
 
 

 ادارة االزمات و الكوارثوخدة 

 :قدمٌم

ىذه   لقد أصبحنا في عصر يندر فيو عدـ حدوث أزمات أو كوارث وبالتالي البد لمكمية مف االستعداد في مثؿ 
واستعدادات مسبقة لمتعامؿ مع شتى األزمات والكوارث األزمات و الكوارث . لذلؾ مف الضروري وضع خطط 

وعمى ىذا األساس يجب تكويف وحدة متخصصة بإدارة األزمات والكوارث بالكمية   المتوقع حدوثيا بالكمية .
بحيث تكوف وحدة إدارية ليا كيانيا ومسئولياتيا في الكياف االدارى و تضـ فريؽ متميز إلدارة األزمات و 

 الكوارث.
 الرؤيٌ:

 .إنشاء نظاـ داخمي فعاؿ لتوفير األمف والسالمة في مباني الكمية

 :رسالٌ الوخدة

إنشاء نظاـ داخمي فعاؿ إلدارة األزمات والكوارث بتوفير األمف والسالمة في منشآت الكمية سعيا إلي استقرار 
 مجتمع الكمية الداخمي .

 :األهداف

 توفير األمف والسالمة لمبشرية .1
 الكمية ضد الحرائؽ واألزمات والكوارث. تأميف مباني .2
 تحقيؽ معايير األمف والسالمة .3
 نشر الوعى بيف العامميف والطالب وتدريبيـ عمى السموؾ األمثؿ .4

 مجلس إدارة الوخدة :

  السيد األستاذ الدكتور/ وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 
  / سؽ الوحدةمنالسيد الدكتور.   
  ) السيد األستاذ الدكتور / رئيس مجمس القسـ ) رؤساء األقساـ العممية. 
  عضواً  –السيد األستاذ / أميف الكمية 
  عضواً  –السيد / قائد حرس الكمية 
  عضوا –السيد األستاذ الدكتور/ مسئوؿ العيادة الطبية بالكمية 
 رؤساء بعض اإلدارات. 
  عضواً  –احد الطالب الكمية. 

 :األزمات والكوارث بالكليٌ إدارة وخدة اختياجات

 –السمكي  –فاكس  –إعداد غرفة عمميات إلدارة األزمات والكوارث مزودة بأجيزة اتصاؿ حديثة ) تميفوف  -1
 طابعة (. –كمبيوتر 

إعداد رسـ توضيحي بمرافؽ ومنشآت الكمية يوضح المباني والمرافؽ والمالعب محددا عمييا شبكة اإلطفاء  -2
 والصرؼ الصحي والمياه والغاز الطبيعي والتميفونات .... (.والكيرباء 

مف شانيا تيديد كياف   سجؿ األزمات توثؽ بو الكمية كؿ المواقؼ التي تعتبرىا أزمات أو كوارث -3
 ويكوف بمثابة ذاكرة لمكمية .  الكمية

فريؽ توعية إلدارة األزمات باإلضافة إلي الييكؿ التنظيمي لوحدة إدارة األزمات و الكوارث البد مف تكويف  -4
فرؽ مصغرة إلدارة األزمات و الكوارث باألماكف األكثر تعرضا لحدوثيا حيث أف معالجة الموقؼ الذي يقـو عمي 



 
 

مي حميا أو توفير الحؿ المناسب ليا و ذلؾ لكؿ أساس أف األشخاص األقربوف لألزمة أو الكارثة ىـ األقدر ع
األماكف األكثر تعرضا لألزمة أو الكارثة مثؿ معمؿ الكيمياء ، معمؿ الطرؽ ، وحدة تكنولوجيا الورش ، لوحات 

و يقـو القسـ العممى أو الوحدة بتشكيؿ فريؽ محدد لالستعانة بو مع فريؽ إدارة األزمة او   توزيع الكيرباء.
 الكارثة.

