
  

 جامعة نايف العربية للعلوم األمنية

  آلية الدراسات العليا        

  قسم العلوم الشرطية        

  

سائل السالمة مدى توفر وتطبيق و

واإلجراءات الوقائية التي تهدف للحد من 

الحكومية في  حوادث الحريق في المستشفيات

  مدينة الرياض
  )المستشفيات الحكومية بالرياضوإجراءات السالمة في  وسائل ية لواقعوصفدراسة (

  
تخصص تحقيق وبحث  -رسالة مقدمة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في العلوم الشرطية

  جنائي
  

  إعداد
  حمد الوهيب معبد الحكي

)4250115(  

  إشراف
  لواء دآتور محمد فتحي عيد

  

  م2007 - هـ  1428
  



  

 
 

بسم اهللا الرمحن 
 الرحيم

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                



  

                          
 
 

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
)                 26( رقم نموذج                                   العلوم الشرطية: قســــم  

  تحقيق وبحث جنائي: تخصص  

  
  ماجستير                دآتوراه  ملخص رسالة     

  
مدى توفر وتطبيق وسائل السالمة واإلجراءات الوقائية التي تهدف للحد من حوادث  :عنوان الرسالة 

  .الحريق في المستشفيات  

  بن حمد الوهيب معبد الحكي : إعداد الطالب
  

  محمد فتحي عيد/ الدآتوراللواء  :إشـــــــراف 

  :لجنة مناقشة الرسالة
  مشرفًا ومقررًا             محمد فتحي عيد/ورـالدآت – 1      

  مناقشًا عضوًا          طه عثمان الفرا   / الدآتـور – 2      

  مناقشًا وًاعضخليل بن مصلح الثقفي            / الدآتـور– 3      

  م2007/  5/ 15:  هـ  ،  الموافق 28/4/1428:  تاريخ المناقشة

  
إن مشكلة البحث تكمن في ما تتمتع به المستشفيات من خصوصية من جانب الوضع : مشكلة البحث

الصحي للمقيمين بها واألقسام ذات الخطورة الخاصة التي يضمها المستشفى والتي توجب اتخاذ آافة 
  .ممكنة للمحافظة على سالمة هذه المباني ومرتاديهااالحتياطات ال
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Thesis Title: Availability and extent of applying safety means and measures to 
minimize fire accidents in hospitals. 
 
Prepared by: Andul Hakeem B. Hamad Al Waheeb  
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Thesis problem: Thesis problem lies on hospitals  particularity in that they have 
special position in respect of health position for its residents and sections that 
constitute special hazard within the hospital, hence, necessitates take all possible 
precaution measures to maintain the safety of these buildings and its visitors.          
 
The Significance of The Research: 
 
The Significance is represented in adding new knowledge to the prevailing one 
about fire safety in hospitals, throw light upon the hazards surrounding hospitals 
and tackle problems related to the hospital safety. 
 
Objectives of Thesis: 
 
1 – Knowing availability and extent of applying safety means and measures to 
minimize fire accidents in the governmental hospitals in Riyadh city.  
 
2 -  Knowing the extent of applying preventive measures to minimize fire accidents 
in the governmental hospitals in Riyadh city. 



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
3 -  Knowing obstacles that prevent the application of safety and preventive 
measures with the greatest degree of precision in the governmental hospitals in 
Riyadh city.  
 
4 -  To provide suggestions that may activate the exerted efforts to benefit from 
safety and preventive measures to minimize fire accidents in the governmental 
hospitals in Riyadh city. 
 
Research Hypothesis And Questions:  
 
1 – To which extent are safety measures available and applied to minimize fire 
accidents in the governmental hospitals in Riyadh city? 
 
2 – To which extent are preventive measures that aimed to minimize fire accidents 
applied in the governmental hospitals in Riyadh city?  
 
3 - What are the obstacles that hinder the availability and application of safety and 
preventive measures in the best way in hospitals, and what is the ideal conception to 
minimize these obstacles?  
 
4 -  What are the suggestions to be adopted to activate the exerted efforts to benefit 
from the safety and preventive measures to minimize fire accidents in the 
governmental hospitals in Riyadh city?  
 
Research Plan:  
 
This study comes within the descriptive studies. The study scope handles all 
governmental hospitals in Riyadh city (16). The study shall undertake a 
comprehensive survey for the research scope.  
 
The most significant outcomes:  
 
1 -  Constructional and electrical safety measures are  
      available in general. 
 
2 -  Warning system and extinguishing means are available  
      in general.  
 
3 -  Safety preventive measures are somewhat applied.   
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  : متهيد 
  

 ] الَّذي أَطْعمهم من جوعٍ وآمنهم من خوٍف  [/ زيل ـقال اهللا تعاىل يف حمكم التن
  ] . 4: اآلية ،قريش سورة [

كل حاجة رئيسية لبين آدم ال تستقيم حيـام بـدون   منذ خلق اهللا اخللق واألمن يش    
وجوده ومبرور الزمان مل تكن األمم متارس حياا وعمارة أرضها ما مل يكن األمن غطـاًء  

  .هلا مرادافاً للحاجات  الضرورية األخرى كالغذاء والسكن 
نبينـا  وبفضل من اهللا ورمحته فقد من على هذا البلد الطاهر باألمن استجابة لـدعوة      

وإِذْ قَالَ إِبراهيم رب اجعلْ هذَا الْبلَد آمنا واجنبنِي [ يف قولة تعاىلإبراهيم عليه السالم 
 امناَألص دبعأَن ن نِيب35:اآلية ،إبراهيمسورة [ ]و[  

ف واألمن مفهوم شامل يدخل حتت مظلته كل ما ميكن أن حيقق السكينة وانعدام اخلو    
  .لدى املواطن  ليتمكن من ممارسة حياته اليومية بشكل طبيعي 

ومن هذا املنطلق فقد حرصت الدولة رعاها اهللا على العمل على كل ما مـن شـأنه       
حتقيق السكينة واحملافظة على سالمة حياة املواطن وسالمة املمتلكات العامـة واخلاصـة   

الدفاع املدين الذي حظي باهتمام الدولة وأوكلت تلك املهمة بعدة أجهزة من أمهها قطاع 
  .بتطويره علمياً وفنيا وبشرياً 

يدخل يف صميم مهام قطاع الدفاع املدين مواجهة األخطـار والكـوارث الطبيعيـة        
و يزيد من عبء املسؤولية على كاهله التنوع الذي . والصناعية والبشرية مبختلف أنواعها 
لكوارث الطبيعية يندرج حتتها العديد من األخطـار  تكون عليه تلك األخطار فمواجهة ا

كالزالزل والسيول والفيضانات ومواجهة الكوارث الصناعية تشمل عـددا آخـر مـن    
ت اخلطرة كما يدخل حتت مهمـات  ت اليت حتدث يف املصانع واملنشآاحلوادث كالتسربا

حلريق يف املنازل هذا القطاع مواجهة األخطار اليومية اليت حتدث يف اتمع مثل حوادث ا
  .واملستودعات وخالفه 

ومن ضمن األخطار اليت يواجهها الدفاع املدين أخطار حوادث احلريق يف املستشفيات     
  .وهي املنشآت اليت تتطلب تعامالً خاصاً واهتماما بالغاً نظراً لطبيعتها اخلاصة



  

  : مشكلة الدراسة 
  

وال يستغين عنـها   ةقري الوو منه مدينة عنصراً هاماً ال ختللقد أصبحت املستشفيات     
  .اتمع

تتميز املستشفيات بطبيعة خاصة تستدعي  التشديد  يف اهتمام الدفاع املـدين لعـدة      
أسباب منها كوا تعترب من أخطر املباين السكنية بالنظر إىل حالة قاطنيها الصحية باملقارنة 

توي على أقسام خـدمات ذات أخطـار   مع املباين السكنية االعتيادية وكذلك كوا حت
  .خاصة مثل املغاسل واملستودعات 

. وكذلك وجود أقسام حتوي أخطاراً تقنية عالية مثل أقسام األشعة والعالج النووي     
  .وما ميكن أن تصدر منها من إشعاعات ضارة يف حال وقعت حوادث حريق 

ألخرية جند أن حوادث وبالرجوع إىل اإلحصائيات املتوفرة  خالل اخلمس سنوات ا
احلريق يف املستشفيات وعلى الرغم من االهتمام البالغ ا بلغت معدالت مرتفعة نسبياً 

  )1(جدول رقم  ).1جدول رقم(

  *إحصائية حوادث املستشفيات يف مدينة الرياض
  عدد احلوادث السنة

1422 8 
1423 13  
  مل تتوفر 1424
1425 10  
1426 8 
1427 12  

  

  قسم التحقيق يف إدارة الدفاع املدين بالرياض :املصدر *

  
  

وقد سبق للباحث أن كلف بالعمل كمندوب إلدارة الدفاع املدين بالرياض يف اللجنة     
املشكلة من مقام إمارة منطقة الرياض للكشف على مستشفيات مدينة الرياض األمر الذي 



  

ها لتكثيف االهتمام يف وحاجت.أتاح له الوقوف عن قرب على أوضاع بعض املستشفيات 
  .جوانب السالمة واحملافظة على األرواح من أخطار احلريق 

  /وإحساسا باملشكلة ورغبة من الباحث يف سرب أغوارها فان التساؤل الرئيس هو    
وتطبيق وسائل السالمة واإلجراءات الوقائية اليت دف للحد من حوادث  ما مدى توفر 

  يف مدينة الرياض ؟ يةاحلكوم احلريق يف املستشفيات
  

  : تساؤالت الدراسة 
ما مدى توفر وسائل السالمة واإلجراءات الوقائية اليت دف للحد من /التساؤل الرئيس 

  ؟ احلكومية يف مدينة الرياض حوادث احلريق يف املستشفيات
  : عدة تساؤالت فرعية وهي  لويضم هذا التساؤ

لحد من حوادث احلريق يف املستشـفيات  ل توافر وتطبيق وسائل السالمة  ما مدى  -1ِ
  ؟ احلكومية يف مدينة الرياض

ما  مدى تطبيق  اإلجراءات الوقائية اليت دف للحد مـن حـوادث احلريـق يف      -2
 ؟احلكومية يف مدينة الرياض  املستشفيات

