
 والتكنولوجيا بالمعادىهندسة األكاديمية الحديثة لل
  أخطارهامزمات والووار  والدد م  واجهة األجراءات العامة لماإل دليل

 

i 
 

 

 

 

 

 
واجهة جراءات العامة لماإل دليل

 أخطارهامزمات والكوار  والحد م  األ
  



 والتكنولوجيا بالمعادىهندسة األكاديمية الحديثة لل
  أخطارهامزمات والووار  والدد م  واجهة األجراءات العامة لماإل دليل

 

ii 
 

                                          

 

 

 

 مقدمة

 

من خالل  زمات والكوارثنشر ثقافة التعامل مع األ لىإدليل ال ذاههدف ي

الوقائية التي تقلل  :المتطلبات واإلجراءات والتعليماتوعة من ممجتعميم 

تباعها حال إيجب  والتنفيذيه التي ،إحتماالت وقوع األزمات أو الكوارث

 اإلجراءات أساليبتتضمن  ،كاديميةباأل -هللا  قدر ال - حالة طارئة إعالن

 قدر منأكبر تحقيق  هم فيساوليات مما ي  ئمسالتقنن ت وكاتحرال ضبطت

 اخطارها.والحد من  زمات والكوارثإلحتواء األ اإلستعداد والفاعلية

  

 وهللا ولى التوفيق ،،،

 

 أ.د أحمد كحيل 

 األكاديميةعميد 
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 المحتويات

 

 1 األزمات والكوارثمواجهة  منظومةعناصر أوالً: 

 2 اإلجراءات الوقائية لمواجهة األزمات والكوارث والحد من أخطارهاثانياً: 

 5 اإلجراءات التنفيذية لمواجهة األزمات والكوارث والحد من أخطارهاثالثاً: 

 7  والكوارث والحد من أخطارهاتعليمات عامة لمواجهة األزمات اً: رابع

 10 والسالمة لألمن اللوحات اإلرشاديةخامساً: 
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 األزمات والكوارثمواجهة  منظومةعناصر : أوالً 

 

وإدارة وتوجيه الفرق الميدانية  وتنسيق التدريبهي فريق العمل المختص بإعداد الخطط  :اإلدارة 

بناءاً  مع الجهات المعنية ، وإعطاء أمر اإلخالء الجزئي أوالكلي بالتعاون أعمال الطوارئالمشاركة في 

 من ينوبه.أو  على التوجيه الصادر من عميد الكلية

 

 . مختلفة لمباشرة المهام المنوطه بها فرق عمل من تخصصات وفئات الكوادر البشرية :

 

عمال التي تساهم في أ األكاديميةلدى  والنظم األليه المتوفره كافة المعدات واألجهزة  : ليات والمعداتاآل

 .اإلنذار المبكر والمواجهه واإلنقاذ
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ً ثا  والكوارث والحد من أخطارها زماتاأل جهةالمو اإلجراءات الوقائية: نيا

 

 ترتيبات اإلخالء

يجب أن تنصب  ن كافة الجهودإو ،ما يجب القيام به وقت الطوارئ والعاملين هو أهم إن إخالء الطالب

خالء الضروري وجود خطة واضحة وسهلة لإلمن ، ولذك فذلك في أسرع وقت وبأسلوب منظم لتحقيق

 .كافة العاملين عليهاالطالب و تدريب يتم

 

 : اإلخالءخطه مقومات 

 األبواب الرئيسة، الساللم ،تعتبر الوسائل التالية مسالك هروب )النوافذ :مسالك الهروب ،

 ،الضروري لتفادي حدوث ازدحاموقد يكون من  أبواب الطوارئ(

  .تخصيص بعض الساللم لبعض طوابق المبنىوبعضها اآلخر للطوابق األخرى 

 

ا تخلفه من شعور إن الظلمة هي بحد ذاتها عامل لالضطراب ، نظرا لم :اإلضاءة الكافية

حتياطية للحاالت الطارئة تسمح بإخالء إمن الواجب توفير إضاءة  فإن ك نفسي مخيف ، لذل

 المواجههدخول فرق في فاعل  بشكل نحو الخارج ، وتساهم من وسريع لشاغلي المبنىآ

 .واإلنقاذ

 