استخداـ الوسائؿ العممية لمتعامؿ مع األزمات استخداـ وسائؿ عممية في التعامؿ مع األزمات مثؿ المحاكاة  -5
والسيناريو. فالسيناريو ىو مجموعة مف االفتراضات المتعمقة بالموقؼ في مجاؿ محدد يقـو فيو النظاـ بتحميمو 

يجاد بدائؿ عد يدة لمحموؿ الموضوعة . والمحاكاة تقميد لظاىرة ودراستو مما يساعد عمى وضع تصورات لألزمة وا 
ما بيدؼ التفسير والتنبؤ بسموكيا أو ىي أسموب كمي ييدؼ إلى وصؼ النظاـ الحقيقي مف خالؿ تطوير 
النموذج الذي يوضح كيؼ تتداخؿ العوامؿ المؤثرة في المشكمة وما ىو تأثير تمؾ العوامؿ مع التركيز عمى 

 يقمد ىذا النموذج حركة النظاـ الحقيقي .الكيفية التي يمكف بيا أف 
التنبؤ الوقائي يجب تبني التنبؤ الوقائي كمتطمب أساسي في عممية إدارة األزمات مف خالؿ إدارة سّباقة وىي  -6

اإلدارة المعتمدة عمى الفكر التنبؤي اإلنذاري لتفادي حدوث أزمة مبكرًا عف طريؽ صياغة منظومة وقائية مقبولة 
  لمبادأة واالبتكار وتدريب العامميف عمييا.تعتمد عمى ا

 عمليٌ إدارة األزمات يتطلب عدة عوامل منوا :اليات تنفيذ 

. إيجاد وتطوير نظاـ إداري مختص يمّكف الكمية مف التعرؼ عمى المشكالت وتحميميا ووضع الحموؿ ليا 1
 بالتنسيؽ مع الكفاءات المختصة .

 ًءا ىاًما مف التخطيط االستراتيجي .. العمؿ عمى جعؿ التخطيط لألزمات جز 2
 . ضرورة عقد البرامج التدريبية وورش العمؿ لمموظفيف في مجاؿ إدارة األزمات .3
لحاالت األزمات   . ضرورة التقييـ والمراجعة الدورية لخطط إدارة األزمات واختبارىا تحت ظروؼ مشابية4

 وبالتالي يتعمـ األفراد العمؿ تحت الضغوط .
 يد عمى أىمية وجود نظاـ فّعاؿ لإلنذار المبكر .. التأك5
 .الييكؿ التنظيمى لوحدة إدارة األزمات والكوارث -7
 دور وموام وخدة إدارة األزمات و الكوارث  

يمكف تقسيـ دور ومياـ وحدة إدارة األزمات و الكوارث بالكمية طبقا لممنظومة القومية إلدارة األزمات إلى ثالث 
 وفقًا لمراحؿ إدارة الكوارث، عمى النحو التالي:مراحؿ، وذلؾ 

 أوالً المرخلٌ األولٍ:

 األزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة/ الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدث الطارئ/الكارثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتـ فييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا:  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
 .. التخطيط ) التنبؤ / التوقع( لألزمات والكوارث المحتمؿ حدوثيا فى المدى القريب/ المتوسط/ البعيد1
 ات ومواجية الكوارث.. إعداد الخطط ورسـ السيناريوىات لدرء األزم2
 . إتخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذ اإلجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءات الوقائيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع/ تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكيف األزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أو الكارثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة3
  . االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعداد لمتعامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع األحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداث مثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدريب األفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراد وصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيانة المعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدات.4
العػػامميف    . نشػػر الػػوعي الثقػػافي بػػإدارة الكػػوارث واألزمػػات، وعقػػد ورش عمػػؿ تدريبيػػة لالرتقػػاء بمسػػتوى كفػػاءة5

 ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا المجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ.بالكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
 . تطوير آليات الرصد واإلنذار الُمبكر في مجاؿ إدارة األزمات والكوارث ُكمَّما كاف ذلؾ ممكنًا.6
 .. تجييز غرفة عمميات إلدارة األزمات والكوارث مزودة بأجيزة اإلتصاؿ المناسبة7



 
 

 ثانيًا: مرخلٌ المواجوٌ واالستجابٌ واالختواء:

