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٢٠١٥ 

 

 
٢ 

 تمهيد

فرد   األمن والسالمة غاية كل  لقد أصبحنا فى عصر يندر فيه عدم حدوث مشكالت أو أزمات و بات 

لكي  و    هذه الغاية ووسائل ليحقق ما أوتي من أدواتب ااإلنسان جاهد  في هذه الحياة، ولهذا يسعى

 .الكارثة يجنب نفسه على وجه الخصوص ويجنب من حوله نوع وحجم الخطر أو

 ستعداد لها أو توقعها أو التعامل معها إذا ماإلويعتبر مواجهة األزمات والحاالت الطارئة سواء با 

استعدادات مسبقة للتعامل معها و اإلستفـادة من سلبياتها و  ضرورة حتمية تستوجب وضع خطط و    حدثت

  . توفير الحماية الشاملة لألفراد والمنشآتإيجابياتها بغرض  

و فى إطار تفعيل دور الكلية فى مجال إدارة األزمات و األحداث الطارئة، و طبقـا للمعايير القياسية   

ان جودة التعليم و اإلعتماد و التى توجب بضرورة  إلعتماد الكلية الموضوعة من قبل الهيئة القومية لضم

 ٢٤إلدارة األزمات و الكوارث بكل كلية فقد تم تشكيل لجنة إدارة األزمات و الكوارث فى    لجنةوجود  

 .٢٠١٣مارس سنة  

و   ٢٠١٤مارس لسنة   ١٩إلى    ١٦زيارة فريق المراجعة للكلية خالل الفترة من    و طبقـا لما جاء فى تقرير 

ن أ.د. يوهانسن عيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و اإلعتماد بتاريخ  المعتمد م

و الذى أشار إلى إنحصار دور لجنة األزمات و الكوارث بالكلية فى إبالغ المشكالت إلى  ،  ١٢/٨/٢٠١٤

فـلقد    الكلية بالنتائج  وحدة األزمات و الكوارث بالجامعة و متابعتها أثناء حل تلك المشكالت و إبالغ عميد

إنشاء وحدة إلدارة   ٠١/٠٩/٢٠١٥بتاريخ   ٢٠١٤/٢٠١٥للعام الجامعى   )٩(إجتماعة رقم  إعتمد مجلس الكلية فى  

  تنسيق مع اإلدارة المركزية لألزمات بالجامعة. لاألزمات و الكوارث بالكلية تعمل با

 و رئيس وحدة ضمان الجودة  الكلية عميد                                                            

 أ.د. محمود أحمد الجمال                                                             
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٣ 

 المحتويات
رقم  

 الصفحة

 ٢ تمهيد

 ٦ إدارة األزمات و الكوارث بكلية الهندسة  للجنةالالئحة اإلدارية   ١

 ٦ النشأه ١/١

 ٦ رؤية الوحدة ١/٢

 ٦ رسالة الوحدة ١/٣

 ٦ األهداف اإلستراتيجية للوحدة ١/٤

 ٧ دور الكلية في مواجهة األزمات ١/٥

 ٨ اإلجراءات الحالية المتاحة للتنبؤ باألزمات والكوارث ١/٦

 ٨ التخطيط لكيفية التعامل مع األزمات والكوارث ١/٧

 ٩ إدارة األزمات و الكوارث بكلية الهندسة  للجنةالهيكل التنظيمى   ٢

 ٩ بكلية الهندسة  إدارة األزمات و الكوارث للجنةاللجنة العليا    شكيلت ٢/١

 ٩ للجنة إدارة األزمات و الكوارث بكلية الهندسة التنفيذيةاللجنة    شكيلت ٢/٢

 ١١ إدارة األزمات و الكوارث لوحدةللجنة العليا  اإلختصاصات الوظيفية   ٢/٣

 ١١ األزمات و الكوارث بالكلية  إلدارةرئيس اللجنة التنفيذية   ٢/٤

 ١٢ لجنة السالمة و الصحة المهنية ٢/٥

 ١٣ لجنة األمن الداخلى ٢/٦

 ١٤ خطة مجابهة األزمة أو الكارثة ٣

 ١٤ المستهـدفـات العامـة للخطـة ٣/١

 ١٥ مراحـل إعـداد الخطـة ٣/٢

 ١٧ الساعات األولى من األزمة ٣/٣

 ١٨ التدريب فى مجال إدارة األزمات والكوارث ٣/٤

 ٢٠ الطوارئ حاالت في واإلخالء األزمات إدارة خطة ٤

 ٢٠ الطوارئ حاالت في واإلخالء األزمات إدارة خطةأهداف   ٤/١

 ٢١ مبانى الكليةمبنى/ خالءإ  مرأ ٤/٢

 ٢١ مبانى الكليةمبنى/  خالءإ  خطة عناصر ٤/٣

 ٢٤ بالكلية توافرها المطلوب والمعدات الوسائل ٤/٤
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٤ 

 

 

 المحتويات
رقم  

 الصفحة

 ٢٥ واالختبارات التجارب ٤/٥ ٤

 ٢٥ النتائج تقييم ٤/٦

 ٢٦ إجراءات السالمة فى المبانى والمعامل و الورش الهندسية ٥

 ٢٦ جراءات السالمة فى المعاملاإلحتياطات الوقـائية و إ  ٥/١

 ٣٣ اإلحتياطات الوقـائية العامة و السلوك الشخصى إلجراءات السالمة فى المخازن ٥/٢

 ٣٦ شروط األمن و السالمة فى المكتبة ٦

 ٣٧ إعتبارات األمن و السالمة فى المكاتب اإلدارية ٧
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 دليل  

 إدارة األزمات و الكوارث  وحدة

 بكلية الهندسة
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٦ 

 الھندسة بكلیة إدارة األزمات و الكوارث لوحدةالالئحة اإلداریة  .١
 

 

 النشأة ١/١

بقرار مجلس جامعة فاروس باإلسكندریة  –بكلیة الھندسة  إدارة األزمات و الكوارث وحدةتم إنشاء 

و مقرھا الدور األرضى  ٠١/٠٩/٢٠١٥بتاریخ  ٢٠١٤/٢٠١٥) للعام الجامعى ٩رقم (الكلیة 

 بكلیة الھندسة. ىبالمبنى التعلیم

 رؤیةال ١/٢

و فریق عمل مؤھل إلدارة  متخصصة وحدةإلعداد كلیة الھندسة رؤیة خاصة وحدة الجودة بتتبنى 

 حدث  ما مع والتعامل یحدث قد لما ستعدادلإل جامعة فاروس –األزمات و الكوارث بكلیة الھندسة 

 .أقل الخسائربأقل وقت و فىالمختلفة األزمات بأنواعھا  من

 ةسالرال ١/٣

و الكوارث بكلیة زمات ألدارة اإلنظام وقائى داخلى فعال  تعمل على إستحداث فعالة إدارة توفیر

 بما یھيء بیئة آمنھ لممارسة األنشطة المختلفة. سعیا الى استقرار مجتمع الكلیة الداخلى الھندسة

 األھداف اإلستراتیجیة ١/٤

 .سالمة وحمایة األرواح والممتلكاتتحقیق معاییر األمن و ال ھو الھدف العام §

 األھداف الخاصة §

 نشر المعرفة وزیادة الوعى الثقافى بأھمیة تبنى و تطبیق إدارة األزمات و الكوارث: )أ

الطالب و العاملین بأھمیة تطبیق  و الھیئة المعاونة وتعریف أعضاء ھیئة التدریس  -
فى حالة  السلبیة و اآلثار رللحد من الخسائأدوات و أسالیب إدارة األزمات و الكوارث 

 وقوعھا.

نشر ثقافة إدارة األزمات و الكوارث و كیفیة تنفیذ أعمال المواجھة و اإلغاثة داخل  -
  مجتمع الكلیة.

 وضع إستراتیجیة عامة لمنع و مواجھة األزمات و الكوارث داخل مجتمع الكلیة: )ب

 إعداد خطط ورسم سیناریوھات للتعامل مع األزمات. -

 .و العمل على صیانتھا و تحدیثھا بإستمرار مات األمن و السالمة بالكلیةتوفیر مستلز -
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٧ 

توفیر البرامج التدریبیة المتمیزة و ورش العمل المتخصصة فى إدارة األزمات و  -
 الكوارث على مختلف أنواعھا.

 إعداد القیادات و الكوادر المؤھلة: )ج

   . تأھیل القیادات بالبرامج التدریبیة الالزمة -

 فئة المستھدفة على إجراءات األمن الصناعى.تدریب ال -

إعداد جیل متمیز من الطالب و الخریجین الذین یتوفر لدیھم معرفة تمكنھم من مواجھة  -
المخاطر و األزمات و الكوارث و التعامل و السیطرة علیھا و الحد من الخسائر فى حالة 

 حدوثھا.

 اإلستراتیجیة عتبارات التي روعیت في الخطةإلا ١/٤/١

 .فى التعامل مع األزمات میةالتوجھات القو )أ

 .الجامعةتوجیھات و مطالب متخذى القرار على مستوى  )ب

سیناریوھات محتملة لألزمات أنشطة الكلیة المختلفة وطبیعة عملھا وما یترتب على ذلك من  )ج
 .و الكوارث

 . بالكلیة و الجامعة استثمار الكوادر البشریة واألجھزة والمعدات )د

 ة في كلیة الھندسة.ستفادة بالخبرات المكتسباإل )ه

 .التنسیق مع إدارة السالمة و الصحة المھنیة بالجامعة )و

 .التطابق مع خطة إدارة األزمات و الكوارث بالجامعة )ز

 اإلستراتیجیة الرئیسیة للخطة المحاور ١/٤/٢

 .بالكلیة و الجامعة ستخدام األمثل لألجھزة والمعداتاإل )أ

في مجال مواجھة المماثلة  بالمؤسسات التعلیمیةنقل وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة  )ب
 األزمات و الكوارث سواء كانت طبیعیة أو نتیجة لظروف طارئة.

إدارة السالمة و الصحة المھنیة ھتمام باألنظمة التي تعمل بھا الوحدات الخدمیة في اإل )ج
 .بالجامعة

و مواجھة األزمات  ةزیادة كفاءة وحدل التنسیق مع إدارة السالمة و الصحة المھنیة بالجامعة )د
 واالرتقاء بالكوادر العاملة فیھا.بالكلیة الكوارث 

 التدریب المستمر على عمل السیناریوھات المختلفة لمواجھة األزمات. )ه

 دور الكلیة في مواجھة األزمات ١/٥

 .و الكوارث بالكلیة دارة األزماتو الھیكل التنفیذى لوحدة إعلیا اللجنة التشكیل  )أ
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٨ 

ستخدام األمثل لإلمكانیات إللتحقیق ا مة و الصحة المھنیةالتنسیق المستمر مع إدارة السال )ب
 .بالكلیة و الجامعة المتاحة

 .المحتملةالمختلفة لمواجھة األزمات/الكوارث  السیناریوھاتوضع ا )ج

 خطة التأھیل والتدریب للعناصر والكوادر المسئولة عن إدارة األزمات تحدید متطلبات )د
 بالكلیة.

 حتیاجات لمواجھة األزمات والكوارث.لكافة اإلكلیة/الجامعة باللعمل على توفیر احتیاطي ا )ه

 اإلجراءات الحالیة المتاحة للتنبؤ باألزمات والكوارث ١/٦

 وجود دراسات للظواھر المختلفة المسببة لألزمات/الكوارث.  )أ

 الجامعة.ب مع إدارة السالمة و الصحة المھنیةالتنسیق الدائم والمستمر  )ب

والكوارث  مزودة بسیناریوھات لألزمات ات و الكوارث بالجامعةخطة إلدارة األزموجود  )ج
 المحتملة.

بالكلیة و  إلبالغ أو تلقى اإلنذار و إبالغھ لكافة المستویاتمتنوعة وجود وسائل اتصال  )د
   . الجامعة

  التخطیط لكیفیة التعامل مع األزمات والكوارث ١/٧

 د البیانات .تجمیع المعلومات وتفھمھا وتحلیلھا و إعداد قواع )أ

أعضاء ھیئة التدریس/الھیئة المعاونة و و قیادات الكلیةوجود خطة لإلجراءات ومسئولیة  )ب
 . فریق العمل بوحدة األزمات و الكوارث بالكلیة

إعداد تقریر عاجل للعرض على مجلس الكلیة یشمل تقریر احتمال األزمات/الكوارث  )ج
 وتطورھا .