 العملين سبقا ، لكي يتم إحصاء جميع تجمع يتفق عليه م  نقاط تحديد أماكن يجب  :نقاط التجمع

ن يكون مكان التجمع بعيدأ عن والطالب ومن ثم البحث عن المفقودين عند اللزوم ،ويجب أ

 .أعمال المواجهه واإلنقاذن الخطر، وال يعوق مكا

 

 مسارات اإلخالء  وعة من الخرائط اإلرشادية لتحديديجب توفير مجم :الخرائط اإلرشادية

على والعاملين الطالب  لكي تساهم في مساعدةو ،مخارج الطوارئ ونقاط التجمعماكن وأ

 .أماكن التجمع بشكل سريع وهادئ بعيدأ عن الخطر التوجه الي

 

 ترتيبات مكافحة الحريق

 شتعالإلا عناصرثلث م  

 ةسائل شبهحالة أو  ،سائلةحالة أو ، صلبة حالةإما فى  وجدوت: حتراقلإل القابلة المادة وأ الوقود ،

 .غازيةحالة أو 

 21 بنسبة الهواءويوجد فى : ألكسجينا  %. 

 اللهب،: الشرر،  ومصدرها، شتعاللإل الالزمة الدرجة إلى الحرارة درجة بلوغ أي: لحرارةا 

 .الخ…الكيميائية التفاعالت ،الشمس أشعة حتكاك،اإل

 

 :كاآلتى ثلثالم   ضالعأ حدأ بكسر الحريق خمادإ يتم
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 منها غيرالمحترق بعادوإ ،حتراقلإل القابلة المواد تجزئة الوقود، أو حصر تدفق وقف. 

 العنصرين مع اإلتحاد من سجيناألك منع ذلك ويعني الخنق طريق عن ويتم التدفق من سجيناألك منع 

 .اآلخرين

  درجة دون ما الى الحرارة درجة تخفيض أي، التبريد طريق عنذلك  ويتم المصدرالحراريفصل 

 .اإلشتعال

 

 الحريق منع في تساعد التي مارساتالم  

 والمعدات جهزةلأل الدورية والصيانة والترتيب النظافة. 

 توزيعها وطريقة مياتهاوك شتعاللإل القابلة المواد نواعأ جميع مراقبة. 

 من والدخان اللهب نتشارإ لمنع وذلك نذارالحريقإ نظام مع الهواء تكييفالتحكم فى  نظام توصيل 

 .المبنى من خرىاأل جزاءاأل الى التكييف قنوات خالل

 الكهربائية جهزةالوصالت واأل نواعأ جميع وتشغيل عند تركيب السالمة لوائحو تطبيق معايير . 

 والمترددين عليها ابه العاملين وتوعية تعرضاً للحريق ركثاأل نماكاأل خاصة رشاديةإ لوحات عدادإ. 

 

 الحريق بكرعنالم   نذاراإل وسائل

 ذلك وماشابهوالممرات  والمكاتب فى المعاملداخل المبانى،  ستخدموت الدخان واشفك. 

 باعثة للحرارةباالماكن التى بها أجهزة  عادة وتستخدم الحرارة واشفك. 

 نذارالمبكراإل نظمةأ ومتابعة حاالت عمل للتحكم بالمبنى والمراقبة التحكم نظام . 

 تعمل آارنذإ سارينة ً  .المبنى رجاءأ جميع فى مميز ومسموع بوضوح اصوتهو لياً أو يدويا

 

 الحريق إطفاء أنظمة

 كهربائية. معدات علىفى حالة األماكن التى تحتوى  ، أو بالغازبالمياه اآللياإلطفاء نظام 

 واإلستخدامات األنواعمتعددة  اليدوية الحريق طفايات نظام. 

 في هستخدامإ يمكن متر،30  بطول خرطوم بداخله معدني صندوق عن عبارةوهى  الخراطيم بكرات 

 .المبنى داخل الحريق لمكافحة اتجاه أي

  

 ترتيبات اإلسعاف

 حال وقوع الحدثالخدمات الطبية المناسبة لتقديم مواقع الختيار إ. 

  ات اإلسعافالالزمة للمجموعالمعدات واألدوات والخامات الطبية تحديد . 

