

وا�ز��تا���ارثإدارة 13

ا����ه��ا����ه��

ا���رئ

ا�����• ����� ���� ��ث
��رًا

ا���ر��

���������������ث•
أوا��������ى������
ا����ن����

��ود��رج���ن•
ا�������ت

آ���ة�������������•
ا������ور���ا���اد��

ا�ز��ا�ز��

����������������ث•
�������اآ��ت

��ود��رج���ن•
����و����جا�������ت
�����������

ا������أه�اف�������•
)،����������(

��ود• دا�� ���ن
ا�������ت

•��� ����� ����� ����
������ ���أو

ا���اد �� ���ودة
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وا�ز��تا���ارثإدارة 14

وا�ز��ت ا���ارث إدارة وا�ز��ت����� ا���ارث إدارة �����

و��������وا�ز��تا���ارث������������ا�������ا���رة���ا�و������ر������إداري����ه�•
��ل��ذ��و،ا���������ز��تآ��������ر��ه�توو��،و�����و����ت،��و���أو��توأ������
.ا������ا���������و����وا�����كو��را������ا��و��������

���ا���ا����كوا������و�������اد�����إداراتو�����ت��ة������نا��يا��������ه�•
ود���������ً���ا����ا�������وا����ر�ةوا�����������ا�����ه�ا��������.و�������را�ز��

ا�ز��������إذا����تو�����ات

وا�ز��ت؟ ا���ارث ��دارة ���� ��ذا

وا�ز��تا���ارثإدارة 15

ا���ارث3 إدارة وا�ز��تأ��

وا�ز��تا���ارثإدارة 15

ا���ارث3 إدارة وا�ز��تأ��

وا�ز��تا���ارثإدارة 16

وا�ز��ت ا���ارث إدارة وا�ز��ت��ا�� ا���ارث إدارة ��ا��

ا����بو�������نا���ما��������ا��ي

ا�ول ا������: ا����� ا�دارة
وه�:: ��ا�� ا���ارث وه�و�دارة ��ا�� ا���ارث و�دارة

إ���ً����ا�����ادو��ما�ز����������ا��ى

ا����� ا������: ا����� ا�دارة

���ا�����اد��وا���ا��ا�ز����������ا��ي

ا����� ا������: ا����� ا�دارة

���ودةا�������تو������وا�����ادا�ز����������ا��ي

ا��ا�� ا����و��: ا����� ا�دارة

ا�ز�����ا���ا����������ا��ي
����ا��������وا����ح

ا����� ا������: ا����� ا�دارة

��و���و������وا���������ز��ا���������ا��ي

ا���دس ا������: ا����� ا�دارة
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وا�ز��تا���ارثإدارة 17

����ارث ا������ ����ارثا�دارة ا������ ا�دارة

إ��رات إآ���ف
ا���ار

ا����� ا����ط إ����دة

ا���ار إ���اء
���� ا��� أو

ا�����اد
وا������

إدارة
���درة

��د إدارة
ا����

إدارة
�����

ا���ر��

ا���ر�� ا���ر��أ���ء ���

ا���ر�� ���

���

�

وا�ز��تا���ارثإدارة 18

ا���ر�ـ� ��� ��

ا���ر�� ��� �� �����

و����� ا������ ا������ �����

���ر ا�آ�� ����آ� ��ا�� إ��اد

وا���اء ������ ���ط �����

ا���اء ������ ��� إ��اد

������ �����ت ��آ� �����

ا���� ��ا�� ���ر(����� ا�آ�� )ا���آ�

إآ���ف
إ��رات
ا���ار

ا�����اد
وا������
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ا���ر�� ��� ا���ر���� ��� ا������––�� ا����������� �����

وا�ز��تا���ارثإدارة 19

أ��اع ����� ه� ا���ارث �دارة ا������ ����� �� ا�و�� ا������ �����
ا���� ��� وه� وا���ارث ا���ارئ �� ����� ا��� :ا�����ا������

ا������١. ���� �����

ا����ن٢. ���� �����

.٣�������� �����

ا������ أ��اع ����� ���� ا����� ا����

وا�ز��تا���ارثإدارة 20

ا������ ا������أ��اع أ��اع
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وا�ز��تا���ارثإدارة 21

ا���ر�ـ� أ���ء

ا������ �����م ا����ا��� �����دة ا���ارث أ���ء �����ت ����

ا����ا���• ا������ت ا���اء( ���دة ا����ذ، ...)ا���ء،
ا������ت• ��� وا���اف ا������ا�������
ا����م• ��� إدارة
ا���م• و���� �� ا���ا��

ا���ار إ���اء
���� ا��� أو

وا�ز��تا���ارثإدارة 22

وا�ز��ت ا���ارث وا�ز��تإدارة ا���ارث إدارة

: ا����� �� ا������ ���

ا����• ������ ا������� ا����ط ���
ا�������إ��دة• ا���ه��
������ر��• ا����� ا����
ا����ا��• ا���� �����
ا������• �� ا�����دة
ا��روس• ����� ا���ر�� �� ����� ور�� آ����

ا������دة

ا���ر�� ��� ��

ا����� ا����ط إ����دة

إدارة
�����
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وا�ز��تا���ارثإدارة 23

ا���ض ا���ض����ى ����ى

وا�������ت٥ وا�ز��تا���ا��� ا���ارث �دارة ا��و���

وا�ز��تا���ارثإدارة 24

ا��و��� ا��و���ا�������ت ا�������ت

���ت �� ���� و����� ا������� ا���ب
ا�������ت و����� ا������ �� ا��ف

��م ���� �� ���� و����ن رو��ا ���آ�

������� ����� ا��� ا���اث أه� �� ��� �� ذآ��� آ��
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وا�ز��تا���ارثإدارة 25

وا�ز��ت ا���ارث وا�ز��تإدارة ا���ارث إدارة

ا��ار��ا���ر�����������ا���وا���ارثوا����ركا���وب�����
:و����ا���ارثا���ءا��������ا���������دو���و���ه�اتا������ت

ا�����ة١. ا��� ه��� )أ����(����ق

ا������»ه����«ا������٢. �� ����

إ�� ا�������ت ه�� ���� ���
ا������١. �� ���� ا���م ا���ر و��
وا������ت٢. ا���ارث �دارة �����ه� ا������� ا����� ا������� ا������وآ���

وا�ز��تا���ارثإدارة 26

وا�ز��ت ا���ارث وا�ز��تإدارة ا���ارث إدارة

ا�����ة ا��� ه��� »أ����«����ق
ا�������ا����ن��������أ����������

��������تا����������ضوا������ت
ا�����ا�������و����ا���ارثو��ا�������
:وه�����ارث��������

ا���ء١.

ا������٢.

ا�����٣.

ا���اء٤.

ا����٥.
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وا�ز��تا���ارثإدارة 27

وا�ز��ت ا���ارث وا�ز��تإدارة ا���ارث إدارة

وا�ز��تا���ارثإدارة 28

ا���ض ا���ض����ى ����ى

���ا�����4 ا���� ������ وا���ارث ا���ارئ إدارة ��آ�

وا�ز��تا���ارثإدارة 28

ا���ض ا���ض����ى ����ى

���ا�����4 ا���� ������ وا���ارث ا���ارئ إدارة ��آ�

وا�ز��تا���ارثإدارة 29

وا�ز��ت ا���ارث وا�ز��تإدارة ا���ارث إدارة

ا�����ا�����������ا����ا������������������

.ا��ز��وا�������تا�������������و������وا���ارث����ارئ��آ�إ���ء��١.

������ل�����نر�������ووا���ارثا���ارئ���آ�ا�����تو��ة�������٢.
٦٩٥١١١١ا�������ا�������ار���وا������راتا�����ت

�������آ���و���أ���ص٣�����و����ة�������ا�����ا����ع��ا������٣.
.���دا���و���فا�����ا����ع��ى

������ل��آ�ر�������و��ا�����و�������ر��دا�����ا��������ا������٤.
.وا����ا��������������اتا�����وا�������تا�����ت

و��سا����ا���لا�����ذاتا���ىا�������ا������ت������ا������٥.
ا���ود

ا���ءو���ا���اءأ��آ�وا��������ط���������ورشإ��اء��٦.

و����و���،و����أ���ءو،و�������ا���ث������������و����٧.
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وا�ز��تا���ارثإدارة 30

ا���غ ���� ا���غ���� ���� ����

وا���ارث ا���ارئ ���ت �� ا�����ت ���� ����

ه� آ�� ���ا����� ا���� ����� �� ا���غ ���� ���� و�� ������:

وا�ز��تا���ارثإدارة 31
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وا�ز��تا���ارثإدارة 32

وا������٦ ا������ت

وا�ز��تا���ارثإدارة 33

ا������تا������ت

:�����������وا�رواحا�������ت���������ظإ��������ا�����

وا���ارث����ارئ��اآ�������ا���ا������ت��وا���ارث����ارئ��اآ�إ���ء١.

وا���ارثا���ارئ���ل��دآ��راةوآ����������،�����ر��سد���م،٢.

وا���ارثا���ارئ���ل��ا���رج��ا�����ثا����ار٣.

����ارئ ��آ� إ���ء �� ���ا����� ا���� ����� اآ������ ا��� ا����ة ��� و���ء
وا�������ت ا��� و�� �� ا����ه�� ����� ا����اده� ���ي ا������ ��ن وا���ارث

ا����د�� ��������ت وا���ارث ا���ارئ ���اآ� ا��ز��



التنظيم اإلداري والفني لقطاع 
السالمة في جامعة الملك سعود 

إعداد
المحاضر / عبدالعزيز بن صالح الحميدان 

مستشار معالي مدير الجامعة 
والمشرف على االدارة العامة للسالمة واألمن الجامعي



88

مستجدات في قضايا السالمة في مؤسسات التعليم العالي

�������� �����
���������� ���� ����� ������ ����� ������ ������

�������� ������������ ������ ������ �
)����� ������� ������ � ������ ����� � �������(

������� �����
�����������/�/��� �����������/�/���

����������� �������� ������
����������� ���� ����� � ������ ����� ����� ������

������������������������ ��� ��
������ ���� ���� ������

������ ����� ������ ������ ������ ��� ������
���� ���� �����

�������� ������ �����
������ ����� ������ ������ ������
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������ �����
هـ١٤٠٣/٣/١٣���ر��٧١٨٧٩ر��ا�داريا���ارا���������������أ��ر
������ت���و���ًءوا�����ا�������ر����إدارةإ���ء��را������������

ا������ وا��� ������ ا����� ا�دارة

������ت���و���ًءوا�����ا�������ر����إدارةإ���ء��را������������
����إدارة�����ءهـ١٤٠٤/٠٣/٢٢���ر��٢٩٨٨ر��ا�داريا���ار��را�����
ا�دارةو���������ةا������ةوا�����ت�������ا�����ا�دارة��م����������
.ا������وا���������ا�����

������
�������� ��������� ������� ����� ������ ����� ���� � ������.

�������
�������� �������� ������� ����� ������ ������ ������ ����� ������ ������ ����� ��� ��� �����

������� ������� ��� �� ������ ����� ������� ����� ������������ ���� ����� �� �������� ������
������� ���� �����.

ا������ وا��� ������ ا����� ا�دارة

������� ���� �����.

������

�� ������ ����� ������ ������ ������ ��� :

�-������������ ����� � ��������� ������ ������ ���� ���� ���.

�-������ ����� ��� � ����� ������ ����.

��-���� ���� ��������� ������� ������ ����.
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������ ����
:ا������ا����ما������وا���������ا�����ا�دارة�����

و��������ا���ادث���������ا������وا������������ا���وا����������ت��������١.
.أ��اره�ا�����لو����ا����ع���و��������

��إ���������آ�����اءا�������������������ا���وا���اثا�����ت��ا�����������٢.
.��������������ا�دارة��ا���������أو��������ا��������

ا������ وا��� ������ ا����� ا�دارة

.��������������ا�دارة��ا���������أو��������ا��������

وا�������وا���ر���ا��ا����ه���ت���وا������ا�������ا������و���رج��ا��������ا��٣.
�������.

�����إ��ا���د��ا����اتوإ��ار��ا���������ا�������ا������إ��ا����ل���ر�����ر٤.
.وا���ا�������ورو����د���ا������������

.�����ا���ا���وإ���ما�������ا������دا��ا������وا������تا���آ�تو��������ل�����٥.

ا����رات��آ����و���فا���ا��و�����وا���ر��ا��ا���ا����رات����������ف٦.
.ا���ور��ا�������ت���وا����رةا�������ا���ا��تو�����

ذا�����������و�����ا�ر����ار���ا���������������وا���ا��ا��������و��ت���.٧
.وا���زاتا����تأ��م

و����ع����ثا�������ا������������بو������ا���������������وا������������م����ح.٨
��رجا�����وا����تا��������ت��ذا����وا������ا���������ا��ا��وا��������

.ا������

ا������ وا��� ������ ا����� ا�دارة

������ ����

.ا������

ا������أه�اف�������ا���������������ا����������ا�������ا�����ت������������.٩
��������ا������ا����ة����������اءوا�����ا����������و���و��وا�������ا������

.ا�������

دا��ا�����ذات������تا������وا����لا�دارة����������ا��زما���ر�������ل���م.١٠
.وا���ر��ا������������و��ر���ا������

.ا������دا��ا�ر���طذاتا����ت��و�������وا���ا���������ل��������ا������.١١
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ا������ وا��� ������ ا����� ا�دارة
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������� �������� ������ ������� ����� :-

�–���� ����-������ ���
�–������ ����-�������� ���� �������� ���
�-�������� ������ ����-�������� ���� ���

�-��������� ������ ������� ������� ���
�������� �������

ا������ وا��� ������ ا����� ا�دارة

�������� �������
�-������ �������� �������� ����� ����� ������ ����
�-������ ������ ��������� ������ ������ ����� ������ ����
�–�������� ������� ����� ��������� �������� ���� ����� ������ ����–������ ���
�-�������� ��� ����� ������ ����
�–������� ���� ����� ������ ����
�-������ ����� ������ ����
�–��������� ����� ���� ����� ������ ����
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ا������ وا��� ������ ا����� ا�دارة

���� ��� ����

.���������� ���� �� ������� ����� ������ ���� ����� ��������� ������� ����� ����.

.��������� �������� �������� ��������� ������� ����� ����� �����.

.�������� ����� ������� ����� ����� ������� ������ ������� ����� �� �����.

.��������� �������� ���������� ������� �������� ���� �� ������� ����� ������� ����.

ا������ وا��� ������ ا����� ا�دارة

.��������� �������� ���������� ������� �������� ���� �� ������� ����� ������� ����.

.������� ���� �� ������ ������� ����� ��������� ������� ���� �� ���� �������� �������� ����.

.�������� ������ ����� ������ ������� ��������.

.��������� ��������� �� ���� ���� ���� ������������� ���� ������ ��.

.�������� ������� ���� ���.

.�������� ������� �� ������ ����� ���.

ا��� أ��ر ������

ا������ وا��� ������ ا����� ا�دارة
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������ ��� ����

.������� ������� ������ ����� ����� ����.

.�������� ����� �� �������� ������ ����� ����� �� �����.

.������� ����� ����� �� �����.

.��������� ������ ������ ���� �� ������ �������.

ا������ وا��� ������ ا����� ا�دارة

.��������� ������ ������ ���� �� ������ �������.

.������� ������� ������ ������� ���.

.�������� ������� �� ������ ��� ���.

.������� ���� ��� ������� ������ ������ ����.

ا����� أ��ر ������

ا������ وا��� ������ ا����� ا�دارة



95

������ ��� ����

.��������� ������� �� ������� ������ ��������� ���� ������ ���� ����.

.������ ��� ������������� ���� ������ ��������.

.������� ������� ����� ��� ����� ��� ����.

.��������� ���� ����� �����������.

ا������ وا��� ������ ا����� ا�دارة

.��������� ���� ����� �����������.

.��������� �������� ����� ����.

.����� ���� ��� ��� �������� ���� ������ ���� ����.

.��������� ������ ������� ���� ���.

.��������� ������� �� �������� ����� ���.

ا���ور�� ا�����

ا������ وا��� ������ ا����� ا�دارة
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�������� ���� �������� ��� ����

.��������� ������� ����������� ��������� ������ ���� ������� ������� ����.

.��������� ����� �������� ������ ����� ������� ����.

ا������ وا��� ������ ا����� ا�دارة

.��������� ����� �������� ������ ����� ������� ����.

.������� �������� ������ ������� �����.

ا������ات ��ا���

ا������ وا��� ������ ا����� ا�دارة
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�������� ���� ��� ����

.����� ������ ����� ����� ������.

.���������� ������� ���� ����� ���� ����� �� ������� ������� ����� �����.

.���������� ������� ���� ����� ����� �� �������� ����� ������� ������ ������� ������� ��� �����.

.������ �������� �� ������� ���� ����� ������ �����.

ا������ وا��� ������ ا����� ا�دارة

.������ �������� �� ������� ���� ����� ������ �����.

.���������� �� ����� ���� ������ �������� ������� ���� �����.

.�������� ����� ����� ������ ���� �� �� ���� ������ �������� ���� �����.

.������ ����� ��� ����� ����.

.�������� �������� ������� ����� �� �������� ������ ������ ���� �� ������� ������ ���������� ����
������ ���� ���� ����� �������� ������� .

.�������� ������ ������� �������� ����� ����� ����� �����.

�������� ������ ��� ����

.������� ������� ������� ����� �����.

.�������� �������� ����� ������.

.������� ������ ���� ������� ��� ����.

.��� �������� ������ ������� ������ ������� ��� ����������������� ���� ����� ������ ������� �����

ا������ وا��� ������ ا����� ا�دارة

.��� �������� ������ ������� ������ ������� ��� ����������������� ���� ����� ������ ������� �����
���������.

.������� ������ ��������� ������� �� ������� ������� ����� �����.

.���������� ������ �� ��������� �� ������ ��������� ���� �����.

.�������� ������ �� �������� ������� ���� �� ������� �������� ����� ���� ����.

.�������� ������� ������ ������ ����� ������ ����� ������� ����� ����.
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��������� ������ ������� ������� ��� ����

.������� ����� ������ ������ ����.

.�������� ������ �� �������� ������ ����� ����� ��� ����.

.����� ������ �� �������� ����� �����.

ا������ وا��� ������ ا����� ا�دارة

.����� ������ �� �������� ����� �����.

.������� ��������� ����� ��� ���� .

.�������� ������ �� ��������� ������ ���������� ������� ��� ������ ���� �����.

.�������� ������ ����� ����.

.������� ��� ���� ������� ������ ����� �������� ������ ����� ��� ����� �����.

ا������ وا��� ������ ا����� ا�دارة

�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������

�����������������

���� ������������ ������� ��� ��������

ا������ وا��� ������ ا����� ا�دارة

���� ������������ ������� ��� ��������
������ ������������ ��� ��� ��������
������ ����������� ���� ��� ��������
������ ��������� �������

������ ������������ ������ �������� ������ ������ ��� ��������
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ا������ وا��� ������ ا����� ا�دارة

������ ����� ������ ������ ������ ����� ��� ����� ������.
������ ������ ������� ������ ���� ����� ������ ������� ���� ����� ������.
������� ������ ���� ������ ����� ������ �� ������ ����� ��� �����.
������� ����� ������ ������� ���� ����� �����)������ ����.(
������� ������ ���� ����� .
���� ���� �� ������� ������� ������� ����� � ����� ��������� ��������� ������ �������.

ا����ا����� ا�ه�اف ������

����������� ������ ������ ������ ������

ا������ وا��� ������ ا����� ا�دارة

���� ���� �� ������� ������� ������� ����� � ����� ��������� ��������� ������ �������.
������ ��� ����� ������� ����� �������� ���� .
����� ������������ ������ ����� �����–������� ������� .
��������� ����� ������� ������� ���� .
�������� ���� ����� �� ����.
������ ������ �������� ����.
������� ����� ���� �����.
������ ���� ���.
������� ������ ����� ��� ������ ����� ������.



100

مستجدات في قضايا السالمة في مؤسسات التعليم العالي

������ ������ ������ ��� ����������� ��� �� ���� ������ ����
�������� ������ .
�������� ������ ����� .
��������� ������� ���� .

������ ����� ������ ������ ������ ����� ��� ����� ������.

ا������ وا��� ������ ا����� ا����ا�����ا�دارة ا�ه�اف ������

�������� ����.
������� �����.
������ �������� ������ ����� ������� ������ ���� ������� ������.
������ ������ ������� ����� ������ ����  .

������ ������ ������� ������ ���� ����� ������ ������� ���� ����� ������.

•������ ������ ��� ������ ����� ���� ����.

������� ������ ���� ������ ����� ������ �� ������ ����� ��� ����� ��� �����.