 . زمة/الكارثةاألدراسة اإلمكانیات المتاحة لمجابھة  )د

تحدید أسلوب مواجھة األزمة على ضوء السیناریوھات المعدة مسبقا أو تعدیلھا بما یناسب  )ه
 واقع األزمة.

الجامعة ب مع إدارة الجامعة/إدارة السالمة و الصحة المھنیةتحدید عناصر التعاون والتنسیق  )و
 من اجل المشاركة في إنھاء األزمة/الكارثة.

 ألزمة والدروس المستفادة.اآلثار المترتبة على ا )ز
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٩ 

  بكلیة الھندسة إدارة األزمات و الكوارث لوحدةالھیكل التنظیمى  .٢

 

إن كلیة الھندسة، جامعة فاروس، ملتزمة بحمایة ھیئة التدریس والعاملین والطالب والزائرین 

والمبانى وبالحفاظ على بیئة مناسبة لسیر العملیة التعلیمیة بانتظام. وبناء على ذلك فعلى الكلیة أن 

ى من شأنھا التأثیر سلبا على قدرتھا لتحمل تكون جاھزة فى كل األوقات لإلستجابة للمواقف الت

بتاریخ  ٢٠١٤/٢٠١٥) للعام الجامعى ٩رقم (بجلستھ الكلیة مجلس  إعتمد و بناء علیھمسئولیاتھا. 

ھو  إنشاء الوحدةاألساسى من  . والغرضإنشاء وحدة إلدارة األزمات و الكوارث ٠١/٠٩/٢٠١٥

من  األزمات الطارئةوالفعالة لجمیع أصناف إجراءات لإلستجابة السریعة و  ھیكل تنظیمى وضع 

 حوادث المبانى الى األحداث الكارثیة التى تؤثر علىمن مستوى األفراد الى مستوى األقسام أو 

 .استقرار مجتمع الكلیة الداخلى

 :من الھیكل التنظیمى للجنة إدارة األزمات و الكوارث بكلیة الھندسةیتكون 

 .ألزمات والطوارئلجنة علیا مھمتھا التخطیط فى ا .١

 .(لوضع الخطط التنفیذیة)تنفیذیة لجنة فنیة  .٢

  بكلیة الھندسة إدارة األزمات و الكوارث للجنةاللجنة العلیا  شكیلت ٢/١

 :و یشمل ١-كما ھو موضح بشكل

   للجنة ارئیس: األستاذ الدكتور/ عمید الكلیة  ·

 رئیس اللجنةنائبا ل : ستاذ الدكتور/ وكیل الكلیةألا ·

 أعضاء : األقسام األكادیمیة رؤساء ·

 : منسقا بالكلیة وحدة ضمان الجودةل التنفیذى مدیرال ·

 للجنة إدارة األزمات و الكوارث بكلیة الھندسة التنفیذیةاللجنة  شكیلت ٢/٢

 و یشمل: ٢-كما ھو موضح بشكل

شآت مان للمنألالسادة االساتذة أعضاء الفریق التنفیذى لتحقیق أنظمة متكاملة للسالمة وا ·
 .والمھمات واألفراد

 .(امین المبنى الرئیسى و مدیر المعامل و الورش الھندسیة) مبانى الكلیةمشرفو  ·

  .الكلیةبمن األ ىمسئول ·

 .الكلیةالسالمة و الصحة المھنیة بمسئول  ·
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  اللجنة العلیا ١-شكل
 بكلیة الھندسة جامعة فاروس إدارة األزمات و الكوارث لوحدة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 الھیكل التنفیذى ٢-شكل
 بكلیة الھندسة جامعة فاروس األزمات و الكوارثإدارة لوحدة  

 عمید الكلیة
 اللجنة العلیارئیس 

 

كیل الكلیةو  

بلشئون التعلیم و الطال   

 (نائب رئیس اللجنة العلیا)

رؤساء األقسام العلمیة 
 بكلیة الھندسة

 (أعضاء)

المدیر التنفیذى لوحدة 
 ضمان الجودة بالكلیة

 (منسقا)
 

 رئیس اللجنة التنفیذیة

 إلدارة األزمات و الكوارث بكلیة الھندسة

أعضاء اللجنة 
 التنفیذیة

 

 ال اإلداریةلجنة األعم
 

أمین المبنى 
 الرئیسى للكلیة

 

مسئولى األمن 
 بالكلیة

مسئول السالمة و 
 الصحة المھنیة بالكلیة
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١١ 

 إدارة األزمات و الكوارث لوحدةللجنة العلیا اإلختصاصات الوظیفیة  ٢/٣

ووضع سیاستھا  الوحدةعلى شئون  لقائمةالسلطة ا وھ إدارة األزمات و الكوارث اللجنة العلیا للجنة

 وتختص باآلتي: ھالاإلستراتیجیة بما یحقق األھداف 

 و تحقق أھدافھا. الوحدةإقرار السیاسات التى تحكم أعمال  )أ

 الوحدة.إقرار الخطط المستقبلیة التي تحقق أھداف  )ب

 .إلعتماده وعرضة على مجلس الكلیة نة التنفیذیةجللوضع التشكیل السنوى  )ج

الجامعة وحدة إدارة األزمات و الكوارث ب مع بالتعاون تمراتؤوم وندوات اجتماعات عقد )د
 .وخارجھا بالجامعات الموجودة األخرى الجھات و

 :التالیة النواحي في بالوحدة العمل علي واإلشراف جیھبالتو اللجنة رئیس یختصكما 

 جلساتھ. ورئاسة األعمال جدول وتحدید المحددة ھامواعید فيالعلیا  اللجنة إلنعقاد الدعوة -

 .اللجنة العلیا إجتماعات محاضر إعتماد -

 .اللجنة العلیا  قرارات كافة تنفیذ متابعة -

إدارة األزمات و الكوارث بالكلیة  لوحدةرئیس اللجنة التنفیذیة تلقى التقاریر الدوریة من  -
مركز ضمان الجودة واإلعتماد مجلس الكلیة أو أو رفعھا إلى  اللجنة العلیاوعرضھا على 

 بالجامعة.

إلدارة  األزمات و الكوارث بالكلیة إدارة وحدةتقدیم تقریر سنوى حول نشاط و إنجازات  -
 الجامعة.

 األزمات و الكوارث بالكلیة إلدارةرئیس اللجنة التنفیذیة  ٢/٤

بقرار من السید األستاذ   دارة األزمات و الكوارث بالكلیةإلاللجنة التنفیذیة رئیس عین ی

 .موافقة مجلس الكلیةبو الدكتور/عمید الكلیة لمدة عام قابلة للتجدید 

 :المـــؤھالت ٢/٤/١

 أن یكون عضو ھیئة تدریس. ·

  .أن یكون عضوا بوحدة ضمان الجودة بالكلیة ·

  .داري بالكلیةإال یشغل أي منصب  ·

 .مجال إدارة األزمات و الكوارثفي متخصص أن یكون  ·

و عضاء ھیئة التدریس و أیتمیز بشخصیة قادرة علي التعامل بكیاسة وتفھم مع إدارة الكلیة  ·
 .بالكلیةموظفین العاملین علي جمیع المستویات الطالب وال
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١٢ 

 :الـــواجبات واإلختصاصات الوظیفیة٢/٤/٢

بواجباتة وإنجاز إختصاصاتة  دارة األزمات و الكوارث بالكلیةإل رئیس اللجنة التنفیذیةیقوم 
 :لتالىعلى النحو ا اللجنة العلیاو رئیس  ستاذ الدكتور /عمید الكلیةألالوظیفیة بدعم  من السید ا

عرض التقاریر الشھریة ألنشطة یقوم ب و اللجنة العلیاعضو دائم فى  رئیس اللجنة التنفیذیة ·
 .اللجنةوإنجازات 

 و بالجامعةمركز ضمان الجودة و ھو المنسق بین إدارة الكلیة وأقسامھا المختلفة وبین الكلیة  ·
 .و الكوارث بالجامعة إدارة األزمات إدارة السالمة و الصحة المھنیة و المسئولة عن خطة

 .للجنةاللجنة التنفیذیة تحدید مھام أعضاء  ·

جراءات بھا وإتخاذ اإلمتابعة آداء العمل ل للجنةاإلجتماع دوریا بأعضاء اللجنة التنفیذیة  ·
  .ھاوإنضباط ھاالالزمة إلنتظام

 .والتقاریر الدوریة التى تقدم عن سیر العمل اللجنةعداد التقریر السنوى عن نشاط إ ·

وكیفیة تطبیقھا  إدارة األزمات و الكوارثشراف علي تصمیم حمالت التوعیة لنشر ثقافة إلا ·
 .وتطویر ھذة الحمالت حسب إحتیاجات الكلیة

 .اللجنةاقتراح اإلستعانة بذوى الخبرة لتنفیذ بعض المھام التى تدخل فى اختصاص ا ·

 لجنة السالمة و الصحة المھنیة ٢/٥

 : تشكیل اللجنة ٢/٥/١

 و عضویة كال من: أحد أعضاء ھیئة التدریسللجنة برئاسة تشكل ا

 .أمین المبنى الرئیسى لكلیة الھندسة و مدیر المعامل و الورش الھندسیة ·

 المنسق اإلدارى للمعامل بالكلیة. ·

 .بالكلیةو الصحة المھنیة مسئول السالمة  ·

 أو الفنیین بمعامل الكیمیاء و المیكانیكا. ینإثنان من المھندس ·

 : الـــواجبات واإلختصاصات الوظیفیة ٢/٥/٢

 .لسالمة و الصحة المھنیة بالكلیةابالخاصة  والتحذیریة رشادیةإلا العالمات وجود من التأكد ·

 .وقاعات التدریس المعامل داخل والسالمة منألا من اجراءات التأكد ·

 علیھا ورىالد والتفتیش والمدرجات المعامل فى ولیةألا سعافاتإلا صنادیق وجود من التأكد ·

 .بھا الناقص وتعویض

  .و شبكة إطفاء الحریق بمبانى الكلیة نابیب الغازأل والسالمة منألا اجراءات مراجعة ·

 .بمبانى الكلیة الكھربائیة إجراءات السالمة من التأكد ·
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١٣ 

 .الطوارئ ومخارج أبواب فى والسالمة منألا اجراءات مراجعة ·

 شتعال و المواد الكیمیائیة التى تشتعل ذاتیا.التفتیش على عملیات تخزین المواد سریعة اإل ·

 التأكد من وجود الفتات "ممنوع التدخین" فى المناطق المحظور فیھا التدخین. ·

 التأكد من تنفیذ تعلیمات النظافة العامة و تجمیع و تصریف العوادم و غیرھا. ·

 ولیة.ألت االمدنیة و اإلسعافا والحمایة والسالمة منألا عن تدریبیة لدورات اإلعداد ·

 لجنة األمن الداخلى ٢/٦

 : تشكیل اللجنة ٢/٦/١

و عضویة  بالكلیةأحد أعضاء ھیئة التدریس و المسئول عن األنشطة الطالبیة تشكلت اللجنة برئاسة 

 كال من:

 مساعد أمین المبنى التعلیمى لكلیة الھندسة. ·

 األمن بالكلیة. ینمسئول ·

 .الكلیةالسالمة و الصحة المھنیة بمسئول  ·

  : الـــواجبات واإلختصاصات الوظیفیة ٢/٦/٢

 حراسة مبانى الكلیة لمنع تعرضھا ألعمال التخریب أو سرقة محتویاتھا. ·

 إعداد مناوبات الحراسة فى أیام العمل و العطالت و األجازات. ·

التأكد من اإلجراءات الضروریة لحمایة مداخل و مخارج الكلیة و تدقیق ھویات األشخاص  ·
 .إذا لزم األمر

   والعاملین. الطالب بین والسالمة األمن بقواعد ارشادیة لوحات اعداد متابعة ·

 التفاعل مع األحداث الطارئة فى أماكن تجمع الطالب و تالفى استفحال األضرار. ·
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١٤ 

  خطة مجابھة األزمة أو الكارثة .٣
 

 

ستقرار إلقتصادیة واإلانفجار أي أزمة مأساة للبشریة خاصة فیما یخص التنمیة االجتماعیة وا 

ذا حدثت في المجتمع سببت قلقا غیر عادي بین المواطنین، وتوقفت عجلة األمني الوطني، وإ

 .صالح والتطور على المستوى المحلياإل

 ثار الكوارث المدمرة على الصحةآن التخطیط لمجابھة الكوارث ضرورة تفرضھا معرفتنا بإ 

 جتماعیة.إلح والمجتمع بكل مكوناتھ من إقتصاد واتصاالت ومصاوالصحة النفسیة ألفراده  العامة

حیث یمكن بالتخطیط الجید تالفى إلى ما قبل حدوث الكارثة ویمتد التخطیط لمجابھة الكوارث  

ثارھا، كما یمتد لیشمل مرحلة ما بعد األزمة حتى یمكن إعادة الوضع آوالتقلیل من بعض األزمات 

 الطبیعى لمؤسسات المجتمع .