 قلها لتلقي العالج في المستشفياتن المفترضالحاالت  يةتحديد نوع. 

  تحديد المراكز الصحية والمستشفيات التي سيتم نقل الحاالت إليها. 

 عامل مع الحاالت المتوقعة تحديد التخصصات الطبية الالزمة للت. 

 اإلسعاف سياراتمركز تختيار موقع إ. 

  مارات البيانات الشخصية للمصابينستإإعداد وتجهيز. 
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 حوال العاديةفى األالدفاع المدنى  مهام  منوب

 وحدة إدارة األزمات والكوارثإخطار طر ومصادر الخ مراقبة فحص الطابق / المبنى يومياً بغرض 

 .م حتملهعن أية مخاطر 

   ثبت عليها التأكد من خلو كافة مسالك الهروب من العوائق وأن تكون واضحة تماماً لشاغلي المبنى وم

 .اللوحات اإلرشادية 

 والساللمالممرات العامة ومسالك الهروب في الطوارئ ضاءة إمصابيح  التأكد من عمل . 

 وإجراء الصيانة الدورية لهار أجهزة مكافحة الحريق الثابتة واليدوية التأكد من توف . 

  ي لضمان عملها عند الحاجةرختبارات عليها بشكل دووعمل اإلنذار اإلمتابعة صيانة أجهزة.  

  ونقاط التجمع التأكد من أن جميع شاغلي المبنى على دارية تامة بمسالك الهروب ً  وخصوصا

 . منهم المستجدين

 للطوارئ واإلخالء.لتأكد من توفير الوسائل والمعدات المطلوبة ا 

 وخلوه من أية معوقات نقاط التجمع الخاصة بكل مبنى التأكد من. 
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 والكوارث والحد من أخطارها زماتاأل جهةالمو التنفيذية اإلجراءات ثالثاً:

 

 زمات والكوارثالمدير التنفيذى لوحدة إدارة األ مهام

ثم  التوجه إلى غرفة  (و من ينوبهأ العميدالسيد تأكيد وقوع الخطر )من قبل يقوم بفور سماع اإلنذار 

 العمليات والقيام باآلتى :

 .إصدار التعليمات المناسبة للجميع للمحافظة على سالمتهم من الخطر 

 ومحاولة  الحدثمع  ليللتعامل األو   لمباشرة مهامهم  كوارثوال اتق إدارة األزماستدعاء كافة فر

 .عم الخارجىدال وصول فرق باإلمكانيات المتاحة لحين السيطرة عليه

 الشرطة ( مع  ،اإلسعاف ،الدفاع المدنيغرفة عمليات الحى/المحافظة، ) الدعم جهاتاالتصال ب

لمكان وأقرب الطرق والمداخل المؤدية  افة المعلومات المتعلقة بالحادثمراعاة أن يتضمن البالغ ك

 .الحدث

  وبإخالء الطرق والمداخل المؤديه لمكان الحدثطقة الحدث نبتأمين م ميةياألكاد منأإخطار أفراد ،

 .وتزويدهم بالمعلومات الالزمة  ومعدات الدعمدخول سيارات  وتسهيل وبإستقبال

 تسجيل كافة ، ولحدث ل التصدىالمجموعات والفرق القائمة بتبادل المعلومات بين  إدارة عملية

 . تصاالت الصادرة والواردةاإل

 

 فريق اإلخالء مهام

 الوثائق واألشياء ذات القيمة . نقل 

   مسالك الهروب ومخارج الطوارئ ونقاط التجمع .وق رإرشاد شاغلي المبنى إلى ط 

  عملية اإلخالءأثناء ، ...( إطفاءإغاثة، إرشاد، الطوارئ )خدمات تقديم كافة. 

 خفرق اإلطفاء واإلسعاف .. التقديم العون الالزم ل.  

  امن والتوجه إلى المبنىالتأكد من خروج الجميع من ً  .طق التجمع المتفق عليها مسبقا

 إبالغ غرفة العمليات.إال بعد  الحدثع عدم السماح ألحد بالرجوع إلى موق 

 

 فرق مكافحة الحرائق مهام

 التوضيحية لنظام إنذار الحريق . اتان الحرائق من خالل مالحظة اللوحتحديد مك 

  باألكاديميةالقيام بمكافحة الحريق بوسائل اإلطفاء المتوفرة بالمبنى أو 

  نتشار الحريق بباقي مكونات المبنى .إغلق النوافذ واألبواب وذلك لمنع التأكد من 

  وأجهزة ووسائل اإلطفاء المتوفرة ،ونوعه بإرشادهم إلى موقع الحريق الدعم الخارجىالتعاون مع. 