 لتى سبؽ إعدادىا والتدريب عمييا. تنفيذ الخطط والسيناريوىات ا1
 . تنفيذ أعماؿ المواجية واإلغاثة بأنواعيا وفقا لنوعية االزمة أو الكارثة.2
 . القياـ بأعماؿ خدمات الطوارئ العاجمة.3
 . تنفيذ عمميات اإلخالء عند الضرورة.4
اإلجراءات المطموبة لمتعامؿ . متابعة الحدث والوقوؼ عمى تطورات الموقؼ بشكؿ مستمر، وتقييمو، وتحديد 5

 معو مف خالؿ غرفة العمميات.
 ثالثًا: مرخلٌ التوازن :

 حصر الخسائر فى األفراد والمنشآت.  .1
عادة البناء ) مرحمة إستئناؼ النشاط( والحماية مف أخطار المستقبؿ المحتممة.  .2  التأىيؿ وا 
رثة خالؿ مرحمة المواجية واالستجابة واالحتواء والخروج لمتعامؿ مع الكا  تقييـ اإلجراءات التي تّـَ اتخاذىا  .3

 بالدروس المستفادة.
مف أجؿ   توثيؽ الحدث و تقديـ التوصيات والمقترحات الالزمة، وتوجيييا إلى الجيات المعنية لالستفادة منيا .4

 ة أفضؿ.تالفي السمبيات مستقبال )إف وجدت(، وتطوير وتحديث الخطط وفقًا لممستجدات مف أجؿ إدار 
 :خطٌ إدارة األزمات والكوارث 

  الودف من الخطٌ :

االرتقاء بميارات وقدرات العامميف وأعضاء ىيئة التدريس في مواجية األزمات والكوارث التي قد تحدث  -1
 بالكمية.

المختمفة االىتماـ باستكماؿ وتطوير األجيزة والمعدات التي تستخدـ في مواجية األزمات و الكوارث بأنواعيا  -2
. 

 ارات الخطٌ :بإعت

 التوجيات القومية . -1
        توجييات ومطالب متخذي القرار عمى مستوى الكمية / الجامعة / المحافظة. -2
 . أنشطة الكمية المختمفة وطبيعة عمميا وما يترتب عمى ذلؾ مف احتماالت  -3
  استثمار الكوادر البشرية واألجيزة والمعدات . -4
 دة بالخبرات المكتسبة في كمية الصيدلة .االستفا -5
 والجامعة.  التنسيؽ مع وحدات إدارة األزمات بالكميات األخري -6

  المخاور الرئيسيٌ للخطٌ :

 االستخداـ األمثؿ لألجيزة والمعدات . -1
  نقؿ وتبادؿ الخبرات والتجارب الناجحة في مجاؿ مواجية األزمات و الكوارث سواء كانت -2
    أو نتيجة لظروؼ طارئة. طبيعية  
 االىتماـ باألنظمة التي تعمؿ بيا الوحدات الخدمية في األقساـ المختمفة.-3
 زيادة كفاءة وحدة مواجية األزمات و الكوارث واالرتقاء بالكوادر العاممة فييا . -4
 .التدريب المستمر عمى عمؿ السيناريوىات المختمفة لمواجية األزمات -5

 األزمٌسيناريو إدارة 



 
 

 نماذج لخاالت عمليٌ عن أزمات جامعيٌ :

 .إعتصاـ الطالب .1
 .إقتحاـ الطالب لمبنى الكمية .2
 .مظاىرة طالبية داخؿ الحـر الجامعى .3
 .إلغاء درجات الرأفة .4
 .حريؽ داخؿ أحد المعامؿ أو المكاتب .5
 .اإلشاعات المدمرة .6
 .تعطؿ احد المصاعد وبداخمو طالب أو أعضاء ىيئة تدريس أو عامميف .7
 .إنييار جزء مف مبانى الكمية .8
 .كيفية التعامؿ مع المواد الكيميائية الخطره وكذلؾ المواد البيولوجية .9

 .حاالف تسمـ غذائى بالكمية .10
 .ىبوط فى المسطحات األرضية الشاسعة بالكمية .11
 .وجود أسالؾ كيرباء دوف غطاء فى أماكف تجمع الطالب والعامميف وأعضاء ىيئة التدريس .12
 .متحاناتتسرب أسئمة اال .13
 .سرقة مقارات الكنتروؿ .14