  المستھـدفات العامـة للخطـة ٣/١

 األمثل لجمیع الموارد المتاحة أثناء وقوع الكارثة. ستغاللإلا .١

 التنسیق مع الرعایة األولیة قبل وصول المصابین للمستشفى. .٢

 عالم بالمعلومات الالزمة وبطریقة مناسبة.إلتزوید الھیئات المعنیة وأقارب المصابین وا .٣

 كتابة الخطة الالزمة لمجابھة األزمات والكوارث. .٤

  سات واألقسام واألفراد لإللمام بھا وبدورھم فیھا.توزیع الخطة على كل المؤس .٥

الخطة وتجربتھا مرة كل ستة أشھر للتأكد من فاعلیتھا . ویكتب بعدھا تقریر عن مدى  اختبار .٦

 نجاح الخطة والمعوقات التى واجھتھا.

یقوم كل قسم بوضع الخطة الخاصة بھ وعرضھا على مجلس إدارة وحدة إدارة األزمات  .٧

 .والكوارث
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١٥ 

 مراحـل إعـداد الخطـة ٣/٢

 إكتشاف إشارات اإلنذار :  المرحلة األولى ٣/٢/١

 .ما قبـل األزمـة / الكارثـةتھتم ھذه المرحلة بفترة  ·

تطویر آلیات الرصد واإلنذار المبكر فى مجال إدارة األزمات والكوارث كلما كان ذلك  ·
 ممكناً.

أن تتلقاھا الوحدة من كل  التدریب على كیفیة الفصل بین اإلشارات المختلفة التى یمكن ·
 و إستخالص ما ینذر منھا بوقوع أزمة وشیكة. اإلتجاھات

 اإلستعداد أو الوقایة :  الثانیةالمرحلة  ٣/٢/٢

 .ما قبـل األزمـة / الكارثـةبفترة أیضا تھتم ھذه المرحلة  ·

 .التخطیط (التنبؤ/ التوقع) لألزمات والكوارث المحتمل فى المدى القریب / المتوسط / البعید ·

 إعداد الخطط ورسم السیناریوھات لدرء األزمات ومواجھة الكوارث. ·

 اإلجراءات الوقائیة لمنع األزمة أو الكارثة. اتخاذ ·

 للتعامل مع األحداث مثل تدریب األفراد وصیانة المعدات. االستعداد ·

بمستوى  لالرتقاءبإدارة الكوارث واألزمات ، وعقد ورش عمل تدریبیة  الثقافي الوعينشر  ·
 ھذا المجال المجال. فيفاءة العاملین بالكلیة ك

 تجھیز غرفة عملیات إلدارة األزمات والكوارث مزودة بأجھزة اإلتصال المناسبة. ·

من كافة األزمات المحتمل حدوثھا أمر غیر ممكن و بالتالى فإن إدارة إن الوقایة التامة  ·
لى إدارة األزمات التى تقع الوحدة علیھا أن تستعد لوقوع أزمات و منع وقوعھا باإلضافة إ

 بشكل جید. 

 إحتواء األضرار أو الحد منھا :  الثالثةالمرحلة  ٣/٢/٣

 .بالتعامل مع األزمة حال حدوثھا تھتم ھذه المرحلة ·

  .تنفیذ الخطط والسیناریوھات التى سبق إعدادھا والتدریب علیھا ·

 كارثة.تنفیذ أعمال المواجھة واإلغاثة بأنواعھا وفقاً لنوعیة األزمة أو ال ·

 القیام بأعمال خدمات الطوارئ العاجلة. ·

 تنفیذ عملیات اإلخالء عند الضرورة. ·

متابعة الحدث والوقوف على تطورات الموقف بشكل مستمر ، وتقییمھ، وتحدید اإلجراءات  ·
 المطلوبة للتعامل معھ من خالل غرفة العملیات.



 جامعة فاروس - بكلیة الھندسةدة ضمان الجودة وح
بكلیة الھندسة إدارة األزمات و الكوارث وحدة  

٢٠١٥ 

 

 
١٦ 

أثیرات الناتجة عن حدوث یجب على اإلدارة فى ھذه المرحلة التركیز على التحكم فى الت ·
 األزمة و الحیلولة دون إمتدادھا إلى مناطق أخرى داخل مجتمع الكلیة/الجامعة. 

 إستعادة النشاط :  الرابعةالمرحلة  ٣/٢/٤

 .بفترة ما بعد وقوع األزمة تھتم ھذه المرحلة ·

 والمنشآت. األفراد فى الخسائر حصر ·

 .المحتملة المستقبل أخطار من مایةوالح النشاط) استئناف البناء (مرحلة وإعادة التأھیل ·

یجب على اإلدارة فى ھذه المرحلة التركیز على العمل على إستعادة مجتمع الكلیة ألنشطتھا  ·
 المعتاده فى أقل وقت ممكن من خالل تنفیذ سلسلة من اإلجراءات التنظیمیة.

 مرحلة التقییم/الدروس المستفادة:  الخامسةالمرحلة  ٣/٢/٥

 .ةبفترة ما بعد وقوع األزمأیضا  تھتم ھذه المرحلة ·

تقییم اإلجراءات التى تم اتخاذھا للتعامل مع الكارثة خالل مرحلة المواجھة و اإلستجابة و  ·
 اإلحتواء و الخروج بالدروس المستفادة.

إلى الجھات المعنیة إرسالھا و  توثیق الحدث و تقدیم التوصیات و المقترحات الالزمة ·
 .ت)دسلبیات مستقبال (إن وجلإلستفادة منھا من أجل تالفى ال

 تطویر و تحدیث الخطط وفقا للمستجدات من أجل إدارة أفضل. ·

یجب على اإلدارة فى ھذه المرحلة التركیز على إسترجاع و دراسة و تحلیل األزمة و  ·
إستخالص الدروس المستفادة منھا سواء من تجربة الوحدة أو من تجارب المنظمات 

 األخرى.
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١٧ 

 ى من األزمةالساعات األول ٣/٣

المرحلة الحرجة ،  ھياألولى من األزمة  ٢٤ویتفق خبراء إعالم األزمات على أن الساعات الـ  

حدث؟  فى حاجة ماسة لمعرفة ماذااإلعالم الخارجى) -أولیاء األمور-(الطالبحیث تكون الجماھیر 

سائل تتنافس تقدیم ما یتوفر لدیك من معلومات وو الضروريوكیف؟ ومالذى سیحدث، لذلك من 

و ذلك بالتنسیق مع إدارة الجامعة و رئیس مجلس األمناء و أمین عام  اإلعالميمعك بإحراز السبق 

 .الكلیة

ضرورة المبادرة بتقدیم األخبار والمعلومات عن األزمة وتلعب ھنا  فيیتمثل  الدرس األولإن 

 مة .المتاحة دوراً ھا واإلمكانیاتخبرة المسئولین والوسیلة اإلعالمیة 

 فھو  الثانيالدرس أما 

   ضرورة أن یكون لدیك قصة إخباریة عما حدث؟  وكیف حدث؟ ولماذا حدث؟ ·

الخطوات القادمة؟ والحلول  ھي ؟ وكذلك ماالكلیةقامت بھا  التي اإلجراءات ھيما  ·
 المقترحة؟ 

ر السیئة یتذكر األخبااإلعالم الخارجى) -أولیاء األمور-(الطالبمن المعروف أن  الدرس الثالث

 أكثر من األخبار الجیدة أو العادیة ، لذلك

 ، مععلى اآلثار المباشرة والسریعة تجنب التغطیة اإلعالمیة السلبیة بالتركیزیجب  ·

الجھود المبذولة لمواجھة األزمة  على بالتركیز إتباع منھجیة إیجابیة للتغطیة اإلعالمیة ·
 .تعادة النشاط و استخالص الدروس والعبرسوا

واستخدام كلمات واضحة بسیطة معبرة ، واالعتماد على لغة مؤثرة  ختصارإلا الرابع الدرس

البیان ن یخلو أ الصور والرسوم والخرائط، و استخدامالنفس ، باإلضافة إلى  فيتعكس الثقة 

من المقدمات الطویلة، والتفاصیل الفنیة، ویركز على المعلومات وتقدیم التفسیر المقنع  اإلعالمى

 . ف المعنیةلألطرا

 إدارة األزمات والكوارث التدریب فى مجال ٣/٤

الة في مجال إدارة األزمات والكوارث  والحّد من  یُعّد التدریب أحد أھم وأنجح الوسائل الفعَّ

 :إال من خالل -بشكل ناجح  -ستعداد ال یكتمالن اإلالتخطیط وكنا أن أخطارھا، 

الخطط والسیناریوھات التي یتم إعدادھا للتعامل تدریب العناصر البشریة القائمة على تنفیذ  ·
مع األزمات والكوارث المختلفة، حیث إن اتخاذ اإلجراءات الوقائیة الالزمة للحّد من أخطار 
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الكوارث، والعمل على التخفیف من آثارھا السلبیة الُمحتملة، یتطلَّب وجود عناصر بشریة 
  .لكوارثُمدربَّة على كیفیة التعامل مع تلك األزمات وا

و سیناریوھات التعامل مع  ألفراد القائمین على تنفیذ الخطةالمستمر لتدریب ال ·
إعداد وتطویر مختلف البرامج التدریبیة في مجال  باإلضافة إلى، األزمات/الكوارث المحتملة

إدارة األزمات والكوارث والحدَّ من أخطارھا، بما في ذلك التدریبات العملیة/ تدریبات 
وكذلك التدریبات النظریة، وتوفیر نظم تكنولوجیة وبرمجیات متطورة في ھذا  المحاكاة،

 .المجال

 متطلبات التدریب فى إدارة األزمات و الكوارث ٣/٤/١

یُمثِّل التدریب حجر الزاویة في تحقیق الكفاءة والسرعة المطلوبة في االستجابة لمختلف أنواع 

 :ویتطلَّب تحقیق ذلك ما یليارھا، األزمات والكوارث، والعمل على الحّد من أخط

تدریب جمیع األشخاص الذین یشاركون في تنفیذ الخطط في جمیع الجھات المعنیة، وذلك  ·
بصفة دوریة، كلٌّ حسب مستوى مشاركتھ في تنفیذھا، ویمكن تقسیم ھذه المستویات على 

 :الوجھ التالي

 .التخطیط واتخاذ القرار -

 .التنسیق واإلشراف -
 .ة والبحث واإلنقاذستجابإلأعمال ا -

مسؤولیة متابعة  -في جمیع الجھات المعنیة  -یتولى المسؤولون عن مراكز العملیات  ·
ستجابة لمختلف أنواع األزمات إلالتطورات الحدیثة في مجال تنفیذ خطط الطوارئ وا

 .والكوارث والحّد من أخطارھا، وذلك وفقا للتخصص والمھام الُموكلة إلى تلك الجھة
یبات نظریة الختبار كفاءة وسائل االتصال، ونظم اإلنذار، وسرعة اتخاذ القرار، تنظیم تدر ·

 .ل)ى أن یتم ذلك بصفة دوریة (سنویا على األقعل

د من  · تنظیم تدریبات عملیة على حوادث وكوارث وھمیة بصفة دوریة، وذلك من أجل التأكُّ
قرار، عملیات السیطرة، كفاءة كل عنصر من عناصر الخطة (اإلنذار، االتصاالت، اتخاذ ال

الصیانة، التنسیق بین الجھات المختلفة المشتركة في الخطة)، والتحقُّق من عدم وجود ثغرات 
في الخطة، حیث إن مثل ھذه التدریبات تفید في تقییم كفاءة العناصر البشریة القائمة على 

د من صالحیة الُمِعدَّات واألجھزة التي یتم استخدامھا في  تنفیذ الخطة، وكذلك في التأكُّ
 .مواجھة األزمة/ الكارثة

 المستھدف من برامج التدریب فى إدارة األزمات و الكوارث ٣/٤/٢

لقد أصبحت ھناك ضرورة إلعداد برامج متقدمة للتعامل السلیم والناجح مع األزمات والكوارث،  

ائھا ورفع مستوى تركز على التدریب العملي المستمر لصقل مھارات الكوادر البشریة وتنمیة أد

وتھدف للتخفیف من آثار األزمات والكوارث، مختلف القطاعاتجاھزیتھا، وضرورة التعاون بین 

 -: برامج التدریب إلى
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اختبار سرعة وكفاءة استدعاء المسئولین عن مواجھة األزمة/الكارثة المحتملة والوصول إلى  -أ
 مواقعھا فى أسرع وقت ممكن.