اليت حتول دون توفري وتطبيق وسائل السالمة و اإلجراءات الوقائية علـى   تما املعوقا -3
  مل وجه يف املستشفيات وما التصور األمثل للحد من هذه املعوقات؟أك
ما املقترحات اليت من املمكن وضعها لتفعيل االسـتفادة مـن وسـائل السـالمة      -4

احلكومية يف مدينة  واإلجراءات الوقائية من اجل احلد من حوادث احلريق يف املستشفيات
  .الرياض 

  
  :  أهداف الدراسة 

معرفة مدى توفر وتطبيق وسائل السالمة واإلجراءات الوقائيـة الـيت   هو  اهلدف الرئيس
  .احلكومية يف مدينة الرياضدف للحد من حوادث احلريق يف املستشفيات 

  : ويضم هذا اهلدف عدة أهداف فرعية وهي 
احلكومية لحد من حوادث احلريق يف املستشفيات لوسائل السالمة  مدى  توافرمعرفة -1

  .ضيف مدينة الريا



  

معرفة مدى تطبيق  اإلجراءات الوقائية اليت دف للحد مـن حـوادث احلريـق يف     -2
  .احلكومية يف مدينة الرياضاملستشفيات 

اليت حتول دون توفري و تطبيق وسائل السالمة  و اإلجـراءات   تالتعرف على املعوقا -3
التصور األمثـل  وما  احلكومية يف مدينة الرياضالوقائية على أكمل وجه يف املستشفيات 

  .للحد من هذه املعوقات
حماولة التوصل للمقترحات اليت من املمكن وضعها لتفعيل االستفادة مـن وسـائل    -4

احلكوميـة   جل احلد من حوادث احلريق يف املستشفياتالسالمة واإلجراءات الوقائية من أ
  .يف مدينة الرياض  

  
  :  أمهية الدراسة

  : يلي تتضح أمهية الدراسة من خالل ما 
بقة يف مستشفيات مدينـة  اإلجراءات الوقائية املط مدى توفر وسائل السالمة ومعرفة  -

  .  لحد من حوادث احلريق فيها الرياض ل
 .تسليط الضوء على املخاطر اليت حتيط باملستشفيات  -
 .االستفادة من نتائج الدراسة يف جمال معاجلة املشاكل املتعلقة بسالمة املستشفيات  -
يف هذا اال واملساعدة والعربية  األمنية احمللية زر يسري يف إثراء املكتبةـملسامهة ولو بنا -

  .يف توفري بعض املعلومات املتعلقة ا 

  
  : حدود الدراسة

  /احلدود املكانية -
  .طبقت الدراسة على مستشفيات مدينة الرياض احلكومية  
  /احلدود الزمانية  -

  . هـ 1428م أجريت الدراسة خالل العا
  / احلدود املوضوعية  -
  : أربعة حماور وهييف  املوضوعمت مناقشة   



  

  .وسائل السالمة يف املستشفيات  مدى توفر/ أوال  
  .مدى تطبيق اإلجراءات الوقائية اهلادفة للحد من حوادث احلريق/ثانيا   
والتصور األمثل  املعوقات اليت حتول دون توفر وتطبيق وسائل وإجراءات السالمة/ ثالثا  

  .لتفادي هذه املعوقات
املقترحات اليت ميكن وضعها لالستفادة من وسـائل وإجـراءات السـالمة يف    / رابعا  

  .املستشفيات
  

  : الدراسة وتعريفاا اإلجرائية مفاهيم ومصطلحات
، وقاية الشئ تعين محايته واحليلولـة دون إحلـاق الضـرر بـه     / اإلجراءات الوقائية  -

السالمة الوقائية هي مجيع اإلجراءات والوسائل اليت تقلل أو حتد مـن وقـوع    وإجراءات
. احلوادث بإزالة أسباا والتقليل من أضرارها وهي إجراءات يتم اختاذها قبل وقوع احلريق

  )18ص،1989،اورفلي(
هي التقليل من اإلصابات واخلسائر الناجتة عن األعمال غري املدروسة مثـل  / السالمة  -
  )9هـ،ص1413،الثبييت ".(ادث والكوارث الطبيعية احلو

هو مؤسسة حتتوي على جهـاز  " من منظور اهليئة األمريكية للمستشفيات / املستشفى  -
خدمات طبية تتضمن ، يتمتع بتسهيالت طبية دائمة تشتمل على أسرة للتنومي ، طيب منظم 

ضى التشخيص والعالج وذلك إلعطاء املر، خدمات األطباء وخدمات التمريض املستمرة 
  .)34ص .هـ1410،حرستاين".(الالزمني

وحيدث عند ، ويعين تأكسد سريع مصحوب بارتفاع درجة احلرارة والضوء / احلريق  -
ويشترط حلدوثه توافر ثالثة عناصر أساسـية  . احتاد ذرة من املاء مع ذرة من األوكسجني 
  .يربطها عنصر رابع وهو التفاعل الكيميائي

  
  
  
  



  

  : يفات اإلجرائيةالتعر 
هو الشخص املفوض نظاما من منسـويب إدارة الـدفاع املـدين    / مندوب الدفاع املدين 

بالرياض بالكشف والتعقيب على املستشفيات للتأكد من تـوافر متطلبـات السـالمة    
  .وجاهزيتها للعمل 

 ويدخل ضمن هذا املسمى مجيع املستشفيات احلكومية سواء التابعة مباشـرة / املستشفى 
لوزارة الصحة أو اليت تتبع جهات حكومية أخرى مثل املستشفيات اجلامعية ومستشـفى  

  .قوى األمن العام يف مدينة الرياض
امليكانيكي ، هي مجيع املعدات واألجهزة واألدوات اليدوي منها واآليل / وسائل السالمة 

احلريق سـواء  اإلقالل من حوادث  واليت يهدف من وراء استخدامها ، منها والكهربائي 
  .باحلد منها أو السيطرة على نتائجها والتخفيف من اخلسائر النامجة عنها بقدر اإلمكان

  
ويقصد ا مجيع أفرع القطاعـات احلكوميـة العسـكرية واملدنيـة     / اجلهات املساندة 

والشركات احلكومية واجلمعيات اخلريية واليت تساهم مع الدفاع املدين يف مباشرة حوادث 
ويف اخلطط اليت جيريها الدفاع املدين يف املستشفيات مثل اهلالل األمحر والدوريات احلريق 

  .األمنية وشركة الكهرباء

  
  
  
  
  



  

  الفصل الثاني
  :المبحث األول

  
  :النظري اإلطار 

  
 الدفاع المدني/ المطلب األول

  
 حوادث الحريق/ المطلب الثاني

  
 تلمحة تاريخية عن الطب والمستشفيا/ المطلب الثالث

  
  السالمة الوقائية/ المطلب الرابع 

 
  تصميم المستشفيات من نواحي السالمة/ المطلب الخامس 

 
  مصادر الخطر في المستشفيات/ المطلب السادس 

 
وضوابط  معدات اإلطفاء واإلنذار/ مطلب السابع ال

  استخدامها في المستشفيات
  

 إجراءات السالمة الوقائية في المستشفيات/ المطلب الثامن 
  

  : المبحث الثاني
  

  الدراسات السابقة



  

  األولاملبحث 
  اإلطار النظري 
  : األول طلبامل

  الدفاع املدين
جمموعة اإلجراءات واألعمال الالزمة حلماية السكان واملمتلكـات  " الدفاع املدين هو     

العامة واخلاصة من أخطار احلرائق والكوارث واحلروب واحلـوادث املختلفـة وإغاثـة    
ني وتأمني سالمة املواصالت واالتصاالت وسري العمل يف املرافق العامـة ومحايـة   املنكوب

نظـام  " ( مصادر الثروة الوطنية وذلك يف زمن السلم ويف  حاالت احلرب والطـوارئ  
  ) .15ص: هـ 1406الدفاع املدين ، 

   :ونستنبط من هذا التعريف أن الركائز األساسية ألعمال الدفاع املدين تتمثل باآليت
  .محاية اتمع أفراداً ومجاعات من أخطار احلوادث والكوارث بأنواعها املختلفة

 .محاية الثروات الوطنية باعتبارها املصادر احليوية للقدرة االقتصادية للدولة
جـوهرجي ،  .(محاية املرافق العامة وهي اخلدمات احليوية املستمرة للمجتمـع كدولـة  

  ) .5:هـ ص 1415
زة اإلنسانية اليت تقدم خدماا حلماية األرواح واملمتلكات من خمتلـف  وهو من األجه    

ومما يؤكد  الدور الذي تقوم به . األخطار ولذا اهتمت غالبية الدول جبهاز احلماية املدنية
اللحياين ، ( أنشئت له وزارة مستقلة يف مجهورية نيوزلندا أطلق عليها وزارة احلماية املدنية 

  ).4ص : هـ 1414
ويعد الدفاع املدين أحد دفاعات الدولة اليت حتافظ على كياا ومقومـات وجودهـا      

ووجود اتمع ا ويعترب حلقة من حلقات الدفاع الشامل للدولة اليت تشـمل الـدفاع   
والدفاع املدين ـذا  . الدفاع العقائدي ، احلريب، الدفاع االجتماعي، الدفاع االقتصادي

مسئوليات متعددة ومتزايدة حنو أهداف البناء والتقدم، ومفهـوم   املفهوم حيمل بني طياته
أجهزة الدفاع املدين يف تنظيم دول العامل أا ختتص بتأمني اتمع ومحاية اجلبهة الداخليـة  
من كافة األخطار اليت ددها سواء قدرية أو غريها، فهو من أهم وأعظم واجبات الدولة 



  

عاين اردة فهو ميدان فسيح من أجـل جبهـة قويـة    وهو عبارة عن شحنة عالية من امل
وهـو خدمـة   ، متماسكة ، وهو خدمة إنسانية من أجل محاية اآلخرين وإغاثة امللهوفني 

اجتماعية من أجل رعاية األسرة واتمع الذي نعيش فيه، وهو أحد جماالت العمل الوطين 
من خمتلف الكوارث فهو ميتد  واخلدمة العامة ومصدر رئيسي للدفاع عن الوطن واملواطنني

مشوالً حلماية اتمع من كافة األخطار وميتد عمقاً لطـرق الوقايـة احلديثـة لـألرواح     
  ).11ص : هـ1411صديق ، ( واملمتلكات وميتد زمناً الستمرار سري احلياة الطبيعية 