 :مراخل تنظيم وإدارة األزمٌ او الكارثٌ

 الخ ( . تمػوث كيميائي.–  انييار – التبميغ الفوري لوحدة إدارة األزمة بالجامعة عف الحدث ) حػريؽ -1
 .180  والدفاع المدنى 123واإلسعاؼ  122رفع درجة االستعداد لمجيات المختصة مثؿ: شرطة النجدة  -2
 استدعاء فريؽ إدارة األزمة المختص طبقا لنوعية الحدث . -3
الدفاع المدني  – وحدات حفظ األمف ومكافحة اإلرىاب – تأميف منطقة الحدث بالتنسيؽ مع إدارة المرور -4

 اإلدارات اليندسية ..... ألخ . – والحريؽ
     تجميع وتحميؿ وتداوؿ المعمومات األولية مع المختصيف . -5
 التميفزيوف( . – إبالغ اإلعالـ في حالة ضرورة تواجده تجنبا النتشار الشائعات ) اإلذاعة المحمية  -6
 عدـ التيويف أو التيويؿ بالحدث .  -7
انتقاؿ بعض أفراد طاقـ إدارة األزمة إلي منطقة الحدث لممتابعة واتخاذ بعض القرارات بالتنسيؽ مع وحدة  -8

  األزمات . إدارة 
– األمف الصناعي – عربات ومركبات النقؿ الميكانيكي – فرؽ اإلنقاذ – وحدات )اإلسعاؼ انتقاؿ -9
ؿ في معالجة الحدث وحدة تأميف شبكة الغاز الطبيعي ... ( لمتدخ – الصرؼ الصحي   -   المياه – الكيرباء 

 .كؿ فيما يخصو 
  إزالة آثار الحدث واعادة األوضاع إلى ما كانت عميو .  -10
 الخروج بالدروس المستفادة وتعديؿ السيناريوىات السابؽ وضعيا .  -11

 :وسائل التدخل السريع لإلنقاذ

 .أفراد وحدة إدارة األزمات مف العامميف بالكمية المدربيف عمى مكافحة الحريؽ والتدخؿ السريع  -
  .الدفاع المدني والحريؽ -
 .الشرطة -



 
 

 .اإلسعاؼ -
 .الوحدة المحمية -
 .يير ورفع المخمفاتجياز التط -

 :األجوزة المعاونٌ

 اإلدارة اليندسية بالجامعة -
 الصرؼ الصحي  -
 الغاز الطبيعي  -
 المياه  الكيرباء  -
 التميفونات  -
 الطرؽ  -
 المرور  -

 :الطوارئ خطٌ إدارة األزمات واإلخالء فً خاالت

توقعيػػا أو التعامػؿ معيػا إذا مػػا حػدثت يضػػع إف مواجيػة األزمػات والحػػاالت الطارئػة سػواء باالسػػتعداد ليػا أو 
عمى كاىؿ وحدة إدارة األزمات العبء األكبر في ىذا المجػاؿ لضػماف تػوفير الحمايػة الشػاممة لألفػراد والمنشػآت ، 

لتػي قػد تتعػرض ليػا منشػآت الكميػة لذلؾ كاف لزاما عمييًا إعداد خطػة شػاممة لمواجيػة الكػوارث والحػاالت الطارئػة ا
إخػػػالء تمػػػؾ المبػػػاني مػػػف شػػػاغمييا فػػػي الحػػػاالت الطارئػػػة واتخػػػاذ كافػػػة اإلجػػػراءات الالزمػػػة لتػػػأميف تتضػػػمف كيفيػػػة ،

سػػػالمتيـ وكفالػػػة الطمأنينػػػة واالسػػػتقرار واألمػػػف ليػػػـ ، وسػػػوؼ نسػػػتعرض فػػػي ىػػػذا الػػػدليؿ مجموعػػػة مػػػف التعميمػػػات 
 واإلرشػػػػػػػػػػػػػػػادات الواجػػػػػػػػػػػػػػػب تنفيػػػػػػػػػػػػػػػذىا لضػػػػػػػػػػػػػػػماف نجػػػػػػػػػػػػػػػاح عمميػػػػػػػػػػػػػػػات اإلخػػػػػػػػػػػػػػػالء فػػػػػػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػػػػػػاالت الطػػػػػػػػػػػػػػػوارئ .