و الحد من أخطارھا إلى  األزمة إلدارةالمادیة المطلوبة  اإلمكانیاتمراجعة مدى توافر  -ب
 .إقصى حد ممكن

 ./ الكوارث المحتملةاألزمات بسیناریوھات وتحدیث المعلومات والبیانات الخاصة  مراجعة  -ج

 إعالمیا. /الكارثةاختبار ومراجعة األدوار والمھام ألفراد فریق إدارة األزمة -د

 رة األزمات و الكوارثمنھجیة برامج التدریب فى إدا ٣/٤/٣

إن معظم األزمات  والكوارث التدربیة او التي یجرى بھا تقلید األزمة او محاكاة الكارثة لیست  
واقعیة؛ ومن ثم فان استجابة أعضاء الفریق تكون ھادئة؛ وربما روتینیة ألنھم یعرفون مسبقاً أنھا 

ة مقلدة؛ الن ھذا الوضع قد یؤثر أزمة مقلدة؛ في الوقت ذاتھ من الصعب إخفاء حقیقة إن األزم
 بالسلب على عمل وسیلھ اإلعالم او یثیر شائعات ضارة في المجتمع .

ومن ثم یصبح البدیل ھو عقد جلسات؛ إما ألعضاء فریق األزمة أو ألعضاء الفریق فى حضور  
و خبراء ومستشارین من خارج المنظمة لتولید أفكار وتصویر احتماالت األزمات المتوقعة؛ وھ

 او التمرین تكون لھ فوائد عدیدة اھمھا : المستقبلينوع من التفكیر 

دراك ان بعض المشكالت یمكن منعھا إذا أدخلنا بعض التعدیالت على برامج او على خطة إ -أ
 إدارة األزمة إعالمیا .

التفكیر فى ردود األفعال والمعالجة اإلعالمیة لالزمة وذلك عن طریق أفضل وأسوأ سیناریو  -ب
 .متوقع

التى نعمل بھا في  مجتمع الكلیة/الجامعةن التفكیر في الخطة والتدریب قد یكشف لنا ان إ -ج
 طریقھا لمواجھة أزمة ما ، وبالتالي نسعى الي عالجھا.

مواجھة أزمة بدون خطة . وفي ھذه  احتمالبرامج التدریب الناجحة تطرح علي فریق األزمة 

 -الحالة نقترح مجموعة من اإلجراءات وھى :

بالھدوء ، والثقة في ان الخبرات المتراكمة من برامج التدریب السابقة ستكون مفیدة  لتزامإلا -أ
 في إدارة األزمة المفترضة .

إجراء تقییم سریع لموقف األزمة لتحدید نوعیاتھا ، والمرحلة التى وصلت الیھا ،  -ب
 . المستھدفةواإلمكانیات والموارد المتاحة ، ثم تحدید الجماھیر 

 أى قرار لكن دون بطء ، ودون الوقوع في خطأ التردد أو التوتر العصبي. اتخاذر قبل التفكی -ج

تحدید دور ومسئولیات كل فرد في الفریق في ضوء خبراتھ التدریبیة السابقة والمھام التى  -د
 تدرب علیھا .
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معھاالتعاملأوتوقعھاأولھاباالستعدادسواءالطارئةوالحاالتاألزماتمواجھةإن

لضمانالمجالھذافياألآبرالعبءاألزماتإدارةوحدةكاھلعلىیضعحدثتماإذا

شاملةخطةإعدادعلیھاً لزاماآانلذلك،والمنشآتلألفرادالشاملةالحمایةتوفیر

یفیةكتتضمن،الكلیةمنشآتلھاتتعرضقدالتيالطارئةوالحاالتالكوارثلمواجھة

الالزمةاإلجراءاتكافةواتخاذلطارئةاالحاالتفيشاغلیھامنالمبانيتلكإخالء

لھمواألمنواالستقرارالطمأنینةفالةكوسالمتھملتأمین

  الطوارئ حاالت في واإلخالء األزمات إدارة خطةأھداف  ٤/١

 الھدف العام ٤/١/١

الكلیة/او  متى ما أعلن عمید اً یئدامھا تلقاختنفیذھا واست فيالبدء طة یمكن وضع خطة عملیة ومبس

ت كاتحر تتضمن التعلیمات التي تضبط ،لكلیةبا –ال سمح هللا  - حالة طارئةقوع عن و من ینوبھ

 قدر منأكبر وتحقیق   نكفاءة العاملیفع ر  ھم فيمما یساالفرق المشاركة بھا  كلولیات ئومس

  تعالى.والمادیة بإذن هللا ةالخسائر البشریوالتقلیل من  الحتوائھااألداء  الجاھزیة  و

 الكلیة بمباني فى حاالت الطوارىء األزمات و اإلخالء إدارة خطة ٤/١/٢

یلي ما الكلیة بمباني الطارئة والحاالت األزمات مواجھة خطة تستھدف

 والمھام الواجبات وتحدید مبنى بكل الطارئة والحاالت األزمات إدارة فریق وتدریب تشكیل -أ

 وعملیات الحرائق ومكافحة اإلخالء خطط لتنفیذ عام إطار بمثابة لتكون منھا بكل المنوطة

 المدني الدفاع إدارة مع والتعاون بالتنسیق األفراد حمایة سبیل في مرشداً  ودلیالً  اإلنقاذ

 . والحریق

 التجمع نقاط إلى بتوجھھم وذلك الحریق إنذار جرس سماع فور شاغلیھا من المباني إخالء -ب

 .مبنى بكل سلفاً  المحددة

 بالقدر عنھا الناجمة الخسائر تقلیل على والعمل لحرائقا انتشار ومنع الخطر على السیطرة -ج

 . الحرائق لمكافحة الفعالة الوسائل استخدام خالل من الكافي

 

 

 الطوارئ حاالت في واإلخالء األزمات إدارة . خطة٤
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 مبانى الكلیةمبنى/ خالءإا مرأ ٤/٢

العام  المشرفاو المد یر المسئول  اومن العمید  لكلیةایصدر أمر إخالء مبنى أو أكثر من مباني  

 ة المختصة بالمنطقة حسب طبیعة الحالة الطارئةأو من اللجنة الداثمة للطوارئ أو من الجھ

ویكون عضو الھیئة التعلیمیة ھو المسئول عن طالبھ من حیث تنظیم , طلبات الموقف الراھن ومت

بحاالت ذعر أو تدافع أو ركض، ویمكن تعیین طالب لمساعدة اآلخرین  اإلخالء دون التسبب

.(متطوعین)

 اإلخالءخطة تنفیذ  ٤/٢/١

ویتطلب إخالء المبنى من  -حریق مثال -ع كارثة أو طارئ حادث داخل القطاع في حالة وقو 

 المنسوبین والطالب ، فیجب اتخاذ اإلجراءات التالیة :

 .تأكید وقوع الخطر (من قبل العمید). او من ینوبھ .أ

 إطالق جرس اإلنذار. .ب

 إصدار التعلیمات المناسبة للجمیع للمحافظة على سالمتھم من الخطر. .ج

مع تزویدھم بكافة  ،ملیات أمن الجامعة مباشرة لضمان تواجدھم في الوقت المناسبإخطار ع .د
المعلومات المتعلقة بالحادث (خاصة إذا كان ھناك أشخاص معوقون أو محصورون داخل 

 موقع الحریق ) وأقرب الطرق الموصلة للمبنى.

عامل األولي مع ستدعاء كافة فریق إدارة األزمة والطوارئ لمباشرة مھامھم مباشرة للتإ .ه
الحالة الطارئة ومحاولة السیطرة علیھا باإلمكانیات المتاحة لحین وصول فرق األمن 

 والسالمة والدفاع المدني.

 ي عوائق حول المبنى  سیارات ...الخأو ،خالء  جمیع المنسوبین والطالبإ .و

 مبنى/مبانى خالءإ خطة عناصر ٤/٣

 إدارة فریق على أساسي بشكل تعتمد الطارئة والحاالت األزمات مواجھة خطة نجاح متطلبات 

 الوقائیة اإلجراءات واتخاذ باألزمة اإلنذار إشارات تشافكا یفیةك على تدریبھ ومدى األزمة

 التعلیمات ودلیل المتوفرة والمعدات الوسائل على أیضاً  وتعتمد الضرر واحتواء الفعلیة والمواجھة

  : إلى تصنیفھا ویمكن الخطة تنفیذ أسلوب تنظم التي

  األزمات إدارة فریق واجبات  ٤/٣/١

 : التالیة بالواجبات أعضائھ وتكلیف الكلیة فى مبنىال شاغلي من األزمة إدارة فریق تشكیل یتم
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ونقاطالطوارئومخارجالھروبمسالكطریقإلىالمبنىأوالكلیةشاغليإرشاد .أ
التجمع

القیمةذاتواألشیاءالوثائقنقل .ب

 الكلیةأوالمبنىلشاغليالمعنویةالروحورفعولیةاألاإلسعافاتتقدیم .ج

 .والصحةواإلنقاذاإلطفاءفرقومساعدةالحرائقمكافحة .د

  واجبات رؤساء األقسام ٤/٣/٢

 التأكد من إغالق األبواب والنوافذ فیما عدا المخارج المخصصة  لعملیات اإلخالء . .أ

 التأكد من فصل التیار الكھربائي . .ب

 یات اإلخالء .اإلشراف على عمل .ج

 وزارة الصحة ) –التأكد من عملیات االتصال بالجھات المختصة ( الدفاع المدني  .د

التأكد من وصول الفرق المتخصصة إلدارة الدفاع المدنى والحریق . .ه

إلى نقطة التجمع للتأكد من وجود جمیع العاملین وعدم تخلف أى منھم داخل المبنى. التوجھ .و

 الطوارئ حاالت في والموظفین الطالبات و التدریس ھیئة أعضاء واجبات  ٤/٣/٣

 . كااالرتب وعدم بالھدوء التحلي -أ

 . فوراً  العمل یقافإ -ب

 . المكان عن الكھربائي التیار قطع -ج

 . الكھربائي المصعد استخدام عدم -د

 . الطوار ومخارج الھروب مسالك خالل من التجمع نقاط إلى لتوجھا -ه

 .بینھن إصابات تقع ال حتى زمالئھن اوزتج أو ضكالر بعدمالطالب  على التنبیھ -و

 لك یؤذن أن بعد إال األسباب انتك مھما المبنى إلى ترجع وال بحیاتك تخاطر وال تجازف ال -ز

  .المسئولین من بذلك

  و رجال األمن الحراس واجبات  ٤/٣/٤

 . النظام وحفظ المبنى تأمین .أ

 . المبنى داخل المختصین غیر أفراد أي دخول منع .ب

 األزمة على والسیطرة اإلخالء عملیات تنتھي أن إلى الرئیسیة البوابة من أحد خروج منع .ج

  . الطارئة الحالة وانتھاء

  .الحریق لموقع وإرشادھم المدني الدفاع رجال من المتخصصة الفرق انتظار .د
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 كیف تتصرف في حاالت الزالزل والھزات األرضیة  ٤/٣/٥

متر ) وإال فأبق في  ٥٠ت المسافة ال تزید عن ( إذا كنت في المدرج أو مكتب فاخرج إذا كان .أ
 مكانك وال تحاول أخذ شئ من ممتلكاتك الشخصیة .