ملهامه مييل ويتميز الدفاع املدين بكونه جهازا مرتبطا بالتقنية بشكل مباشر وهو يف تأديته 
للجانب الفين أكثر من اجلانب اإلداري فهو يتعامل مع اخلطر الذي الميكن توقع مصدره 
وال التنبؤ مبسار أحداثه وهي أهم واخطر مسة من مسات الكارثة اليت ميكـن أن تكـون   

أو بالفيزيـاء  ) املـواد الكيميائيـة  (  أو بالكيميـاء ) زالزل وبراكني(مرتبطة باجليولوجيا
مما يلزم الدفاع املدين بتوفري وتأهيل الكفاءات البشرية والتـزود باسـتمرار   ) اتاإلشعاع(

  .بكل جديد من التجهيزات الفنية اليت تساعد القطاع على أداء األعمال املنوطة به
  

  :الدفاع املدين يف اململكة العربية السعودية 
  :قبل توحيد اململكة

العربية السعودية بدأ يف النصف الثاين مـن   يعلم اجلميع أن التاريخ احلديث للمملكة    
ذلك خضعت اجلزيرة العربية لسيادة العديد من الدول  لالقرن الرابع عشر هجرية وما قب

) اإلطفـاء واإلنقـاذ  ( اإلسالمية املتتابعة ومل تكن أعمال الدفاع املدين وبالذات ما خيص
ت املسلم ا والـيت  تدخل ضمن العمل احلكومي املنظم بل كانت تصنف ضمن الواجبا

يأمر ا ديننا احلنيف ويتشرا كل فرد من أفراد اتمع كأمور حتمية تقتضيها النخـوة  
  .وتفتقر بالتايل إىل االحترافية وأصول العمل املنظم .والشهامة 

نه ميكن القول أن احلاجة مل تكن قائمة للدفاع املدين نظرا ألن السكان مـن  لذلك فإ    
جتمعهم بعض القرى ومناطق الرعي وكانت هذه التجمعـات بعيـدة عـن    البادية اليت 

األخطار القدرية واحلروب وكانت  هذه التجمعات  تتعاون فيما بينها لصد أي عدوان أو 
  ).111ص : هـ 1409املهوس، ( أي خطر يهدد أمنها 



  

  :بعد توحيد اململكة
ة وبعد وضـع التنظيمـات   وعندما قام امللك املؤسس بتوحيد البالد حتت راية واحد    

الضرورية إلدارة دفة هذا الكيان ظهرت احلاجة للدفاع املدين حيث تعود نشأة الـدفاع  
وذلك عندما صـدر األمـر   )  م1927( هـ 1/1/1346املدين يف اململكة إىل تاريخ 

املشتمل على املصادقة على نظام دائرة البلدية والذي جعل أول فرقـة   331السامي رقم 
كة املكرمة تابعة للبلدية وذلك حلماية أرواح وممتلكات املـواطنني مـن آثـار    لإلطفاء مب
  ).6ص : هـ 1408احلفظي ، ( احلرائق 

  
  :مراحل تطور الدفاع املدين باململكة  

شأنه يف ذلك شأن املرافق واملظاهر األخـرى    كبرياً مرحلياً شهد الدفاع املدين تطوراً   
  :ط التاليةوميكن تلخيص هذا التطور بالنقا

هـ جرى ضم فرقة اإلطفاء بالعاصمة املقدسة إىل األمن العام كما ورد 1367يف عام    
هـ ، وقد مت إنشاء عدة فرق للمطافئ 1368حمرم  4يف جريدة أم القرى يف يوم اجلمعة 

وذلـك يف تـاريخ   ) املدينـة املنـورة ، جـدة، الريـاض    ( يف املدن الرئيسية باململكة 
  .هـ 15/7/1367

هـ أحدثت رئاسة  عموم فرق اإلطفاء ضمن جهاز األمن العام وقد 1376يف عام     
حددت واجباا يف حينه املتمثلة مبكافحة النريان واختاذ التدابري الوقائيـة للحيلولـة دون   

 ).42ص: هـ 1414العصيمي ، ( نشوا واحلد من أخطارها 
األمن العام وربطت بوزارة  هـ مت فصل رئاسة عموم فرق اإلطفاء من1380يف عام    

ص : هـ 1411يونس، احلويطي ، (الداخلية وحتول مسماها إىل املديرية العامة لإلطفاء 
القصـيم،  (ويف نفس العام مت إحداث العديد من فرق اإلطفاء يف املناطق التاليـة  ، )25

 ).الطائف، حائل، اجلوف ، الدمام ، جيزان ، عرعر ،جنران ، عسري، األحساء 
اً لتطور األوضاع يف منطقة الشرق األوسط وظهور احتماالت جديـدة ألخطـار   نظرو

احلروب والعدوان فقد مت إعادة النظر يف أوضاع املديرية وأجريت الدراسات واالتصاالت 
الالزمة ملواجهة هذه األوضاع اجلديدة ، وقد كان من مجلة هذه اخلطوات دعوة السكرتري 



  

املدين لزيارة اململكة واإلطالع على جهاز املديريـة العامـة   العام للمنظمة الدولية للدفاع 
لإلطفاء والفرق التابعة هلا، وكان من نتائج هذه الزيارة اقتراح املنظمة بتحويل مسماها إىل 

يف  6858املديرية العامة للدفاع املدين وبناًء عليه فقد صـدر األمـر السـامي رقـم     
وتعزيزها باألجهزة الالزمة ملواجهة أنواع هـ باملوافقة على هذا التحويل 24/2/1385

الكوارث اليت مل تكن تدخل يف اختصاصات مديرية املطافئ يف وضعها السابق،كما نصت 
على ضرورة عمل مشروع ميزانية موحدة باسم مشروع ميزانية الدفاع املدين مع إحداث 

 .األقسام الالزمة لكل مسئولية على حده
  

  :عدة أمهها عتبارات وقد كان التحويل ال
إنشاء جهاز ميثل نواة للدفاع املدين باململكة نظراً ملا لديه من معدات إطفاء حديثـة    -1

  .وكفاءة جيدة ألفراده يف التدريب
توفري النفقات الباهظة اليت تترتب من إنشاء إدارة جديدة  للدفاع املـدين  جبانـب     -2

  .اإلطفاء
  .ة عامة يف السلم واحلربالدور اهلام جلهاز الدفاع املدين بصف  -3
التطور الذي شهدته اململكة على كافة املستويات غري مفهوم الواجبات امللقاة علـى    -4

عاتق جهاز الدفاع املدين وأضاف الكثري إىل مسئولياته األمر الذي حـدا باملسـئولني يف   
يف  10/ ماململكة إىل إصدار نظام للدفاع املدين،والذي صدر مبوجب املرسوم امللكي رقم 

هـ  وأعقبه صدور عدد من اللوائح التفسريية ملواد ذلك النظام ومنـها  10/5/1406
الئحة مهام ومسئوليات الوزارات واملصاحل احلكومية والئحة تشكيل واختصاصات جلان 
الدفاع املدين يف املناطق واملدن األمر الذي مبوجبه أعيد بناء اهلياكـل التنظيميـة جلهـاز     

يف كافة مناطق اململكـة تتبعهـا إدارات    املدين فتم إنشاء مديريات للدفاع الدفاع املدين
ومراكز خمتلفة، كما مت تأمني طائرات عمودية واليت جاءت فكرة استخدامها بعد حادث 

هـ وذلك عنـدما صـدر األمـر السـامي بتـاريخ      1395حريق مىن يف موسم حج 
طائرات أنشئت هلا قواعد يف هـ واليت بلغ  تعدادها يف بادئ األمر ست 29/5/1397

هـ بعشر طائرات وإنشاء 1401كل من الرياض وجدة والظهران ومت تدعيمها يف عام 



  

يـونس ، احلـويطي،   ( قاعدتني إضافيتني يف كل من املنطقة اجلنوبية ومكـة املكرمـة   
  ) .26: هـ 1411

لدعم األسطول شراء جمموعة من الطائرات احلديثة  إىلكما تسعى مديرية الدفاع املدين    
  .املتوفر حاليا

  
  :إستراتيجية الدفاع املدين 

إستراتيجية الدفاع املدين هي إعداد وتوجيه هيكل اتمع اقتصادياً واجتماعياً ونفسياً     
استعدادا إلجناز أهداف الدفاع املدين حتت كل أنواع املخاطر الناجتة عـن احلـروب و   

فهي إستراتيجية متغرية ومتطورة، تـتغري  . اسكةالكوارث لتحقيق جبهة داخلية قوية ومتم
بتغري العوامل االقتصادية واالجتماعية والنفسية، فبالنسبة للعوامل االقتصادية فإن الـدفاع  

  .اقع الصناعية واملنشآت احليوية املدين ميتد إىل املو
جتماعي وبالنسبة للعوامل االجتماعية فإن الدفاع املدين يهتم بأن يتصف التركيب اال     

للمجتمع  بصفة الثبات النسيب على الدوام على الرغم من التغري الذي يطرأ على التوزيـع  
البشري بسبب خطط اإلخالء واإليواء أو بتحويل القوى العاملة من موقع آلخر أو إعادة 

  .ملن فقدوا مساكنهم بسبب احلوادثالوضع حلالته الطبيعية 
وادث تسبب عدم االستقرار النفسي فضالً عن اآلثـار  وبالنسبة للعامل النفسي فإن احل    

هــ ،  1411صديق ، (النفسية املترتبة على وقوع احلوادث من حاالت الذعر واخلوف 
  ) .20: ص 
إلجياد قوة نفسية ملواجهـة   لدى الناس و يهدف الدفاع املدين إىل رفع الروح املعنوية   

بتطور األخطار اليت تتعرض هلا اجلبهـة  وكما ذكرنا فإن اإلستراتيجية متطورة . الطوارئ
واإلستراتيجية بناًء . الداخلية وتدابري الدفاع املدين وإجراءات احلماية تواكب هذا التطور 

على هذا التصور متتد موضوعاً وشكالً فهي متتد موضوعاً لرسم فلسـفة متثـل  قاعـدة    
اليت تتحقق بتلك الفلسفة مث  مركزية ينطلق منها الدفاع املدين وحتدد مالمح السياسة العامة

تترجم تلك السياسة العامة إىل خطط ومشروعات إقليمية ونوعية لتحقيق أهداف حمـددة  
ومتتد اإلستراتيجية . لتشكل يف النهاية أهدافاً ائية للدفاع املدين من حيث اجلبهة الداخلية



  