 -تسػػػتيدؼ خطػػػة مواجيػػػة األزمػػػات والحػػػاالت الطارئػػػة بمبػػػاني الكميػػػة مػػػا يمػػػي : : أهدددداف الخطدددٌ أوالً 
مف شاغمييا فور سػماع جػرس إنػذار الحريػؽ وذلػؾ بتػوجييـ إلػى نقػاط التجمػع المحػددة سػمفًا   إخالء المباني  -1

 بكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ مبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى .
حديد الواجبات والمياـ المنوطػة بكػؿ منيػا تشكيؿ وتدريب فريؽ إدارة األزمات والحاالت الطارئة بكؿ مبنى وت  -2

لتكػػوف بمثابػػة إطػػار عػػاـ لتنفيػػذ خطػػط اإلخػػالء ومكافحػػة الحرائػػؽ وعمميػػات اإلنقػػاذ ودلػػياًل مرشػػدًا فػػي سػػبيؿ حمايػػة 
 األفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراد بالتنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؽ والتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاوف مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع إدارة الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدفاع المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدني والحريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ .

يػػؿ الخسػػائر الناجمػػة عنيػػا بالقػػدر الكػػافي مػػف السػػيطرة عمػػى الخطػػر ومنػػع انتشػػار الحرائػػؽ والعمػػؿ عمػػى تقم  -4
 خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالؿ اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتخداـ الوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائؿ الفعالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لمكافحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الحرائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ .
 ثانيدددددددددددددددددددًا : عناصدددددددددددددددددددر خطدددددددددددددددددددٌ اإلخدددددددددددددددددددالء

متطمبػػات نجػػػاح خطػػػة مواجيػػة األزمػػػات والحػػػاالت الطارئػػػة تعتمػػد بشػػػكؿ أساسػػػي عمػػى فريػػػؽ إدارة األزمػػػة ومػػػدى 
اتخػػاذ اإلجػراءات الوقائيػػة والمواجيػة الفعميػػة واحتػواء الضػػرر تدريبػو عمػػى كيفيػة اكتشػػاؼ إشػارات اإلنػػذار باألزمػة و 

وتعتمػػد أيضػػًا عمػػى الوسػػائؿ والمعػػدات المتػػوفرة ودليػػؿ التعميمػػات التػػي تػػنظـ أسػػموب تنفيػػذ الخطػػة ويمكػػف تصػػنيفيا 
 -إلى :



 
 

يتم تشكيل فريق إدارة األزمٌ من شاغلً كل  -واجبات فريق إدارة األزمات:

 -عضائى بالواجبات التاليٌ :مبنٍ فٍ الكليٌ وتكليف أ

  إرشاد شاغمي الكمية أو المبنى إلى طريؽ مسالؾ اليروب ومخارج الطوارئ ونقاط التجمع  -1
 نقؿ الوثائؽ واألشياء ذات القيمة .  -2
 تقديـ اإلسعافات األولية ورفع الروح المعنوية لشاغمي المبنى أو الكمية وبخاصة الطالب .  -3
 ومساعدة فرؽ اإلطفاء واإلنقاذ والصحة .مكافحة الحرائؽ   -4

 -واجبات أعضاء هيئٌ التدريس والطالب والموظفين فً خاالت الطوارئ:

 التحمي باليدوء وعدـ االرتباؾ . -1 
  إيقاؼ العمؿ فورًا . - 2 
 قطع التيار الكيربائي عف المكاف . -3 
  عدـ استخداـ المصاعد الكيربائية . -4 
 التجمع مف خالؿ )مسالؾ اليروب ومخارج الطوارئ ( . التوجو إلى نقاط -5 
 التنبيو عمى الطالب بعدـ الركض أو تجاوز زمالئيـ حتى ال تقع إصابات بينيـ .  -6
ال تجازؼ وال تخاطر بحياتؾ وال ترجع إلى المبنى ميما كانت األسباب إال بعد أف يؤذف لؾ بذلؾ مف   -7