عن النافذة أو أستند تحت أو الي  وأبتعدإذا كنت في المدرج فإحتمى تحت الطاولة مباشرة  .ب
 حائط أساسي ( صبھ ) .

 عن حواف المبنى . االبتعادإذا كنت في فناء الكلیة فعلیك  .ج

في السیارة إبق في مكانك حتى یقف السائق وإذا كنت تقود السیارة فبادر الي إذا كنت  .د
 المذیاع . إلي وأستمعالوقوف 

 العالیة وتوجھ الي المناطق الفسیحة . المبانيعن  فأبتعدإذا كنت خارج الكلیة  .ه

 حاول ما أمكن قطع الكھرباء والغاز عن المنشأة حتى ال تكون سببا في حدوث حریق . .و

ل التجول بعد الھزة مباشرة فقد یعقبھا ھزات أخري تابعة  واألفضل أن تبقي ھادئ ال تحاو .ز
 لفترة بعد الھزة األولي .

ونفذھا وتعاون معھ لسالمتك وال تجعل الخوف والفزع  المدنيإلي إرشادات الدفاع  أستمع .ح
 ال تحدث إرباكا قد یؤدى الي إصابتك . لكيوالھلع یسیطر علیك 

 انھیاراتال تحاول البحث في األنقاض عن أغراض شخصیة فقد یتسبب ذلك إصابتك نتیجة  .ط
 الحقة .

 كیفیة التصرف في حالة الحریق : ٤/٣/٦

: یأتيشخص یكتشف حریقاً أن یفعل ما  أيیجب على   

 أن یكسر زجاج إنذار الحریق لتشغیلھ . .١

 ستدعاء فرق اإلطفاء .إلن یتصل فوراً برقم الطوارئ أ .٢

 -ستخدام أقرب مطفأة مناسبة لنوع الحریق كما یأتي :إیكافح الحریق إذا أمكن بأن  .٣

 إمساك المطفأة جیداً بواسطة مقبض الحمل . -

 اسحب مسمار األمان بالمطفأة . -

 وجھ فوھة المطفأة إلى قاعدة اللھب . -

  اضغط على المقبض  لتشغیل المطفأة . -

   ساراً .تحریك مواد اإلطفاء على قاعدة النار یمیناً وی -

أن یتأكد أن المكان الذي یقف فیھ ال یشكل خطورة علیة وأنھ باستطاعتھ الھروب إذا انتشر  .٤
 الحریق.

عند استخدام مطفأة الحریق الیدویة في الھواء الطلق یراعى الوقوف مع اتجاه الریح على  .٥
 مسافة مترین إلى ثالثة أمتار من النار .

 غیرا وكنت واثقاً أنك قادر على إخماده .ال تحاول إطفاء الحریق إال إذا كان ص .٦
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٢٤ 

 إذا كان الحریق كبیر  غادر غرفتك وأغلق الباب خلفك وشغل جھاز اإلنذار . .٧

 فى حالھ وجود دخان كثیف یكون التدحرج على األرض أفضل وسیلھ لوجود الھواء النقي . .٨

 تحسس الباب والمقبض بظاھر یدك فإذا لم یكن ساخناً افتح بحذر وأخرج . .٩

 وجدت الباب ساخناً عند مالمستھ فال تفتحھ .إذا  .١٠

 نزع الستائر وافتح الغرفة لتھویتھا وطرد الدخان .إ .١١

  بالكلیة توافرھا المطلوب والمعدات الوسائل ٤/٤

 لوحات - التجمع نقطة( واألزمات الكوارث لمواجھة الالزمة والمعدات الوسائل توفیر إن 

 من الحد في مباشرة بصورة كبیر دور تلعب  )أولیة تإسعافا - وإنذار إطفاء أجھزة -  إرشادیة

 :  التالیة البنود توافر من التأكد الضروري من كان لذلك األزمة عن الناجمة الخسائر

 یجب على الكلیة توفیر مجموعة من الخرائط اإلرشادیة لتحدید مخارج الطوارئ وأماكن ·

 طوارئ ، لكي تساھم في مساعدةونقاط التجمع المتفق علیھ مسبقا مع اللجنة الدائمة لل

 .المنسوبین والطالب للتوجھ إلى أماكن التجمع بشكل سریع وھادئ بعیدأ عن الخطر

 البد من وجود سلم خارجي لإلخالء إذا كان المبنى متعدد األدوار. ·

 ذ لألخالء سلیم وآمن وخال مما قد یعیق سرعة الحركة.خالتأكد من أن المسار الذي یت ·

 ك سھلة الفتح.أن تكون الشبابی ·

التي یكثر  یجب أن تشمل الخطة طریقین (على األقل ) لإلخالء من كل مكتب خاصة المواقع ·
 .د الموظفینفیھا عد

 . مبنى بكل الخاصة التجمع نقاط تحدید یجب ·

 ستخدامإلل صالحة تكون وأن الحرائق أنواع لجمیع األولیة المكافحة أجھزة توافر من التأكد ·

 .الفوري

 . األولیة اإلسعافات لعملیات الالزمة الطبیة واألدوات والمھمات األدویة وافرت من التأكد ·

 تسھل التي اإلرشادیة اللوحات وكافة الكافیة الطوارئ وأبواب مخارج توافر من التأكد ·

 .التجمع ونقاط الطوارئ ومخارج الھروب مسالك على المبنى شاغلي وتدل اإلخالء عملیات

ویجب أن تكون مكتوبة في  قام ھواتف عملیات األمن والسالمة البد آن یوضح في الخطة أر ·
 ستخدامھا عند الحاجة.إلموقع بارز 

ضطراب ، نظرا لما تخلفھ من إلإن الظلمة ھي بحد ذاتھا عامل ل. تأمین اإلضاءة الكافیة ·
من الواجب توفیر إضاءة احتیاطیة للحاالت الطارئة تسمح  ك فإنشعور نفسي مخیف ، لذل

فاعل بدخول فرق اإلطفاء  بشكل نحو الخارج ، وتساھم ن وسریع لشاغلي المبنىبإخالء آم
 .واإلنقاذ
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٢٥ 

  واالختبارات التجارب ٤/٥

 للفرق الفعل ردة ومراقبة المبكر اإلنذار نقاط ستخدامإب تنفیذه في والبدء زمةألل سیناریو إعداد 

 المباشر التنسیق خالل من وذلك الكلیة أو المبنى شاغلي وتصرفات وسلوك األزمة إلدارة المشكلة

 وزارة و والحریق المدني الدفاع مثل بالمحافظة المعنیة والجھات بالجامعة المختصة الجھات بین

 . الخ .. الصحة

  النتائج تقییم ٤/٦

 بھا القصور أوجھ على للوقوف وقعت التي واألخطاء األزمة إدارة فریق أداء مستوى وتقییم تحلیل

 .مستقبال لتالفیھا لھا العاجلة الحلول لوضع مشكالت من یظھر قد مما ستفادةإلوا
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٢٦ 

 

 

 إجراءات السالمة فى المعامل اإلحتیاطات الوقائیة و  ٥/١

  العاملون) – الطالب – تدریس (ھیئة األفراد ٥/١/١ 

 المناسبة لكل معمل مثل والحمایة الوقایة ومعدات مالبس باستخدام والطالب العاملین إلزام .١

 إلخ. ...مناسبة . أحذیة – قفازات – واقیة نظارة – الكمامة – لطوالبا

األطعمة و تناول المشروبات داخل المعمل كما یمنع التدخین و یعلن ذلك  تناول یمنع .٢
 بصورة واضحة بكل معمل.

األبحاث و التخلص من  تجارب أو العملیة الدروس انتھاء بعد األدوات وغسل التنظیف .٣
 لیمة.الس بالطرق النفایات

 تجربة. أى فى البدء قبل الوقایة وطرق المستعملة المواد مخاطر من التأكد یجب .٤

فى التعامل مع المواد المستخدمة كما یجب  المؤھلین الفنیین من بالمعمل العاملین یكون أن .٥
 جدید. بكل درایة على لیظلوا دوریة توجیھھم و تثقیفھم بصورة

واللعب  الجرى أو المعدات أو باألیدى زاحالم مسموحا لیس :الشخصى السلوك انضباط .٦
 داخل المعمل كما یحذر دخول المعمل بمالبس غیر مناسبة أو أحذیة مكشوفة أو صنادل.

أى أذى ألحد العاملین و عدم  یسبب لن أنھ من التأكد قبل كھربائى جھاز أى تشغیل عدم .٧
 تحریك أى جھاز أثناء تشغیلھ.

 الكیماویات. لتعبئة الفم طریق عن الماصة بإستعمال المخاطرة عدم یجب .٨

قضیب زجاجى أو میزان حرارة داخل سدادات بدون  أو أنبوب أى إدخال عدم یجب .٩
 إستعمال مادة مشحمة.

 .أنبوب أو قضیب لحمل العمودى الوضع طریقة إتباع یجب .١٠

 .لھا المخصصة األغراض فى المعمل ومعدات أدوات استعمال یجب .١١

على أرضیة المعمل فورا خاصة المذیبات سریعة اإلشتعال مادة تنسكب  أى آثار إزالة یجب .١٢
 و الزجاج المكسور و األحماض و القلویات.

 .بھا تحدث التى الشقوق الكتشاف والدوارق الھواء ومفرغات الزجاجیات فحص یجب .١٣

 إستعمال المواد السامة فى التجارب یكون فى مكان معزول لعدم تعرض اآلخرین للخطر. .١٤

للكھرباء و الغاز و  الرئیسیة التحكم مفاتیح بأماكن علم على المعمل فى من كل یكون أن .١٥
 الماء و وضع لوحات إرشادیة لھا.

قریبا من أى سخان  م)٦٠o من أقل اشتعال (درجة لالشتعال القابلة السوائل وضع عدم .١٦
 .كھربائى قد أطفىء و ال یزال یحتفظ بحرارة

 

 إجراءات السالمة فى المبانى والمعامل و الورش الھندسیة. ٥
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٢٧ 

 والمواد  والمعدات األجھزة ٥/١/٢

أولى تتوافق موادھا مع مخاطر المعمل و توضع فى مكان ظاھر  إسعاف بصیدلیة لالمعم تزوید .١
 بالمعمل و عدم العبث بھا.

 .والضارة السامة واألبخرة الغازات سحب وسائل توفیر .٢

لإلشتعال فى أماكن خاصة بعیدا عن اللھب أو أشعة الشمس أو  والقابلة المتفجرة المواد تخزین .٣
 در محتملة لحدوث شرارة كھربائیة مع تفادى سقوطھا.الحرارة الزائدة أو أى مصا

أن جمیع المواد التى تستخدم فى المعمل مدون علیھا تعلیمات توضح خطورتھا و  التأكد من .٤
طرق الوقایة منھا و طریقة نقاھا و تخزینھا و درجة الحرارة و الحساسیة و قابلیة اإلشتعال و 

  و طریقة التخلص من بقایاھا.المادة المناسبة إلطفائھا أو عالج آثارھا 

 العمل  بیئة ٥/١/٣

تخصیص دش میاه (مرش میاه) بمعامل الكیمیاء لإلغتسال من آثار المواد الكیمیائیة بعیدا عن  .١
 المعدات و الكھرباء.

 .الكیمیاء معامل كل داخل مناسب مكان فى للعیون غسیل أحواض توفیر .٢

 .واألحواض المرشات أماكن توضح الفتات وضع .٣

 .وسلیمة نزالقإلل ومانعة نظیفة المعمل أرضیات تكون أن بیج .٤

عدم وجود عوائق أمام لوحات الكھرباء أو أبواب الخروج أو صیدلیة اإلسعاف أو المرشات أو  .٥
 أحواض غسیل العیون داخل المعامل.