������� � ������� ���� ����� ���������������� ������������698����

•������ ����� ���� �����

ا������ وا��� ������ ا����� ا����ا�����ا�دارة ا�ه�اف ������

� ����� �������� ����� ���� ��� ������� ������ ���� ����� ������ ������ ������ ����� �����
����� ��� �������� ���� ������
����� ��� �������� ������� ������
������� ���� �����

������ ����� ����� �� ����� ������� ���
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������� ���� ������ ������� ���� ������ �����)������ ����.(
o���� �� �������� ������� ����� ����� �� ������ �� ����� ��� ����� ����������� ���� �� �������

������ ����� ������ ����� ����� ��������� ��������–�� �� ����� ������� ������ ���� �� ���
������ ����� ����� ����� ������ ����� ������ ���.

������� ������ ���� ����� .

ا������ وا��� ������ ا����� ا����ا�����ا�دارة ا�ه�اف ������

������� ������ ���� ����� .
o����� ���� ����� ������ ������ ��� ���� ��� ��� ���� ���� �� ��� �������� ������� ����� ����

������ ���� � ����� ������� ����� ���� .

o����� ������ ����� ������ ����� ���� ���� ������� ������ ������� �� ������ ����� �� ����� ����
����� ���� �����

�������������������������������������������������������������������������.
����������������������������������.

����������������������������������������������.

o���������������������������������������������.

o���������)I-PAD(�����������������������������������������������������������
������WI-FI.

o���������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������.������������
��������������������.

ا������ وا��� ������ ا����� ا����ا�����ا�دارة ا�ه�اف ������

��������������������.

o�������������������������������������������������������������.

o���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������.

o�������������������������������������������������.

o�������������������������������������������������.

o����������������������������������������������.
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������ ��� ����� ������� ����� �������� ���� .

•������� ������ ������ ������� ��� ���� ����� �� ������ ������ ������� ���� ��� ������� ������ �����
�������� ������ ���� �������� �������� ������� ������� ������ ������� ����� ����� ������ ���������

�������� ����� ����.
•�������� ����� ���� ������� ����� ������ ������ ����� ��� �������
•��������� ������ ��� ���� ������ ������� ������� ������� ��� �������.
•�������� ������ ��� ��� �� ���� �������� �������� �����

ا������ وا��� ������ ا����� ا����ا�����ا�دارة ا�ه�اف ������

��������� ����� ������� ������� ���� .
•���� ����� �� ���� ��� ����� ������� ������� ��� ����� ������� �������.
•������ ���� ��� ���� � ���� ����� �� ������� �������
•������ ����� ������ ������� ���� ���� ��� �������.
•�������� ������ ������ ����� ���� ������� ��� ������ ���� ���.

������ ������ ����� ����� �����–������� ������� .
•�������� ������� �������� ������ ��������� ������� ������� ����� � ������ ����� ����� ����� �� ������

•�������� ������ ��� ��� �� ���� �������� �������� �����

������ ������ �������� ����.
•������� ����� ������� ����� ������� ����� ����� �� ������ ������ ����.

����� ������ ������ ������ ����� ����.
•��������� ����� �� �������� ������� ������ ������ �������� ������ ������ ������ ����.
•�������� ����� ������ ����� � ������ ���� �� �������.

ا������ وا��� ������ ا����� ا����ا�����ا�دارة ا�ه�اف ������

������ ����� ��������.
•������ ����� ������ �������� ��� ������� ��������� ����� ���� ����.

������� ����� ���� �����.
•������ ����� ����� ������ ������ ���� ����� ���� ��������������� �������.
•������� ������ ������ ������ ���� �����.
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ا������ وا��� ������ ا����� ا�دارة

�����ت ا������� ا��را��ت ���آ� ا����� ��ا�� �����–د���
�����ت ا����� وا��را��ت ا����م ا����-أ���م

ا������ وا��� ������ ا����� ا�دارة
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ا����� إر��دات ���ات

ا������ وا��� ������ ا����� ا�دارة

������� ������� ������ ������ ���
�������� ������� �����

������� ������� ������ ������ ���
�������ت ا����� وا��را��ت ا����م ا����أ���م

������� ������ ������ ���
������

������ ا������ ا����آ���

ا������ وا��� ������ ا����� ا�دارة

������ ������ ���
������ �������

������ ا������� آ���
ا����ن

������ ������ ���
������ �������
ا������� ا��را��ت

ا����ض ��ق �������ت
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ا������ ا�����

ا������ ا���دة ���م ���وع د���

ا������ وا��� ������ ا����� ا�دارة

�������� ا������ ���� ����� ا������د��� ������� ����� ���م

ا������ وا��� ������ ا����� ا�دارة
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ا������ وا��� ������ ا����� ا�دارة

���������� ����������
������ ���

����� ������ ������
������� ����� ������ ������ ������

������ ����� ����

���� ������
������ ��������-�����-

������� :����1433��

����������� ��������� ���� ����

������ ��������� ���
043103FP01������ ������� ������ ����� ����

ا������ وا��� ������ ا����� ا�دارة

043103FP01������ ������� ������ ����� ����
043103FP02������ ������ ��� ����
043103FP03������ ����� ����� ����
043103FP04���� ���� �����
043103FP05������ �������
043103FP06������ ������ ���� �����
043103FP07������� ����� ��� �����
043103FP08�������� ���������� ������ �������� ������
043103FP09������� ������ ������ ������ ����� �����
043103FP10������ ������ ������ �������
043103FP11���� �����/������� ������ ���� �������
043103FP12������� ������ ������ ������ �������� ������ ����
043103FP13����� ����� �� �����
043103FP14����� �� ������ ������� ������ �����
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����� ������ ������
������� ����� ������ ������ ������

������ ����� ����

���� ������������ ���

ا���ارئ��1433����: ������� أ��اب ��� ا������
043103FP07

���������� ����������
������ ���

ا���������م ا���ارئر�� ���ج ا�����ــــ�ت����
١

ا���ارئ أ��اب ��� ا������
)ا���م )ا���ر��(      )ا�����(  ا���(         :وأ���

ا������ وا��� ������ ا����� ا�دارة

������ ��� ����  /
/������

������ ������ ��� ���� ������
������� ���� � ������

�� �����������������  /
/������

ا����� ا�����.............................................: ���� ا�����.............................................: ���ف ........................................................: أ�����

...............................................: ا����ـ��................................................: ا����ـ��.............................................: ا����ـ��

و��ة ا�����...................................�����ت/ ر��� ��� ر���
...............................................: ا����ـ��.............................................: ا����ـ��

١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠

����� ������ ������
������� ����� ������ ������ ������

������ ����� ����

���� ������������ ���

������� :����1433��������� و��ر�� ا����� �����ت ��ز�� ��ا��
043103FP09

���������� ����������
������ ���

���������ا�� و��ر�� ا����� �����ت ��ز��
ا������ا��ـــــ��ـــ�ا��ورا���� ��ر�ــ�ا���ـــ���ع

ا������
��ر�ــ�
�ـ���ــ��ـ����ا�����ء �ـ��

ا����
١

ا������ وا��� ������ ا����� ا�دارة

������ ��� ����  /
/������

������ ������ ��� ���� ������
������� ���� � ������

  /
/������

ا����� ا�����.............................................: ���� ا�����.............................................: ���ف ........................................................: أ�����

...............................................: ا����ـ��................................................: ا����ـ��.............................................: ا����ـ��

و��ة ا�����...................................�����ت/ ر��� ��� ر���
...............................................: ا����ـ��.............................................: ا����ـ��

١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
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����� ������ ������
������� ����� ������ ������ ������

������ ����� ����

���� ������������ ���

وا����ل��1433����: ������� ا����� ��وط ������ت ���� �����
043103FP11

أو ا������� ��ع
ا����

��كا���������� �� ا������
ا�������

ا���� ا���ذ���� �� ا��ي ا���اء

ا�������ا���� إزا�� أو ا���� إ��اء ��� :ا������
...........................................................................................................

���� �����
وا����ل ا����� ��وط ������ت

���������� ����������
������ ���

ا������ وا��� ������ ا����� ا�دارة

...........................................................................................................

إ��- ا�����ع إ����
............................................................................................................

������ع- ا������� . ا����
.............................................................................................................

ا�������- إزا�� ��
.............................................................................................................

-��� ا������ ا����إ��غ .و��د

...............................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

������ ��� ����  /
/������

������ ������ ��� ���� ������
������� ���� � ������

  /
/������

ا����� ا�����.............................................: ���� ا�����.............................................: ���ف ........................................................: أ�����

...............................................: ا����ـ��................................................: ا����ـ��.............................................: ا����ـ��

و��ة ا�����...................................�����ت/ ر��� ��� ر���
...............................................: ا����ـ��.............................................: ا����ـ��
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ا������ وا��� ������ ا����� ا�دارة

ا������ وا��� ������ ا����� ا�دارة

.�������������������������������������������������������������
�������������������������������������.

.������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������

��������.

��������

��������������������������������������������������������
��������.

.��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�����.





ورقة عمل بعنوان :

التدريب المستمر في قطاع 
السالمة واألمن الجامعي

المقدمة ضمن :
اللقاء العلمي األول لمسؤولي السالمة في الجامعات السعودية

المنعقد في :
مقر وزارة التعليم العالي

خالل الفترة من 6 - 7 محرم 1434هـ

إعداد :

عبدان بن أحمد العبدان
مستشار إداري ومدير عام التطوير اإلداري
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مقدمة :

تاأت���ي اأهمية التدريب امل�صتمر مل�ص���وؤويل ال�صالمة ورجال الأم���ن يف اجلامعات ال�صعودية 
كاأح���د اخلي���ارات ال�صرتاتيجية التي ل غن���ى عنها نظرًا لأهميته���ا البالغة يف احلفاظ على 
بيئة اآمنة ومطمئنة للطالب والطالبات داخل املوؤ�ص�صات واملباين الرتبوية ب�صكل عام واملدن 

واملرافق اجلامعية ب�صكل خا�ش .

كما تاأتي اأهمية التدريب امل�صتمر يف توفري كافة املعلومات وامل�صتجدات يف الأمن وال�صالمة 
بحيث ل يفارق رجل الأمن اجلامعي احل�ش الأمني طيلة فرتة عمله يف حرا�صة الأمن والتاأكد 

من توافر ال�صالمة املهنية يف حميط عمله .

وم���ن هذا املنطل���ق تاأتي ه���ذه الورقة لت�صليط بع����ش ال�صوء يف ه���ذا اجلانب من خالل 
جانبني هما :

• تتح���دث ع���ن اأهمية التدري���ب امل�صتمر لهذه الفئ���ة من العاملني  اجلان��ب الأول :	
وامل�صوؤولني وامل�صرفني .

•  تتحدث عن نتائج بحث ميداين على �صريحة من رجال الأمن يف  اجلانب الثاين :	
املي���دان يف عدد من موؤ�ص�صات التعليم الع���ايل باعتبارهم �صريحة متثل رجال الأمن 

العاملني يف كافة املوؤ�ص�صات واجلامعات ال�صعودية .
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أواًل - أهمية التدريب المستمر :

يعت���رب التدري���ب امل�صتم���ر اأ�صا�ص���ًا مهما ل���كل العامل���ني يف القطاع���ات احلكومية وغري 
احلكومية، فهو ال�صمانة – بعد اهلل - يف حت�صني الأداء وتطوير القدرات وجتاذب اخلربات 
العملي���ة .  وقد اأكد الدين الإ�صالم���ي على �صرورة التعليم والتدريب امل�صتمر يف حياة الب�صر 
ملواجه���ة حتديات الزمان ، كم���ا حث القراآن الكرمي على اأهمية ذل���ك يف موا�صع كثرية من 
الآيات الكرميات التي تدل على هذا املعنى منها على �صبيل املثال ل احل�صر قوله عز وجل: 
» اإمن���ا يخ�ص���ى اهلَل من عب���اده العلماء » وكذلك : » وما اأوتيتم من العل���م اإل قليال »  ويف اآية 

اأخرى » وقل ربي زدين علما« ويف مو�صع اآخر: » وفوق كل ذي علم عليم« .
كم���ا اأ�صارت اإىل ذلك ال�صنة النبوي���ة املطهرة يف موا�صع خمتلفة :  وقد ورد عن الر�صول 
�صل���ى اهلل علي���ه و�صلم عدة اأحاديث حتاكي هذا املعن���ى منها قوله : » اطلبوا العلم من املهد 
اإىل  اللحد » وقوله : » طلب العلم فري�صة على كل م�صلم م�صلمة » وكذلك : » من �صلك طريقًا 
يلتم����ش ب���ه علمًا �صهل اهلل له ب���ه طريقا اإىل اجلنة »  وكل ه���ذه الأحاديث احلاثة على طلب 
العل���م غري حمدودة بزمان اأو م���كان ، مما يدل على �صرورة ا�صتمراري���ة التعليم والتدريب 

باعتبارها �صمان ل�صتمرارية القيادة والتقدم لل�صعوب .
اإن تدري���ب العن�ص���ر الب�صري له مكانة مهم���ة باعتباره اأحد اأهم رواف���د املوارد الب�صرية 
الت���ي ت�صع���ى اإىل حتقيق التنمية والتق���دم باعتبارها اإحدى املقايي����ش الأ�صا�صية التي تقا�ش 
به���ا تقدم الأمم ، كما اأن الدول���ة تر�صد مبالغ �صنوية �صخم���ة يف ميزانيتها لدعم التدريب 
والتاأهي���ل ، وياأتي ذل���ك متزامنًا مع التغ���ريات التقنية املت�صارعة لتجن���ب الهدر يف الإنفاق 
وقيا����ش ما يتحقق من���ه من عائد من اأجل تاأهيل تلك املوارد بحيث يقلل من الفجوة القائمة 

بني خمرجات التعليم واحتياجات العمل يف املوؤ�ص�صات واجلامعات ال�صعودية .  
اإن التدريب امل�صتمر مل�صوؤويل الأمن وال�صالمة يف املوؤ�ص�صات الرتبوية واجلامعية ميكن اأن 

يحقق فوائد كثرية لعل من بينها :

رفع م�صتوى الأداء على راأ�ش العمل . 1 .
ارتفاع معدلت الأداء وحجم الجناز من قبل حرا�ش الأمن . 2 .
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زيادة م�صتوى الر�صا الوظيفي والنتماء للمنظمة من قبل العاملني . 3 .
انخفا�ش معدلت احلوادث الأمنية وال�صحية . 4 .

زيادة الن�صباط وانخفا�ش معدلت الغياب . 5 .
زيادة درجة التعاون بني املوظفني ورجال الأمن . 6 .

حت�صني اخلدمات التي تقدمها املنظمة للزوار واملراجعني . 7 .
امل�صاهمة يف احلفاظ على املمتلكات العامة . 8 .

التحديات امل�ستقبلية للعاملن يف قطاع الأمن وال�سامة
هن���اك العديد م���ن التحديات امل�صتقبلية التي تواجه العامل���ني يف قطاع الأمن وال�صالمة 

لعل من اأبرزها :
�صعف التنظيمات املتعلقة بتوطني الوظائف يف قطاع الأمن وال�صالمة . 1 .

تدين رواتب العاملني يف قطاع احلرا�صات الأمنية . 2 .
�صعف التدريب املهني وامليداين . 3 .

�صعف التن�صيق مع اجلهات الأمنية الر�صمية . 4 .
�صعف التدريب الذي تقوم به اجلهات الأمنية حلرا�ش الأمن . 5 .

ال���دوران ال�صري���ع لوظائف الأمن الن���اجت من الت�ص���رب وبالتايل فق���دان العائد من  6 .
التدريب وتناقل اخلربات .

�صعف احلوافز امل�صاحب للوظيفة كالتاأمني الطبي والعالج والبدلت وغريها . 7 .
نظرة املجتمع وامل�صوؤولني للمهنة لزالت غري اإيجابية . 8 .

افتقاد املهنية يف معايري الختيار حلرا�ش الأمن . 9 .

ثانيًا – بحث ميداني لشريحة من رجال األمن العاملين في مؤسسات 
التعليم العالي :

ق���ام املعد باإع���داد وت�صميم ا�صتبانة على رج���ال الأمن العاملني يف ع���دد من موؤ�ص�صات 
التعلي���م العايل باعتبار هوؤلء ميثلون �صريحة ميكن القيا�ش عليها لرجال الأمن العاملني يف 

كافة املوؤ�ص�صات الرتبوية واجلامعات ال�صعودية .
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وقد تكونت ال�صتبانة من ) 24 ( �صوؤاًل ق�صمت معلوماتها اإىل ق�صمني هما :
• ( �صوؤاًل تتعلق باجلان���ب املهني الأ�صا�صي لعمل  الق��س���م الأول :  مك���ون من ) 17	
رج���ال الأم���ن وحاجاتهم يف التدريب على ) 17 ( مهم���ة اأ�صا�صية يف عملهم كرجال 

اأمن وم�صرفات اأمن .
• ( اأ�صئل���ة تتعلق باجلانب الإداري والعالقات العامة  الق�سم الثاين : مك���ون من ) 7	
الت���ي ميار�صها رج���ال وم�صرفات الأمن يف عملهم اليوم مث���ل ال�صتقبالت والإر�صاد 

ومقابلة اجلمهور وغريها من الأعمال .
كما و�صع لكل �صوؤال ) 5 ( معايري تبداأ من الرقم ) 1 ( اإىل الرقم ) 5 ( ، بحيث يتدرج 
م�صت���وى الحتي���اج يف التدريب من القليل ج���دًا اإىل الحتياج العايل ج���دًا .  كما وزع ع�����دد 
) 100 ( ا�صتم���ارة ومت تعبئ���ة ) 85 ( ا�صتم���ارة منها اأي مبع���دل ) 85% ( وهي التي اأجريت 
عليه���ا نتائج الدرا�صة كعينة ع�صوائية متثل رجال الأم���ن يف املوؤ�ص�صات الرتبوية واجلامعات 

ال�صعودية.
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استمارة جمع معلومات لرجال األمن في مؤسسات التعليم العالي

اأوًل : معلومات �سخ�سية :
العمر : ال�صم :      

اآخر �صهادة علمية ح�صلت عليها :
)      ( خارج الوزارة )      ( يف الوزارة   مدة العمل بال�صنة : 

هل �صبق لك العمل يف اإحدى القطاعات الع�صكرية : )   ( ل  )   ( نعم   وملدة )  ( �صنوات

ثانيًا : الحتياجات التدريبة يف جمال الأمن :
ف�صاًل اأجب على الأ�صئلة التالية ، علمًا اأن رقم ) 5 ( هو الحتياج الأكرث ورقم ) 1 ( هو 

الحتياج الأقل

الحتياج التدريبي الأمنيم
54321

 قليلاأقلو�سطكثريعايل
جدا

اأوًل : يف اجلانب املهني: ما مدى حاجتك للتدريب يف 
املجالت التالية : 

يف جمال ال�صعافات الأولية1

يف جمال الإخالء الطبي الطارئ2

يف جمال اإطفاء احلرائق3

يف جمال الكوارث والأزمات الطارئة4

يف جمال التحقيق يف احلوادث وال�صرقات وغريها5

يف جمال حرا�صات املن�صاآت العامة واملباين6

يف جمال  املواد الكيميائية وال�صعاعية واحلارقة7

يف جمال تطوير مهارات احل�ش الأمني8
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يف جمال اإعداد وتنفيذ خطط الطوارئ9

يف جمال واملراقبة وال�صيطرة على املداخل واملخارج10

يف جمال الدفاع عن النف�ش وفك ال�صتباكات11

يف جمال كتابة التقارير الأمنية12

يف جمال التعامل مع امل�صاعد وبوابات الطوارئ13

يف جمال املنافذ والبوابات وال�صاحات14

يف جمال الدوريات الأمنية واملراقبة على املن�صاأة15

يف جمال مراقبة عمال النظافة وعقود ال�صيانة16

يف جمال حركة املرور داخل احلرم اجلامعي واملواقف17

ثانيًا : اجلانب الإداري والعاقات العامة :
ما مدى حاجتك للتدريب يف املجالت التالية :

يف جمال التعامل مع الزوار1

يف جمال ا�صتقبال املراجعني2

يف جمال التعامل مع ال�صخ�صيات والوفود3

يف جمال ال�صتقبالت الر�صمية4

يف جمال التعامل مع املعرت�صني وامل�صاغبني5

يف جمال اإدارة احل�صود يف املوؤمترات واملعار�ش6

يف جمال الت�صال مع فريق العمل )روؤ�صاء+مروؤو�صني(7

ثالثًا - نتائج ال�ستبانة :
من واقع الردود الواردة يف ال�صتمارات املعبئة فقد تبني املالحظات التالية :



118

مستجدات في قضايا السالمة في مؤسسات التعليم العالي

 اأ -  يف اجلانب املهني :
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مستجدات في قضايا السالمة في مؤسسات التعليم العالي
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مستجدات في قضايا السالمة في مؤسسات التعليم العالي
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مستجدات في قضايا السالمة في مؤسسات التعليم العالي
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مستجدات في قضايا السالمة في مؤسسات التعليم العالي