القيام مبسـئولياته   شكالً لتحدد اإلطار العام للدفاع املدين من حيث اجلهات اليت تتحمل
  . على مستوى احملافظات واملدن واملناطق مث دور املواطن يف جمال الدفاع املدين

و دف إستراتيجية الدفاع املدين يف اململكة العربية السعودية إىل حتقيق أربعـة أهـداف   
  -:رئيسية هي

ليـل مـن   التق( حتقيق عنصر السالمة واحلماية من أخطار احلوادث والكـوارث  : أوالً 
  -:ولتحقيق هذا اهلدف يتم اختاذ ما يلي) . احتمالية وقوعها 

إصدار اللوائح احملددة لتعليمات واشتراطات السالمة واحلماية يف مجيـع اـاالت    -1
  ).سكنية ، صناعية ، جتارية، زراعية( احلياتية 

وضـبط   إعداد ويئة الكوادر البشرية املؤهلة لإلشراف على تطبيق هـذه اللـوائح   -2
 .املخالفات واختاذ اإلجراءات التنفيذية اجلزائية لضمان التقيد بتنفيذها

إخضاع إقامة املنشآت بأنواعها املختلفة إىل توافر عناصـر السـالمة واحلمايـة يف     -3
 .خمططات اإلنشاء

إلزام كافة قطاعات ومؤسسات الدولة العامة واخلاصة باستمرارية التقيد بتعليمـات   -4
 .وافر متطلبااالسالمة وت

إعداد وتنفيذ برامج التوعية الوقائية جلميع فئات اتمع وإيضاح أمهية تدابري السالمة  -5
  .واحلماية من األخطار

السيطرة والقضاء على ما يقع من حوادث سواء منها ما يتعلق باحلرائق واإلنقاذ بأقل : ثانياً
  -:ذ اآليتولتحقيق هذا اهلدف فإنه يتم اختا. قدر من اخلسائر

نشر خدمات اإلطفاء واإلنقاذ يف مجيع مدن اململكة  وتتوىل املديرية العامة للـدفاع    -1
املدين هذه املسئولية بصورة شاملة سواء يف مرحلة التخطيط والتنفيذ أو اإلشراف علـى  

  .تطبيقها
اء القطاعات العسكرية توفري خدمات اإلطفاء واإلنقاذ يف مواقع تواجدها سـو تتوىل  كما

 .يف املناطق السكنية اخلاصة ا أو يف مواقع قواعدها وثكناا العسكرية
تلزم مجيع املؤسسات العامة واخلاصة التجارية والصناعية والزراعية بتوفري خـدمات    -2

 .اإلطفاء واإلنقاذ مبا يتالءم مع حجمها ونوعية نشاطها



  

واإلنقاذ اليت حتددها تعليمـات  تلزم مجيع املنشآت السكنية بتوفري جتهيزات اإلطفاء  -3
 .املديرية العامة للدفاع املدين 

تقوم املديرية العامة للدفاع املدين باإلشراف على كافة فـرق وجتهيـزات اإلطفـاء     -4
 .واإلنقاذ التابعة للمؤسسات واملنشآت للتأكد من كفاءا وفعاليتها

  
أو الكوارث القدريـة وإزالـة   التصدي الفعال ملا حيدث من كوارث بفعل اإلنسان : ثالثاً

  .أضرارها
احملافظة على متاسك اجلبهة الداخلية وتوفري مقومات بقائها وإعدادها لدعم اجلبهة : رابعاً 

  ) .م1972صديق، . ( الدفاعية يف حاالت احلرب
  -:ويتم حتقيق هذه األهداف  وفق املراحل األربعة التالية

ا كافة اإلجراءات والتدابري اليت تتخذ للحيلولة  الوقاية والتخفيف ويقصد: املرحلة األوىل 
  .دون وقوع اخلطر والتخفيف من آثاره

االستعداد ويقصد به اختاذ اإلجراءات الالزمة ملواجهة األخطـار وتـوفري   : املرحلة الثانية 
  .اإلمكانيات لذلك

طر وتنفيذ أعمال اإلستجابة ويقصد ا اختاذ اإلجراءات الالزمة ملواجهة اخل: املرحلة الثالثة
  .وتدابري الدفاع املدين من قبل كافة األجهزة املعنية طبقاً للخطط العامة ملواجهة الطوارئ

االسترجاع وهي األعمال واإلجراءات اليت تتخذ إلعادة الوضع يف املناطق : املرحلة الرابعة
ألجهزة املعنيـة  املتضررة إىل حالتها الطبيعية اليت كانت عليها قبل وقوع الكارثة من قبل ا

  )12ص : هـ 1411جوهرجي ، . (بأعمال الدفاع املدين
  
  
  
  
  

  



  

  الثاين طلبامل
  حوادث احلريق

تعرف احلوادث بشكل عام بأا عبارة عن خلل ينجم عنـه خسـائر يف األرواح أو      
أماكن أخرى املمتلكات ، وهي حدث مركز يف وقت ما ويف مكان ما قد متتد آثاره إىل 

  ،)National Safety Council .Chicago. 1981. P9(ثهحول مكان حدو

  
  :خصائص احلوادث/  أوالً
للحوادث بأنواعها خصائص معينة تشترك فيها وميكن أن تعمم عليها وميكننا تطبيـق     

 وثائق املؤمتر الـدويل ( كل خاصية على احد تلك احلوادث ،  وهذه اخلصائص حسب 
  ): 59ص : 1990،  إلدارة الكوارث

  
تتميز احلوادث بفجائيتها ، مبعىن أنه ال توجد فترة زمنية تشـري إىل  :  جأةعنصر املفا -1

وقوع اخلطر أو حتدد مكانه، وهلذا فإن احلوادث تأخذ ضحاياها  على حني غـره، ممـا   
وبالرغم مـن وجـود التجهيـزات    . إحداث االضطراب والذعر لدى السكان بسبب تي

حلد من مفاجأة احلوادث اليت تقع بسبب الطبيعة مثـل  احلديثة اليت ميكنها أن تساهم يف ا
أجهزة رصد األخطار الطبيعية إال أا حتدث يف فترة زمنية قصرية جداً ، األمر الذي جيعل 

مما يتسـبب   بشكل كامل ضربا من ضروب املستحيلالسيطرة على أضرارها  ومواجهتها 
  .متلكاتحجم اخلسائر يف املزيادة الضحايا واإلصابات و وقوعيف 
 
خيتلف نطاق تأثري احلوادث وانتشار أضرارها، فقد يقع ضمن نطـاق  : نطاق التأثري -2

ضيق كمصنع أو مستودع للتخزين، وقد يشمل مدينة أو منطقة بأكملها مثـل أخطـار   
) 85ص : م 1988موسى ، ( قد تشمل جزءاً كبرياً من الدولةالسيول والفيضانات اليت 

عباء نتيجة لوجود مشردين ومفقودين، األمر الذي حيتاج إىل ، مما يتسبب يف مضاعفة األ
 .تأمني اإلغاثة الالزمة وجتهيز مواقع لإليواء ومراكز مرافقة للخدمات األخرى

 



  

وهذا يتوقف على زمن تأثري احلادث، ويقدر عادة بالفترة الزمنية : استمرارية التأثري -3
طة اليت يتوقف عندها التأثري، وهذه الفترة قد اليت تقع بني نقطة بداية اكتشاف التأثري والنق

تكون عدة دقائق كما حيدث يف تسرب املواد املشعة أو اخلطـرة أو عـدة سـاعات يف    
 .حاالت السيول والفيضانات

  
. إن االهتمام باحلوادث وآثارها يهدف إىل إيقاف األضرار النامجـة عنـها   : لضررا -4

يعترب الضرر هو ما يلحق باألفراد واجلماعات والضرر أحد خصائص احلوادث الرئيسية،  و
واملمتلكات بسبب النشاط اإلنساين كالعمليات احلربية أو احلوادث الصناعية وما تسـببه  
من آثار تدمريية أو نتيجة حلوادث الطبيعة املختلفة، وعلى الرغم من أن عدد احلوادث اليت 

إال أن هذه األخرية أحلقت بالعامل تسبب فيها اإلنسان أكثر بكثري من الكوارث الطبيعية، 
تقريـر  . ( ضعف اخلسائر املادية والبشرية النامجة عن احلوادث اليت تسبب فيها اإلنسـان 

 )8ص : هـ 1409الندوة الثامنة لألمن  الصناعي ، 
  
  :خصائص حوادث احلريق/  ثانياً
ـ     ق ختتلف خصائص حوادث احلريق عن احلوادث األخرى وذلك بسبب مراحل احلري

  :األساسية اليت مير ا واملتمثلة يف اآليت
قد يكون االشتعال سريعاً جداً كما هو احلال يف حاالت انفجار الغـاز،   :االشتعال  -1

وقد يكون بطيئاً يف حالة النريان الكامنة اليت ال يتوفر هلا القدر املناسب مـن أكسـجني   
  .اهلواء

ا سريعاً إذا  مت التعامل معهـا بصـورة   عندما تشتعل النار ميكن إمخاده :االنتشار  -2
صحيحة وسريعة إال أن  احلريق خيلق بنفسه الشروط الالزمة النتشاره، حيث أن املـواد  

 .املشتعلة هي يف حد ذاا مصادر إشعال جديدة 
بعد أن تنتشر النار بشكل سريع يف املرحلة الثانية الندالعها تصل بعد ذلك  :التطور -3

ور، حيث ترتفع خالهلا درجة حرارا بشكل أكثر بطئـاً ، ومـن مث   إىل مرحلة من التط
 .تستمر النار يف االمتداد واالنتشار

 



  

وهي املرحلة النهائية اليت يقضي فيها احلريق على املادة القابلة لالحتراق شيئاً  :اإلمخاد -4
نـه مت  فشيئاً حىت تنفذ أو تقل نسبة األكسجني الالزمة إلكمال عمليـة االشـتعال، أو أ  

التعامل مع احلريق باستخدام وسيلة اإلطفاء املناسبة فعندئذ يتضاءل احلريق وتنطفئ النـار  
ألكسـجني أو  بسبب إبعاد أحد عناصر االشتعال األساسية املتمثلة يف املادة نفسـها أو ا 

 ).138ص : هـ 1418، وآخرون القرين(  .مصدر احلرارة
  
  :أسباب اشتعال احلرائق / ثالثاً
دث احلريق ذات خطورة بالغة وآثار مدمرة حيث ختلف إذا ما وقعـت خسـائر   حوا    