  

 لتدريس والهيئة المعاونةأعضاء هيئة اواجبات 

  . التحلي بالهدوء وعدم االرتباك 

   . ًإيقاف العمل فورا 

 . غلق وتأمين أماكن العمل 
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  اإلشراف على عملية اإلخالء من خالل مسارات اإلخالء ومخارج الطوارئ والتنبيه على الطالب

 بعدم الركض أو تجاوز زمالئهم .

  وعدم العودة للمبنى مهما كانت األسباب .التوجه إلى نقاط التجمع وتهدئة الطالب 

 

 واجبات رؤساء اإلدارات والوحدات المعاونة

  . التحلي بالهدوء وعدم اإلرتباك 

 .ًإيقاف العمل فورا 

 ( ، غلق وتأمين أماكن العمل )فصل الكهرباء، المياه، الغاز... 

 التنبيه على العاملين اإلشراف على عمليات اإلخالء من خالل مسارات اإلخالء ومخارج الطوارئ و

 بعدم الركض أو تجاوز زمالئهم .

   والتأكد من وجود جميع العاملين وعدم تخلف أي منهم. التوجه إلى نقاط التجمع 

 

 الصيانة قفر مهام

  تعمل بصورة مرضية .اآللية التأكد من أن جميع أنظمة السالمة 

 فرق خدمات الطوارئ.ل ساعدة والمشورة الفنيةتقديم الم 

 إلى الطابق األرضي. التأكد من إنزال كافة المصاعد 

  بالتنسيق مع غرفة العمليات األماكن التي تتطلب ذلك عنالتأكد من فصل الكهرباء . 

 

 اإلسعافق فر مهام

  التى تم تحديدها مسبقاً.فتح مواقع الخدمات الطبية في المواقع 

 ولوية تلقى العالجأ فرز اإلصابات وتحديد.  

 طبية للمصابين.المساعدة الم يقدت 

  مسبقاً. التى تم تحديدهالزم نقلهم للمراكز الصحية والمستشفيات من يتحويل 

  الدعم الخارجى سعاف إممكنة لسيارات المساندة التقديم. 

 والتوصيات الطبية كتابة التقارير والمالحظات. 

 

 ول نقطة التجمعئمس مهام

 وصولهم لنقطة التجمع للتأكد من أن الطوابق / المباني قد /المباني فور التنسيق مع مراقبي الطوابق

 خليت .أ  

  مراجعة غرفة العملياتعدم السماح ألي شخص بمغادرة نقطة التجمع تحت أي مالبسات إال بعد . 

  المباني إلى نقطة بتطورات عملية اإلخالء، ووصول جميع مراقبي الطوابق/ غرفة العملياتإخطار

 التجمع وتمام اإلخالء.

  عن أي حالة غير عادية قد تحدث في نقطة التجمع . غرفة العملياتإبالغ 
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 ً  والكوارث والحد من أخطارها زماتاأل جهةالمو : تعليمات عامةرابعا

 

 تعليمات  اإلخالء عند سماع أجهزة اإلنذار

 ق مصادر الكهرباء و الغاز والمياة.أغل 

 العودة بأي حال من األحوال لغادر الغرفة والمبنى في هدوء، وال تحاو. 

 ستخدم الساللم في هذه الحالةوإستخدام المصاعد، عدم إ. 

 ها إلي نقاط التجمع.التوجه إلي مخارج الطؤارئ من خالل مسارات اإلخالء ومن 

 تجنب الركض والتدافع حتى ال تتسبب في إصابة اآلخرين. 

 نتظار في نقطة التجمع والتعاون مع المشرفيناإل. 

   بنقطة التجمع أي فرد بالمبني وتأكد من وجود الجميع تخلفلغ عن ب. 

  ،ساهم في  إنقاذ اآلخرينلي نقاط التجمع  ت  لمسئوالتبليغ عن أي معلومات. 