 
ب -  اجلانب الإداري والعاقات العامة :
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مستجدات في قضايا السالمة في مؤسسات التعليم العالي
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مستجدات في قضايا السالمة في مؤسسات التعليم العالي

مجموع اإلجابات حسب معلومات رجال األمن في مؤسسات التعليم العالي

اأوًل : معلومات �سخ�سية :
العمر : ال�صم :      

اآخر �صهادة علمية ح�صلت عليها :
)      ( خارج الوزارة )      ( يف الوزارة   مدة العمل بال�صنة : 

هل �صبق لك العمل يف اإحدى القطاعات الع�صكرية :  )   ( ل )   ( نعم  وملدة )    ( �صنوات

ثانيًا : الحتياجات التدريبة يف جمال الأمن :
ف�صاًل اأجب على الأ�صئلة التالية ، علمًا اأن رقم ) 5 ( هو الحتياج الأكرث ورقم ) 1 ( هو 

الحتياج الأقل

م
الحتياج التدريبي الأمني

54321

 قليلاأقلو�سطكثريعايل
جدا

اأوًل : يف اجلانب املهني :    ما مدى حاجتك للتدريب يف 
املجالت التالية : 

642637يف جمال ال�صعافات الأولية1

647618يف جمال الإخالء الطبي الطارئ2

6231117يف جمال اإطفاء احلرائق3

5271418يف جمال الكوارث والأزمات الطارئة4

5510756يف جمال التحقيق يف احلوادث وال�صرقات وغريها5

4551249يف جمال حرا�صات املن�صاآت العامة واملباين6

5296111يف جمال  املواد الكيميائية وال�صعاعية واحلارقة7

5098107يف جمال تطوير مهارات احل�ش الأمني8
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54151323يف جمال اإعداد وتنفيذ خطط الطوارئ9

4981358يف جمال واملراقبة وال�صيطرة على املداخل واملخارج10

5441364يف جمال الدفاع عن النف�ش وفك ال�صتباكات11

4232296يف جمال كتابة التقارير الأمنية12

55131247يف جمال التعامل مع امل�صاعد وبوابات الطوارئ13

4371087يف جمال املنافذ والبوابات وال�صاحات14

4511101110يف جمال الدوريات الأمنية واملراقبة على املن�صاأة15

378121011يف جمال مراقبة عمال النظافة وعقود ال�صيانة16

31913914يف جمال حركة املرور داخل احلرم اجلامعي واملواقف17

ثانيًا : اجلانب الإداري والعاقات العامة :
ما مدى حاجتك للتدريب يف املجالت التالية :

41416613يف جمال التعامل مع الزوار1

39615714يف جمال ا�صتقبال املراجعني2

4245710يف جمال التعامل مع ال�صخ�صيات والوفود3

4851468يف جمال ال�صتقبالت الر�صمية4

5081247يف جمال التعامل مع املعرت�صني وامل�صاغبني5

421312210يف جمال اإدارة احل�صود يف املوؤمترات واملعار�ش6

42128712يف جمال الت�صال مع فريق العمل )روؤ�صاء+ مروؤو�صني(7





التقويم المستمر الشتراطات 
السالمة واألمن الجامعي في 

المباني والمنشآت

إعداد 
د. عبدالرحمن بن عبداهلل الطاسان

مدير عام المشاريع
وزارة التعليم العالي
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مستجدات في قضايا السالمة في مؤسسات التعليم العالي

ا���ض ����ى

���ؤ�ت• ��� :إ����
–�����
أه���–
�������ت–

وا�����ت ا������ �� ا������ وا��� ا����� ����ا��ت ا������ ا������

What? When?

����ت–
?How������ت–

Who?
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��� وا���ت: ا����� ا����ب �� وا���اءة ا����ة ه�
ا����� ����ه�: ا����� ا��� ا������� ا���ا��� ه�

ا���ادث ���� . ا����ن

ا���ض و���ق �����
ا������ ا���������ا��تا������

وا�����تا������وا��� ا������ ��

وا�����ت ا������ �� ا������ وا��� ا����� ����ا��ت ا������ ا������ What?

ا���ادث ���� . ا����ن
إ���ل ������ ��اآ�ً� ��� ا��ي ا������ ه� ا������ ا������
ا����ر ����� ��� وا���ف ������اره�، و�����ًا ا�����،
�� اآ����� ��� �� ��� ���ء ا��ا��� ا������ ��ل ��

��� أو ���ر .��ا��

ا������ وا���ا�� ا������ آ��� ه� ا������� ا������
ا������� ������� ا�������� ������� ا��ا��� وا�������

���� ����

ا�ه���

ا���� ا���ل ا���� ا���� ا����

وا�����ت ا������ �� ا������ وا��� ا����� ����ا��ت ا������ ا������ Why?

أ��� ����

ا����دي ����
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مستجدات في قضايا السالمة في مؤسسات التعليم العالي

وا�����ت ا������ �� ا������ وا��� ا����� ����ا��ت ا������ ا������ ا�������
Who?

When?

وا�����ت ا������ �� ا������ وا��� ا����� ����ا��ت ا������ ا������ ?Howا����ت

���

��ارد
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وا�����ت ا������ �� ا������ وا��� ا����� ����ا��ت ا������ ا������ ا���� ?How������ت

ا������ ا���ا�� ��ا��
ا������� ��� ا�� وأ��ب ������ ���ن

ا������ ا����ل ������ وذ�� ا����ء ار���ب ����
ا����ء اآ���ف ا����ء���� اآ���ف ����

وا�����ت ا������ �� ا������ وا��� ا����� ����ا��ت ا������ ا������ ?Howا����ات

ا������ �����
وا���ارد ا�������ت �����

ا���ارئ �� ا������ ������ �����
ا����� ا���ا�� �� �����(ا���� ا�� �������(

وا������ ا���ر��
وا���ا��� ������� أ��� �����
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وا�����ت ا������ �� ا������ وا��� ا����� ����ا��ت ا������ ا������ ا������ �����How?

���ات• �� ���رة ا������ �����

ا�����،• ا����م، اذا ������ �����
R

is
k

A
ss

es
sm

en
t

Establish the Context

Identify Risks

Analyse Risks

Co
m

m
un

ic
at

e
an

d
Co

ns
ul

t

M
on

ito
r

an
d

Re
vi

ew ا�����،• ا����م، اذا ������ �����
و������ ���� ا����� أو

ا���ار• ا���ذ ����� ����

R
is

k
A

ss
es

sm
en

t

Evaluate Risks

Treat Risks

Accept
Risks?

Likelihood Consequences

Level of Risk

Co
m

m
un

ic
at

e
an

d
Co

ns
ul

t

M
on

ito
r

an
d

Re
vi

ew

yes

no

وا�����ت ا������ �� ا������ وا��� ا����� ����ا��ت ا������ ا������ ا������ �����How?

��ؤ�؟ ���ار ��

ا����٤

���� ��ذا
���ث؟ ان

���ار�؟ ��د آ�

���� ه��ك ه�
���؟ �������

وآ��؟

ا����ء

ا������
ا������

ا����
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وا�����ت ا������ �� ا������ وا��� ا����� ����ا��ت ا������ ا������ ا������ �����How?

ا�دوات

Fr
eq

ue
nc

y/
Li

ke
lih

oo
d/

Pr
ob

ab
ili

ty

Risk

ا�������
FREQUENCY

4 Frequent 3 Infrequent 2 Improbable 1 Highly improbable

CONSEQUENCE
Likely to occur more Likely to occur more than Unlikely to occur during Event occurs rarely, if
often than once per year once during the life of the the life of the plant (up to ever, worldwide

plant (up to 50 years) 50 years)

FREQUENCY
4 Frequent 3 Infrequent 2 Improbable 1 Highly improbable

CONSEQUENCE
Likely to occur more Likely to occur more than Unlikely to occur during Event occurs rarely, if
often than once per year once during the life of the the life of the plant (up to ever, worldwide

plant (up to 50 years) 50 years)

Consequence / Severity / Impact

Fr
eq

ue
nc

y/
Li

ke
lih

oo
d/

Pr
ob

ab
ili

ty

plant (up to 50 years) 50 years)
4 Catastrophic
Public: Fatalities possible
Personnel: Fatalities likely
Environment: Large adverse impact
Equipment: Operations severely
disrupted: some units a total loss
3 Very serious
Public: Injuries possible: major nuisance
Personnel: Serious injuries/disabilities possible
Environment: Moderate adverse impact
Equipment: Operations disrupted:
damage extensive but repairable
2 Serious
Public: Minor nuisance: no injuries
Personnel: Minor injuries likely
Environment: Minor adverse impact
Equipment: Minor damage and/or
moderate downtime
1 Minor
Public: No effects
Personnel: Minor injury possible
Environment: Contained release*
Equipment: Minimal disruption to plant
operations

Urgent High Priority

Medium Priority

Low Priority

No Action Required

* No impact to air, water, soil, treatment plant or other process units.

plant (up to 50 years) 50 years)
4 Catastrophic
Public: Fatalities possible
Personnel: Fatalities likely
Environment: Large adverse impact
Equipment: Operations severely
disrupted: some units a total loss
3 Very serious
Public: Injuries possible: major nuisance
Personnel: Serious injuries/disabilities possible
Environment: Moderate adverse impact
Equipment: Operations disrupted:
damage extensive but repairable
2 Serious
Public: Minor nuisance: no injuries
Personnel: Minor injuries likely
Environment: Minor adverse impact
Equipment: Minor damage and/or
moderate downtime
1 Minor
Public: No effects
Personnel: Minor injury possible
Environment: Contained release*
Equipment: Minimal disruption to plant
operations

Urgent High Priority

Medium Priority

Low Priority

No Action Required

* No impact to air, water, soil, treatment plant or other process units.

LIKELIHOOD
CONSEQUENCES Impossible

0
Rare

1
Unlikely

2
Moderate

3
Likely

4
Certain

5
0 - Negligible 0 0 0 0 0 0
1 - Minor 0 1 2 3 4 5
2 - Moderate 0 2 4 6 8 10
3 - Serious 0 3 6 9 12 15
4  - Major 0 4 8 12 16 20
5 - Critical 0 5 10 15 20 25

Key No
Risk

Low
Risk

Moderate
Risk

Significant
Risk

High
Risk

وا�����ت ا������ �� ا������ وا��� ا����� ����ا��ت ا������ ا������ ا������ �����How?

ا�دوات

ا���� ا������ا�� ��ا��



140

مستجدات في قضايا السالمة في مؤسسات التعليم العالي

وا�����ت ا������ �� ا������ وا��� ا����� ����ا��ت ا������ ا������ ا������ �����How?

ا�دوات

ا������

���م ا������ ��� ��ز�� ا������ ا������� ا����� ����� ��� ا����ف �����ت ���� هـ١٤٣١��ول

ا������

وا�����ت ا������ �� ا������ وا��� ا����� ����ا��ت ا������ ا������ ا������ �����How?

ا�دوات

ا������ا������
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وا��� ا������

ا����ك

وا�����ت ا������ �� ا������ وا��� ا����� ����ا��ت ا������ ا������

ا���ن �����

Culture
أو ����� �� ����اد وا������ات ا�����آ� ا���� ه�

�����
ا�����( )ا����ف

وا�����ت ا������ �� ا������ وا��� ا����� ����ا��ت ا������ ا������

ا���ن �����

ا������ت: ١ا����ة �����
�� �������� أ��� وا��� ا����ء �� ا������ وأدوات ا����� ���آ��ت �����

ا����ر �����

�����: ٢ا����ة �����: ٢ا����ة
ا������ وأدوات ا����� ���آ��ت ��ل ا���ا�� و������� ا������� �����

ا����ء ��

ا����ء��: ٣ا����ة وا����ب(����� )ا���اب
ا����� ا���� ��دات �� و����� ا����� ���آ��ت ���ر��
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وا�����ت ا������ �� ا������ وا��� ا����� ����ا��ت ا������ ا������
أ����

ا����� ����
ا������� ا���ا��ت ����

ا����� �� ا�����
ا��������� ا�����
ا���ارئ ا���ارئ���ات ���ات
ا������ ��ق

وا�����ت ا������ �� ا������ وا��� ا����� ����ا��ت ا������ ا������
أ����
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وا�����ت ا������ �� ا������ وا��� ا����� ����ا��ت ا������ ا������
أ����

وا�����ت ا������ �� ا������ وا��� ا����� ����ا��ت ا������ ا������
أ����
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وا�����ت ا������ �� ا������ وا��� ا����� ����ا��ت ا������ ا������
���� ���ط

ا����ء �����

ا����ز

ا���� آ���



الحماية األمنية للمرافق والمنشآت 
الخاصة بالطالبات

 
إعداد 

أ. عبير بنت صالح السعود
رئيسة األمن والسالمة بمراكز الطالبات بجامعة اإلمام 

محمد بن سعود اإلسالمية
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ب�سم الله الرحمن الرحيم

احلمد هلل رب العاملن وال�ساة وال�سام على �سيد املر�سلن نبينا وحبيبنا قدوتنا 
وقائدنا حممد بن عبداهلل وعلى اآله و�سحبه اأجمعن . 

الذود عن  وتت�صافر جهودنا يف  تلتحم �صفوفنا  وبكل فخر،  الوطن احلبيب  لأجل هذا 
اأر�صه الغالية، لأننا درع هذا الوطن الغايل ن�صعى حلماية املن�صاآت واملرافق .

  احلماية الأمنية للمرافق واملن�صاأت اخلا�صة بالطالبات، تتطلب عملية حماية وتاأمني 
للتاأمني من خالل  املبذولة  والإجراءات  اجلهود  وتعزيز  تقوية   ، احليوية  واملرافق  املن�صاأة 
احلفاظ على التدابري الأمنية املو�صوعة ، واملطبقة على جميع م�صتويات من�صوبات الأمن 
وال�صالمة، ويتمثل ذلك بحماية وتاأمني جميع املن�صاآت واملرافق �صمن نطاق م�صوؤولية الآمن 
ويتم ذلك من خالل الر�صد واملراقبة الأمنية. و�صمان اأمن املن�صاأة التعليمية اأثناء الدخول 
واخلرج واجلولت الأمنية ومراقبة ال�صبكات الإلكرتونية اإن وجدت واإعداد الإ�صرتاتيجيات 

واخلطط الأمنية والعمليات الالزمة للتاأمني واحلماية وتطبيق الأنظمة والقوانني.
اإن تاأمني املن�صاآت يعتمد على اأ�ص�ش وقواعد عديدة منها ما هو ثابت ومنها ما هو متغري 
العروج  وفًقا للمتطلبات والتطورات العلمية احلديثة يف جمال الأبنية ، وذلك ما يحتاج 

اإليه.
ومن ناحية اأخرى حتتاج عملية التاأمني ب�صفة عامة وتاأمني املن�صاآت ب�صفة خا�صة اإىل 
اإجراءات لإمتامها ، تختلف هذه الإجراءات يف الظروف العادية عن الظروف غري العادية، 

كما اأن هناك من الإجراءات ما يتعلق بالأفراد.
واأخرًيا تتوقف اإجراءات تاأمني املن�صاآت على مدى كفاءة جهاز الأمن واحلرا�صة يف تنفيذ 
هذه الإجراءات ، لذا فعلى كل من يت�صدى للعمل الأمني الوقوف على اأ�ص�ش وقواعد تاأمني 

املن�صاآت وماهيتها واأخطارها وما يتبع حيالها من اإجراءات. 
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اأمن املن�ساآة 
املق�صود باأمن املن�صاأة هو  " املحافظة على �صالمة املن�صاأة وا�صتمرار م�صريتها وتقدمها 

يف بيئة اأمنة مبعنى اأن يتفرغ الكادرين الفني والإداري يف املن�صاأة لأعبائهما .

تعريف املن�ساأة واملرافق التعليمية :
هي الأر�ش واملباين وما يلحق بها من معدات واأجهزة تقدم خدمة عامة للكوادر التعليمية 
يف الدولة، �صواء وقعت يف ملكية عامة اأو خا�صة، �صواء اأدارتها اإحدى اجلهات احلكومية  اأو 
جهات خا�صة )اهلية( وهي تلك التي تقدم خدمات هامة للطالبات يوؤثر هذا الن�صاط على 

ا�صتقرار وتقدم الأحوال الجتماعية وال�صيا�صية وغري ذلك يف هذا الوطن الغايل.

تعريف الأمن :
لغة:  نقي�ش اخلوف قال تعاىل زب پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   رب �صورة قري�ش
 وق���د عرف���ه البع�ش باأن���ه �صعور واأجراء واآخ���ر باأنه املن���ع وال�صبط : املن���ع وثيق ال�صلة 
بال�صعور لأنه يهدف اإىل الإح�صا�ش بالطماأنينة وال�صبط اإجراء موجه اإىل فعل �صار باملجتمع 
كال�صبط الإداري )وذلك بوا�صطة التدابري املوجهة حلفظ النظام العام وحتول دون حدوث 

خلل اأو ا�صطراب يف �صري احلياة العامة(.
كم��ا اأن امل�سئولي��ة الأمنية ه��ي لبنة من البن��اء املتكام��ل لتحقيق احلماية 

الأمنية للمن�ساأة واملرافق التعليمية باأمر اهلل .

وتنق�سم امل�سئوليات الأمنية اإىل ثاثة اأق�سام هي :
) اإ�صرافية ، تنفيذية ،افرتا�صية (

الق�سم الأول امل�سئولية الإ�سرافية:
يتولها امل�صرف العام بالإدارة وهو الذي ت�صدر با�صمه جميع الأوامر ومن مهامه :

* اإ�صدار الأوامر والتعليمات التي حتدد اخت�صا�ش كل فرد وم�صئوليته.
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* الإ�صراف على تنفيذ الإجراءات التي حتقق الأمن 
* تكليف من يلزم بالقيام بالتفتي�ش الدوري، واجلولت الأمنية املفاجئة

* الإبالغ عن احلوادث اجل�صيمة املا�صة باأمن املن�صاأة 

الق�س��م الث��اين امل�سئولي��ة التنفيذية:  يتوله���ا رئي�ش الأمن بالوح���دة اأو املن�صاأة 
ومهامه هي :

* و�صع القواعد الأمنية التي حتقق الأمن 
* اختيار الأفراد املعاونني له وتدريبهم على اأعلى م�صتوى 

*القيام بواجبات التحري الدورية واملفاجئة
* اتخاذ اإجراءات مواجهة التج�ص�ش اإن وجدت . 

* اتخاذ اإجراءات اأمن الأفراد واملعلومات والت�صالت واملعدات
* تاأمني مناطق التدريب

* مواجهة ال�صائعات ونقل �صورة �صادقة عن املن�صاأة
* التحقيق ال�صريع فيما يقع من حوادث باملن�صاأة لرفعها اإىل امل�صتوى الأعلى

* و�صع خطة تاأمني �صد احلريق والتدريب على كيفية تطبيقها .

الق�سم الثالث امل�سئولية الفرتا�سية:
تق���ع هذه امل�صئولية على عاتق جميع العامل���ني باملن�صاة ، الأمن هو م�صوؤولية م�صرتكة بني 
موظفات الأمن وال�صالمة ومن�صوبات اجلامعة  كافة والأمن م�صوؤولية اجلميع، ل ي�صتطيع اأي 

منهم اأن يتخلى عنها  لأن الكل  مكلف بتحقيق الأمن باجلامعة.

مفهوم التخطيط الأمني للمن�ساآت
التخطي���ط لأي���ة عملية يج���ب اأن ي�صبقه���ا بوق���ٍت كاٍف، واأن يك���ون مدرو�ًص���ا يراعى كل 
األحتمالت كما يجب اأن يكون نظام التاأمني يف املن�صاأة كفياًل بتحقيق املواجهة اجليدة لكل 

الأخطار التي تتعر�ش لها املن�صاأة مبا يكفل توفري وحتقيق احلماية الالزمة لها.
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هناك بيانات اأ�سا�سية يجب توافرها عند و�سع خطة تاأمن املن�ساأة  البيانات 
هي  :

1- طبيعة عمل املن�صاأة ودرجة اأهميتها .
2-اخلرائ���ط والر�ص���وم الهند�صية للمن�صاأة وحمتوياتها ونقاط التاأم���ني بها واملرافق التابعة 

لها .
3- تقارير احلالة اخلا�صة باملنطقة .

 4- قوائ���م بع���دد الكليات والأق�ص���ام باجلامعة واأماكنه���ا ومواقع املكات���ب الإدارية  وتوزيع 
املوظفات والعماله  داخل اجلامعة.

5- تقرير خطة العمل )الفرتة ال�صباحية ، الفرتة امل�صائية _ او كالهما معًا وكم ي�صتغرق 
الوقت  .