فادحة يف األرواح واملمتلكات واإلنسان حيارا بكل السبل ويتخذ مـا يسـتطيع مـن    
إجراءات وقائية األمر الذي يوجب  التعرف على مسببات حوادث احلريق متهيدا الختـاذ  

األسباب ) 157هـ ص1418وآخرون  ، القرين ( وقد صنف،تلك اإلجراءات الوقائية 
  :الرئيسية حلوادث احلريق على النحو التايل

  : اإلمهـال -1
ويقصد به عدم اختاذ االحتياطات الالزمة واحلرص عند استعمال مصادر الطاقة املختلفة مما 

  :يؤدي إىل حدوث حريق ومن صور اإلمهال ما يلي 
  .هزة واآلالت عدم التقيد مبواعيد الصيانة الدورية لألج -أ 
 .عدم االلتزام بالتعليمات أثناء مرحلة التصميم  -ب
 .التدخني يف أماكن غري مناسبة أو حمظورة  -ج
 .إجراء اإلصالح والصيانة يف األجهزة أثناء تشغيلها  -د

 .تراكم املخلفات وانتشارها  -هـ
 .سوء التخزين والنقل  -و
 .استخدام أدوات ومعدات ا خلل أو عطب  -ز
  
  
  
 



  

  :الظواهر الطبيعية  -2
وهي اليت تتم  بقدرة اهللا سبحانه وتعاىل وليس لإلنسان القدرة على التحكم فيها ولكن    

. ميكنه اختاذ بعض اإلجراءات الوقائية اليت قد تدفع بعض خماطرها حسب إمكاناته وقدرته 
  :ومن أهم الطبيعية ما يلي 

  .الربق والصواعق  -أ
 .الزالزل  -ج
  عاصري والفيضانات األ -هـ

 

 .الرباكني  -ب
 .حرارة الشمس  -د

 :سـوء االستعمـــال -3
يقصد به استعمال مصادر الطاقة املختلفة بطريقة خاطئة أما لعدم معرفـة األسـلوب      

. ا قد ينجم عن ذلـك مـن خمـاطر    تشغيلها والتعامل معها أو لعدم إدراك مالصحيح ل
  :ها وإلساءة االستعمال عدة صور من أمه

  .اجلهل بالطريقة الصحيحة لتشغيل هذه األجهزة  -
 .العبث باألجهزة واملعدات دون مباالة بنتائج ذلك  -
 .التحميل الزائد للتوصيالت الكهربائية واملآخذ مبا يفوق قدرا  -
 
 :العمـد  -4 

  :شخص بإشعال احلرائق عن قصد وذلك ألسباب متعددة منها  أيقيام    
  :تخريب اإلرهاب وال -أ

كثرياً ما يلجأ اإلرهابيون اىل إشعال احلرائق بل أن ذلك أصبح من صور العمليـات      
اإلرهابية األكثر شيوعاً وذلك يف املنشآت اهلامة واألسواق وامعات وذلك عن طريـق  

زجاجات املولتوف، وقنابل النابامل ، وإشعال : استخدام املتفجرات أو القنابل احلارقة مثل 
حدوث خسـائر كـبرية يف    إىلئق من اشد صور العمليات اإلرهابية ضرراً ويؤدي احلرا

األرواح واملمتلكات نتيجة لسرعة انتشار النريان وقدرا التدمريية وخاصة عندما جتد مواد 
نشات البترولية واألسواق املليئـة باملنتجـات   دة على االشتعال كاليت حتدث يف املمساع

  ) .هـ  1424احملسن ، (واد بالستيكية ومنظفات وغريها االستهالكية من مالبس وم



  

وكما أن املتفجرات تستخدم جنائياً لتسهيل ارتكاب جرائم معينـة كسـرقة احملـالت    
حلـاق الضـرر   إل مت جنائياً من قبل اإلرهابينيالتجارية والبنوك وغريها فإا قد استخد

  .والتخريب يف املمتلكات واملرافق احليوية واألفراد 
شعال احلرائق باستخدام املتفجرات من قبل اإلرهابيني بقصد التخريب أصبح من أكثر وإ

ـ  رائم اإلرهابيـة واتسـاع   أسباب احلريق العمد يف وقتنا احلاضر خصوصاً مع انتشار اجل
  .دائرا
 .التحايل على شركات التأمني  -ب
 .إخفاء معامل جرمية أخرى مثل القتل أو االختالس أو السرقة  -ج
 ) دفع الضرائب ،  ادعاء اإلفالس ( من شيء ما مثل  إتالف وثائق ومستندات للتهرب -د

 .اخل ... نتيجة لدوافع شخصية كاالنتقام والغرية أو حب الظهور  -هـ
  .إشعال احلريق  جيد الشخص بسببه لذة يفنتيجة ملرض نفسي أو عقلي  -و
 

  :األسباب األكثر شيوعاً للحريق / رابعاً
ألسباب الرئيسية السابق ذكرها للحريق يربز وفق إحصاءات الدفاع املـدين  من بني ا   

عددا من األسباب اليت تتكرر بشكل حيتم اختاذ تدابري احترازية وتوعوية للتصدي هلا ويأيت 
  :على رأس تلك األسباب

  :االلتماس الكهربائي   -1
ىن لإلنسـان عنـها يف   تعترب الكهرباء يف عصرنا احلاضر من أهم مصادر الطاقة وال غ   

هــ  1426خمتلف نواحي احلياة إال أا تتصدر وحسب إحصائيات الدفاع املدين لعام 
  .حادث )  29701(   من جمموع احلوادث البالغ)  9018( قائمة مسببات احلريق بـ

  .الربق والصواعق   -2
  .وسائل التدفئة   -3
  .العبث بأعواد الثقاب وغريها -4
  .التدخني  -5
  



  

  تصنيف احلرائق/  اًخامس
أضلع احلريق فلكل مادة مسات ولكل  أحدتتنوع احلرائق حبسب نوع املادة اليت تشكل    

نوع من أنواع احلرائق أسلوب للمكافحة يتناسب مع نوع املادة ويف حال مل نسـتخدم  
األسلوب الصحيح للمكافحة فان العواقب ستكون وخيمة وقد تكون مـدمرة أحيانـا   

شيوعا وهو الـذي يصـنف    رتطرق ألنواع احلرائق وفقا للتصنيف األكثولذلك سيتم ال
  )هـ1420آل مقبول ، : ( احلرائق بشكل عام إىل أربع جمموعات رئيسية وهي

  
  
  ) :أ(حرائق اجملموعة  -1
وتشمل املواد الصلبة مثل اخلشب ، واألقمشة ، والقطن ، والورق كما تشمل املـواد     

احملاصيل الزراعية ، واأللياف ، وما شابه ذلك واليت غالباً مـا  و املطاطية ، والبالستيكية ،
تكون من مركبات الكربون وتسمى باحلرائق العادية أو املسامية وهي حتترق عادة علـى  

  .شكل مجرات متوهجة 
ويتم إطفائها باستخدام املاء كأفضل وسيلة للقضاء على هذا النوع من احلرائق ، إضـافة  

م مواد أخرى مثل البودرة اجلافة ، غاز اهلالون ، غاز ثـاين أكسـيد   إىل إمكانية استخدا
  . الكربون 

  
  
  ) :ب(حرائق اجملموعة  -2
مثل املواد البتروليـة والغازيـة   ) سريعة االشتعال ( وتشمل حرائق السوائل والغازات    

ـ    ا ، واملواد اهليدروكربونية ، وهي من أخطر أنواع احلرائـق ، لشـدة حرارا ومشتقا
ويتم إطفائها باستخدام الرغاوى وثاين أكسيد الكربـون والبـودرة   . وسرعة انتشارها 

  .الكيميائية اجلافة وغاز اهلالون
  
  



  

  ) :ج(حرائق اجملموعة  - 3
مثل مولدات الطاقة الكهربائية  صلة بالتيار الكهربائيوتشمل حرائق األجهزة واملواد املت   

راقبة والتمديدات الكهربائية واألجهزة اليت تعمـل  وحمطات التوليد الكهربائي وغرف امل
  .بالطاقة الكهربائية 

ويستخدم يف إطفائها البودرة الكيميائية اجلافة وغاز ثاين أكسيد الكربون أو غاز اهلالون    
  .لكوا موادا غري موصلة للتيار الكهربائي وميكن استخدام املاء بعد فصل التيار الكهربائي

  
  
  ) :د(موعة حرائق اجمل -4
وتشمل حرائق املعادن ، مثل الصوديوم ، والبوتاسيوم ، واملغنيسـيوم ، واألملونيـوم ،      

  .وهي ذات حرارة شديدة 
اجلافة ، وميكن استخدام الرمل اجلاف أو مسحوق اجلرافيت  البودرةويستخدم يف إطفائها 

) . ام سـطوح املعـادن   البودرة الكيميائية اخلشنة اليت تستخدم يف حل( أو بودرة املعادن 
ومينع استخدام مواد املكافحة األخرى يف مكافحة حرائق املعادن خوفـاً مـن حـدوث    
تفاعالت كيميائية بني املعدن احملترق وبني مادة اإلطفاء املستخدمة مما قد يضاعف مـن  

  .خطورة احلريق 
  -أمهية يعة اخلاصة يأيت على رأسهاويلحق ذا التصنيف بعض احلرائق ذات الطب   

  
   حرائق املتفجرات*  

إن حوادث املتفجرات واحلرائق اليت تصاحبها تنطوي على خطورة خاصة متيزها عـن     
  .غريها من احلوادث  

ويشترط ملكافحة هذا النوع من احلرائق أن يكون العاملني يف فرق اإلطفاء على معرفة    
اد برنامج تدرييب مناسب يكفـل  بأنواع املتفجرات حمل املكافحة وطبيعتها مما يفرض إجي

للقائمني على مباشرة هذه احلوادث اإلملام بطرق املكافحة السليمة اليت تتناسب مع  نوع 
املادة واملخاطر اليت تنشأ عن التعامل معها  وطرق تالفيها وكذلك وسائل ومواد اإلطفاء 



  

وفنـيني وكـذلك    املناسبة وذلك من خالل االستعانة بالعاملني يف هذا اال من خرباء
  .االستعانة بإرشادات وتوجيهات العاملني يف املنشآت اليت حتتوى على املتفجرات 