 المسئوليف .
 -لخريق:كيفيٌ التصرف فً خالٌ ا 

  كسر زجاج إنذار الحريؽ لتشغيمو .
 . 180إبالغ غرفة المطافئ فورًا عمى الرقـ  -2 
 -مكافحة الحريؽ إذا أمكف باستخداـ أقرب مطفأة مناسبة لنوع الحريؽ كما يأتي : -3 
  اسحب مسمار األمػػػاف بالمطفػأة . -
  وجو فوىة المطفأة إلى مكػاف الحريؽ . -
  لتشغيؿ المطفػأة . اضغط عمى المقبض -
  .تأكد أف المكاف الذي تقؼ فيو ال يشكؿ خطورة عميؾ وأنو باستطاعتؾ اليروب إذا انتشر الحريؽ- 
 -واجبات فرق مكافخٌ الخرائق: 

 خالؿ مالحظة الموحة التوضيحية لنظاـ إنذار الحريؽ . تحديد مكاف الحرائؽ مف  
متوفرة بالمبنى أو الكمية ) مطفآت الماء ذات الموف األحمر بوسائؿ اإلطفاء ال القياـ بمكافحة الحػػريؽ  
 مطفآت ثاني أكسيد الكربوف ذات الموف األسود ( . –
 واألبواب وذلؾ لمنع انتشار الحريؽ بباقي مكونات المبنى . التأكد مف غمؽ النوافذ  
إلى موقع الحريؽ  المتخصصة التابعة إلدارة الدفاع المدني والحريؽ بإرشادىـ التعاوف مع الفرؽ  

 ونوعو وأجيزة ووسائؿ اإلطفاء المتوفرة .
 -واجبات رؤساء األقسام :

 األبواب والنوافذ فيما عدا المخارج المخصصة لعمميات اإلخالء . التأكد مف إغالؽ  
 التيار الكيربائي . التأكد مف فصؿ  
  اإلشراؼ عمى عمميات اإلخالء . 



 
 

 وزارة الصحة ( . –ات المختصة ) الدفاع المدني االتصاؿ بالجي التأكد مف عمميات  
  الفرؽ المتخصصة إلدارة الدفاع المدني والحريؽ . التأكد مف وصوؿ  
 لمتأكد مف وجود جميع العامميف وعدـ تخمؼ أي منيـ داخؿ المبنى . التوجو إلى نقطة التجمع  
 -:الجامعٍ واجبات الخراس 

  تأميف المبنى وحفظ النظاـ . 
 وؿ أي أفراد غير المختصيف داخؿ المبنى .منع دخ 
منع خروج أحد مف البوابة الرئيسية إلى أف تنتيي عمميات اإلخالء والسيطرة عمى األزمة وانتياء الحالة  

 الطارئة .
رشادىـ لموقع الحريؽ .   انتظار الفرؽ المتخصصة مف رجاؿ الدفاع المدني وا 

 بالكليٌ ثالثًا : الوسائل والمعدات المطلوب توافرها

 -لوحات إرشادية  -إف توفير الوسائؿ والمعدات الالزمة لمواجية الكوارث واألزمات ) نقطة التجمع 
نذار  إسعافات أولية ( تمعب دور كبير بصورة مباشرة في الحد مف الخسائر الناجمة  -أجيزة إطفاء وا 

 -عف األزمة لذلؾ كاف مف الضروري التأكد مف توافر البنود التالية :
 يجب تحديد نقاط التجمع الخاصة بكؿ مبنى .  
التأكد مف توافر أجيزة المكافحة األولية لجميع أنواع الحرائؽ وأف تكوف صالحة لالستخداـ الفوري .  
 التأكد مف توافر األدوية والميمات واألدوات الطبية الالزمة لعمميات اإلسعافات األولية .  
ارئ الكافية وكافة الموحات اإلرشادية التي تسيؿ عمميات اإلخالء التأكد مف توافر مخارج وأبواب الطو  

 وتدؿ شاغمي المبنى عمى مسالؾ اليروب ومخارج الطوارئ ونقاط التجمع .