6- معلومات عن �صلطات الأمن باملنطقة ومراكز احلريق عند احلاجة لها  .
7- خطط الطوارئ ملواجهة الكوارث الطبيعية التي ميكن اأن تهدد املن�صاأة .

الأخط��ار التي تتعر�ش لها املن�س��اآت وم�سادر تلك الأخطار التي تتعر�ش لها 
املن�س��اآت. يوجد نوعن من الأخطار الت��ي  تتعر�ش لها املن�ساآت اأخطار طبيعية 

واأخطار ب�سرية ،

الأخطار الطبيعية:
هي تلك التي حتدث بفعل الطبيعة ول دخل لإرادة الأفراد فيها ، كالفي�صانات والعوا�صف 
وال���زلزل واحلري���ق ، واأهم الإج���راءات التي تكف���ل مواجهتها اإعداد اخلط���ط امل�صبقة لها 

لتتكامل مع الإجراءات العادية .

الأخطار الب�سرية:
وه���ى التي يكون لإرادة الأفراد دور فيها وتهدد اأمن املن�صاأة ، وي�صاف اإليها الأفعال غري 

العمدية كالن�صيان اأو اجلهل وهي  :
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ال�سرق��ة : تق���ع عل���ى املع���دات والأدوات والوثائق �صواء م���ن اأعداء املن�ص���اأة اأو املجرم 
العادي.

احلريق : وهو من اأكرب املخاطر التي تتعر�ش لها املن�صاأة بق�صد التخريب 
التج�س���ش: بق�صد معرفة اإع���داد املوؤ�ص�صات الأمنية وجمع املعلوم���ات عن املاأموريات 

الأمنية ملواجهة ن�صاط ما كاملخدرات وتنفيذ الأحكام واحلمالت الأمنية وغريها .
الن�س��اط الهدام:  بق�صد تعطي���ل املن�صاأة عن تقدمي خدماته���ا للجمهور كالعت�صام 

والتجمهر والإ�صراب اأو الحتجاج ،واملظاهرات للمطالبة ب�صيء ما .
الن�س��اط الإرهاب��ي  : يقوم اأع�ص���اء الن�صاط الإرهابي مبهاجم���ة املن�صاأة با�صتخدام 
الأ�صلحة اخلفيفة اأو العبوات النا�صفة بغر�ش القتل اأو تخريب املن�صاأة ،اعتماًدا على ال�صرعة 

والهجوم املفاجئ .
التخريب : قد يكون مادًيا اأو معنوًيا :

التخريب املادي : يتخذ ثالث �صور : 
اأوله���ا:  با�صتعم���ال املفرقعات )املتفجرات( لن�ص���ف املن�صاأة وتدمريه���ا، با�صتخدام و�صائل 

بعيدة عن مقر املن�صاأة.
وثانيها : باحلريق بفعل فاعل  :وهي اأ�صهل الطرق .

وثالثه���ا :التخري���ب امليكانيكي: ال���ذي يق�صد اإتالف املع���دات الفني���ة والآلت حتى ي�صعب 
احل�صول على بديل لها.

 اأم��ا التخري��ب املعنوي : فيق�صد ب���ه التاأثري على معنويات العامل���ني باملن�صاأة بن�صر 
ال�صخ���ط والياأ����ش واإث���ارة الفنت والعداء بينه���م ون�صر ال�صائع���ات الهدام���ة لإ�صعاف الروح 

املعنوية لديهم.  
لذلك يجب زرع روح التعاون يف نفو�ش املوظفات وحب العمل اجلماعي والتعاون والتناف�ش 

ال�صريف ول نن�صى جانب الر�صى الوظيفي لديهم .
م�سادر الأخطار التي تتعر�ش لها املن�ساآت

يجب حتديد م�صدر اخلطر حتى يتم حتديد الإجراءات الالزمة ملواجهته وو�صع اخلطة 
الالزمة لذلك، وب�صفة عامة تنح�صر م�صادر اخلطر كالتايل  :

1- عماء اأجانب: اأ�صخا�ش متخ�ص�صون يف اأعمال التج�ص�ش، يجيدون فن اخلداع واملكر 
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واملفاج���اأة، وفن جم���ع املعلومات والأ�صرار ع���ن الأ�صخا�ش والأماك���ن والأوقات املنا�صبة 
لتنفيذ خطتهم، وهم ينفذون خطتهم باأنف�صهم اأو بوا�صطة عمالء.

2-عم��اء وطنيون:  وهم جمموعة فقدت ال�صعور بالوطنية، ووقعوا حتت تاأثري العمالء 
الأجانب  ( مقابل مبلغ مادي ( اأو لتحقيق هدف جماعة ينتمون لها اأو اأفكار يعتنقونها.
3- عم��اء م�سته��رتون : وهم من ل يقدرون امل�صئولية بجه���ل اأو تق�صري منهم ، وهو ما 

يوؤدي اإىل تخريب باملن�صاأة اأو حدوث حريق ب�صبب الإهمال 
4- جمرم��ون عادي��ون : وهم من ي�صعون اإىل اإثراء �صخ�ص���ي ب�صلوكهم الإجرامي الذي 

يقع على اأدوات ومهمات املن�صاأة ، وقد يكونوا عمالء جلهات داخلية اأو خارجية .

وم��ن �سم��ن امله��ام والأدوار الت��ي تتعل��ق باأم��ن املن�س��اآت ول �سيم��ا يف احلرم 
اجلامعي هي : 

•ال�صعي على حفظ وا�صتقرار الأمن يف اجلامعة كافة . 	
•تاأم���ني املعلوم���ات اخلا�ص���ة باملن�ص���اأة، وكما يع���رف اجلمي���ع اأن الإهم���ال والتهاون  	
ق���د يت�صب���ب يف ت�صرب معلوم���ات  تخ�ش اجلامع���ة  ينتج عن ذلك ا�ص���رار ل حتمد 

عقباها.
•تاأمني عدد كايف من موظفات الأمن وال�صالمة يف جميع املواقع باملن�صاأة   	

•تاأم���ني متطلب���ات موظف���ات الأم���ن وال�صالم���ة م���ن حيث املوق���ع وم���دى �صالحيته  	
واحتياجات���ه وال�صعي على توفريها لهّن هذا لكي يقمن باأداء اأعمالهن بي�صر و�صهولة  

وب�صورة ايجابية 
•توف���ري اأجهزة الت�ص���الت ال�صلكية والال�صلكية والتي حتق���ق �صرعة الأن�صال وطلب  	
الدع���م يف حالت الطوارئ، كما ت�صاعد اأجهزة �صبكة املراقبة التلفزيونية اإن وجدت 

على رفع الكفاءة وزيادة ال�صيطرة والتحكم للمراقبة و�صبط املخالفات ب�صهولة.
•تاأهي���ل وتدري���ب واإر�صاد جمي���ع من�صوب���ات الأمن وال�صالم���ة على اإج���راءات الأمن  	

وال�صالمة  يف اجلامعة بال ا�صتثناء . 
•و�صع قوانني واأنظمة لالأمن وال�صالمة يف اجلامعة  لل�صري عليها . 	

•تنفيذ ومراقبة  تطبيق تلك القوانني واإجراءات الأمن وال�صالمة يف املن�صاة  	
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•القيام بالتحقيق يف حالت وقوع حوادث اأو اأحداث خملة بالأمن وال�صالمة  ويعد يف  	
ذلك تقارير لتوثيقها  ومعاجلتها ومن ثم  يتم حفظها للرجوع اإليها . 

•�صرورة مراجعة اإجراءات الأمن وال�صالمة والتقارير اخلا�صة بالأمن وال�صالمة بعد  	
كل حادثة  لال�صتفادة ومعاجلة ال�صلبيات منها م�صتقبال . 

البوابات : 
•ال�صيط���رة والتحك���م يف بوابات الدخول واخلروج م���ن واإىل اجلامعة  وتنظيم عملية  	

الدخول واخلروج 
•من���ع الزائرات بالبقاء داخل اجلامعة والتج���ول فيها بدون عذر وخا�صة اإذا �صك يف  	

امرها  كبقائها داخل القاعات لغر�ش ال�صغب وغريه . 
•عدم ال�صماح لعامالت املنازل بالتجول داخل اروقة اجلامعة يتم حجزهن يف اأماكن  	

خم�ص�صة لذلك مع املراقبة امل�صتمرة . 
•تفتي����ش الأكيا�ش �صواء كانت مع الطالبات اأو عامالت املنازل اأو املطاعم اأو عامالت  	
املراك���ز التي تخدم الطالبات، ومنع دخ���ول ال�صياء املمنوعة وامل�صبوهة ، وم�صادرة 

مامت �صبطه مع كتابة البيانات كاملة يف التقرير . 

يف ال�ساحات واملمرات والأدوار : 
•املراقبة الدقيقة للتجمعات الغري طبيعية ومنع التجمعات التي تكون �صبب يف الفو�صى  	

او ال�صغب بني الطالبات . 
•الرتكي���ز على مواق���ع خدمات الطالبات حلفظ وا�صتق���رار الأمن مثل املطعم، مركز  	

الت�صوير املكتبة املركزية ، املكتبة التجارية  وهكذا . 
•ف�ش النزاعات وال�صتباكات والفو�صى بطرق  حكيمة �صليمة وهادئة . 	

•منع اخل�صائر القت�صادية ك�) ال�صرقة ، والتخريب وغري ذلك (  	
•القي���ام بالتحريات والتفتي�ش اإن اأحتاج الآم���ر واجلولت الأمنية الروتينية واخلا�صة  	

داخل اروقة اجلامعة مع احلر�ش ال�صديد والنتباه . 
•احلر����ش على مراقب���ة املناطق امليتة مثل مم���رات الطوارئ وخم���ارج الطوارئ ول  	

ي�صمح بالتجمعات اأو البقاء فيها اأيا كان 



153

التحريات وما يرتتب عليها :
•التاأك���د م���ن �صالم���ة واأمان جميع خم���ارج والط���وارئ واملعدات والأجه���زة  من قبل  	

املخت�صني بذلك ، واأنها متوافقة مع اإجراءات الأمن وال�صالمة .
•التاأك���د من الت���زام وتطبيق جميع من�صوب���ات الأمن وال�صالم���ة باجلامعة لإجراءات  	

الأمن وال�صالمة 
•تاأمني املن�صاأة �صد املخاطر التي تواجهها مثل ت�صرب املياه وغري ذلك .  	

•اإع���داد اإجراءات اأمني���ة احرتازية وقائية )الطوارئ( لالإطف���اء والإخالء وتطبيقها  	
بني احلني والأخر وحتديد اخت�صا�صات لذلك ) فريق اإدارة الأزمات( �صد الأخطار 
التي تهدد املن�صاآت ، ويجب تدريب موظفات الأمن وال�صالمة ومن�صوبات املركز ب�صكل 

منتظم على خطة الإخالء والتاأكد من اإملامهّن التام بها .

واأخريا : 
•م���ا يتعلق باأمن املن�صاأة اأي�صا هو اجتماعات متكررة من قبل م�صوؤويل الإدارة بالأمن  	
وال�صالم���ة  منها التفاو����ش يف طبيعة العمل وكيفيته ومعرف���ة اجلديد واملفيد. وحل 

امل�صكالت .
•التن�صي���ق والتع���اون م���ع اجلهات وال�صلط���ات الر�صمي���ة واملحلية فيما يتعل���ق بالأمن  	
وال�صالم���ة ) الدفاع املدين، جمعية الهالل الأحم���ر، البحث والتحقيقات اجلنائية، 

وغريها ( لال�صتفادة منهم باإقامة دورات وما�صابه ذلك .

الحماية األمنية للمرافق والمنشأت الخاصة بالطالبات 
أعداد 

رئيسة األمن النسائي بإدارة  السالمة واألمن الجامعي
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

عبير بنت صالح فرحان السعود

املرجع : 
خربة يف جمال العمل 

البحث يف �سبكة الأنرتنت 





اشتراطات السالمة

إعداد 
العنود بنت فهد آل سيف القحطاني 

مديرة السالمة بمدينة الملك عبد اهلل
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
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المقـــــــدمــــــــة  :

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم واحلمد هلل رب العاملن وال�ساة وال�سام على خامت 
الأنبياء واملر�سلن وعلى اآله و�سحبه اأجمعن. قال اهلل تعاىل: )الَِّذي اأَْطَعَمُهم 

ْن َخْوفٍا( قري�ش 4 ن ُجوٍع َواآَمَنُهم مِّ مِّ
وق���ال �صلى اهلل عليه و�صلم:)غطوا الإناء واأوكئوا ال�صق���اء واأغلقوا الباب واأطفئوا ال�صراج( 
رواه م�صلم وقال �صلى اهلل عليه و�صلم: )من اأ�صبح اآمن يف �صربه معافى يف بدنه عنده قوت 

يومه فكاأمنا حيزت له الدنيا مبا فيها(.
نظ���راآ لأهمي���ة التوعي���ة يف جم���ال ال�صالمة واحلماي���ة املدنية والت���ي مبثاب���ة الوقاية وخط 
الدف���اع الأول لأي من�صاأة وخا�صة التعليمية اأمام اأي ظرف طارئ )فالأمن مطلب وال�صالمة 
هدف(ي�صعى اجلمي���ع لتحقيقه ون�صره يف املجتمعات  والبيئات املختلفة وبني الأ�صر وخا�صة 
يف املن�ص���اآات التعليمية م���ن مدار�ش ومعاهد وجامع���ات وغريها،فال�صالم���ة والأمن مطلب 
فطري،وخ���ري مع���ني يف ذلك احلم���الت التوعوي���ه الإر�صادية الت���ي ته���دف اإىل توفري �صبل 
ال�صالمة والأمن لكافة �صرائح املجتمع وجتنب املخاطر بكافة اأ�صكالها واأنواعها وذلك بدعم 
من ولة الأمر الذين يحر�صون على رفع م�صتوى اخلدمات وحتقيق ال�صالمة والأمن يف كافة 

اأنحاء بلدنا احلبيب. 

الوحــــــــدة األولـــــــى

أهـــداف الســــــــــــــــــالمة

املبحث الأول: ال�سامة . 
ه���و العلم الذي يهتم باحلفاظ على �صالمة و�صح���ة الإن�صان، وذلك بتوفري بيئات عمل اآمنة 
خالي���ة م���ن م�صببات احل���وادث اأو الإ�صاب���ات اأو الأمرا�ش، وبعبارة اأخ���رى: )جمموعة من 
الإج���راءات والقواعد والنظم يف اإطار ت�صريع���ي تهدف اإىل احلفاظ على الإن�صان من خطر 

الإ�صابة واحلفاظ على املمتلكات من خطر التلف وال�صياع(  
وتدخ���ل ال�صالمة يف كل جم���الت احلياة فعندم���ا نتعامل مع الكهرب���اء اأو الأجهزة املنزلية 
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الكهربائي���ة ف���ال غنى عن  اإتباع قواعد  واأ�ص���ول،  وعند قيادة ال�صي���ارات اأو حتى ال�صري يف 
ال�ص���وارع فاإنن���ا نحت���اج اإىل اإتباع قواعد واأ�ص���ول ال�صالمة  وبديهي اأنه داخ���ل اأماكن العمل 
املختلفة ويف املن�صاآت التعليمية فاإننا نحتاج اإىل قواعد، بل اإننا ميكننا القول باأنه عند تناول 

الأدوية للعالج اأو الطعام لنمو اأج�صامنا فاإننا نحتاج اإىل اإتباع  قواعد ال�صالمة. 

األهـداف العــامة التي تسعى السالمـة   إلى تحقيقها: 

1- حماي���ة العن�ص���ر الب�ص���ري من الإ�صابات الناجم���ة عن خماطر بيئ���ة العمل وذلك مبنع 
تعر�صهم للحوادث والإ�صابات والأمرا�ش املهنية.

2- احلفاظ على مقومات العن�صر املادي املتمثل يف املن�صاآت وما حتتويه من اأجهزة ومعدات 
من التلف وال�صياع نتيجة للحوادث.                                                                                                               

3- توفري وتنفيذ كافة ا�صرتاطات ال�صالمة وال�صحة  كمنهج علمي.
4- تثبي���ت الأمان والطماأنينة يف قلوب من�صوبي املن�ص���اأة والعاملني اأثناء قيامهم باأعمالهم، 
واحلد من نوبات القلق والفزع الذي ينتابهم وهم يتعاي�صون بحكم �صروريات احلياة مع 
اأدوات وم���واد واآلت يكمن ب���ني ثناياها اخلطر الذي يته���دد حياتهم وحتت ظروف غري 

ماأمونة تعر�ش حياتهم للخطر 
5-ك�ص���ف وحتديد املخاط���ر ومواقعها ويتم ذلك من قبل اأخ�صائ���ي ال�صالمة وذلك باإجراء 
الدرا�ص���ات والبحوث التي من �صاأنها ك�صف مواقع اخلطر وو�صع احللول للحد من اأثارها 
بع���د اإجراء القيا�صات الالزم���ة يف مواقع العمل وعلى الآلت والأجه���زة كقيا�ش درجات 

ال�صو�صاء يف مواقع العمل ودرجات الإنارة واحلرارة والرطوبة وقيا�ش �صدة الإ�صعاع.
6-اأهمية دور طبيب املن�صاأة يف حتقيق �صالمة من�صوبي املن�صاأة املعر�صني للمخاطر وامللوثات 
ال�ص���ارة وعليه ال�صرتاك يف و�صع و�صائل الوقاي���ة لالأفراد املعر�صني اإىل خماطر مهنية 
بح�صب���ان اأن التعر����ش للعوام���ل اخلطرة يف مواقع العم���ل كيميائي���ة اأو فيزيائية تنعك�ش 
اأثاره���ا على �صحة و�صالمة الفرد وبالتايل البحث ع���ن و�صائل الوقاية اأول ثم العالج يف 

حالة ال�صرورة.
8-اأهمية تدريب واإر�صاد الأفراد على ا�صتعمال و�صائل الوقاية الفردية. 



158

مستجدات في قضايا السالمة في مؤسسات التعليم العالي

ولكي تتحقق الأهداف ال�سابق ذكرها ل بد من توافر املقومات التالية: 
 1- املعرفة التامة لقواعد ال�صالمة. 

2- التخطيط الفني ال�صليم والهادف لأ�ص�ش الوقاية داخل املن�صاأة. 
3- التقي���د الإلزام���ي با�صرتاطات ال�صالم���ة املهنية من ِقبل املتدرب���ني ومن�صوبي املن�صاأة يف 
تطبيق قواعد ال�صالمة املهنية خللق جوًا اآمن م�صتقر ومطمئن يف بيئة العمل.                          

4-   �صالمة الأجهزة وو�صائل ال�صالمة وتوفري �صبل  الوقاية من احلوادث.
5-  �صالمة املن�صاأة وتهيئة الظروف املالئمة للعمل ملنع وقوع احلوادث والإ�صابات.

6- توف���ري املعدات العامة و�صروط العمل الآم���ن كالتهوية وعزل العمليات اخلطرة وال�صارة 
و�صيانة الآلت وتوفري و�صائل احلماية من خماطر املعدات والآلت والكهرباء.

7- توفري معدات ال�صالمة والوقاية الفردية للعاملني  املعر�صني للمخاطر 

املبحث الثاين: واجبات جلنة ال�سامة  املهنية: 
1- و�صع وثيقة ال�صالمة  يف املن�صاأة.                                                                   

2- و�صع التعليمات وال�صروط الالزمة لتحقيق طرق عمل فنية �صليمة
3- و�صع برامج تدريب لالأفراد على العمليات اخلطرة واأ�صلوب تنفيذها ال�صليم. 

4- توعي���ة الأفراد ب�صرورة اإتباع �صروط ال�صالمة  يف تاأدية العمل وا�صتعمال و�صائل الوقاية 
الفردية ب�صكل كايف و�صليم.

5- درا�صة ظروف الأعمال اجلديدة ومدى الأخطار التي قد تنجم عنها
6- امل�صاهمة يف و�صع تعليمات الوقاية.

7- درا�صة اأ�صباب ف�صل الحتياطات ملنع احلوادث  لتداركها وتبديلها.
8- اختيار و�صائل الوقاية الفردية واملالب�ش املنا�صبة والتحقق من ا�صتخدامها.
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9- و�ص���ع الف���رد يف عمل يت���الءم وقدرات���ه اجل�صمانية والفكري���ة بناء عل���ى تو�صية طبيب 
املن�صاأة.

10- درا�ص���ة تقاري���ر م�ص���رف ال�صالم���ة يف املن�صاأة ح���ول مالحظاته ع���ن التفتي�ش الدوري 
واإح�صائيات احلوادث ودرا�صة اأ�صبابها.

11- و�ص���ع امليزانية الالزمة لتحقيق ال�صالمة وال�صحة �صنويا وتخ�صي�ش ميزانية للحالت 
الطارئة 

12- اجتماع جلنة ال�صالمة  دوريا كل �صهر اأو حني وقوع حادث ج�صيم يف املن�صاأة.   