لص توفیر حاویات مختلفة للنفایات العادیة و الزجاجیة و الكیمیائیة و البیولوجیة بحیث یتم التخ .٦
 .تلوثا للبیئة من كل نوع بما یناسبھ و ال یسبب
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٢٨ 

  تجھیزات األمن و السالمة بمختبرات الكیمیاء ٥/١/٣

حوادث عدة في مختبر الكیمیـاء و التي لو تم مراعاة  لتعلیمیةایواجھ العدید من قیمي المختبرات  

عو إلى اإلقالل من أمور السالمة و األمن فیھا لما نشأت مثل تلك الحوادث، و لیس ھنا ما ید

استخدام األدوات أو المواد المخبریة بل العكس، و لكن یجب أخذ الحیطة و الحذر لتجنب مثل تلك 

 الحوادث. و فیما یلي أھم أدوات األمن و السالمة الالزم توافرھا في مختبر الكیمیاء:

 : طفایات الحریق ٥/١/٣/١

 مع األكسجین یصاحبھ حرارة و ضوء. یمكن تعریف الحریق بأنھ تفاعل سریع لمادة قابلة لالشتعال

 و لكي یحدث الحریق یجب توفر ثالثة عناصر رئیسة مجتمعة و یعرف بمثلث الحریق ھي:

 المادة القابلة لالشتعال. )١

 األكسجین أو المادة المؤكسدة. )٢

 مصدر للحرارة. )٣

جب فالحرائق ال یمكن أن تشتعل إذا نقصت واحدة من العناصر الثالثة السابقة. و من ھنا ی 

و مصادر االحتراق  التأكید على ضرورة حفظ المواد القابلة لالشتعال بعیدا عن مصادر الحرارة.

كثیرة، منھا الكھرباء الساكنة و الشرار المتطایر من بعض األجھزة و كذلك مصادر اللھب و 

 التسخین.

 و یمكن تصنیف الحرائق إلى أربعة أنواع رئیسة وھي:

 .شائعة مثل الخشب و الورق و المالبس و المطاط و البالستیكالمواد القابلة لالشتعال ال )أ

 جمیع السوائل و الغازات القابلة لالشتعال الشائعة في المختبر. )ب

 األجھزة و األدوات الكھربائیة مثل السخانات الكھربائیة و األفران. )ج

یائیة الصلبة العناصر الكیمیائیة القابلة لالشتعال مثل الصودیوم و البوتاسیوم و المواد الكیم )د
 القابلة لالشتعال.

 أنواع طفایات الحریق: ·

 ھناك خمسة أنواع رئیسة لطفایات الحریق و ھي مصنفة حسب الحریق الذي تستخدم إلطفائھ:

و ھي تستخدم لمقاومة الحرائق من نوع (أ) و لكن یجب أال تستخدم لمقاومة :  طفایات الماء .١
ع من الطفایات یحتوي على بیكربونات (ج) و (د). و ھذا النو و الحرائق من نوع (ب)

الصودیوم و حمض الكبریتیك و عند قلب الطفایة یحدث تفاعل قوي بین كال المادتین مما 
 یؤدي إلى دفع المحلول بقوة من فوھة االسطوانة.
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٢٩ 

 (ج). و و ھذا النـوع من الطفایات فعـال للحرائق من نوع (ب) :طفایات ثاني أكسـید الكربون .٢

الحیطة و الحذر عند استعمال ھذا النوع من الطفایات بسبب قوة الدفع الشدیدة و ھنا یجب أخذ 
الخارجة من فوھة الطفایة و التي قد تسبب في تكسیر بعض الزجاجیات الثمینة. كذلك یجب 

 عدم استخدام ھذه الطفایات مع الحرائق من نوع (د).

(ج) و عادة تمأل ھذه الطفایات وھذه تستخدم للحرائق من نوع (ب) و  :طفایات البودرة الجافة .٣
بمادة غیر عضویة مثل بیكربونات الصودیوم أو فوسفات األمونیوم األحادي تحت ضغط 
الھیدروجین. و ھذا النوع من الطفایات غیر مناسب للحرائق من نوع (أ) و (د). و على الرغم 

ا لذلك النوع من من أنھ یمكن استعمالھا مع الحرائق من نوع (ج) أال أنھ ال یفضل استخدامھ
 الحرائق بسبب صعوبة تنظیف األجزاء الدقیقة الداخلیة لألجھزة الكھربائیة.

الطفایات یستخدم للحرائق من نوع (د). و مثل ھذه : و ھذا النوع من  X-Met Lطفایات .٤
 الطفایات تحتوي على حبیبات من كلورید الصودیوم.

لھالوجینیة و ھي فعالة جدا للحرائق في و ھي طفایات الھیدروكربونات ا : طفایات الھالوم .٥
 األجھزة اإللكترونیة مثل أجھزة الحاسوب و لكنھا مرتفعة الثمن.

  : جرادل الرمل ٥/١/٣/٢

و ھي جرادل معدنیة عادة تدھن باللون األحمر و یوضع بھا رمل ناعم نظیف ، و بالعادة توزع مثل 
انھا جیدة ألمتصاص السوائل  ھذه الجرادل على جمیع أنحاء المختبر و تتمیز برخص السعر كما

 الكیمیائیة المنسكبة على أرضیة المختبر سواء حمضیة أو قاعدیة.

  : بطانیات الحریق ٥/١/٣/٣

أن العاملون في المختبر ال یثقون كثیرا بمقدرة بطانیات الحریق على إطفاء الحریق بكفاءة ، إال أنھا 
 عن األجزاء المشتعلة .تستخدم لإلبقاء جسم المصاب دافئا و منع المزید من األكسجین 

  : أجھزة اإلنذار المبكر و رشاشات المیاه ٥/١/٣/٤

یجب تزوید المختبر بأجھزة اإلنذار المبكر تطلق صافرتھا في حالة حدوث حریق أو تسرب للغاز 
ال سمح هللا مع مراعاة عدم نخرین المواد التي تطلق الروائح أو األبخرة بكثافة بالقرب منھا ،و 

إلطفاء في المدینة ، و یزود المختبر بنظام آلي لرش الماء عن حدوث توصل مباشرة بمراكز ا
الحریق على األخذ بعین االھتمام عدم تخزین المواد و األجھزة بالقرب من تلك الرشاشات ، و 

 مصادر للحرارة . ، و یكشف على أجھزة اإلنذار المبكر و رشاشات المیاه بصورة دوریة .

  : النظارات الواقیة ٥/١/٣/٥

ارات الواقیة إلى حد كبیر النظارات العادیة إال أنھا تتمیز بان زجاجھا مثبت جیدا بإطار تشبھ النظ
النظارة و بقوتھا مقارنة مع النظارات العادیة. و النظارات الواقیة یجب أن تغطي العینین بالكامل و 

رة . كذلك أن تكون مزودة بغطاء جانبي بحیث یحمي العین من أي تطایر للكیماویات أو األبخ
 : ویجب لبس النظارات الواقیة عند التعامل مع
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 لویات.ض و القألحماا -
 .الزجاجیات التي تتعرض للضغط -
 .المواد القابلة لألشتعال -
 .المواد المثلجة -
 .نفجارإلالمواد القابلة ل -
 .لیزرالأشعة  -
 .شعة فوق البنفسجیةاأل -
 .المواد الحیویة الخطرة -

 : قیام باالعمال التالیةكذلك یجب لبس النظارات الواقیة عند ال

  .اللحام -
 .تسخین الرمل -
 .طحن المواد -
 .الحفر -
 .النشر و التقطیع -

  : غطاء الوجھ ٥/١/٣/٦

یستخدم عند التعامل مع المواد الكیمیائیة الخطیرة ، أال أنھ یفضل أن تستخدم بوجود النظارات 
 الواقیة .

  : المالبس الواقیة ( البالطو ) ٥/١/٣/٧

وثا كیمیائیا فإنھ یتعین في ھذه الحالة وجوب لبس البالطو عند التعامل مع تجارب ینتج عنھا تل
. األبیض . و ھذا البالطو یحمي من یقوم بالتجربة من خطر تلوث مالبسھ بالمواد الكیمیائیة و غیرھا

 ثالثة أقسام : و تصنف المالبس الواقیة حسن نوع المادة التي تصنع منھا إلى

 لمتطایرة و الحادة .القطن : و تستخدم للحمایة من األجسام ا -

الصوف : و تستخدم للحمایة من المواد المنصھرة المتطایرة و من الكمیات القلیلة من  -
 الحموض و من الشرار الصادر عن اللھب .

النسیج الصناعي : و تستخدم للحمایة من المواد المتطایرة و من األشعة تحت الحمراء و فوق  -
تصھر عند انسكاب أحد الحموض علیھا و كذلك عند  البنفسجیة ، و لكن أحد عیوبھا بأنھا قد

 تعرضھا للھب .

أما المالبس الخاصة بالمعامل فتجھز من قماش قطن سمیك مفتوح من األعلى إلى األسفل من 
 الجزء األمامي أما أزاریره فھي معدنیة یسھل فتحھا عند تعرض البالطو للمواد الكیمیائیة .

  : القفازات الواقیة ٥/١/٣/٨

ازات المناسبة للعمل المنوي القیام بھ. و یجب أن یتم فحصھا جیدا قبل أن تلبس و أن یجب لبس القف
تغسل جیدا إذا لزم األمر قبل أن تنـزع. و في األسواق یتوفر عدة أنواع من القفازات التي تستخدم 
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 PVCفي العمل المخبري منھا المطاط الطبیعي، المطاط الصناعي، القطن، و مبلمر كلورید الفینیل 
) و Zetex. و تتوفر أیضا القفازات المقاومة للحرارة العالیة و ھي مصنوعة من مواد صناعیة (

بالطبع ال یحبذ استعمال القفازات المقاومة للحرارة المصنوعة من األسبستوس ألن ھذه المادة تسبب 
 السرطان.

ویات یوفر دش السالمة حل سریع في حالة انسكاب الحموض أو الكیما : دش السالمة ٥/١/٣/٩

د . و یجب تركیب وحدة دش السالمة في المختبرات التي یكثر فیھا استخدام على المالبس أو الجل

 الكیماویات الكاویة أو الحارقة .و دش السالمة أنواع فمنھا :

 ما یركب بالحائط أو ما یتدلى من السقف بحیث یوفر ضغط كبیر للماء. -
 ھ .ما یكون مدموجا مع نافورة غسل العینین و الوج -
 ما یكون حر الحركة بحیث یثبت الدش بطرف خرطوم المیاه . -

 و عند تركیب ھذه الوحدة یجب األخذ بعین االھتمام األمور التالیة :

یجب أن یكون مكان الدش قریبا و بارزا و یسھل الوصول إلیھ ، ویسھل تحدیده حتى و أن  ·
 صدمة عمى مؤقت ) .أغلق العامل في المختبر عینیھ ( في بعض الحاالت قد تسبب ال

 یجب أن یتدلى من الدش حلقة معدنیة أو ما شابھھا بحیث عند تحریكھ یندفع الماء بغزارة . ·
 یجب أن یضخ الدش كمیات كبیرة من الماء بحیث یغطي كامل انحاء الجسم . ·
 یجب أن یكون مكان الدش دائما بعیدا عن التوصیالت الكھربائیة أو أیة مصادر للكھرباء . ·
 أكد من سالمة الوحدة من حین آلخر .یجب الت ·

  : نافورة غسل العینین ٥/١/٣/٠١

توفر نافورة غسل العینین حل سریع في حالة تلوث العینین بالحموض أو الكیماویات. و یجب 
تركیب وحدة نافورة غسیل العینین في المختبرات التي یكثر فیھا استخدام الكیماویات الكاویة أو 

في حالة تلوث العین بالمواد الكیمیائیة یجب غسلھا بالماء لمدة ال  الحارقة . وھنا یجب التذكیر أنھ
إن وجدت فور دقیقة مع إجبار العین على البقاء مفتوحة مع إزالة العدسات الالصقة  ١٥تقل عن 

 حدوث التلوث .