ولذلك ال بد من وجود التعاون والتنسيق بني العاملني يف الـدفاع املـدين وخاصـة       
صـديق ،  ( وقد قسـم  .املشرفني على فرق املكافحة وبني العاملني يف حقل املتفجرات 

  :تفجرات إىل سبع درجات من احلريق املحرائق ) م1985
  ) :1(حرائق متفجرات درجة  - أ

  .وهي املواد اليت يتوقع انفجار كتلتها بسرعة كبرية عندما تصلها النار 
  ) :2(حرائق متفجرات درجة  -ب

  .وهي املواد اليت تشتعل فوراً وحتترق بعنف شديد جداً وقد ال حتدث انفجار 
  ):3(حرائق متفجرات درجة  -ج

وهي املواد اليت ميكن أن تنفجر كتلتها ولكن بعد تعرضها للحريق لبعض الوقـت علـى   
  .وهي حتدث موجات ضغط وتطاير شظايا) 1(خالف حرائق الدرجة 

  ) :4(حرائق متفجرات درجة  -د
  .وهي املواد اليت حتترق بشدة وتعطى دخاناً كثيف دون انفجار كتلتها وتسبب االختناق 

  ) :5(درجة حرائق متفجرات  -هـ
  .وهي املواد اليت حتتوى على مواد خانقة 

  ) :6(حرائق متفجرات درجة  -و
وهي املواد اليت ال تنفجر إال بعد التعرض للحريق بعض الوقت إال انه ال حيدث انفجار    

لكتلتها  ولكن حيصل تفجريات صغرية متفرقة متيل إىل الزيادة عند سيطرة النريان وحتدث 
  .إال أنه ليس هناك موجات ضغط خطرية تطاير للشظايا 

  ) :7(حرائق مسحوق املعادن درجة  -ز
وهي املواد اليت حتوى مساحيق املعادن مثل املغنسيوم ، واألملونيوم ، والزنـك ، سـواء   
كانت يف الذخائر أو يف صورة كتلة وعند وجود هذه املواد يف أماكن حتوى مواد متفجرة 

  .الالزمة للوقاية من احلريق تفال بد من اختاذ االحتياطيا



  

 
 :عناصر احلريق / سادساً

يشتمل احلريق على أربعة عناصر ثالثة منها هي ما يشكل مثلث احلريق وأحلـق فيهـا      
عنصر رابع هو سلسلة التفاعل الكيميائي  وسنتناول هذه العناصر بشيء من التفصيل على 

  :النحو التايل 
  
  : )قود الو( املادة القابلة لالشتعال  -1

املادة هي كل ما يشغل حيزاً من الفراغ ، ويكون ذا كتلة معينة وقد تتكون املادة من     
عنصر أو من عدة عناصر أو مركب كيميائي أو عدة مركبات كيميائية واملادة هي احـد  

  :حاالت هي لعناصر الرئيسية للحريق وهلا عدةا
  :احلالة الصلبة   -أ

على شكلها وحجمها يف درجة احلرارة والضغط الطبيعي مثل وهي مجيع املواد اليت حتافظ 
  )  .اخل ... اخلشب ، الفحم ، الورق ، القطن ( 
  :احلالة السائلة  -ب

هي املواد ذات احلجم الثابت والشكل املتغري حيث تأخذ شكل الوعاء الذي توضع فيه يف 
  ) .احملاليل ، الكريوسني املاء ، الزيوت بأنواعها ، ( درجة احلرارة والضغط العادية مثل 

  :احلالة الغـازيـة  -ج
وهي مجيع املواد اليت ليس هلا شكل وال حجم ثابت يف درجة احلرارة والضغط الطبيعـي  

  ) .الربوبان ، والبيوتان ، واهليدروجني ( مثل 
  
  :احلــرارة  -2
التأكسد هي شكل من أشكال الطاقة وتعترب من أهم عناصر االشتعال وبدوا اليكتمل    

  .وبالتايل ال يتم االشتعال 
  )م1996الواحدى ، : ( مصادر احلرارة * 
  :مصادر طبيعية   -أ

  )الشمس ، محم الرباكني ، الربق ، الصواعق ( وهي احلرارة الناجتة عن 



  

  
  :مصادر كيميائية  -ب

  .تعترب التفاعالت الكيميائية من أهم املصادر احلرارية يف هذا العصر 
  :انيكيةمصادر ميك -ج

  تنتج احلرارة امليكانيكية نتيجة الحتكاك األجسام املتحركة مثل عمليات قطع
  .واحتكاك اآلالت وسقوط األدوات وأجزاء املعادن  املعادن

  :مصادر كهربائية  -د
هربائي أو الكهرباء وهي احلرارة الناجتة عن الشحنات الكهربائية سواء الناجتة عن التيار الك

  ) .تيكية ستااإل( الساكنة 
  :مصادر نووية  -هـ

وهي حتدث نتيجة لالنشطار النووي ، أو االندماج النووي لذرات العناصر املشعة سـواء  
  .يف املفاعالت النووية أو األسلحة النووية 

  : طرق انتقال احلرارة* 
  :يتم انتقال احلرارة من مكان آلخر بطرق أربع هي 

وسيط ينقل احلرارة من مكان آلخـر وختتلـف   انتقال احلرارة بالتوصيل ، من خالل   -أ
املواد يف التوصيل طبقاً لكثافتها فبعض املواد جيدة التوصيل للحرارة مثل بعض املعـادن  
كاحلديد والنحاس وبعضها متوسط مثل الطوب واحلجر اجلريي وبعضها حمـدود مثـل   

  .اخلشب والزجاج 
يتحـرك يف وسـط معـني،     انتقال احلرارة باحلمل ، وذلك بواسطة سائل أو غاز -ب

واحلرارة هنا تعتمد يف انتقاهلا على حركة جزئيات املادة احململة باحلرارة وتنتقل إىل أعلـى  
نظراً الخنفاض كثافتها عن كثافة اجلزئيات األقل حرارة  وهي تشكل خطورة الن تيارات 

من حرارة احلريق وهـذا يـؤدي إىل   % 80إىل % 70احلمل ميكن أن حتمل معها من 
  .شوب حريق يف األماكن العليا أو ااورة ن
انتقال احلرارة باإلشعاع وذلك من خالل غاز أو حيز مفرغ من اهلواء على شـكل   -ج

  .موجات إشعاعية تسري يف خطوط مستقيمة عرب الفضاء بسرعة عالية



  

 تنتقل احلرارة من املواد السـاخنة إىل املـواد غـري   : انتقال احلرارة باالتصال املباشر  -د
  ).هـ  1425الغامدي ، الصياد ، ( د اتصاهلا املباشر ببعضها البعض الساخنة عن

  
  :األكسجني  -3
هو احد مكونات اهلواء اجلوي وهو ضروري إلمتام عملية االشتعال ألي مادة باستثناء    

  .املواد املؤكسدة واألكسجني نفسه ولكنه عامل رئيسي حلدوث االشتعال 
ضروري حلياة البشر فانه ضروري كـذلك إلمتـام عمليـة     وكما أن وجود األكسجني
من النسبة املوجودة يف اهلواء ، حيث يشتمل اهلواء على % 16االشتعال بنسبة ال تقل عن 

أرجون وغازات خاملة وثـاين  %) 0.9(أكسجني ، و%) 20.9(نتروجني و% 78.1
 واألكسـجني بـذلك  %) 0.07(وغازات أخرى بنسبة %) 0.03(أكسيد الكربون 

  .تقريبامخس اهلواء اجلوي يشكل 
  : خواص األكسجني* 
  .غاز ليس له لون وال طعم وال رائحة  -أ
 .يساعد على عملية االشتعال  -ب
  .ضروري جداً لعملية تنفس الكائنات احلية  -ج
  : وجود األكسجني* 

  .من حجم اهلواء% 20.98يوجد يف اهلواء اجلوي حبيث يشكل مخسة وبنسبة 
 .غريه من العناصر يف كثري من املعادن يوجد متحد مع 

 % .88.8يوجد متحد مع اهليدروجني يف املاء بنسبة 
 
  :سلسلة التفاعل الكيميائي  -4
) الوقود ، احلرارة ، األكسـجني ( ويقصد بسلسلة التفاعل الكيميائي وجود العناصر    

  .بنسب حمددة وثابتة حلدوث التفاعل الالزم واستمراره إلكمال االشتعال
  :ومن هنا يالحظ عدم حدوث االشتعال يف احلاالت التالية 

إذا توفرت أخبرة املادة القابلة لالشتعال ولكنها ال تشكل مع األكسجني املوجـود يف   -أ
  .اهلواء اخلليط املناسب لالشتعال بالرغم من توفر األكسجني والوقود واحلرارة 



  

 . عدم توفر درجة احلرارة الالزمة لبدء االشتعال -ب
وجود ما يتسبب يف إبطاء عملية االشتعال على الرغم من توفر العناصـر الالزمـة    -ج

 .مثل الرطوبة ) الوقود ، األكسجني ، احلرارة ( لالشتعال 
ومن ذلك يتضح بأن سلسلة التفاعل الكيميائي ذات أمهية قصوى إلمتام عملية االشـتعال  

واليت تؤدي بالتـايل  ) ، املادة ، احلرارة  الوقود( من خالل احتاد العوامل الثالثة األخرى 
  ) .1(حلدوث التفاعل بينها كما يف الشكل 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  االحتراق آلية) 1  (شكل 

  
  :نظرية االشتعال / سابعاً

يعرف االشتعال بأنه الظاهرة الكيميائية اليت حتدث نتيجة احتاد املادة القابلة لالشـتعال     
معينة ، وختتلف درجة احلرارة اليت تتم فيها هذه الظـاهرة   باألكسجني حتت تأثري حرارة

تبعاً لكل مادة وتسمى نقطة اشتعال املادة وتبدأ احلرائق عادة عندما يالمس مصدر احلرارة 
ويقـوم مبـدأ   . مواد قابلة لالشتعال ، حيث تكون احلرارة كافية إلمتام عملية االشتعال 

ية متسلسلة بني عناصر احلريـق وبنسـب   االشتغال على أساس حدوث تفاعالت كيميائ
  .واملكونة ملا يعرف مبثلث احلريق ) الوقود ، احلرارة ، األكسجني ( كافية وهي 

 األآسجين الحرارة

 لوقودا

سلسة 
التفاعل 

 الكيميائي 



  