 غلق البابنافذة وي  بها  غرفةلي إ أن يلجفعلية أذا كان الشخص في وضعية تمنعة من مغادرة المبني، إ. 

 

 الحريق تفي حاالتعليمات التصرف 

 اآلتى:يجب على أي شخص يكتشف حريقاً أن يفعل 

 وتشغيلهاالحريق  إنذار سارينة أن يكسر زجاج. 

  ًالطوارئ الستدعاء فرق اإلطفاء.برقم  أن يتصل فورا 

  يليالحريق كما  مناسبة لنوع طفايةأن يكافح الحريق إذا أمكن باستخدام أقرب :- 

o  جيدا بواسطة مقبض الحمل. الطفايهإمساك 

o بالطفايةسحب مسمار األمان إ . 

o  إلى قاعدة اللهب. الطفايةوجه فوهة 

o الطفايةضغط على المقبض لتشغيل إ. 

o  النار بشكل دائريتحريك مواد اإلطفاء على قاعدة 

   نتشر الحريقإعليه وأنه باستطاعته الهروب إذا شكل خطورة أن يتأكد أن المكان الذي يقف فيه ال ي. 

  تجاه الريح على مسافةإراعى الوقوف مع اليدوية في الهواء الطلق ي   الحريق طفايةستخدام إعند 

 مترين إلى ثالثة أمتار من النار.

  ًال تحاول إطفاء الحريق إال إذا كان صغيرا  ً  أنك قادر على إخماده . وكنت واثقا

 رفة لتهويتها وطرد الدخان.فتح الغ  إنزع الستائر وإ 

  على األرض أفضل وسيلة لوجود الهواء النقي .في حالة وجود دخان كثيف يكون التدحرج 

 غادر غرفتك وأغلق الباب خلفك وشغل جهاز اإلنذار .اً إذا كان الحريق كبير 

 

 في حاالت الزالزل والهزات األرضيةتعليمات التصرف 

  بق إوإال ف متر( وسالكة، 50قريبة )أقل من إلى الخارج خرج إذا كانت المسافة أف داخل المبنىإذا كنت

 .في مكانك
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  خذ أي شيء من أ تضيع الوقت فىوال إلى الخارج تسمح بالخروج، إخرج مسرعاً إذا كانت المسافة

 ممتلكاتك الشخصية.

  ستند تحت أو إلى إبتعد عن النافذة أو إالطاولة مباشرة و حتمى تحتإفأو المكتب إذا كنت في المدرج

 .خرساني حائط

  بتعاد عن حواف المبنى.فعليك اإل األكاديميةإذا كنت في فناء 

  بتعد عن المباني العالية وتوجه إلى المناطق الفسيحة.إف األكاديميةإذا كنت خارج 

  ً  في حدوث حريق . حاول ما أمكن قطع الكهرباء والغاز عن المنشأة حتى ال تكون سببا

 لفترة بعد ال تحاول التجول بعد الهزة مباشرة فقد يعقبها هزات أخرى تابعة واألفضل أن تبقى هادئ 

 الهزة األولى.

  على يسيطر وال تجعل الخوف والفزع  مونفذها وتعاون معهفرق الطوارئ إستمع إلى إرشادات

 .أفعالك

 

 وليةتعليمات اإلسعافات األ

 :مما يلى طبقاً لكل حالة ، وأثناء ذلك قم باآلتى فرق اإلسعاف فوراً  إستدعي

 السامة:ستنشاق للغازات ختناق أو اإلاإل

  ي مكان أخر جيد التهوية.لإمكانة أو نقلة فى ستنشاق الهواء النقي سواء إمساعدة المصاب على 

 الصدمات الكهربائية:

 .سرعة فصل التيار الكهربائي وإبعاد المصاب عن مصدر التيار بواسطة شيء عازل للكهرباء 

 :األولى الدرجة روقح

 األلم يخف حتى حترقةالم   المنطقة على نظيفة باردة مادةض ستعملإبارد أو سائل أي أو ماء أسكب. 

 إنتظار فرق اإلسعاف يجب الحساسة أوالمناطق الفم أو العين منطقة أصابقد  إذاكانالحرق. 

 

 :والثالثة الثانية الدرجة حروق

 األولى الدرجة حروق تعليمات تبعإ. 