 و عند تركیب ھذه الوحدة یجب االخذ بعین األھتمام األمور التالیة :

 یبا و بارزا و یسھل الوصول إلیھ ، ویسھل تحدیده .یجب أن یكون مكان النافورة قر ·
 یفضل وجود نافورة غسل العینین بالقرب من دش السالمھ . ·
 یجب أن تضخ النافورة كمیات كبیرة من الماء. ·
 .یجب أن یكون مكان النافورة دائما بعیدا عن التوصیالت الكھربائیة أو أیة مصادر للكھرباء ·
 ن حین آلخر .یجب التأكد من سالمة الوحدة م ·

  : قناع التنفس ٥/١/٣/١١

و یستخدم عند التعامل مع الكیماویات أو التجارب التي تنتج عنھا روائح و أبخرة سامة أو ضارة 
 بالجھاز التنفسي و لھا أشكال عدیدة .
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 : حقیبة اإلسعافات األولیة ٥/١/٣/٢١

لذلك في المختبر للكثیر من الحوادث التي تتراوح بین البسیطة والشدیدة ، و لطالبایتعرض  
التعرف على مبادئ اإلسعافات األولیة عند  نى)لمسئول عن المعمل (أمین المعمل/الفایتحتم على 

. وتساعد ھذه المعاونة كثیراً في شفاء اإلصابات في الحاالت حدوث أیة إصابة أو حادث بالمختبر
، كما أنھا تحافظ على الحیاة وتحد من خطورة اإلصابة أو تفاقم حالة المصاب حتى یصل البسیطة

 . لمصاب إلى المستشفى أو الوحدة الصحیةالطبیب أو یتم نقل ا

 ال بد أن یراعى األتي : و عند تجھیز حقیبة اإلسعاف األولیة

وضع بطاقة على كل زجاجة من زجاجیات األدویة مبیناً علیھا اسم الدواء والغرض من  ·
 استعمالھ .

 سر .مراعاة التنظیم والترتیب في محتویات الحقیبة حتى یسھل استعمال ھذه األدوات بی ·

 جرد الصندوق من وقت آلخر حتى یمكن استكمالھ . ·

 وفیما یلي بیان بمحتویات حقیبة اإلسعافات األولیة :

 القطن الطبي ( مختلف القیاسات ) -
 شاش معقم لعمل ضمادات بأنواعھا المختلفة . -
 الملقط ، مقص ، أربطة . -
 ٧٠والكحول زجاجیات تحتوي على مواد مطھرة خاصة المیكروكروم ، وصبغة الیود ،  -

 والدیتول والیزول . %
 محلول بوریك لغسیل العینین والجروح . -
 محلول نشادر عطري إلستنشاقھ في حالة اإلغماء . -
 محلول األدرینالین لوقف نزیف الدم . -
 فازلین معقم أو مرھم للحریق . -
 زیت القرنفل آلالم األسنان . -
 محلول كالمینا للدغ الحشرات . -
 اط لوقف النزیف .أحزمة من األنابیب المط -
 ترمومیتر ( قیاس درجة الحرارة ) وخافض للسان مبعد للفكین . -
 قطارة وقطرة عین . -
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  المخازنفى إلجراءات السالمة  اإلحتیاطات الوقائیة العامة و السلوك الشخصى ٥/٢

  العاملین سالمة ٥/٢/١

 : العمل حوادث أخطار من العاملین وقایة )أ

 اإلسعافات األولیة. –إستخدام أجھزة اإلطفاء  -والمناولة  النقل سائلو ستخدامإى: لع التدریب ·
لإلشتعال و التى تسبب  والقابلة والسامة الخطرة للمواد خاصة السالمة معلومات توفیر ·

 أمراضا.
 المواد. لتصنیف األلوان واستخدام وتحذیریة إرشادیة لوحات توفیر ·

 : المھنیة األمراض أخطار من العاملین وقایة )ب

بدل  –أحذیة السالمة  –القفازات  -األقنعة  – الكمامات - جوجل  :الواقیة المالبس توفیر ·
 وقایة.

 الشفط. بمراوح المخازن تزوید یجب ·
 .مناسبة تخزین أوعیة توفیر ·
 .األولیة اإلسعافات حقیبة توفیر ·
 .للعاملین الدورى الطبى الكشف ·

  المخزن وتجھیزات مبانى سالمة ٥/٢/٢

 مراعاة المعاییر اآلتیة:یجب على سالمة مبانى و تجھیزات المخازن؛ للمحافظة 

 األصناف المخزنة و إتباع توصیات الحمایة المدنیة. لطبیعة التصمیم مالئمة :المخزن تصمیم ·
 الممر وعرض الممرات بین المسافة حیث من للمخزن الداخلى التنظیم مراعاة ·

 مخرجین.وتوفیر
 الممرات. فى فلورسنت مصابیح - وصناعیة طبیعیة :المناسبة اإلضاءة توفیر ·
 من بعض المواد الكیمیائیة قد تسبب اإلختناق أو التسمم. الروائح المنبعثة :المناسبة التھویة ·
مبیدات  –إستخدام مواد التنظیف المناسبة  -نظافة المخزن: عدم رمى مخلفات و أوراق  ·

 أجھزة إمتصاص الغبار و الرطوبة. –عزل التالف  –للحشرات و القوارض 
لطبیعة كل صنف و منع ومالئمة األرفف و األوعیة  المناسبة التخزین وأوعیة أرفف توفیر ·

 التحمیل الزائد.
 الیدوى. والتحمیل الرفع – المناولة ومعدات أدوات – الساللم :والمناولة النقل وسائل ·
 –رشاشات أوتوماتیكیة  –كواشف الدخان  -أجھزة و معدات اإلطفاء المناسبة: أجھزة إنذار  ·

 طفایات حریق بأنواعھا. –خراطیم میاه 

معدات النقل و  –معدات اإلطفاء  –أجھزة التھویة  –ات الكھرباء الصیانة الدوریة: تمدید .١
 تشققات الحوائط ...إلخ. –األرفف  –المناولة 
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 المخزنة المواد سالمة ٥/٢/٣

 اآلتیة: إلشتراطاتا طبیقتیجب ؛ لمواد المخزنةاعلى سالمة للمحافظة 

 مراعاة -المواد األقدم أوال  صرف - ورودھا بترتیب المواد تخزین :التلف من المواد وقایة ·

 إلخ.... للكسر القابلة األجھزة أو ادالمو - التھویة أو الرطوبة أو الحرارة درجة

 عزل  -المخزن  فى المواقد استخدام منع - المخزن فى التدخین منع :الحریق من المواد وقایة ·

 .العاملین تدریب - بعضھا مع تتفاعل أن یمكن التى المواد

ن عھدة أمی المخزن مفاتیح - بالمخزن العاملین لغیر الدخول منع :السرقة من المواد حمایة ·
الجرد المستمر و وضع األصناف الثمینة فى أماكن خاصة و توفیر الحراسة  –المخزن 

 اللیلیة...إلخ. 

  الكیماویات تخزین ٥/٢/٤

 اآلتیة: إلشتراطاتا طبیقتیجب ؛ المخزنةالكیمیائیة لمواد اعلى سالمة للمحافظة 

 یلى : ما مراعاة الكیمیائیة المواد تخزین عند .١

 البوتاسیوم. سیانید أو الكبریتیك حامض مع الكلورات اتصال عدم ·
 النوشادر. بأمالح الیود اتصال عدم ·
 بالیود. التربنتینا زیت اتصال معد ·
 قلویة. مادة أى أو بالیود الماغنسیوم سبائك اتصال عدم ·
 الجلسرین. أو الكحول مع البوتاسیوم برمنجنات اتصال عدم ·

خطر منھا إذا وجدت منفصلة غیر منھا تسبب حرائق عند تفاعلھا مع  ال المواد ھذه ألن وذلك
 مواد أخرى.

مع الماء مثل الصودیوم و البوتاسیوم و مسحوق األلومنیوم  یجب حفظ المواد التى تتفاعل .٢
داخل أوعیة محكمة الغلق ال تسمح بنفاذ الماء إلى داخلھا و یراعى عزلھا عن بقیة 

 المخزونات األخرى.

أسطح السوائل و  تحت األصفر والفوسفور والكالسیوم والبوتسیوم الصودیوم حفظ یجب .٣
مجرد تعرضھا للھواء (الفوسفور یحفظ تحت سطح الماء ذلك ألن ھذه المواد تحترق ذاتیا ب

 و الصودیوم یحفظ تحت سطح البرافین).

لإلشتعال أو المختزلة أو  القابلة األخرى المواد عن بعیدا الصودیوم نیتریت تخزینیجب  .٤
 أمالح األمونیوم و عدم تعریضھا لدرجات حرارة مرتفعة.

م و یجب أال ١٥oند درجة حرارة یجب تخزین كلوریت الصودیوم فى مكان جاف و ع .٥
أى أحماض أو مواد قابلة لإلشتعال مثل األخشاب ، القش ، المواد الدھنیة ،  تالمس المادة

الزیوت و ذلك نظرا ألنھا مادة مؤكسدة قویة و ال تطفأ بالماء و یمكن إستخدام الماء فقط 
و یمنع منعا باتا تداول ھذه  لتبرید العبوة من الخارج و العبوات القریبة من العبوة المشتعلة.
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المادة بالید أو تعرض العین لھا سواء كانت فى الصورة الصلبة أو السائلة ألنھا تسبب 
 حروق كیمیائیة و حراریة.

 معدنیة أحماض ألى النقل أو التداول أثناء الصودا كلورات تعریض عدم مراعاة یجب .٦

 لإلشتعال. قابلة مواد أو مختزلة مواد أو .٧

ید عند تخزین أحماض الھیدروكلوریك و النیتریك و الكبریتیك ألنھا من المواد الحذر الشد .٨
 الكیمیائیة السائلة ذات الصفات الخاصة.

تخزین حامض الھیدروكلوریك بجوار حامض النیتریك أو أى مواد عدم مراعاة  یجب .٩
 أخرى قویة التأكسد.

و المواد المختزلة أو المواد أ الكرومیك بعیدا عن المواد القلویة حامض تخزین مراعاة یجب .١٠
القابلة لإلشتعال نظرا لخواصھ الحامضیة و المؤكسدة ، و تراعى إحتیاطات الوقایة 
الشخصیة فضال عن أنھا مادة سامة و آكلھ للجلد و یؤدى وصولھا إلى الجھاز التنفسى أو 

 الھضمى إلى إلتھابات جسیمة.

باردة بعیدة عن مصادر التجھیزات یجب أن تخزن المواد القابلة لإلشتعال فى أماكن  .١١
 الكھربائیة أو الشرارات الحراریة.

مراعاة عدم تخزین حامض الھیدروكلوریك مع حامض النیتریك أو أى مادة كیمیائیة  یجب .١٢
 سائلة لھا صفة التبخر أو تشتمل على عناصر مؤكسدة مثل البیروكسید و مشتقاتھ.

اض المنسكبة على األرض ألنھا من الرمال أو التراب إلمتصاص األحم استخدام یجب .١٣
 .أو مادة قلویةأنسب الوسائل و یراعى معالجة األحماض المنسكبة بكمیات وفیرة من الماء 

 العمل داخل المخزن  ٥/٢/٥

بكل حزم و یتم تعلیق  تنفیذ فى التشدید مع المخازن داخل نھائیا التدخین یمنع أن یجب .١
 مكان ظاھر. التعلیمات التحذیریة الدالة على ذلك فى

وخصائصھا و تنفیذ المعلومات المكتوبة علیھا و مراعاة  طبیعتھا حسب المواد تصنیف .٢
تجانسھا عند التخزین بحیث یتم تخزین كل نوع ممیز من المواد على حده حتى یسھل 

 نة.والتعرف على الوسائل المناسبة لمكافحة الحریق و التى تناسب المواد المخز

عند تخزین المواد و ذلك بتحدید مواقع الرصات بعالمات واضحة مراعاة الترتیب الجید  .٣
 على األرضیات و یتم اإللتزام بھا بصفة مستمرة.

ال تقل عن متر بین  یجب أال یبلغ إرتفاع الرصات مستوى األسقف وأن یكون ھناك مسافات .٤
 أعلى الرصات و السقف.

و ال یتم وضعھا على األرض یجب أن یتم وضع المواد المخزنة على أرفف و قوائم معدنیة  .٥
 مباشرة لحمایتھا من التلف.
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٣٦ 

والتخلص من نفایات التخزین  المخازن داخل والتنظیم والترتیب النظافة مراعاة یجب .٦
بصورة مستمرة لمنع حدوث إصابات للعاملین أو الحرائق ، و یجب المحافظة على المحیط 

 ل.الخارجى نظیفا من النفایات أو المھمالت سریعة اإلشتعا

الكراسى أو الطاوالت  على الصعود من بدال إلستخدامھا المأمونة الساللم توفیر یجب .٧
لتخزین المواد أو تناولھا من على األرفف كما یجب توفیر مھمات الوقایة الشخصیة 

 للعاملین و التى تتناسب مع طبیعة العمل الذى یقومون بھ للحفاظ علیھم من إصابات العمل.