وكان االعتقاد السائد بأن احلريق ال يقع إال بعد توفر هذه العناصر الثالثـة ولكـن        
عناصر الثالثـة  الدراسات احلديثة أثبتت بأن هناك عنصر رابع ال بد من وجوده إضافة لل

السابقة ليحدث احلريق وهو سلسلة التفاعل الكيميائي وبذلك يتكون مربع احلريق بـدالً  
  .)31ص.1425،اهلزاع(عن مثلث احلريق 

  
  

  :نظرية اإلطفاء / ثامناً
تبىن نظرية اإلطفاء على عكس نظرية االشتعال حيث يتطلـب حـدوث االشـتعال       

باإلضافة إىل ضـرورة  ) قود ، حرارة ، أكسجني و( واستمراره توفر عناصره األساسية 
  .استمرار سلسلة التفاعل الكيميائي بني هذه العناصر 

حد العناصر الثالثة أو تعال أو إمخاده ال بد من فصل أو إبعاد أوحىت يتم منع حدوث االش
كسر سلسلة التفاعل الكيميائي حبيث تصبح نسبة احتاد العناصر غري متكاملـة وبـذلك   

  )هـ1419القرين وآخرون ، . ( لنار تنطفئ ا
  :ويعتمد إطفاء احلرائق على الطرق التالية 

  ) :خفض درجة احلرارة ( التربيد  -1
 أيقل من درجة حرارة اشتعاله ، ويستخدم املاء ألنه يفوق ويتم ذلك بتربيد الوقود إىل أ

حرائق اموعة  وهو أكثر طرق اإلطفاء املناسبة إلمخاد. مادة أخرى يف امتصاص احلرارة 
  .وخاصة الكبرية منها ) أ(
  ):منع وصول األكسجني للمادة املشتعلة ( اخلنق  -2

من الوصول إىل املادة املشتعلة أو ) األكسجني ( ويعىن ذلك منع عامل االشتعال املساعد 
طريق تغطية احلريق مبـادة  ختفيض نسبة وجوده يف املنطقة احمليطة باحلريق ويتم ذلك عن 

، رغاوى على أسطح السوائل املشتعلةمناسبة متنع وصول األكسجني إليها كإلقاء الية إطفائ
كما ميكن استخدام مواد أخرى كالرمل وخبار املاء أو إطالق عناصر نظيفة غـري قابلـة   
لالشتعال يف املنطقة احمليطة باحلريق كغاز ثاين أكسيد الكربون أو املسـاحيق الكيميائيـة   



  

الوجينات حيث يؤدي ذلك إىل خفض نسبة األكسـجني يف املنطقـة   اجلافة أو أخبرة اهل
  .احمليطة باحلريق إىل أقل من النسبة املطلوبة حلدوث احلريق 

  
  ) :إزالة الوقود ( التجويع  -3

ويعىن ذلك منع امتداد النريان إىل مواد أخرى مل تشتعل وحماصرا حبيـث ال تصـل إىل   
  .تغذية النار بالوقود حىت ال تستمر يف االشتعال  مواقع أخرى أو احليلولة دون استمرار

  :وتتم عملية التجويع بأحد الطرق التالية 
  .إغالق مصدر الوقود الذي يغذى احلريق 

 ضخ أو نقل السوائل سريعة االشتعال من اخلزانات املشتعلة إىل خزانات أخرى
 .عزل املناطق احملترقة عن اليت مل حتترق بعمل مناطق عازلة 

  .ف الوقود باستعمال املاء أو مواد كيميائية أخرى ختفي
  :إزاحة اللهب أو نسفه  -4

اللهب بنسفه أو فصله عن مركز االشتعال ، مثل استخدام املفرقعات يف  ويتم ذلك بإزاحة
( إطفاء حرائق اآلبار البترولية ، على أن يفوق معدل تسرب الغاز معدل حدوث االشتعال 

  ) .ب أي كسر سلسلة تفاعل الله
  :نواتج االحتراق  -تاسعا

  :يتخلف عن حوادث احلريق عدة نواتج وهي
  :غـازات االحتراق   -1

وهي الغازات النامجة عن احلريق واليت تبقى خمتلطة مع اهلواء حىت بعد انتهاء احلريق ، مثل 
غاز ثاين أكسيد الكربون ، وثاين أكسيد الكربيت ، وغاز  اهليدروجني ، وتعتمد كميـة  

وتعترب هذه الغازات السبب .عية الغازات الناجتة عن احلريق على تركيب املواد احملترقة ونو
األكرب للوفاة جراء حوادث احلريق ويكمن خطرها يف التسمم نتيجة استنشاق الغـازات  

العـربي،    (السامة منها أو الصدمة العصبية النامجة عن استنشاق اهلواء القليل األكسجني 
  ) .هـ 1413

  



  

  :اللهب  -2
، ؤيته بالعني اردة على شكل وهجهو الطاقة اإلشعاعية النامجة عن احلريق والذي ميكن ر

ويكمن خطره يف حالة الفوضى النامجة عن اخلوف والرعب من األذى أو املوت مما يؤدي 
  ) .م  2002أمحد ، .   ( إىل حدوث إصابات جسيمة 

  :احلـرارة  -3
يف اهلواء من مكان احلريق ويعترب اهلواء الساخن مؤذى وخطر هي الطاقة احلرارية اموعة 

على سالمة املوجودين لذا جيب عدم التعرض له بدون مالبس واقية حيث يسبب احلروق 
أو املوت بالصدمة الفجائية نتيجة ارتفاع درجة حرارة اجلسم أو توقف القلـب نتيجـة   

  ) .2002أمحد ، (السخونة الزائدة 
  :الدخــان  -4

غـري  ا غازات احلريق نتيجة لالحتـراق  ذرات الكربون والقطران الصغرية اليت حتملههو 
تكامل ، وجزئيات الدخان هلا آثار ضارة على اإلنسان حيث متنـع الرؤيـة وتسـبب    امل

يونس (  عملاالختناق نتيجة الستنشاق الدخان مما يؤدي إىل توقف اجلهاز التنفسي عن ال
  ).هـ1411واحلويطي ، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  الثالث طلبامل
  الطب واملستشفياتية عن تارخي حملة

  
ابتالهم بالصحة والسقم وأنزل عليهم األمراض وأنزل لكـل داء  ، منذ خلق اهللا البشر   

وباختالف احلضارات فقد اختلف تعامل البشـر  ، دواء عرفه من عرف وجهله من جهل 
، السبب وإزالة املسـبب   مع هذا اال فمن سحر وشعوذة إىل تنجيم وخرافة إىل حتري

وقد عرفت بعض احلضارات طريق التداوي بشكل منظم نسبيا وفق إمكانات كل عصـر  
وعـرف السـامريون   ، فقد عرف املصريون القدماء منذ آالف السنني صـناعة الطـب  

، السـعيد "(والبابليون الذين عاشوا يف منطقة مابني النـهرين بعـض العلـوم الطبيـة     
  ).هـ1408

  
  :تشفيات قبل ظهور اإلسالم املس/ أوالً
ويرجع تاريخ املؤسسات الصحية اليت متارس مهمة عالج املرضـى إىل مـا يقـارب       

وبرز يف تلك الفترة أبو الطـب أبقـراط   . م وذلك يف املعابد اإلغريقية .سنة ق 1200
كما بلـغ الطـب   . الطبيب اإلغريقي الالمع صاحب األثر الكبري يف ميدان الطب آنذاك

عندما ظهـرت معابـد   ، خالل العصر الذهيب للحضارة اإلغريقية  ي ذروة تقدمهاإلغريق
ظهرت يف حضارات اليونان والرومـان  واعتربت أول املستشفيات اليت ، اآلهلة اإلغريقية 

 نوتروي املصادر التارخييـة  أ ، وقد قيل أا استخدمت كمأوى للمرضى وللعبادة معا،
، يض ألشعة الشمس واهلـواء الطلـق  لى تعريض املرالعناية يف تلك املعابد قد ركزت ع

  .تباع نظام للراحة والتمرين واالستجمام والطعام وا
  .كما ظهرت املستشفيات يف اهلند حتت مسمى معابد الشفاء 

  .وحتت نفس املسمى كانت وجدت املستشفيات يف مصر القدمية وفق الوثائق التارخيية
ية بالعبيد كداعم أساسي ومـؤثر لالقتصـاد   أما عند الرومان فقد وجدت مصحات للعنا

  )هـ1420،زيـالعن. (آنذاك



  

ومتيزت املستشفيات القدمية ببعض السمات اليت تلتقي مع الوضع احلايل للمستشفيات يف 
  :بعض األمور

  .استخدام املستشفى كمركز تدريب -1
 .لطبيةقيام األطباء بإجراء العمليات اجلراحية وجتبري الكسور ووصف العقاقري ا -2
  .دراسة تأثري العوامل البيئية املختلفة على حالة الصحة واملرض -3
استخدام املستشفى مكانا إليواء املرضى وتقدمي العالج مع التركيز على صحة الفرد  -4

  .بتغذيته ونظافته مالشخصية من حيث االهتما
  )22-21ص،1410،حرستاين.(االهتمام بنظافة بيئة املستشفى الداخلية -5
وكما مت اإلشارة إليه سابقا أن الطب اقترن بالسحر والشعوذة والتنجيم وعالقة املرض    

ذلك ، جاءت املسيحية فيما بعد وغريت هذا املفهوم بعض الشيء "باألرواح الشريرة حىت
وقد بنيت بيوت للكهنـة كمستشـفيات   . أن املسيحية تؤمن بان املرض هو مشيئة إهلية

يواء املرضى واملسنني واملعوزين حبيث متكن الكهنة مـن أن  صغرية حتت ضغط الكنيسة إل
وقد كانت تبعيات بعض األماكن يف بعض األحيان إىل األديرة يف بعـض  . يعتنوا باملرضى

  .املناطق الريفية واىل الكاتدرائيات يف املدن الكبرية
ـ  500ويف سنة     فى تـابع  م زودت املدن التابعة لإلمرباطورية الرومانية القدمية مبستش

  )35ص،هـ1410،حرستاين" .(للكنيسة يعمل فيه جمموعة من املتطوعني
وذا جند أن هناك اهتمام من األديان بصحة اإلنسان وجتهيز بعـض األمـاكن للعـالج    

كما تغريت نظرة الناس إىل أسباب املرض والشفاء من كونـه  . يقصدها الناس للتداوي 
  .نه قدرة إهليةمرتبط بالسحر والشعوذة واألرواح إىل كو