مهام الجهاز الوظيفي للسالمة بالمنشأة: 

ه���و العني ال�صاهرة الت���ي تتواجد يف مواقع العمل با�صتمرار وعلى متا�ش مبا�صر مع املوظفني 
وبني اأجهزة ال�صالمة ويراقب عملية عملها وح�صن �صريها و�صالمة الأجهزة،وينبه لالأخطار 
قب���ل وقوعها وكذل���ك يوعى  وير�صد الف���رد يف حالة ممار�صته اخلاطئ���ة للعمل ويتحقق من 
�صالمة موقع العمل وتوفري كافة امل�صتلزمات،  حيث اأن ذلك يتطلب اأن يكون ذلك امل�صرف: 

1- قد ح�صل على تاأهيل علمي وتدريب منا�صب يف جمال ال�صالمة  وال�صحة املهنية.
2- اأن يكون لديه خربة ومعرفة كافية بطبيعة الأعمال يف من�صاأته.

3- يجب اأن يزود بو�صائل واأدوات القيا�ش الالزمة يف مواقع العمل وح�صب طبيعته. 

م�سئ�����ولي������ة امل�������سرف على ال�س����ام����������ة: 
1-الإملام بجغرافي���ة املن�صاأة ومداخلها وخمارجها واأبواب الطوارئ ومعرفة واكت�صاف مدى 
�صالحي���ة و�صائل ال�صالمة وجتهيزات الإنذار والإطفاء والإ�صعاف املوجود ومواقع اخللل 

والأعطال ونق�ش و�صائل احلماية فيها ورفع مقرتحاته.
2-  اإع���داد التقاري���ر عن حالة املن�ص���اأة التي يعمل بها من حيث البن���اء وم�صتلزمات الوقاية 
وال�صالم���ة ورف���ع تقرير ع���ن حالت الط���وارئ واحل���وادث اخلطرية كح���دوث احلرائق 
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والإنفج���ارات اأو ت�صدعات البناء والنهيارات وغريها من حالت طارئة ومدى عالقتها 
بالعمل والأجهزة ومدى تاأثريها على الأفراد. 

3-معرفة واكت�صاف مدى �صالحية الأجهزة والأدوات ومواقع اخللل والأعطال ونق�ش و�صائل 
احلماية فيها ورفع مقرتحاته. 

4- متابعة مدى تطبيق الأفراد لتعليمات ال�صالمة . 
5- تدوين حالت الطوارئ مع و�صع تقرير مف�صل عن اأ�صباب وقوع اإ�صابة العمل �صواء كان 
ذل���ك ناجما ع���ن عدم توافر و�صائل الوقاي���ة الفردية اأو نتيجة اجله���ل يف ال�صتخدام اأو 
نتيج���ة الإهمال وال�صتهتار وعدم امل�صئولية اأو نتيج���ة اأعطال فنية يف الأجهزة اأو خلل اأو 

خطاأ يف العملية الإنتاجية 
6- تدوي���ن حالت املر�ش املهني التي تظهر لدى الأف���راد من خالل تقارير الأطباء وتدوين 

نتائج الفحو�ش الطبية الدورية ورفعها اإىل جلنة ال�صالمة وال�صحة  باملن�صاأة.
7- تقيي���م املخاط���ر داخل املن�ص���اأة وو�صع خط���ة طوارئ)اإخالء(ملواجهة ح���دوث الكوارث 

وجتربتها داخل املن�صاأة  
8- و�صع اجلداول الإح�صائية عن اإ�صابات العمل والأمرا�ش  واأيام التعطل عن العمل ب�صبب 
املر����ش لأج���ل درا�صتها ومعرفة العوامل املوؤدية اإىل ذلك التعط���ل عن العمل من الأفراد 
�ص���واء كانت اأمرا�ش معدي���ة اأو �صارية اأو نتيجة اأمرا�ش مهني���ة اأو اإ�صابات عمل اأو عدم 
الرغب���ة بالعمل، اأو �صوء العالق���ات الجتماعية بني العاملني وروؤ�صائهم ورفعها اإىل جلنة 

ال�صالمة  وال�صحة. 

املبح��ث الثال��ث: دور امل�س��رف عل��ى املن�س��اأة  وواجبات��ه تف�سي��ا بالتعاون مع 
الإدارة العليا: 

1- اأن ي�ص���ع تعليم���ات ال�صالمة   ويو�صح بها ما ي�صتوجب على العاملني عمله اأو البتعاد عنه 
مما ي�صمن �صحتهم و�صالمتهم وحماية املن�صاأة من خماطر العمل. 

 2 -اأن يوف���ر م�صتلزم���ات ال�صالمة للمن�صاأة مب���ا يتنا�صب مع طبيعة العم���ل وتهيئة الأجهزة 
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واأدوات الوقاية الفردية املنا�صبة واأن يدرب الأفراد على ا�صتعمالها.                                                         
3- املحافظ���ة على بيئ���ة العمل وبقائها نظيف���ة وخالية من امللوثات على اخت���الف اأ�صكالها 
وتوفري و�صائل التخل�ش من الف�صالت.                                                                                                                              

4- توفري اخلدمات الجتماعية لالأفراد لتاأمني ال�صتقرار الجتماعي والنف�صي.
5- حماية الأفراد من اأخطار احلريق والنفجار.

6- اإحاط���ة العاملني قبل اإ�صناد اأي عمل اإليهم مبخاطر العمل وموا�صفاته ال�صحية والعامة 
وتدريب العامني على و�صائل الوقاية من املخاطر. 

واجب��������ات طب�������ي�������ب املن�����������������������������س���������اأة: 
1- تنظي���م الإ�صعافات الأولية باملن�صاأة وتوزيع مراكز الإ�صعاف على مواقع العمل والإ�صراف 

على جتهيزها.
2- اتخ���اذ الرتتيبات الالزم���ة ل�صرعة نقل امل�صابني اإىل مراكز جمه���زة لعالج اجلروح اأو 

معاجلة حالت الت�صمم واحلروق واإ�صابات العيون والك�صور وغريها.
3- الإ�صراف على ح�صن تدريب رجال الإ�صعاف.

4- اأن يكون على معرفة بظروف العمل وخ�صائ�ش بيئة العمل . 
5- اأن يقوم بزيارات ميدانية منتظمة ملواقع العمل 

الوحدة الثانية: السالمة بالمنشآت التعليمية 

املبحث الأول:  ال�سامة باملن�ساآت التعليمية: 
اإن البيئة احل�صية للجامع���ة ت�صمل موقع البناء اجلامعي، واملباين، والقاعات وال�صفوف 
وال�ص���الت وال�صاح���ات وور����ش العم���ل واملخت���ربات العلمية ، والأث���اث واملع���دات والأدوات 
اجلامعي���ة. وفيم���ا يلي نوج���ز جمموعة من قواع���د واإج���راءات ال�صالمة ب�صكل ع���ام والتي 
يج���ب تطبيقها اأثن���اء عمليات اإن�صاء وا�صتخدام للمن�ص���اآت التعليمية ل�صمان توافر ال�صالمة 
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مل�صتخدميه���ا واحلفاظ على املن�صاآت وما حتتويه م���ن اأجهزة ومعدات من التلف اأو ال�صياع. 
وذل���ك نظرًا لتع���دد املخاطر التي قد يتعر�ش لها الطالب والطالب���ات يف املن�صاآت التعليمية 

والتي ميكن ت�صنيف هذه املخاطر باملن�صاآت التعليمية اإىل:- 
1-املخاط���ر الفيزيائي���ة: والتي قد تنجم عن ع���دم مالئمة البيئة بال�صف���وف الدرا�صية اأو 
املخت���ربات اأو ور�ش العم���ل اأو املباين الإداري���ة لعوامل الإ�صاءة ، التهوي���ة ، ال�صو�صاء ، 
احل���رارة وذل���ك نتيجة لع���دم تطبيق اإج���راءات ال�صالم���ة وال�صحة املهنية عن���د اإن�صاء 

وجتهيزات املن�صاآت التعليمية. 
2-املخاطر الهند�صية: خماطر التو�صيالت والتجهيزات الكهربائية: والتي تت�صمن املخاطر 
الناجم���ة ع���ن التو�صيالت الكهربائي���ة وت�صغي���ل الأجه���زة والآلت واأدوات العمل بور�ش 
املج���الت وخمتربات احلا�صوب وغ���رف الكهرباء ولوح���ات الكهرب���اء الفرعية واأعمدة 

الإنارة... الخ. 
3� املخاط���ر الإن�صائية: وهي املخاطر التي قد يتعر�ش له���ا الطالب والطالبات وم�صتخدمي 
املن�صاآت التعليمية نتيجة ع���دم تطبيق اإجراءات ال�صالمة وال�صحة املهنية اأثناء عمليات 
ت�صيي���د اجلامعات مث���ل عدم توافر ) املخارج – املمرات - �ص���المل الهروب - جتهيزات 

ال�صالمة -...الخ.
4� املخاط���ر امليكانيكية: نتيج���ة تعر�ش الطالب والطالبات ملخاط���ر الآلت واملعدات بور�ش 

املجالت واملختربات العملية نتيجة غياب اإجراءات ال�صالمة وال�صحة املهنية. 
5� املخاط���ر الكيميائية:وين���درج حتته���ا خماط���ر امل���واد الكيميائية مثل ال�صوائ���ل والغازات 
والأدخن���ة والأبخرة والأتربة التي يواجهها الط���الب والطالبات والعاملني يف املختربات 
العلمي���ة اأثناء اإجراء التجارب العملية ويف الور����ش ال�صناعية اأثناء نقل وتداول وتخزين 

هذه املواد.
6� املخاط���ر ال�صحية:وهى ما قد ي�صيب الطالب والطالبات باجلامعات من اأمرا�ش نتيجة 
وج���ود جراثي���م اأو ميكروب���ات تفرزها البيئ���ة املحيطة به���م ب�صبب عدم تواف���ر املرافق 
ال�صحي���ة املنا�صبة كمًا وكيف���ًا والتي ت�صمل مربدات املياه، خزان���ات املياه، دورات املياه، 

املق�صف اأو نتيجة لرتاكم النفايات بالبيئة املدر�صية واجلامعية
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7� خماط���ر احلري���ق: قد ته���دد احلرائق حي���اة الط���الب والطالبات وم�صتخدم���ي املن�صاآت 
التعليمي���ة للخطر و�صياع وتلف املمتلكات نتيجة غي���اب ا�صرتاطات ال�صالمة عند ت�صييد 
املن�صاآت التعليمية اأوعدم جتهيزها باأجهزة اإنذار ومكافحة احلرائق وتدريب فرق داخل 

اجلامعات على كيفية الت�صرف يف حالت احلريق.. 
8� املخاطر ال�صخ�صية ) ال�صلبية(: وهى ما ي�صيب الطالب والطالبات وم�صتخدمي املن�صاآت 
التعليمية من اأ�صرار نتيجة عدم الكرتاث بتطبيق اإجراءات ال�صالمة وال�صحة املهنية اأو 

عدم الوعي بها نتيجة غياب برامج التوعية. 

اشتــــراطــــات الـــــسالمــــــة في مــــــوقــــــــع الجـــامــــعــــــة: 

1-اأن يكون موقع اجلامعة يف مكان منا�صب بالن�صبة للمنطقة ) املجتمع  املراد تقدمي اخلدمة 
التعليمية لأبنائها من حيث �صهولة املوا�صالت وتاأمني �صالمة التالميذ يف الو�صول اإليه.

2-اأن يك���ون موقع اجلامعة بعيدًا بدرجة منا�صبة عن م�ص���ادر ال�صو�صاء والروائح الكريهة 
ودخ���ان واأبخ���رة امل�صانع واأي م�ص���ادر ملوثة للبيئ���ة الطبيعية، ويراع���ى يف ذلك اجتاه 
الري���اح حت���ى ل حتمل الغازات والروائح وغريها اإىل اجلامع���ة، وباجلملة يجب اأن يكون 

موقع اجلامعة بعيدًا عن كل ما يوؤثر على الر�صالة الرتبوية للجامعة.
3-اأن يك���ون موق���ع اجلامعة بعي���دًا عن الأماكن املزدحم���ة وامل�صت�صفيات والط���رق ال�صريعة 
لل�صي���ارات وال�صاحن���ات وال�صكك احلديدية، وبعي���دًا عن اأماكن تخزي���ن املواد اخلطرة 
وحمط���ات البرتول ومناطق التخل�ش من النفاي���ات، كما يتعني اأن يكون املوقع بعيدًا عن 

حمطات وحمولت ال�صغط العايل الكهربائي.
4-اأن يك���ون موق���ع اجلامعة بعي���دًا بدرجة كافية ع���ن املناطق التجارية وعناب���ر ذبح و�صلخ 

املا�صية.
5-اأن يتواف���ر يف املوق���ع اله���دوء والنظاف���ة واجلاذبية ويك���ون املوقع على اأر����ش غري ملوثة 

بالنفايات. 
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عند البدء يف تنفيذ عملية اإن�ساء املباين اجلامعية يجب اأن يتم و�سع ا�سرتاطات 
ال�سامة وال�سحة املهنية مو�سع التنفيذ وبخا�سة النقاط التالية: 

 1-يجب اأن تتوافر ال�صالمة ال�صناعية والأمان يف املواد امل�صتخدمة يف اإقامة املباين اجلامعية.
2-اأن تواج���ه مب���اين اجلامعة اأ�صع���ة ال�صم�ش والري���اح ال�صائدة يف املنطق���ة حتى تدخل 
ال�صم����ش جلمي���ع اأركان املبن���ى وال�صتف���ادة من الري���اح يف تهوية املبن���ى وتلطيف درجة 

حرارته.
3-اأن يتوافر حول املباين م�صاحات ف�صاء كافية ل�صمان التهوية اخلارجية. 

4-يج���ب األ يتج���اوز ارتفاع املباين دوري���ن اأو ثالثة اأدوار ومراعاة ارتف���اع حواجز املمرات 
والدرج بحيث يكون منا�صب ل�صمان عدم �صقوط الطالبات.

5-توفري امل�صاحة والفراغ املخ�ص�ش لكل تلميذ طبقًا ل�صرتاطات ال�صالمة يف هذا املجال.
6-اختي���ار الت�صمي���م ال���ذي ي�صمن توف���ري الإ�ص���اءة والتهوي���ة املنا�صبة ويقلل م���ن انت�صار 

ال�صو�صاء نتيجة �صدى ال�صوت ويحتاج جمهود اقل يف اأعمال ال�صيانة. 
7-يج���ب اأن تتوافر بجميع املباين اجلامعية وملحقاته���ا املخارج والأبواب وم�صالك الهروب 

وال�صالمل ويراعى على الأخ�ش ما يلي: 
•اأن يتواف���ر باملكان خمرجني عل���ى الأقل من اجتاهني متقابلني يو�صالن ملكان فيه الأمن  	

وال�صالمة  من املخاطر. 
• مرت.  اأن ل تزيد امل�صافة التي يقطعها ال�صخ�ش للو�صول للمخرج عن 30	

•اأن تك���ون الأب���واب والطرق���ات وال�ص���المل بات�صاع ي�صتوع���ب عدد الط���الب اأو الطالبات  	
املطلوب اإخالئهم على وجه ال�صرعة يف حالت الطوارئ. 

•اأن تكون اجتاه فتح الأبواب اإىل اخلارج يف اجتاه اندفاع الأ�صخا�ش عند هروبهم. 	
•ويجب على �صاغلي اجلامعات مالحظة عدم وجود ت�صققات اأو ميول باجلدران اأو ب�صور  	
اجلامع���ة و�صالم���ة عتبات ال�صل���م واأن يكون ارتف���اع حواجز املم���رات بالطوابق العلوية 
منا�صب���ًا لتف���ادي خماطر ال�صقوط ل�صاغلي تل���ك املباين، والتاأكد م���ن عدم وجود حفر 

بالأر�صيات واملمرات اأمر هام لتاليف وقوع اإ�صابات.
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اشتراطات السالمة الخاصة والعامة بمباني المكاتب اإلدارية: 

1( يج���ب توفري الطرق املنا�صبة ملرور �صيارات الإنق���اذ والإطفاء ومبا يكفل �صهولة و�صولها 
للمبنى

ومواق���ع ال�صرفات والنواف���ذ واأماكن م�صادر مياه الإطفاء للقي���ام باأعمال الإنقاذ والإطفاء 
عند احلاجة لذلك.

2( يجب اأن ي�صكل كل طابق قطاع حريق بحيث تكون حوائطه واأر�صياته مقاومة للنريان ملدة 
�صاع���ة والأب���واب مقاومة للنريان ملدة ل تقل عن ن�صف �صاع���ة واأن ي�صكل كل �صلم قطاع 

حريق م�صتقل ويكون حممًيا.
ا.  3(يجب جتهيز املبنى بنظام الإنذار اليدوي اإذا زاد عدد �صاغليه عن )50 (�صخ�صً

ا جتهز بنظام اإن���ذار اآيل للحريق  4(املب���اين الت���ي يزيد عدد �صاغليها عل���ى )250( �صخ�صً
با�صتخدام كا�صفات احلرارة اأو الدخان.

5( املب���اين الت���ي يزيد ع���دد �صاغليها ع���ن )500( �صخ�ش جتهز بنظام الإطف���اء التلقائي 
با�صتخدام ر�صا�صات املياه بالإ�صافة اإىل نظام الإنذار الآيل.

6(اأن تك���ون اأنظمة الإن���ذار الآيل والإطف���اء التلقائي طبًقا للمو�صف���ات املعتمدة من الهيئة 
العربي���ة ال�صعودي���ة للموا�صف���ات واملقايي����ش  ويتم التنفي���ذ وال�صيان���ة مبعرفة اجلهات 

املتخ�ص�صة يف هذه الأعمال.
7(�صبل النجاة:يجب توفري طريقني بديلني للنجاة من كل مكتب اأو منطقة مكاتب اأو من كل 
طاب���ق وقد يكون اأحدهما �صرفة مفتوحة وخالية من العوائق واحلواجز مبا يحقق و�صول 
معدات وفرق الإنقاذ والإطفاء اإليها ب�صهولة، ويجب اأن تو�صل طرق النجاة الداخلية اإىل 

خمارج توؤدي اإىل منطقة ماأمونة خارج املبنى.
ويج���ب اأن يت���م حتديد عدد ط���رق النجاة واملخ���ارج باملبنى طبًقا للمع���دلت الفنية العلمية 
واملوا�صفات القيا�صية ال�صعودية مبا ي�صمن اإخالء املبنى يف ي�صر و�صهولة يف حالت احلوادث 
والطوارئ خالل مدة ثالث دقائق بحيث ل تزيد امل�صافة التي يقطعها ال�صخ�ش للو�صول اإىل 

اأقرب طريق للنجاة على ) 15 ( مرًتا. 
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8( الوقت الالزم لالإخالء: ويختلف باختالف املباين طبًقا ملا يلي: 
اأ( املب���اين املقامة جميعها من مواد مقاوم���ة للحريق، وينبغي اإخالوؤها خالل مدة ثالث 

دقائق.
ب( املب���اين املقام���ة من مواد مقاومة للحريق يدخل �صمنها م���واد �صهلة الحرتاق وتلك 

ينبغي اإخالوؤها خالل مدة دقيقتني ون�صف.
ج( املباين املقامة من مواد �صهلة الحرتاق وينبغي اإخالوؤها خالل مدة دقيقتني. 

املبح�������ث الث��������اين:
 خمارج الطوارئ باملن�صاآت التعليمية: 

1( يجب األ يقل عر�ش املخرج عن مرت واحد وطريق النجاة عن)مئة وع�صرين( 120 
2( يجب اأن تكون �صالمل النجاة من مواد غري قابلة لال�صتعال كال�صمنت  الرخام.. الخ.

وكذل���ك احلواجز واحلوائط تكون من مادة غري قابلة لال�صتعال مبا يحقق احلماية الكافية 
لها وميكن ال�صتعانة بال�صالمل اخلارجية يف املباين التي ل يتجاوز ارتفاعها ثالث طوابق 

و تتم اإقامتها على حائط م�صمم ومقاوم للحريق.
3( يجب حماية طرق النجاة من الدخان وتركيب الأبواب احلاجزة للدخان طبًقا للموا�صفات 

القيا�صية املعتمدة من الهيئة العربية ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�ش.
4( يج���ب توفري التهوية الطبيعي���ة وامليكانيكية بطرق النجاة وفًق���ا ملتطلبات الهيئة العربية 

ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�ش واجلهات ذات العالقة.
5( يج���ب عزل ردهات امل�صاع���د يف جميع الطوابق التي تعلو الطاب���ق الأر�صي عن املمرات 

با�صتخدام اأبواب حاجزة للدخان وبفوا�صل مقاومة للحريق.
6( ت���زود طرق النجاة باإنارة الطوارئ التي تغذي من م�ص���در طاقة احتياطي كالبطاريات 
وذلك لإنارة هذه الطرق ولفتات اخلروج اأو الإنارة املثبتة بالأر�ش على �صكل م�صار ي�صئ 

بالأر�ش لال�صتدلل والتوجه لطريق النجاة عند انقطاع التيار الكهربائي الرئي�صي.
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7( يجب توفري اللوحات الإر�صادية الالزمة لطرق النجاة واملخارج وجميع متطلبات ال�صالمة 
وتثبت يف اأماكن ظاهرة باملبنى. 