معدات اإلسعافات األولیة بالمخازن و وضعھا فى مكان ظاھر و أجھزة و  توفیر یجب .٨
 یراعى تدریب مجموعة من العاملین على القیام بأعمال اإلسعافات األولیة.

مستمرة بإستخدام المبیدات الحشریة أو أى  بصفة والحشرات القوارض مكافحة یجب .٩
تركیبات و طریقة أخرى للمحافظة على المواد المخزونة و كذلك ضمان سالمة ال

التجھیزات الكھربیة سلیمة حیث أن وجود القوارض یعمل على قرض الكابالت الكھربیة 
 مما یسبب الماس الكھربى و إشتعال الحرائق.

یجب مراعاة عدم إرتفاع الرصات أو قرب المواد المخزنة لمصادر اإلضاءة الصناعیة  .١٠
 رتھا.لضمان عدم حدوث حرائق بھذه المواد نتیجة إرتفاع درجة حرا

األرضیات  تكون أن ویراعى منفصل مكان فى األثاث وقطع األخشاب تخزن أن یجب .١١
 تلفھا. فى یتسبب قد الذى والرطوبة الرشح لمنع صلبة وجافة

المخزنة بما یفوق طاقتھا  المواد تكدس وعدم للمخازن الحقیقیة بالسعة التقید یجب .١٢
 اإلستیعابیة.

مادة ملتھبة على المالبس أو أى من أجزاء  التصرف السریع فى حالة إنسكاب أیة یجب .١٣
الجسم و إستخدام تیار من الماء على موضع اإلصابة مع سرعة التخلص من المالبس 
الملوثة و عدم اإلقتراب من مصادر اللھب المكشوف و ذلك لمنع تضاعف اإلصابة و الحد 

 من خطورتھا.

ة المواد المخزونة مع الوضع توفیر التھویة المناسبة داخل المخازن ألن ذلك یضمن سالم .١٤
 فى اإلعتبار مراجعة وسائلھا الصناعیة بصفة مستمرة.

یجب أن تكون المكاتب اإلداریة للعاملین بمخازن المواد الكیماویة و الخطرة التى قد ینبعث  .١٥
منھا أبخرة أو غازات خارج ھذه المخازن لحمایتھم من اإلصابة باألمراض المھنیة نتیجة 

 لھا.التعرض المستمر 

یجب التفتیش الدورى على التركیبات الكھربیة للتأكد من سالمتھا لمنع حدوث أى شرر  .١٦
 كھربائى نتیجة خلل بالتركیبات الكھربائیة بالمخزن.
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٣٧ 

 

 

 معاییر األمن و السالمة فى مكتبة الكلیة؛ یتم تطبیق الشروط اآلتیة :لتحقیق  

 بارزة . أماكنیمنع  ویحظر التدخین قطعیاً فى المكتبة وتعلق الفتات بذلك فى  .١

محافظة على محتویاتھا ؛وھو المسئول مدیر المكتبة ھو الشخص المكلف بإدارة المكتبة وال .٢
األول عن األمن والسالمة داخل المكتبة وعن أى تقصیر فى مراعاة التعلیمات الوقائیة 
ویكون مسئوالً عن الفحوصات الشھریة واالختبارات الدوریة كل " ثالثة أشھر " وذلك 

وجمیع وسائل السالمة بالنسبة لجمیع المعدات واآلالت والتركیبات الكھربائیة ؛والمیكانیكیة 
ویعتبر أى تھاون  ؛ ومعدات اإلطفاء والمراقبة واإلنذار ؛ وإصالح أى عطل أو خلل فوراً 

أو تقصیر فى ھذا الصدد من قبیل اإلھمال  الجسیم الذى یعرض مرتكبة للعقوبات 
 والجزاءات .

عاف واإلس واإلنقاذیجب تدریب العاملین فى المكتبة على أعمال السالمة واإلطفاء  .٣
 واإلخالء.

ال یجوز وضع أو تركیب أى نوع من قطع األثاث أو الحواجز أو المعدات أو أى شىء  .٤
 . استعمالھثابت أو متحرك من شأنھ أن یقلل من اتساع مخرج الھروب أو إعاقة 

یبقى مخرج الھروب دائماً فى حالة صالحة لالستعمال لیؤدى الحد األعلى من طاقتھ  .٥
 ألى غرض غیر الغرض المصمم من أجلة .  تعمالھاسظر حاالستیعابیة ؛ وی

یجب توفیر مصدر إضاءة احتیاطى بتغذیة مستقلة بحیث یكون كافیاً لإلضاءة لمدة ساعتین  .٦
 على األقل فى حاالت الطوارْى .

فى المكتبة أو أى مصدر لالشتعال " والعات أعواد   یحظر استعمال السخان الكھربائى .٧
 ثقاب "

بصفة مستمرة ومنتظمة ؛كما یحظر تكدیسھا أو  واألوراقوالنفایات المخلفات  إزالةیجب  .٨
 تراكمھا داخل مبنى المكتبة أو بالقرب منھا .

األولیة الالزمة من المواد الطبیة والمضادات ؛ ویستخدم  لإلسعافاتتجھز المكتبة بصندوق  .٩
 بمعرفة شخص مدرب على اإلسعافات األولیة ,

طفایة بودرة كیماویة  ٢٩یات ؛ بحیث تخصص عدد (تزود المكتبة بعدد كاف من الطفا .١٠
 ) متر مربع .١٠٠كجم ) لكل ( ١٢جافة وثانى أكسید الكربون بسعة (

عن  الطفایاتفى مكان مناسب یسھل الوصول إلیة وترتفع  الطفایاتیتم اختیار مواقع  .١١
بصفة دوریة من قبل جھة فنیة  الطفایاتمسافة متر واحد وتفحص  األرضمستوى 

 والتعلیمات الملصقة على الطفایة . اإلرشادات إتباعویجب  متخصصة

  المكتبةالسالمة فى  و شروط األمن. ٦
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٣٨ 

 فى حالھ نشوب حریق فى المكتبة على مدیر المكتبة ومن یعاونھ القیام بالمھام  التالیة : .١٢

باستخدام  الطفایات الیدویة  نشوبھإطالق اإلنذار والعمل على إطفاء الحریق عند بدء  ·
 ووسائل اإلطفاء المتاحة .

 سالمة بالكلیة وخدمات الطوارْى األخرى كاإلسعاف والشرطة وغیرھا .إبالغ مسئول ال ·

 إخالء المكتبة وتقدیم اإلسعافات الالزمة للمصابین . ·

 التأكد من خروج جمیع الموجودین من المبنى . ·

 تقدیر حجم الخسائر الناتجة عن الحریق . ·

 عادى .البدء فى أعمال التنظیف تمھیداً الستئناف قیام المكتبة بنشاطھا ال ·

 



 جامعة فاروس - بكلیة الھندسةدة ضمان الجودة وح
بكلیة الھندسة إدارة األزمات و الكوارث وحدة  

٢٠١٥ 

 

 
٣٩ 

 

 

  ؛ یتم تطبیق الشروط اآلتیة :لمكاتب اإلداریة بالكلیةامعاییر األمن و السالمة فى لتحقیق  

عدم التدخین داخل المكاتب المغلقة واإلقالع ومراعاة توفیر  التھویة المناسبة وتجدید الھواء  .١

 من وقت لآلخر بالمكتب .

عدم استخدام السخانات الكھربائیة إلعداد الشاى والقھوة والمشروبات الساخنة بالمكتب ألن  .٢

 ذلك یعرض المكتب لمخاطر الحریق .

 وافر اإلضاءة المتجانسة وبالشدة التى تتناسب مع طبیعة العمل .ینبغى التأكد من ت .٣

المصباح  ءیجب أن تحجب الضوء حتى ال یقع على العین مباشرة ؛كذلك تجنب سقوط ضو .٤

حتى ال یؤدى ھذا  فوقھفوق أى سطح مصقول تكون الكتب أو أدوات الكتابة موضوعة 

اقة الرؤیة ویستحسن أن توضع الوھج الناتج من انعكاس الضوء على ھذا السطح إلى إع

 اإلضاءة من الخلف .

عند العمل على جھاز الكمبیوتر یجب تجنب الوھج المنعكس عن الشاشة ومحاولة تركیز  .٥

العینین على شْى آخر غیر الشاشة من وقت آلخر للحد من إجھاد العینین ؛ ومراعاة أن 

 على سالمة الذارع والكتف . یكون وضع لوحة المفاتیح والفأرة بالشكل الذى ال یؤثر سلباً 

یجب أن یكون وضع الجلوس مریحاً بحیث یكون العمود الفقرى فى وضع استقامة وأن  .٦

یكون ظھر الكرسى مسانداً للفقرات القطنیة أسفل الظھر ؛ كما یجب أن یكون ارتفاع 

الكرسى قابالً للتعدیل فى وضوع الجلوس وأن تكون للكرسى قاعدة توفر أقصى درجات 

 ت .الثبا

أخد فترات منتظمة للراحة والنھوض عن الكرسي والوقوف علي القدمین والتحرك لبعض  .٧

الوقت وثنى الیدین وتحریك الرقبة بشكل دائري ولف الرأس یمینا ویسارا الن ذلك یساعد 

 العضالت المتوترة ویعد بمثابة تمرینات لعضالت الجسم . ارتخاءعلي 

مكان العمل والتى تكمن في سالمة األرضیات السالمة ب اشتراطاتالتأكد من توافر  .٨

والتوصیالت الكھربائیة ومخارج النجاة ووسائل اإلنذار ومكافحة الحریق ومعدات 

 تلك الوسائل في حاالت الطوارئ . استخداماإلسعافات األولیة ، والتدریب علي 

  المكاتب اإلداریةالسالمة فى  األمن و اتإعتبار. ٧
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 الكلیة؛ یتم تطبیق الشروط اآلتیة :الموجودة بمبانى  صاعدمالمعاییر األمن و السالمة فى لتحقیق 

الشركات  متابعة إجراء الصیانة الدوریة وبصفة منتظمة للمصاعد الكھربائیة بمعرفة .١

 المتخصصة وتسجیل مواعید الصیانة في سجل خاص بذلك .

التأكد من تثبیت لوحة تعلیمات بجوار المصعد موضحا علیھا األحمال وعدد األشخاص  .٢

الذین یمكنھم ركوب كابینة المصعد في المرة الواحدة ، وكذلك موضح بھا أرقام ھواتف 

 اإلتصال في الحاالت الطارئة .

العاملین بالكلیة علي كیفیة تشغیل المصعد یدویا عند توقفھ فجأة وكتابة تدریب مجموعة من  .٣

 طریقة التشغیل وتعلیقھا في مكان ظاھر بجوار المصعد وبغرفة ماكینات التشغیل .

التأكد من توفیر وسائل التھویة المناسبة بغرفة المحركات الكھربائیة ومراعاة عدم تخزین  .٤

 أى أغراض في غرفة المصعد .

 د من توفیر وسیلة للتھویة داخل كابینة المصعد .التأك .٥

من بداخل كابینة  باستخدامھاالتأكد من توفیر وسیلة للتنبیھ ( جرس أو تلیفون ) یقوم  .٦

 المصعد في حاالت الضرورة .

أو سقوطھم في  احتجازھمأال یستخدم الطالب المصعد بمفردھم ، حتى ال یؤدى ذلك إلي  .٧

 .بئر المصعد وتعرضھم لإلصابة 

 ضرورة زیادة الوعى بمخاطر المصاعد والتقید بالحمولة المقررة للمصعد . .٨

عند تعطل المصعد یجب التزام الھدوء والتصرف بحكمة وعدم ضرب األبواب بشدة أو  .٩

فورا بالدفاع المدنى عندما تدعو الحاجة للمساعدة  واالتصالالضغط العنیف علي األزرار . 

 واإلنقاذ .

 

 

 

  للمصاعدالسالمة  األمن و اتإعتبار. ٨