 رابعًا : التجارب واالختبارات

دارة إعداد سيناريو لالزمة والبدء في تنفيذه باستخداـ نقاط اإلنذار المبكر ومراقبة ردة الفعؿ لمفرؽ المشكمة إل
األزمة وسموؾ وتصرفات شاغمي المبنى أو الكمية وذلؾ مف خالؿ التنسيؽ المباشر بيف الجيات المختصة 

 بالجامعة والجيات المعنية بالمحافظة مثؿ الدفاع المدني والحريؽ ووزارة الصحة .. الخ .
  خامسًا : تقييم النتائددددددددددح

واألخطاء التي وقعت لموقوؼ عمى أوجو القصور بيا واالستفادة مما تحميؿ وتقييـ مستوى أداء فريؽ إدارة األزمة 
  قد يظير مف مشكالت لوضع الحموؿ العاجمة ليا لتالفييا مستقباًل .

عند نشوب حريؽ داخؿ موقع العمؿ يجب أف يكوف ىناؾ تصرؼ سريع وفعاؿ وآمف لمخروج  - : الخالصٌ
طوارئ يترأسو أحد الموظفيف ومف مياـ ىذا الفريؽ تحديد مف المبنى ويجب أف يكوف في كؿ مبنى فريؽ معد لم

موقع الخطر وتوجيو بقية الموظفيف الى الخروج مف المبنى بسرعو ومف أقرب المخارج، والتأكد مف خروج الجميع 
قبؿ مغادرتيا المبنى، ومف ثـ التجمع في منطقة التجمع المتفؽ عمييا مسبقًا والتأكد مف وجود الجميع، واليسمح 

عدىا ألحد بالرجوع الى موقع الخطر اال بعد األذف مف الشخص المسؤوؿ. وذلؾ بعد التأكد مف عدـ وجود ب
 مخاطر.

في حالة الطوارئ عمى كؿ شخص في المبنى أف يكوف سريعًا في إستجابتو ويؤمف منطقتة قبؿ الخروج منيا  -
غالؽ إسطوانات الغاز.  مثؿ إطفاء األجيزة وا 

ة واضحة وسيمة لألخالء أثناء حوادث الحريؽ واليكتفى بوجودىا بؿ يجب أف يدرب مف الضروري وجود خط -



 
 

 عمييا جميع العامميف.
كما يجب إف تحتوي الخطو عمى رسـ لمموقع يبيف فيو مواقع األبواب والشبابيؾ والممرات والساللـ. مع  -

ب منيا باالضافة الى أمكانية تأثرىا مالحظة أف المصاعد الكيربائيو قد تأخذؾ الى موقع النار بداًل مف اليرو 
 بالحريؽ فتكوف حبيسًا فييا.

يجب اال توضع ىذه المصاعد ضمف الخطة مطمقًا والبد مف دراسة الحاجة الى وجود سمـ خارجي لإلخالء اذا  -
حركة. كاف المبنى متعدد األدوار ، والتأكد مف أف المسار الذي يتخذ لألخالء سميـ وآمف وخاؿ مما يعيؽ سرعة ال

 واف تكوف الشبابيؾ سيمة الفتح.
يجب اف تشمؿ الخطة طريقتيف ) عمى األقؿ ( لالخالء مف كؿ مكتب خاصة المواقع التي يكثر فييا عدد  -

العماؿ. مع تحديد موقع لمتجمع لمتأكد مف وجود الجميع بدوف إصابات والبد أف يوضح في الخطة أرقاـ ىواتؼ 
يجب أف تكوف معمومو لدى الجميع، ومكتوبو في موقع بارز كي التنسى  أقساـ األطفاء والعياده واألمف

 الستخداميا عند الحاجو.
اذا كاف الشخص في وضعيو تمنعو مف مغادرة المبنى نظرًا لمحاصرة النار فعميو أف يمجأ الى مكتب لو نافذه  -

الدخاف اليو ويقؼ بجانب النافذه الى الخارج ويغمؽ الباب جيدًا ويحاوؿ وضع قطعة قماش حوؿ الباب كي الينفذ 
 ويطمب المساعده.

  

 