8(يجب جتهيز املبنى بو�صائل ومعدات مكافحة احلريق الآتية: 
اأ( بكرات اخلراطيم املتحركة.

 ب( م�صادر مياه الإطفاء. 
ج( طفايات احلريق اليدوية: 

1-البودرة 
2-وثاين اأك�صيدالكربون 

3-والرغوة 
4-واملاء 

5-والهالون، 
)واأن يتم فح�صها دورًيا طبًقا لتعليمات اجلهة امل�صنعة ولدى جهة فنية متخ�ص�صة  وت�صجيل 

تاريخ الفح�ش والختبار على كل طفاية( . 
 ومن النواع اجلديدة : 1-طفاية الفيرب قال�ش :خفيفة و�صهلة ال�صتخدام، 

2-كرة طفاية احلريق  ال )اآفو( �صهلة ال�صتخدام 

املبح����ث الثالث:) املق��������س���������ف (: 
 ه���و منف���ذ البيع املوجود باجلامعة وهو يوفر بع�ش الأطعمة اجلاه���زة اأو اخلفيفة  التي يتم 

حت�صريها فيه وامل�صروبات واأي�صا احللويات وغريها.. 
�صروط واإر�صادات ال�صالمة يف مق�صف وبوفيه اجلامعات: 

•يج���ب اأن يتوف���ر يف املق�ص���ف اأو البوفي���ه ثالجات لتحف���ظ الأطعمة من التل���ف واأي�صا  	
للنظافة. 
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•يج���ب اأن يتوف���ر يف املق�ص���ف اأك���رث م���ن ناف���ذة للبيع حت���ى ل يت���م التزاح���م ول�صهولة  	
احلركة. 

•يجب اأن يكون مكان املق�صف نظيفا وما حوله اأي�صا وفى منطقه مظلله اأو بوجود مظالت  	
للحماي���ة من ال�صم����ش اأو الأمطار �صتاء واأن تتم املحافظة عل���ى نظافة املكان واملق�صف 

بالقيام بتنظيفه ب�صكل م�صتمر. 
•يجب و�صع على النوافذ الأخرى واخلا�صة بالتهوية حماية من ال�صبك حتى يتم املحافظة  	

عليه من دخول احل�صرات.                                                                                  
•واأي�صا مروحة �صفط للهواء  	

•يجب اأن يتم توفري مطفاأة حريق ل�صتعمالها حني احلاجة.  	
•الت���زام العامل اأو البائ���ع بالنظافة ال�صخ�صية واأن يكون خايل من الأمرا�ش املعدية واأن  	
يكون حا�صل على بطاقة �صحية من البلدية ت�صمح له بالبيع واأن يلتزم ب�صروط ال�صالمة 

ال�صحية
•يج���ب اأن تك���ون جول���ة تفتي�صية عل���ى البوفيه وب�صفه دوري���ه للتاأكد من ع���دم التحميل  	
الع�صوائي على الكهرباء و�صالمة التمديدات الكهربائية )ويكون موقع القاطع الكهربائي 
يف م���كان ظاهر وقريب ول يكد�ش اأمامه مواد متوي���ن لنتمكن من التعامل ال�صريع وقت 
الط���واري(، واملحافظ���ة على النظافة خ�صو�صا ح���ني يكون البوفيه يجه���ز بع�ش اأنواع 

الأكل يف موقع املق�صف اأو البوفيه. 
•الت���زام العامل���ني بكل اإر�ص���ادات العمل من حي���ث اللبا�ش النظيف  والقف���ازات وتغطية  	

ال�صعر
•عدم التكدي�ش الع�صوائي  اأو ر�ش الكراتني فوق العدد امل�صرح به.  	

•يج���ب اأن يت���م املحافظة على ا�صطوانات الغ���از باأماكن اآمنه والتاأك���د من اإغالقها عند  	
النتهاء.وو�ص���ع ا�صطوانة الغاز باأماكن بعيده عن حركة الطالبات واأن ل تكون عند باب 

الغرفة ومن الأف�صل ا�صتبدالها باملواقد الكهربائية. 
•و�صع جهاز ك�صف ت�صرب الغاز على خزان وا�صطوانة الغاز واملتابعة من قبل امل�صرف. 	
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• يجب تواجد امل�صرفني با�صتمرار بغرفة البوفيه وعدم تركها بوجود الطالب اأو الطالبات  	
فقط حتى يتمكنوا من الت�صرف ال�صليم واملبا�صر يف حالة الطوارئ اأو وقوع حادثه ما. 

املب���حث الراب��������ع: 
ا�صرتاطات ال�صالمة بامل�صاعد: 

امل�صع���د هو: اآلة النتق���ال التي حتمل النا�ش والب�صائع من طابق اإىل طابق يف املباين وتعني 
عادة املق�صورة التي ُينقل بوا�صطتها النا�ش اأو الب�صائع. 

اأوًل: ال�سامة يف امل�ساعد: 
اأوًل: التقيد بالتعليمات املكتوبة على لوحة التعليمات والتي تت�صمن: 

اأ ( ممنوع العبث بالأزرار الداخلية اأثناء الركوب وحترك امل�صعد.
ب( اإذا توقف امل�صعد لأي �صبب ي�صتخدم زر التنبيه اأو اجلر�ش اأو التليفون الداخلي لطلب املعونة 
ول يج���وز حماولة اخلروج ب�ص���كل غري طبيعي اأو ك�صر زجاج الأب���واب، ولبد من الحتفاظ 

بهدوء الأع�صاب اإىل اأن تتم امل�صاعدة من اخلارج اأو الت�صال على الدفاع املدين.
ج( والعدد امل�صموح فيه بال�صعود.  د( ويجب املحافظة على نظافة الكابني وجماري الأبواب 

وذلك منعا لإعاقة حركة الأبواب.
ثانيا: اأن يتم تدريب فريق ال�صيانة  بكل مبنى على كيفية حتريك جهاز رفع امل�صاعد يدويا 
لأق���رب دور عن���د توقفها لأي �صبب وكذلك.كيفية فتح باب الط���وارئ مبفتاح الطوارئ الذي 

يجب اأن يكون ب�صفة دائمة موجود.
ثالثا: اأن تكون املاكينات حمكمة الغلق ول يوجد بها اأي نوافذ اأو فتحات ت�صمح بدخول الأتربة 

اإليها،ول ي�صمح لأي �صخ�ش بدخولها اإل الفنيني القائمني عليها.
رابع���ا: عند �صم���اع اأي �صوت غريب اأو غري طبيع���ي كاحتكاك ال�صاعدة مث���اًل اأثناء ال�صعود 
والهب���وط اأو ارجتاجه���ا فيلزم عدم ا�صتخدام )امل�صعد( نهائي���ا يف هذه احلالة وف�صل التيار 
الكهربائي عنه واإبالغ ال�صركة القائمة بال�صيانة اأو املوؤ�ص�صة القائمة بال�صيانة للك�صف عليه.
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 ال�سيانة الدورية الوقائية: 
1-من الأهمية مبكان اأن تكون ال�صيانة الدورية والوقائية جتري يف مواعيد منتظمة �صهرية 
عل���ى الأقل لكل م�صع���د واأن تقوم بهذه العملية �صركة متخ�ص�ص���ة اأو موؤ�ص�صة يف �صيانة 

امل�صاعد.
2-اأن ت�صمل ال�صيانة جميع اأجزاء امل�صعد مبوجب منوذج اأو �صهادة يدون فيها اأي مالحظات 

اأثناء عملية ال�صيانة واحتياجات امل�صعد من تبديل اأو تغيري اأي قطع معر�صة للتلف.
3-عن���د اإج���راء ال�صيانة الدورية يج���ب الرتكيز ب�صف���ة اأ�صا�صية على الأج���زاء احل�صا�صة 
بامل�صع���د والتي تتعلق بو�صائل الأم���ان وحتقيق ال�صالمة مل�صتخدميه واأن يتم ا�صتبدال اأي 

جزء تالف فورا دون تاأخري.
4-اأن ت�ص���ع ال�صرك���ة اأو املوؤ�ص�ص���ة القائمة عل���ى ال�صيانة مل�صق يحمل ا�ص���م ال�صركة ورقم 
الهات���ف اخلا�ش بالأعط���ال والطوارئ على اأن تبلغ فور وق���وع اأي عطل مفاجئ بامل�صعد 

يف حينه.
5- اللت���زام بعم���ل الفح�ش الدوري للم�صاعد جلميع مكونات���ه ول يجوز ت�صغيل امل�صعد اإل 
بع���د اجتي���ازه لختبارات الفح�ش وتتم ه���ذه العملية مرة واحدة �صنوي���ًا ويو�صح مل�صق 
عل���ى الباب اأو يف غرف���ة املاكينات يو�صح التاريخ الذي مت في���ه الفح�ش والتاريخ التايل 
الواجب اأن يتم فيه اإعادة الفح�ش دوريا وهذا يتم عن طريق ال�صركة اأو املوؤ�ص�صة القائمة 

بال�صيانة واملعتمدة من قبل اجلهات الر�صمية للقيام بهذا العمل. 

الوحدة الرابعة
 املبحث الأول: تعليمات ال�صالمة من خطورة الرياح والأتربة: 

1- البق���اء يف املن���زل يف مثل ه���ذه الظروف اأف�ص���ل اإل عند ال�صرورة حفاظ���ًا على �صالمة 
اجلميع.     

2- البتع���اد عن الأماكن امل�صقوفة بالزنك واحلدي���د يف حالة هبوب الرياح خ�صية تطايرها 
و�صقوطها على الأرواح واملمتلكات.
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3- عل���ى اجلميع متابع���ة و�صماع اأخبار الن�ص���رات اجلوية قبل خروجه���م لق�صاء حوائجهم 
املعت���ادة �صواء ع���رب التلفزيون اأو الإذاع���ة اأو من خالل موقع الرئا�ص���ة العامة لالأر�صاد 

وحماية البيئة.
4- اإتب���اع التعليمات الطبية ب�ص���رورة اأن يلزم جميع مر�صى اجله���از التنف�صي منازلهم مع 

احلفاظ على تناول اأدويتهم بانتظام. 

والت���������������������و�س����ي��������������ات:
	 عملية الإخ���الء من الأولويات احلتمية عند وقوع احلوادث فالبد من التدريب 

عليها.
	 اإذا نف���ذت تعليم���ات ال�صالمة يف املن�ص���اآت التعليمية واأح�صن���ت الت�صرف عند 

حدوث حريق �صتخرج �صاملا باإذن اهلل.
	 تركيب اأجهزة الإنذار تقي باإذن اهلل من خطر وقوع احلوادث.

	 ال�صيانة الدورية لأجهزة الإنذار حتميك باإذن اهلل من الكوارث. 
	 ح�صن ا�صتخدام امل�صاعد الكهربائية يجنبها الأعطال 

	 وي�صمن �صالمتك مع مراعاة ع���دم ال�صماح لالأطفال با�صتخدامها وحدهم اأو 
العبث فيها.
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	 تذكر دائما باأن درهم وقاية خري من قنطار عالج.
( دقائق.  ا�صتن�صاق غاز اأول اأك�صيد الكربون يوؤدي اإىل الوفاة من )5-3	 

	 ا�صتخدام جهاز ك�صف الدخان وكا�صف احلرارة ي�صمن لك الأمان.
	 )ال�صالمة اأوًل(عبارة �صغرية احلجم كبرية املعنى فاأجعلها جزء من حياتك. 
�صيارتك  طفاية احلريق املنا�صب���ة �صرورية جدًا فتاأكد من وجودها مبنزلك –	 

–مكتبك.                                                                           
	 التاأكد من اإحكام غلق خزانات املياه، واحلذر من ا�صطوانة الغاز. 

	 اأن���ت وحدك دون غ���ريك ت�صتطيع باإذن اهلل اأن متنع وق���وع احلوادث باإدراكك 
ووعيك واإتباعك ل�صروط ال�صالمة.

	 يجب اإقامة املعار�ش التوعوية يف املن�صاآت.
	  من���ع التجمهر لأن���ه احد العوامل امل�صبب���ة لتطور احل���وادث واإعاقة امل�صئولني 

اأثناء اأداء مهامهم 
	 اأتبع اإر�صادات الدفاع املدين.

	 )وعر�ش مبا�صر لو�صائل ال�صالمة( 
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ا����د

ا����د
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ا����د

ا����د

النار
الشرر مستصغر من
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ا����د

ا����د
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ا����د

ا����د

الحريق اطفاء كرة ((by qaqaq2a)) - YouTube.mp4





دور الخدمات الطبيه في الجامعات 
في حاله الكوارث 

إعداد  
د.نداء عبداهلل بجو  

مدير وحده طب الكوارث في مركز االمير محمد بن نايف الطبي –وزاره الداخليه
طب الكوارث وادارتها

جامعه توبنجن المانيا/ جامعه اونتاريو ايطاليا
مشرف لطلبه الماجستير االوربي لطب الكوارث
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.    
         

   – 
  

   /  
     

      

الطوارئ التحدیات التي  تواجھ  مقدمي خدمات  

ا• ال ات(ال الخ لھ تكا غ ال نھ )ال )المدینھ الصغیره  متكاملھ الخدمات (الحرم الجامعي•
،  مراكز ابحاث، تغطي مساحات جغرافیھ كبیره القسام علمیھ مختلفھ•

ات كانتشف ا .  اسكان،مستشفیات
الحركھ الدائمھ•

ھ كان ال (الفئھ (      الفئھ السكانیھ•
    (

••.         
     .

•     
       

)یوخر في اتخاذ القرار.( 
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الطوارئالتحدیات التي  تواجھ  مقدمي خدمات 

التعلیم• مؤسسات تخطیط كیفیة في تؤثر اإلضافیة العوامل العوامل اإلضافیة تؤثر في كیفیة تخطیط مؤسسات التعلیم •
داخل الحرم الجامعيحالة الطوارئمنوإستجابتھا وإنتعاشھاالعالي،

 

   ا

   

    

  
                                                                    

                      
Adi i B G ldb A L D C h R Z d k R B D Y A i l l f h it lAdini, B. Goldberg, A. Laor, D. Cohen, R. Zadok, R. Bar-Dayan, Y. Assessing levels of hospital 
emergency preparedness. Prehosp Disast Med; 21(6):451–457, 2006
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للطوارئ  عناصراالستعدادھرم  

من• عال مستوي عل للحفاظ اساسیھ العناصر التأھبھذه التأھب ھذه العناصر اساسیھ للحفاظ علي مستوي عالي  من •
ھرم االستعداد والتاھب لھ دور مھم في استعراض  طرق •

نقاط فھ ك ال التال ا ث ل ق ا للط ھ ا ت االستجابھ للطواري قبل حدوثھا  وبالتالي من الممكن معرفھ نقاط اال
القوه والضعف من اجل تحسین مرحلھ االستعداد 

          
                        

تقلیدیھ• حوادث حوادث  تقلیدیھ•
مثل انھیار مبني 

المعامل• او المبان ف حریق حریق في المباني او المعامل•
تسرب مواد كیمیائیھ؟ اشعاعیھ؟•
االحتفاالت• مثل والتجمھر التجمعات عن الناتجھ المفتوح،الحوادث الیو الیوم المفتوح،الحوادث الناتجھ عن التجمعات  والتجمھر  مثل االحتفاالت  •
كوارث طبیعیھ مثل السیول والفیضانات •
بائیھ• ال نزا االنفل ثل بیئھ ث ا ا(ك ت ال ینھ یھ اتی ت ا ض وضع استراتیجیھ معینھ الحتواء(كوارث بیئھ مثل االنفلونزا الوبائیھ•

اقامھ قسم لمكافحھ العدوي ،االحتفاالت، العزل، اغالق الفصول ،الكارثھ  
بیئي مراقب ووضع والتطعیم ي)للتوعیھ ب بی ر ع  یم وو ی و )و
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والتأھب                    االستعداد  

قھ• ا ال داث اال خ تا ھ الخا ات ل ال ات/د اد ادوات /بعد جمع المعلومات الخاصھ بتاریخ االحداث  السابقھ•
التقییم 

ط ذ ل ط ل نقوم بعمل خطھ تاھب واستعداد  لمواجھھ  ھذه االخطار•
• 
•   

الحضور عدد دھس،معرفھ مثل السابقھ ربو-االحداث حریق-نوبات حریق  -نوبات ربو-االحداث السابقھ مثل دھس،معرفھ عدد الحضور 
،  وجود شخصیات مھمھ، نوعیھ الحضور، مكان االحتفال ،

الخ،الطقس ناریھ العاب وجود .وجود العاب ناریھ الخ،الطقس
التطھیرمن ،   كیفیھ حمایھ النفس    •

اد دال ان اق الت الخاخذ ن االخ ھ ا .حمایھ االخرین الخ.اخذ التریاق ان وجد.المواد

          

••             
             

•              
•        

  
•            
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• CSCATTT:• CSCATTT:
• COMMAND &CONTROL القیاده  والتنظیم                       
• SAFTY والسالمھ •االمن SAFTY                                                   االمن والسالمھ
• COMMUNICATION                                      االتصاالت
• ASSESSMENT •التقیی ASSESSMENT                                                التقییم
• TRIAGE                                                         الفرز
• TREATMENT ال •ال TREATMENT                                            العالج
• TRANSPORT                                              النقل واالخالء

  

الضحایا• عدد فیھ یكون الذي الطاقمقدرةیتجاوزالحدث الطاقمقدرةیتجاوزالحدث الذي یكون فیھ عدد الضحایا •
.لتقدیم العالج الطبي المناسب الموجودالطبي
أ نھدثھ انت ا ض ةدد الكفا ھ ف ا قلةك ضل ال الوضع لعرقلةكبیر بما فیھ الكفایةعدد ضحایاینتج عنھحدثھو أي–

).األمن والسالمة(الطبیعي لخدمات الطوارئ والصحة 
••••
االمن خدمة اإلسعاف،اإلطفاء،الشرطة،: •

ال والسالمھال
•   :
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•       
      

       

      

الحوادث:• یصلھ الت التي یصل ھي الحوادث:   •
).حوادث المرور(عدد الضحایا الي  إلى عشره 

ا ن نت الت ث ا ال ھي الحوادث التي ینتج عنھا :   •
.الضحایاعدة مئات منإلىعشرات

ھي الحوادث التي ینتج :   •
.من الضحایامئات إلى اآلالفعنھا
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النھج  المتبع الداره الحوادث الجماعیھ 

الحدث• ساحھ الي الموارد لنقل مسبقة إجراءات وضع .وضع إجراءات مسبقة لنقل الموارد الي ساحھ الحدث •
.المستشفىواستقبال) موقع الحدث (المیدان ادارة•
لجمیع• خاص تدریب عل المستجیبینیعتمد المستجیبینیعتمد على تدریب خاص لجمیع•
من بین میدان الحدث ومرافق الرعایة الصحیةتشمل تنسیق  االتصاالت•

القیادهخالل مركز هالل ی ز ا .ر
الفرز وتحقیق          یقر  •

إل اإلخالء وعمل المیدان، ف المعتمدةاالستقرار الصحیة الرعایة مرافق .مرافق الرعایة الصحیة المعتمدةاالستقرار في المیدان، وعمل اإلخالء إلى

    

••  
•   
•
•/  
•     
•• 
•      
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••  
.یكون الموظفون مشغولین تماما بالمھام الروتینیة الیومیة•
عدم وجود موظفین متدربین ومتخصصین في مجال إدارة•

.الكوارث
مداد ا(وجود شبكھ تواصل مع فروع الجامعات االخري •

اضافي بطاقم المتضرر ي)المكان م  رر ب )ن 

       

••  
أو ثالثة في المنطقة اوعیاده صغیره      •

الجامعھ حجم مع التتناسب مع حجم الجامعھالتتناسب
•      
••          

  
•))        

   (
•   
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: –   :
إخالء الضحایا  یكون صعبا في المناطق الجبلیة، خصوصا في البلدان    –

.النامیةالنامیة
:یؤدي إلى–

حالة عل سلب بشكل یؤثر مما المستشفیات إل الضحایا وصول تأخر تأخر وصول الضحایا إلى المستشفیات مما یؤثر بشكل سلبي على حالة –
.المرضى

     