 بالجلد الملتصقة عداالمالبس المصابة نالمنطقة ع المالبس جميع نزعإ.  

 ىالبثور عل التضغط.  

 المصابة المنطقة رفع مع يستلقي المصاب دع.  

 إنتظار فرق اإلسعاف يجب. 

 

 الجروح والقطع:

 .يجب تطهيرها أوال ثم تغطيتها بالوسائل المخصصة لحمايتها من التعرض للتلوث الجوي 

 

 :الكسور

 الكسر منطقة فوق المالبس زالةإ يجب. 
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 ةمستمر ةالدموي ةوالدور الكسرمشوه كان ذاإ الكسر معالجة التحاول. 

 حالته وعلى مكانه في تهبث بل تقويمه التحاول. 

 عيدت   نأ يجب لنبضا حس عدم حالة فيو تثبيته وبعد لمكسورقبلا الطرف بنهاية النبض وجود الحظ 

 .خرىأ مرةالتثبيت  محاولة

  تذكر ً  تعامليجب ال لذا صدمه في بسببها المصاب يدخل قد جداً ة شديد المآا يصاحبه الكسور نأ دائما

 .بحذر الكسور مع

 

 :ة واإلغماءالصدم

 عليه وحافظ الهواء مجرى فتحإ  ً  .مفتوحا

 هشاب وماأ وساده بوضع علىأ لىإ المصاب قدمي رفعإ. 

 تحسس نبض المصاب من خالل عرق العنق. 

  لما يدور حوله وإدراكهتفحص مدى حالة وعيه. 

 جانبيه.  أحد على المصاب يوضع 

 التنفس. تعيق التي الضيقة المالبس تنزع 

   عقم يستنشق أو البارد بالماء رشي حل ل.  محلول )نشادر( م   وم 

   فيه ما لخروج للخارج اللسان جذب ومحاولة القيء حدوث بعد جيدا   الفم نظفي. 

 صناعي. تنفس وعمل القلب تدليك 

 

 ت السابقة :فى جميع الحاال

طراف أحماية جميع  ذ  ئيجب عند ،المصاب قبل إجراء تقييم لحالتهنقل األمر سرعة تطلب متى ما 

ستخدام إ، والتأكد من ثبات جميع األطراف والرأس والعنق والظهرمع أذى  أليالمصاب من تعرضيها 

 :إحدى الطرق التالية للنقل

 :عوجاج أي جزء من البدن محور الطولي للبدن وتفادي لي أو إداد التمن الكتف على إم السحب

 وخاصة بالنسبة للعنق والظهر ويجب وضع المصاب على بطانية أو ما شابهها وسحبه بعد ذلك.

 قد يستطيع شخص واحد حمل المصاب ويتوقف ذلك على وزن وعمر المصاب مع العلم أن  :الرفع

الرفع ال يتم إال بعد التأكد من عدم وجود إصابة في العمود الفقري ويتم الرفع عن طريق وضع إحدى 

 ك تحت ركبة المصاب واألخرى تحت عنقه.يدي

طلب منه ما يشير إلى تعرضه إلصابة خطيرة إعندما يكون المصاب في كامل وعيه وال يوجد المساعدة: 

 دعمه من الخلف بتطويق أسفل ظهره بيدك.تفك وإالوقوف على قدميه ثم بعد ذلك أرح أحد ذراعيه على ك
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 اإلرشادية لألمن والسالمةاللوحات خامساً: 

 إشارات المنع :

عادة تكون هذه اإلشارات بلون أحمر ، وهي إشارات تحذيرية غاية في األهمية ، كما هوو موضوح بالشوكل 

 التالي :

 
 

 : إشارت اإللزام

 تدل هذه اإلشارات على االحتياطات الواجب اتخاذها قبل البدء بالعمل  وهي ذات لون أزرق :
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 إشارات االستدالل والمعلومات :

 هي إشارات توجيهية لما يجب إتباعه في الحاالت الطارئة ، وهي ذات لون أخضر :

 
 

 إشارات التحذير :

تدل هذه اإلشارات على احتماالت الخطر الموجود فوي المنطقوة المشوار إليهوا بمثول هوذه اإلشوارات ، وهوي 

 لون أصفر :ذات 

 