: – : 
.صعوبة وصول المساعدة الخارجیة إلى المناطق المعزولة–

حالة الجزر، والمناطق الجبلیة (على سبیل المثال •
).النائیة

).بعد الفیضانات واالنھیارات األرضیة، أو انھیار جسر( •
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سلسلھ االنقاذ

سلسلھ االنفاذ

•)، أالول التقییم التالیھ النشاطات بتطبیق بتطبیق النشاطات التالیھ التقییم أالولي، (   •
).القیادة والتنظیم ، البحث واالنقاذ الرعایة المیدانیة

ا( تخ ا باستخدام (       •
إالجراءات  الالزمھ لتنظم االخالء وتنظیم حركھ  

اف ).مروراالسعاف)اال
مع تفعیل خطة (ومن ثم  تمرباستقبال المستشفى  للمرضي  •

، وتنتھي فقط عند  تلقي الضحایا )استجابة المستشفى للكوارث
.كل الرعایة الالزمة في حاالت الطوارئ لتحقیق االستقرار لھم
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      :

أو• الداخلیة بالموارد بسرعة احتوائھا یتم صغیرة حادثة ھو ھو حادثة صغیرة یتم   احتوائھا بسرعة بالموارد الداخلیة أو •
.مساعدة محدودة

التحتیة• البنیة على وتؤثر وضوحا اكثر الطوارئ حاالت ی   ی  ب ى  ر  ؤ و و ر و رئ  و  
.)  او الوظائف الحیویھ  الھامھ وتؤثر على سالمة الحیاة 

ع(مع وجود فریق لتقییم  االوضاع (،     • م ع
یقوم بتحدید حجم الطواري وتنسیق الحلول لھا ) 

   في حالھ استمرار الطواري نقوم •

      

المحیط• والمجتمع بأكملھ الجامعي الحرم تشمل التي التي تشمل الحرم الجامعي بأكملھ والمجتمع المحیط   •
مع حشد كل وكاالت إدارة .  ، یتم تفعیل خطة الطوارئ٣في المستوى . بھ

ي.الطوارئ في جمیع أنحاء الحرم الجامعي م ع ي
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التنظیم في میدان الحدث          

حادثا• أو كارثة بحدوث إنذار تلق بمجرد بمجرد تلقي إنذار بحدوث كارثة أو حادثا    •
عرضیا یمكن أن یؤدي إلى كارثة، فإن  جمیع غرف  العملیات 

تحدید( علیھا الطوارئ إدارة ف المشاركة الوكاالت مختلف من مختلف الوكاالت المشاركة في إدارة الطوارئ علیھا تحدید (من
.)طبیعة ومدى الكارثة

ق ف ث ل ة الق ھ ل ال اال كز ك أ یجب أن یكون مركز االرسال لدیھ القدرة على بعث فریق •
للتأكید  من رسالة  التنبیھ عند ) الفریق الطیار(صغیر للتقییم 
ة الضرورةالض
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مستجدات في قضايا السالمة في مؤسسات التعليم العالي

تفعیل التنظیم في میدان الحدث

••         
وذو خبرة في التقییم األولي، فإن الموارد المناسبة یمكن  

الفور عل .إرسالھا على الفورإرسالھا
بتقدیم تقریراولي للحدث  لغرف      •

ال اال كز ف الت ات ل .العملیات التي في مركز االرسالال
•  

تقریر میثان                      
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تفعیل التنظیم في میدان الحدث 

میثان• تقریر عمل من اسعاف سیاره اول في الموجود الطبیب انتھاء بمجرد بمجرد  انتھاء الطبیب الموجود في اول سیاره اسعاف من عمل تقریر میثان •
یقوم بالتحرك الي مكان الحدث ویاخذ منصب القیاده الداره الفریق الطبي 

يالموجود في الساحھ
یقوم قائد الفریق الطبي بانشاء مركز قیاده الحدث بالتعاون مع قیادات •

 )     .(القطاعات االخري
 .

.بمجرد  وصول القائد االساسي الداره الحدث تسلم لھ ساحھ الحدث •

  

وإنشاء• بتحدید األول التقییم فریق كالتالیقوم كالتالي . یقوم فریق التقییم األولي بتحدید وإنشاء•
:

ث نطقةال منطقةالحدث•
منطقة قیادة الحدث•
واإلخالء  قدممنطقة العالج الطبي المت•
الصحافة•  منطقة
المخارج والمداخل •

ھ د ا ال ل ل لتسھیل وصول الموارد بسرعھلت
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مستجدات في قضايا السالمة في مؤسسات التعليم العالي

من قواعد السالمھ                       ٣-٢-١اتبع 

الواقیھ:١ الریح،البدل عن،اتجاه المسافھ المسافھ عن،اتجاه الریح،البدل الواقیھ:  -١
منطقھ التاثر

ساحھ الحدث: -
يھل المستجیبین  االوائل في ساحھ الحدث یمكن ان یكونوا

اشارات االخالء،؟  التعرف علي  الخطر  والمخاطر.ضحایا 
الناجیین: االشخاص مصابین(ھل وغیر تم)مصابین تم ) مصابین وغیر مصابین(ھل االشخاص الناجیین:– 

.التطھیر: ابعادھم عن اي خطر ممكن

قواعد السالمھ                     

ومجموعتھ• جروجر امسي امسي جروجر ومجموعتھ•
من الفرق  الطبیھ المتنقلھ الیرتدون واقي للعین % ٢١وجدوا  ١٩٩٧•
واقیھ%٢٢• بدل عل الحصول یمكنھم ال ال یمكنھم الحصول علي  بدل واقیھ%٢٢•
الیمكنھم الحصول علي اال حذیھ الواقیھ% ٩٤•
للحمایھ(• معاییر )اقل )اقل معاییر للحمایھ(•
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اجراءت    السالمھ                   

••      
• ) (   
• )      

       
   .(

اجراءت    السالمھ                   

••••:
مخصصة ومحظوره فقط لرجال اإلنقاذ •

ھ الكاف دات ال لد ن تخ .المتخصصین ولدیھم المعدات الكافیھال
على الطاقم  المرخص  لھ  العمل   في عملیة االنقاذ •

والسالمة، واألمن اإلسعاف، خدمات اإلخالء،تقدیم و المتقدم، المركزالطب المركزالطبي المتقدم، و اإلخالء ،تقدیم خدمات اإلسعاف، واألمن والسالمة،
.مركز القیاده،
بمثابة• وھي الصحافة موظفي قبل من إلیھا بالدخول ب یسمح ي ا  وھي ب و بل  ن  یھ  ول إ ح ب ی

للحفاظ على المتفرجین في مأمن من الخطر" منطقة عازلة"
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مستجدات في قضايا السالمة في مؤسسات التعليم العالي

اجراءت    السالمھ 

االطفا• ال ل ق ن دھا د ت ت ظ ال ناطق ال المناطق المحظوره  یتم تحدیدھا من قبل  رجال االطفاء•
المواد (بالتعاون مع قطاع االمن والسالمھ اوالوحدات المتخصصة 

ل ط ). الخطرة، وخبراء المتفجرات، وغیرھال
دخان (یتوقف على نوع الحادث 

.، وإتجاه الریاح)سام، ومواد خطرة،، وخطر االنفجار

االمن                                                

المحلیة• الشرطة قبل من الحادث موقع ف األمن یوفر ما وعادة وعادة ما یوفر األمن في موقع الحادث من قبل الشرطة المحلیة •
خالل المرحلة األولى من حوادث ) أمن الحرم الجامعي(

الجماعیة اإلصابات الجماعیة اإلصابات
یتم تنفذ إالجراءات أالمنیة لمنع  اي  عناصر خارجیة من  •

االنقاذ ھ ل ف خل . التدخل في عملیھ االنقاذالت
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االجراءت  االمنیھ                                    

ف١• ل ال ل خ الغ ن تط لل ا ال د عدم السماح للمتطوعین الغیر مرخص لھم بالعمل في-١•
منطقھ الحدث

ظ ل ل ط ل لل ل توجیھ الصحافھ للتواجد في المنطقھ المحدده لھم مع تنظیم -٢•
نشاطاتھم 

توجیھ اسر الضحایا الي مناطق مخصصھ للتجمع وعدم السماح •
لھم بالتواجد في منطقھ الرعایھ الطبیھ للمرضي

)حتي یسمح قائد الحدث بذلك(•

   
http://www.disaster-info.net/safehospitals_refdocs/documents/english/EstablishingAMassCas.pdf 
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مستجدات في قضايا السالمة في مؤسسات التعليم العالي

الحوادث الغیر تقلیدیھ

مركزالقیادة

المحظورة• للمنطقة الخارجیة الحدود عل مركزالقیادة موقع موقع  مركزالقیادة على الحدود الخارجیة للمنطقة المحظورة •
، وعلى مقربة من منطقة العالج الطبي )منطقة التأثیر(تماما 

واإلخالء .  المتقدم واإلخالءالمتقدم
.  تكون  سھلھ التعرف والوصول إلیھا•
)المرئیھ والغیر مرئیھ(یحتوي علي جمیع وسائل  االتصاالت•
يویعمل بھ  اعلي رتب من الشرطة، االطفاء، القطاع الصحي، • ع ي

.والدفاع المدني
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مركز القیاده                            

ادث• ال ایا ض اداره ف بة الل ا أن ارب الت أثبتت أثبتت التجارب  أن اسم اللعبة في اداره ضحایا الحوادث  •
):ت ت ت ت(الجماعیھ ھو 

تنظیم •
القیادة• تول تولي القیادة•
تحكم•
تنسیق بین خدمات الطوارئ•

   

االنقاذ• ث الب .البحث واالنقاذ•
الرعایھ في الموقع   •
مركز إدارة اإلخالء•
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مستجدات في قضايا السالمة في مؤسسات التعليم العالي

البحث واالنقاذ

••       .
وضعت العدید من الدول فرق متخصصة للبحث واالنقاذ كجزء •

ث ا الك ة ا ل ة طن ال ا خطط زأ ت ذال ضا أ أعضاء ھذه . ال یتجزأ من خططھا الوطنیة لمواجھة الكوارث
))بیئات األماكن المحصورة((الفرق یتلقون تدریبا متخصصا في 

وحدات البحث واالنقاذ تشمل عموما

متخصص• طب كادر كادر طبي متخصص•
متخصصین تقنیین وعلى درایة بالمواد الخطرة، ومھندسین  •

االنقاذ ث ال ق ط لة الثق ات ال ل تشغ ان ال اكل لھیاكل المباني ، وتشغیل المعدات الثقیلة، وطرق البحث واالنقاذ ل
التقنیة، على سبیل المثال، معدات االستماع، والكامیرات عن بعد

كالب مدربة مع مدربیھا•
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فرق البحث واالنقاذ                                 

الضحایا• موقع تحدید تحدید موقع الضحایا•
نقل الضحایا من مواقع غیر آمنة إلى أماكن التجمع إذا لزم األمر•
)الفرز في الموقع(تقییم حالة الضحیة •
متقدیم اإلسعافات األولیة، إذا لزم األمر• م
الضحایا إلى منطقة العالج الطبي المتقدم، إذا لزم األمر  نقل •
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مستجدات في قضايا السالمة في مؤسسات التعليم العالي

فرق البحث واالنقاذ                                

الدفاع• ضابط قیادة تحت تحت قیادة ضابط الدفاع    •
.المدني

))(( ••))      ((
عملیھ انتشال   الضحایا المحاصرین تحت االنقاض   تحتاج الي •

وقت
مفا ذا كانت حالة الضحیة سیئة،  یقوم قائد فریق االنقاذ بطلب •

المساعدة من الطاقم الطبي المدرب  في الموقع 

.

) :  ( البحث واالنقاذ 
                  

إل• إلى•
، كل أصغر" مناطق عمل"

ط ضا ل فإ نة آ غ التأث نطقة كانت إذا   إذا كانت منطقة التأثیر غیر آمنة، فإن على ضابط •
إنشاء منطقة تجمع أكثر امنا قریبة من منطقة التأثیر، حیث یتم 

ا ف ا ا الض .تجمیع الضحایا فیھا ت
•     )   (  

أل لضمان عملیھ الفرز األولي واإلسعافات  .   
األولیة والنقل إلى منطقة العالج الطبي المتقدم
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مستجدات في قضايا السالمة في مؤسسات التعليم العالي
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٪ من ٨٠یتم انقاذما ال یقل عن 
الضحایا والجرحى من  حصار 
الھیكلیة المباني انھیارات ی كوارث ھی ي  ب ر   ھی ر  و

ساعة األولى  ٢٤في غضون الـــ 
بعد وقوع الحادث

الرعایھ   الطبیھ المیدانیھ

عل سلبیا یوثر مالئم غیر لكن قریبھ منشاه ال الضحایا نقل الضحایا الي منشاه قریبھ  لكن غیر مالئم  یوثر سلبیا علينقل
رعایھ االصابات الخطیره

ھلذلك للض ك ت حتي یمكن للضحیھ      لذلك
.)   (     ان 
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مستجدات في قضايا السالمة في مؤسسات التعليم العالي

الرعایھ   الطبیھ المیدانیھ                         

د• قھ ط ز الف ق تط ل القد .القدره علي  تطبیق الفرز بطریقھ جیده•
طاقم طبي مدرب •
االتصاالت الجیده بین الموقع والمستشفي •
المشاركھ• القطاعات بین الجید رالتسیق جی بین   یق 

المھام الطبیھ للكادر الطبي              

المتقدم١• الطب المركز مدخل عند الحاالت فرز فرز الحاالت  عند مدخل المركز الطبي المتقدم-١•
تقدیم العالج المناسب للحاالت -٢•
اخالء المرضي ونقلھم-٣•
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المھام الطبیھ للكادر الغیر الطبي   

••      
 )   (
قھ١ ط ض ال ل الت نقاط ا ق ال ف ز الف الفرز في الموقع  اونقاط التجمع مع حمل المریض بطریقھ -١•

فتح مجري الھواء،صحیحھ ایقاف النزیف
تقدیم االسعافات االولیھ للحاالت البسیطھ في المنطقھ-٢•

الخضراء 
عمل الجبائر ،معالجھ الحروق البسیطھ،الجروح  •

البسیطھ

تعریف الكارثھ طبیا                  

الطبیھ• النظر وجھة فمن معقد الكارثھ عندما(تعریف كارثھ الى الحادثھ تتحول تتحول الحادثھ الى كارثھ عندما (تعریف الكارثھ معقد فمن وجھة النظر الطبیھ•
)یكون لدینا عنصرین اساسین

أن یكون  لدینا ضحایا 
ثانیا قدرة االستجابة الطبیة للمنطقة المتضررة غیركافیة•
يوبذلك تتتمیز الكارثة لیس فقط من خالل مدى وشدة الحدث ولكن قبل كل شيء .•

            
 .

وبذلك یكون ھذا الخلل عائد إلى نقص كمیة أو نوعیة الموارد سواء في القوى  "•
 ” .البشري أوالمعدات الطبیة  أو المنظمات  الطبیة

ل ذ أل Debackerاألستاذ الدكتور•
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مستجدات في قضايا السالمة في مؤسسات التعليم العالي

لكل مریض فضلقدم األ•
 

فائدهأقدم• الناسألكبر من كبرعدد كبرعدد من الناسأل كبر فائدهأقدم•
  كبر عدد ممكن أ النقاذ

الفرز   في الموقع                             

الفرز• او:تعریف االصابھ خطوره حسب علي المرضي تصنیف عملیھ عملیھ تصنیف المرضي علي حسب خطوره االصابھ او:تعریف الفرز •
االولویھ في تقدیم العالج او االخالء•
••             
•              

)(     )      ( 
   

•        
•    



209

الفرز في الموقع                        

األشرطة• فتوضع الذراع من األعلى الجزء في الفرز أشرطھ توضع توضع أشرطھ الفرز في الجزء األعلى من  الذراع فتوضع األشرطة•
الحمراء ألي حالھ ال تقدر على المشي والخضراء للحاالت القادرة على 

ي.المشي
یوجھ المرضى القادرین على المشي   إلى  مدخل المركزالطبي المتقدم •
ىیتم نقل ھؤالء المرضى غیر القادرین على الحركھ من موقع  الحادث إلى  • ع ى ى م

.  المركز الطبي المتقدم

الفرز في الموقع                                      

ل• ھ ا د ت ھ١٥ا ض ف فرضیھ١٥اجریت  دراسھ  علي•
)اخضر( وغیرحاده ) احمر(عند تصنیف الحاالت الي حاده •
نسبھ الخطا في التصنیف تقل مقارنھ  بتصنیف الحاالت الي •

احمر واخضرواصفر واسود 
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مستجدات في قضايا السالمة في مؤسسات التعليم العالي

http://www.disaster-

info.net/safehospitals_refdocs/documents/english/EstablishingAMassCas.pdf 
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http://www.disaster-info.net/safehospitals_refdocs/documents/english/EstablishingAMassCas.pdf 
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مستجدات في قضايا السالمة في مؤسسات التعليم العالي

الفرز الطبي                        

تق• ال الط كز ال خل تف(ن الذ ا ا الض ة لت لتحدید ھویة الضحایا الذین سیستفیدون (عند مدخل المركز الطبي المتقدم •
)من الرعایھ  الفوري

االخال ند عند االخالء•
عند الحاجھ الي تقییم المریض مثال الكوارث الطبیعیھ•

قلھ ھ؟ ت الت ھ ن ال ف ض د لھ؟ ط د ھ ا ال ف ض ال قا بقاء المریض في الساحھ مده طویلھ؟وجود ضرر في البنیھ التحتیھ؟ قلھ •
الموارد الطبیھ؟ وقت نقل المریض للمنشاه غیر معروف

المریض• وضع تغیر تغیر وضع المریض•

 ( )  Start Triage

••.
 :خصائص ثالث على تعتمد  التقییم عملیھ•
٣٠  التنفس•

ھ ٢الت ٢ الترویھ•
یفعلانیمكنالعقلیھالحالھ•
 الضغط( الطبیھ التدخل عملیات من الثنین فقط ویسمح•

قفالمباشر اءمجرىفتحنزیف،ل )األساسیةالھ ).األساسیة الھواءمجرىوفتحنزیف،لوقفالمباشر
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مستجدات في قضايا السالمة في مؤسسات التعليم العالي

فرز بدء                           

من• اكثر فوري=٣٠التنفس فوري=  ٣٠التنفس اكثر من•
لمعرفھ سرعھ اعاده (الترویھ وذلك بالضغط  الخفیف  على ظفر االصبع •

الدمویھ ثانیتن)الشعیرات من فوري=اكثر وی ن) یر  ی ن  ورير 
ملحوظھ یمكن استخدام   وجود نبض في الرسغ او  اختفائھ في عملیھ •

. الترویھ
  فوري=الحالھ الذھنیھ  فاقد الوعي  او ال یتبع االوامر البسیطھ •
بفي حالھ الحاالت البسیطھ اي حالھ  قادره على المشي حتى لوكانت مصابھ • و ى ي ى ر ي ی ب ي

) ویرمز لھا (باصابات خفیفھ
حفي حاالت الوفاه اى حالھ التتنفس بالرغم من  محاولھ فتح مجرى• م ي

)  (.الھواء
•            

  .

عالج الضحایا  

والصفراء• الحمراء المنطقة ف الطبیب :مھام : مھام الطبیب في المنطقة الحمراء والصفراء•
التنبیب،  وفتح القصبة الھوائیة، ووضع (استقرار حالھ الضحایا •

طا إ ك الت ة ال ال ال ال ف انبوب في الصدر، والعالج من الصدمة، التسكین،  إعطاءان
)  .السوائل

معالجھ الحروق البسیطھ ، وتثبیت الكسور، المنطقھ الخضراء  •
.تضمید الجروح
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االخالء                                              

:     :
ازالھ الضغط   الموجود في منطقة الكارثة•
مرافق• ال نقلھم طریق عن الحرجھ للحاالت المقدمة الرعایة لتحسین لتحسین الرعایة المقدمة للحاالت الحرجھ عن طریق نقلھم الى  مرافق •

الطبیة خارج الموقع
السحق• وجروح الحروق ضحایا مثل معینھ لفئھ خاصھ طبیھ رعایة قتوفیر روق وجروح ا ی ا ل   ی  بی    ی  یر ر و
•        . :
ملوثیین•• ضحایا ملوثیین ضحایا

ضحایا غیر مستقرین • 

االخالء                            

بشكل• الحاالت تنتقل فكثیرما فكثیرما تنتقل الحاالت بشكل .     •
جید من األحمر إلى األصفر ، فدور منطقة االخالء ھو إعادة  فرز المریض 

يقبل النقل لمعرفة حالھ المریض ھل یحتاج إلخالء فوري أو عاجل ؟ ج
.اویمكن تاجیلھ
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االطار الزمني للحوادث الجماعیھ

T+0 IncidentT+0 Incident
T+2mn Warning
T+5mn First Team at site
T+15mn Victim located
T+18mn Victim at AMP entrance
T+20mn Victim at Red Treatment Area
T+30mn Decision to evacuate
T+38 Vi ti i b lT+38mn Victim in ambulance
T+45mn Victim at hospital
T+55mn Victim at operating theaterT+55mn Victim at operating theater

http://www.disaster-info.net/safehospitals refdocs/documents/english/EstablishingAMassCas.pdf p p _ g g p

االطار الزمني للحوادث الجماعیھ

           
   .

                     
              

• 15mn (from incident to victim located)
+ 05mn (departure of ambulance)
+ 07mn (arrival at hospital)
+ 02mn (triage)+ 02mn (triage)
+ 02mn (care starts) 

• TOTAL: 31mn• TOTAL: 31mn 
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اإلخالء ضابط ءیقوم إل ب   وم  ی
.  التھویة / التنفس / تقییم ا حالة استقرار المریض من خالل رصد النبض، والضغط •
تقییم وضع المعدات الطبیھ •
اجھزه تثبیت الرقبھ .مثل فحص موقع  جمیع األنابیب، وقدرتھا على البقاء خالل فتره النقل •

الحوض ،
وواضح• آمن بشكل الفرز بطاقة إرفاق یتم یتم إرفاق بطاقة الفرز بشكل آمن وواضح•
ال تنقل   اي ضحیھ من  مركز الطبي المتقدم  اال وتكون•
.مستقره صحیا•
الضحیة مجھزة تجھیزا كافیا للنقل•
المتلقي من مرافق الرعایة الصحیة یبلغ بشكل صحیح وعلى استعداد الستقبال لمرضى•

لط ل ل ل ل .سیارة  االسعاف المالئمھ لنقل المریض من حیث االجھزه والطاقم•

الدعم النفسي واالجتماعي                       

ل• ا ال الط ق الف ا ا للض ا ت ا نف ض ضروره وجوددعم نفسي واجتماعي  للضحایا والفریق الطبي والعاملین •
من القطاعات االخري

ھ النف ھ ل اال افات اال ف ا ق ان النف ق الف الفریق النفسي یجب ان یقوم بما یعرف باالسعافات االولیھ النفسیھ•
اقامھ جلسات تلخیص  للضحایا  والطاقم لتجاوز االزمھ الحالیھ•



218

مستجدات في قضايا السالمة في مؤسسات التعليم العالي

في حالھ وجود مركز صحي داخل الحرم الجامعي 
    

المركز• ال بالتوافد تبدا الحاالت من كثیر كثیر من الحاالت تبدا بالتوافد الي المركز•
•  
)  الخضراء(تقدیم العالج المناسب للحاالت البسیطھ•
متقدیم الرعایھ الالزمھ الستقرار الحاالت الشدیده •

ومن ثم نقلھا الي المستشفي) الحمراءوالصفراء(والموجلھ
نقلھم• لحین مخصص مكان في موقتا الوفیات ھماستقبال ین  ص  ن  ي  و  ی  و ل   ب

• http://safehospitals.info/images/stories/3Resources/Guidline%20Final.pdf
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الخالصھ

اھم• من یعتبر الجامعي الحرم في للطواري الطبیھ الخدمات استعداد استعداد  الخدمات الطبیھ   للطواري في الحرم الجامعي یعتبر من اھم •
فالحرم الجامعي مثل ،الخطط الوطنیھ التي  یجب  وضعھا في عین االعتبار

جالمدینھ الصغیره المتكاملھ الخدمات ولذلك الیمكن عمل نموذج موحد
للطواري الطبیھ وتطبیقھ علي جمیع المعاھد ولكن یمكن عمل خطھ  تعتمد 

علي المراحل التالیھ
مرحلھ ماقبل الحدث  واھم عناصرھا  التدریب والتوعیھ والتخطیط المعتمد •

علي االحداث السابقھ واالخطار المحتملھ
ف ا ال ا قلل ق ط ا اال ل ث ال ا اث ل مرحلھ اثناء الحدث وھي مرحلھ االستجابھ بطریقھ تقلل اوتمنع الخساره في •

)تعتمد علي المرحلھ السابقھ(االرواح اثناء الحدث او بعده

الخالصھ 

جلسات• اقامھ فیھا ویتم الحدث مابعد مرحلھ االخیره والمرحلھ والمرحلھ االخیره مرحلھ  مابعد الحدث ویتم فیھا اقامھ جلسات •
تلخیص  وتقییم للمشاركین لمعرفھ استنتاجاتھم والدروس 
الضعف مواطن ومعرفھ البروتكوالت وتحدیث المستفاده وتحدیث البروتكوالت  ومعرفھ مواطن الضعفالمستفاده

لتحسینھا قبل الحدث القادم 
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التوصیات                             

الجامعیھ-١• البطاقھ وتوزیعھامع المحتملھ لالخطار اورموز كودات انشاء انشاء كودات اورموز لالخطار المحتملھ وتوزیعھامع البطاقھ الجامعیھ -١•
وتدریب اعضاء ھیئھ التدریس والطالبات علیھا 

الحدث-٢• واداره الطواري في الضحایا برعایھ متعلقھ عمل ورش ر اقامھ ري و و ي  ی  ی  ل   بر  ورش 
القیام بعمل فرضیات شاملھ بشكل دوري بالتسیق مع الوكاالت االخري- ٣•
للمتطوعین-٤• لجنھ احتیاطي،طالبات(انشا كطاقم تدریس ھیئھ )اعضاء ین و ج  ي،ب(ا  ی م ا ریس  ء ھی  )ا
یشرف علي تدریبھم طاقم الطبي واالمن والسالمھ بحیث یكونوا موارد •

ريبشریھ یمكن االستعانھ بھم  عند الطواري و بھم ن ی ری ب



األزمــة و الـكارثــة والتعامل معها 
 

إعداد
د جوهرة بنت عبدالعزيز آل الشيخ
مستشارة بمكتب معالي وزير التعليم
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مفهوم الكارثة :
ه���ي حدث غري متوقع ينتج عن عوامل طبيعية اأو ب�صبب فعل الإن�صان �صواًء كان اإراديا اأو 
ل اإرادي���ا، ويرتتب عليه���ا خ�صائر يف الأرواح اأو تدمري يف املمتلكات، ويتطلب مواجهته معونة 

احلكومة مبختلف قطاعاتها.

مفهوم األزمة :
ه���ي خلل مفاج���ئ نتيجة لأو�صاع غري م�صتقرة يرتتب عليه���ا تطورات غري متوقعة نتيجة 

عدم القدرة على احتوائها من قبل الأطراف املعنية وغالبًا ما تكون بفعل الإن�صان.

الفرق بين الكارثة واألزمة :
تكمن اأوجه الختالف بني الكارثة والأزمة يف الأزمة يف الأمور الآتية:

1- اإن الأزمة تنتج عنها كارثة، والالمبالة ال�صديدة جتاه اأزمة ما قد ينتج عنها كارثة
2- اإن الأزمة اأعم واأ�صمل من الكارثة.

3- الكارث���ة هي واقع���ة حدثت فعاًل، بعك�ش الأزم���ة فاإنها وقائع يرتتب عل���ى تفاقمها نتائج 
خطرية ت�صبب كارثة.

4- اإن الكارث���ة غالب���ًا م���ا تك���ون نتيجة عوام���ل طبيعية ، يف ح���ني تكون الأزم���ة نتيجة فعل 
الإن�صان. 
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5- ت�صتدع���ي الكارث���ة اهتمام الراأي العام واحلكومة مبا يث���ري التعاطف على خالف الأزمة 
التي جتعل املنظمة املتعر�صة لها مثار انتقادات �صعبية ور�صمية.

6- اهتم���ام و�صائل الإع���الم بالكارثة يكون ايجابي���ًا على عك�ش الأزمة، الت���ي يكون اهتمام 
و�صائل الإعالم بها �صلبيًا.

7- تق���ع الكارث���ة ب�صكل مفاجئ وي�صتحيل التنبوؤ بها لتخ���اذ التدابري لتجنبها، يف حني تاأتي 
الأزمة نتيجة تراكمات من الأخطاء وامل�صكالت، حتى ت�صل اإىل درجة النفجار.

8- التخطي���ط للتعام���ل م���ع الأزم���ة اأو الكارثة يختلف باخت���الف اله���دف الأ�صا�صي املرجو 
حتقيقه.

أنواع المخاطر :
طبيعية : 

جيولوجية: زلزل - براكني - انزلق تربة - ت�صونا مي - انهيارات ثلجية - حركة الرمال 
- طفوح بركانية.

جوي���ة مناخي���ة: جف���اف - في�صان���ات - �صواع���ق - ت�صح���ر - موجات ح���ر - اأعا�صري 
و�صيول  

ب�سرية :
ح���روب -  انفج���ار -  حرائ���ق  - نفاي���ات -  �صقوط      طائرات - غ���رق �صفن - حوادث 

�صري.
بيولوجية :

اأوبئة ب�صرية. اأوبئة حيوانية. اآفات نباتية.
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 وحدة إدارة الكوارث واألزمات



225

رؤية الوحدة :
حتقيق التميز يف جمال اإدارة الأزمات على م�صتوى اجلامعات يف اململكة العربية ال�صعودية  

بغر�ش الو�صول اىل اأعلى درجات الأمان يف اأداء املهام التعليمية والبحثية والعالجية.

رسالة الوحدة :
 ت�صع���ى الوح���دة اإىل تنمية وعي الط���الب والعاملني وهيئة التدري����ش ومعاونيهم بالكلية 
باإدارة الأزمات، والك���وارث، واملخاطر وكذلك ت�صجيع اإجراء البحوث والدرا�صات يف جمال 
اإدارة الأزم���ات اخلا�ص���ة بالعملي���ة التعليمي���ة والعالجي���ة ، واملخاطر التي ميك���ن اأن تواجه 

املجتمعني الداخلي واخلارجي و�صبل مواجهتها واحلد  منها.

أهداف الوحدة   
تهدف وحدة اإدارة الأزمات والكوارث اإىل: 

1-  ن�ص���ر ثقاف���ة اإدارة الأزمات والكوارث لدى امل�صئولني والعامل���ني يف قطاع التعليم العايل 
ومرافقه  .

2-  ن�ص���ر ثقاف���ة اإدارة الأزم���ات والك���وارث وتوعي���ة الط���الب مبخاطرها   و�صب���ل التعامل 
معها  باأ�صلوب املبادرة وكيفية الت�صرف حال وقوعها.

3-  التخطيط واتخاذ اإجراءات وقائية حلماية اجلامعة من الكوارث و الأزمات.
4-  و�صع ا�صرتاتيجيات ملواجهة الأزمات وحماية اجلامعة  والبيئة  يف حال وقوعها.

5- درا�ص���ة التقاري���ر الدورية الت���ي تتناول الأزمات والك���وارث وحتديد �صب���ل التغلب عليها 
وكيفية التعلم وال�صتفادة منها.

6- التنبوؤ باملخاطر والأزمات املمكنة احلدوث يف حرم اجلامعة، وحتديد اآليات للوقاية منها.
7- عم���ل  دورات تدريبي���ة وندوات وور�ش عمل لتنمية امله���ارات والأداء يف مواجهة املخاطر 

والأزمات والكوارث.
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دور ومهام وحدة اإدارة الأزمات و الكوارث بوزارة التعليم العايل :
ميك���ن تق�صي���م دور ومهام وح���دة اإدارة الأزمات و الكوارث ب���وزارة التعليم العايل  طبقا 
للمنظومة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث ، وذلك وفقًا ملراحل اإدارة الكوارث، على النحو 

التايل:

أوالً المرحلة األولى: 
 ما قبل  الأزمة/ احلدث الطارئ/ الكارثة ويتم فيها:

1-  حتليل البيئة الداخلية : وت�ستهدف هذه العملية :
اأ.   ت�صخي����ش التهدي���دات، ومواط���ن ال�صعف يف مراف���ق اجلامعات  املختلف���ة مثل قاعات 
التدري����ش، املدرجات، املعامل، والعي���ادات ، واملخازن ، امل�صاع���د الكهربائية، ال�صالمل 

...الخ
ب.  كتاب���ة تقرير لو�صف واقع املرافق امل�صار اإليه���ا �صابقا، ورفعها اإىل وزارة التعليم العايل  

لتخاذ الإجراءات الكفيلة بعالج مواطن ال�صعف.

2-حتليل البيئة اخلارجية : وت�ستهدف هذه العملية :
اأ. حتلي���ل البيئ���ة املحيطة باجلامعة ، وحتدي���د اآفاق ال�صتفادة منه���ا وتوظيف اإمكاناتها يف 

مواجهة الكوارث والأزمات حال وقوعها داخل اجلامعة.
ب- ال�صتعداد يف املوا�صم الكبرية والتجمعات الب�صرية ال�صخمة مثل موا�صم التخرج وغريها 

بعمل بالقيام بتجارب واختبار اآلية ال�صتعدادات املتفق عليها مثل الإخالء ال�صريع .
ج -  حتدي���د اآليات للتعاون مع املنظمات والهيئ���ات والإدارات املحيطة باجلامعة  يف جمال 

مواجهة الأزمات والكوارث .
د- جتربة قنوات الت�صال وال�صتقبال ب�صفة دوريه  جلميع التجهيزات احلكومية امل�صتخدمة 

والعامة.
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ه���� -ال�صتعانة باخلرباء واملخت�صني يف جمال اإدارة الأزم���ات والكوارث والتوا�صل امل�صتمر 
معهم لتحديث املعلومات وتطبيقها عند احلاجة. 

3- التخطيط ) التنبوؤ / التوقع( لاأزمات والكوارث املحتمل حدوثها يف املدى 
القريب/ املتو�سط/ البعيد .

4- اإعداد ور�سم اخلطط لدرء الأزمات ومواجهة الكوارث .
5-  اتخاذ الإجراءات الوقائية ملنع/ ت�سكن الأزمة اأو الكارثة .

6-  ال�ستعداد للتعامل مع الأحداث مثل تدريب الأفراد و�سيانة املعدات.
7- ن�س��ر الوعي الثقايف باإدارة الكوارث والأزم��ات ، وعقد ور�ش عمل  تدريبية 

لارتقاء مب�ستوى وكفاءة العاملن باجلامعة  يف هذا املجال.
8- تطوير اآليات الر�سد والإنذار املُبكر يف جمال اإدارة الأزمات والكوارث ُكلَّما 

كان ذلك ممكنًا.
9- جتهي��ز غرفة عملي��ات لإدارة الأزمات والكوارث م��زودة باأجهزة الت�سال 

املنا�سبة.

المرحلة الثانية
مرحلة املواجهة وال�ستجابة والحتواء:

1. تنفيذ اخلطط والربامج التي �صبق اإعدادها والتدريب عليها.
2. تنفيذ اأعمال املواجهة والإغاثة باأنواعها وفقا لنوعية الزمة اأو الكارثة.

3. القيام باأعمال خدمات الطوارئ العاجلة.
4. تنفيذ عمليات الإخالء عند ال�صرورة.

5. متابعة احلدث والوقوف على تطورات املوقف ب�صكل م�صتمر، وتقييمه، وحتديد الإجراءات 
املطلوبة للتعامل معه من خالل غرفة العمليات.
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المرحلة الثالثة:
  مرحلة التوازن:

1- ح�صر اخل�صائر يف الأفراد واملن�صاآت.
2- التاأهي���ل واإع���ادة البناء ) مرحل���ة ا�صتئناف الن�ص���اط( واحلماية من اأخط���ار امل�صتقبل 

املحتملة.
3- التعام���ل م���ع الكارثة خالل مرحلة املواجه���ة وال�صتجابة والحت���واء واخلروج بالدرو�ش 

امل�صتفادة وتقييم الإجراءات التي متَّ اتخاذها.
4- توثي���ق احل���دث و تقدمي التو�صيات واملقرتحات الالزم���ة، وتوجيهها اإىل اجلهات املعنية 
لال�صتف���ادة منها  من اأج���ل تاليف ال�صلبي���ات م�صتقبال )اإن وج���دت(، وتطوير وحتديث 

اخلطط وفقًا للم�صتجدات من اأجل اإدارة اأف�صل.

 خطة إدارة األزمات والكوارث    
الهدف من اخلطة : 

1- الرتقاء مبهارات وقدرات العاملني واأع�صاء هيئة التدري�ش يف مواجهة الأزمات والكوارث 
التي قد حتدث باجلامعة.

2- الهتم���ام با�صتكم���ال وتطوي���ر الأجهزة واملع���دات التي ت�صتخدم يف مواجه���ة الأزمات و 
الكوارث باأنواعها املختلفة  والتاأكد من �صالحيتها و�صيانتها الدقيقة وامل�صتمرة .

 اعتبارات اخلطة :
1- التوجهات الوطنية . 

2- توجيهات ومطالب متخذي القرار على م�صتوى الكلية / اجلامعة / املحافظة.
3- اأن�صطة اجلامعة املختلفة وطبيعة عملها وما يرتتب على ذلك من احتمالت.

4- ا�صتثمار الكوادر الب�صرية والأجهزة واملعدات . 
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5- ال�صتفادة باخلربات املكت�صبة يف اجلامعة.
6- التن�صيق مع وحدات اإدارة الأزمات باجلامعة مع اجلامعات الأخرى. 

املحاور الرئي�سة للخطة : 
1- ال�صتخدام الأمثل لالأجهزة واملعدات .

2- نق���ل وتبادل اخلربات والتج���ارب الناجحة يف جمال مواجهة الأزم���ات و الكوارث �صواء 
كانت  طبيعية اأو نتيجة لظروف طارئة.

3- الهتمام بالأنظمة التي تعمل بها الوحدات اخلدمية يف الأق�صام املختلفة.
4- زيادة كفاءة وحدة مواجهة الأزمات و الكوارث والرتقاء بالكوادر العاملة فيها.

الأزم���ات. ملواجه���ة  املختلف���ة  ال�صيناريوه���ات  عم���ل  عل���ى  امل�صتم���ر  التدري���ب   -5 

مناذج حلالت عملية عن اأزمات جامعية :
1- حالت طالبية.

2- حريق داخل اأحد املعامل اأو املكاتب.
3- تعطل احد امل�صاعد وبداخله طالب اأو اأع�صاء هيئة تدري�ش اأو عاملني.

4- انهيار جزء من مباين الكلية.
5- كيفية التعامل مع املواد الكيميائية اخلطرة وكذلك املواد البيولوجي.

6- حدوث تلوث كيميائي اأو اإ�صعاعي.
7- حدوث انت�صار لوباء اأو عدوى مر�صية.

8- حدوث اإ�صابات للمر�صى اأثناء تلقى العالج.



مراحل تنظيم واإدارة الأزمة اأو الكارثة :
1-  التبلي���غ الف���وري لوحدة اإدارة الأزمة باجلامعة ع���ن احلدث ) ح�ريق – انهيار  – تل�وث 

كيميائي.....الخ(. 
2-  رف���ع درج���ة ال�صتع���داد للجه���ات املخت�صة مث���ل: �صرط���ة النجدة والإ�صع���اف والدفاع 

املدين. 
3-  ا�صتدعاء فريق اإدارة الأزمة املخت�ش طبقا لنوعية احلدث .

4-  تاأم���ني منطق���ة احل���دث بالتن�صيق م���ع اإدارة امل���رور – وحدات حفظ الأم���ن ومكافحة 
الإرهاب – الدفاع املدين واحلريق – الإدارات الهند�صية ..... الخ

5-  جتميع وحتليل وتداول املعلومات الأولية مع املخت�صني. 
6-  اإب���الغ الإعالم يف حال���ة �صرورة تواجده جتنبًا لنت�صار ال�صائع���ات ) الإذاعة املحلية – 

التليفزيون( وعدم ال�صتهانة او املبالغة باحلدث.
 انتقال بع�ش اأفراد طاقم اإدارة الأزمة اإيل منطقة احلدث للمتابعة واتخاذ بع�ش القرارات 

بالتن�صيق مع وحدة اإدارة  الأزمات.
 انتق���ال وح���دات )الإ�صعاف – فرق الإنقاذ – عربات ومركب���ات النقل امليكانيكي – الأمن 
ال�صناع���ي  – الكهرب���اء – املي���اه - ال�ص���رف ال�صح���ي – وح���دة تاأم���ني �صبك���ة الغاز 

الطبيعي...( للتدخل يف معاجلة احلدث كل فيما يخ�صه.
9-  جتمي���ع املعلوم���ات واإبالغها ملرك���ز اإدارة الأزم���ات باجلامعة لتحليله���ا وتقدير املوقف 

لتخاذ القرارات املنا�صبة واإبالغها للجهات املنفذة مع الإبالغ للم�صتوى  الأعلى.
10-  اإزالة اآثار احلدث واإعادة الأو�صاع اإىل ما كانت عليه.

11-  اخلروج بالدرو�ش امل�صتفادة وتعديل اخلطط ال�صابق و�صعها.
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