  
  : الطب واملستشفيات عند املسلمني /ثانياً
عندما كان املسلمون حيملون لواء املعرفة وقيادة العامل حنو الرقي يف كافة ااالت كان    

أا "النظام يسود كل مظاهر حيام حىت قال املنصفني من علماء الغرب عن مستشفيام  
عندما تدخل من البوابة الكـبرية تعـرب   .. العامل مثيالً  مستشفيات مثالية وأطباء مل ير هلم

القاعة اخلارجية حيث يذهب كل مريض لكي يعاينه األطباء املساعدون وطالب الطـب،  



  

ومن ال حيتاج إىل معاجلة دائمة يف املستشفى تعطى له وصفة فيحصل على الـدواء مـن   
رضون على رئيس األطبـاء، مث  أما الذين حيتاجون إىل الدخول إىل املستشفى يع. الصيدلية

مشس " (يذهب املريض إذا كان ذكراً إىل قسم الرجال، أما النساء فيذهنب إىل قسم النساء
  ). وكمال الدسوقي -ترمجة فاروق بيضون. العرب تسطع على الغرب

ويف الترمجة السابقة جند اعترافاً من الكتاب الغربيني مبدى ما وصل إليه العرب من تقدم    
  . طب يف تلك الفترةيف ال
وحيفظ التاريخ للخليفة األموي الوليد بن عبد امللك أنه قد أمر ببناء أول مستشـفى يف     

هـ بدمشق، وحشد له جمموعة من األطباء وأمر باحلجر على اذومني 88اإلسالم عام 
ونشري إىل أن هذا العصر قد شهد إنشاء مستشفيات خصصت . كي ال خيتلطوا باألصحاء

أما يف العصر العباسي فقد شيد العرب املستشفيات يف بغداد ودمشـق  . اء املكفوفنيإليو
والقاهرة والقريوان وقرطبة ويف معظم أحناء العامل اإلسالمي، وكانوا خيتارون أنسب موقع 
للمستشفى بعد مزيد من الدرس والبحث، هذا وقد أطلق العرب على املستشفيات تسمية 

بل كان العرب هم أول ، صر ذلك على مباين املستشفيات الثابتة ومل يقت) البيمارستانات(
هـ بناء على توجيه مـن  320من طبق فكرة املستشفى املتنقل أيام اخلليفة املقتدر سنة 

سنان بن ثابت، وكانت اهليئات الصحية جتهز البيمارستان اجلوال باألدويـة واألغذيـة   
إىل األطباء والصيادلة، ويرسل إىل األحنـاء  واألشربة ومجيع ما يلزم املريض هذا باإلضافة 
مث اتسع نطاق املستشفيات اجلوالة فكانـت  . النائية بصورة دورية أو عند حدوث األوبئة

  ). 24ص ، هـ1410، رستاينح(يف تنقالم كما ترافق اجليوش  ترافق اخللفاء وامللوك
لسلطات إىل اإلكثار من هذا ولقد حدت احلاجة امللحة اليت أوجدا احلروب الصليبية با"

املستشفيات يف سائر األمصار خصوصاً يف أيام األيوبيني واملماليك يف سوريا وفلسـطني  
خاصة، فامتألت مدن الشام آنذاك باملستشفيات من إنطاكية مشاالً إىل غزة جنوباً، وكان 

هذا هـ، 516أشهرها البيمارستان الكبري النوري يف دمشق، بناه نور الدين حممود سنة 
ولسنا جند ذكراً صرحياً للمستشفيات يف األندلس ويف املغرب الكبري قبل القـرن السـابع   
للهجرة، واجلدير ذكره أن البيمارستانات تسري على نظام تام وعلى أصول مرعية ال تقل 

فالبيمارستانات كانت تنقسـم إىل قسـمني   . عن النظام احلديث يف تنظيم املستشفيات



  

-76ص.م،ص1977عبد الـرمحن حكمـت،  " (وقسم للنساء قسم للرجال: منفصلني
77 .(  

ولعل ما يلفت النظر أن العرب كان نظامهم يف املستشفيات اليت أنشئوها على غرار النظام 
احلديث الذي تسري عليه مستشفيات هذه األيام من حيث تقـدمي العقـاقري والفحـص    

  . والنظافة واألكل واخلدمة ونظام األطباء
  
  :شفيات يف أوروبا قبل وخالل عصر النهضةاملست/ ثالثاً
كانت العلوم الطبية واملستشفيات كمثيالا من العلوم مغيبة متاما يف الوقـت الـذي      

مل يكن املرضى حيظون باملعاملـة  " سيطرت عليه الكنيسة على جماالت احلياة العامة حيث
ني ويعـذبون اـانني وال   ، ويذكر أن بعض امللوك كانوا حيرقون اذومةاإلنسانية الالئق

  ،)23-22طوقون، بدون سنة نشر، ص " (يكترثون بصحة املسجونني أو حليام
وخالل القرن الرابع عشر امليالدي انتقلت مهمة إنشاء املستشفيات وإدارا وتشغيلها من 
الكنيسة إىل السلطات البلدية، وانصرف االهتمام يف القرن السادس عشر إىل التركيز على 

علوم الطبية التجريبية عندما بدأ األطباء يف حماولة إتباع أساليب عالجية تفوق معـارفهم  ال
وقدرام العلمية، وعلى الرغم من استمرار تدين مسـتوى العنايـة الطبيـة املقدمـة يف     
املستشفيات حىت القرن السابع عشر إال أنه حصلت يف هذا القرن تطـورات رئيسـية يف   

د تلك الفترة مل يطرأ أي حتسن ملحوظ على أوضاع املستشفيات ذلك اال ، ولكن وبع
خالل الفترة املمتدة من بداية القرن الثامن عشر إىل مطلع القرن التاسع عشر، فقد كـان  

النادر أن ينجو املريض الذي تستدعي حالته إجراء جراحة، وعلـى خـالف ذلـك    من 
منتصف القرن العشـرين تقـدماً   شهدت الفترة املمتدة من مطلع القرن التاسع عشر إىل 

ات احلديثـة  عظيماً يف جمال العلوم الطبية، وكان هلذا االرتقاء األثر يف تأسيس املستشـفي 
  ). 26، صهـ 1410حرستاين،" (وطب القرن العشرين

إن التقدم الطيب الذي نراه اليوم عند الغرب ما هو إال امتداد واستفادة اتمع لديهم ممن    
ولعل مستقاهم األكرب كان مما قام به العرب من دراسات وحبوث .تمعات سبقهم من ا

سواء من الناحية العالجية أو وضع األسس اإلدارية والتنظيمية للمستشفيات وهـذا مـا   



  

وهذا املنهج  ولألسف هو ما يطبقه الغرب . اعترف به الكتاب والعلماء الغربيني أنفسهم
  .التغين بأجماد املاضي التليدويكتفي أصحاب الفضل األول ب، والشرق 

  
  : املستشفيات يف اململكة العربية السعودية/ رابعاً
تعترب الرعاية الصحية يف اململكة العربية السعودية اليت يشارك فيها بعـض الـوزارات      

وحيث . واملؤسسات الرمسية واألهلية شاهداً من الشواهد واإلجنازات احلضارية يف بالدنا
نا مع الكثري من مثيالا يف العامل من ناحية التجهيزات والعالج واألطباء تتساوى مستشفيات

وهـو  . مما جعل املواطن السعودي جيد أرقى أنواع العالج يف مستشفيات بالده. والفنيني
األمر غري املستغرب عندما نشاهد سعي وزارة الصحة إىل حتقيق الرسالة السامية املتمثلـة  

شاملة واملتكاملة الوقائية والعالجية والتأهيلية والتعزيزية مبا يتماشى توفري الرعاية الصحية الب
مع مبادئ الشريعة اإلسالمية وأخالقيات املهن الصحية ومبا حيقق رضا املسـتفيدين مـن   
املراجعني واملرضى وأسرهم وجمتمعهم من خالل رفع مستوى الوعي الصـحي وحتقيـق   

على خمتلف مناطق اململكـة إىل جانـب    نوعاً ًو العدالة يف توزيع اخلدمات الصحية كما
م ورفـع كفـاءم   اهتمام الوزارة بأوضاع منسوبيها والعناية بتدريبهم وتأهيلهم وحتفيزه

 تيقدمونـه مـن خـدما    مـا  مسـتوى  بـا علـى  يـنعكس إجيا  مستمرة مبا بصفة
www.moh.gov.sa)(.  

هـ فـإن  1425لعام  ما صدر من وزارة الصحة بالتقرير الصحي السنوي ىلواستناداً إ  
النهضة التنموية السعودية الشاملة يف كل جماالت احلياة واليت كانت فخر ألبناء هذا البلد 

فإن املرافـق  . وما حوته من رفع مستويات احلياة يف كل أشكاهلا لرفاهية الفرد السعودي
الصحية واملستشفيات قد وثبت وثبة كبرية جداً سواء كان ذلك ما شاركت بـه وزارة  
الصحة أو املؤسسات الرمسية األخرى أو القطاع اخلاص، حيث تعترب اآلن املستشفيات من 
أكرب شواهد احلضارة السعودية وذلك ملا توفر مـن املبـاين واملرافـق الصـحية وبنـاء      
املستشفيات واإلمكانيات الطبية العالية، وما مت توفريه من الكوادر البشرية واملعدات الطبية 

عالية، وما أجنز من بعض املرافق الصحية املتخصصة جعلت املواطن حيظـى  ذات التقنية ال
بأرقى أنواع العالج الطيب، بل سعى الكثري من الناس من خارج هذه البلدة قاصداً طلـب  



  

ولقد جاء كل هذا ملا أولته الدولة هلذا املرفق املهم من . العالج يف هذه املرافق املتخصصة
ويعترب من أهـم  . يف مصاف الدول املتقدمة يف هذا اال رعاية ودعم مادي، مما جعلها

أهداف الرعاية الصحية يف اململكة العربية السعودية تأمني سبل الوقاية الصحية باعتبار أن 
، كذلك توفري العالج ااين للمواطنني واملقيمني، وإسـتراتيجية  )الوقاية خري من العالج(

  . تشار األوبئةالقضاء على األمراض السارية ومنع ان
لقد بدأت النهضة الصحية يف هذا البلـد عنـدما   "نفس التقرير السابق ،  ىلواستناداً إ   

هـ وأصـدر  1344وذلك يف العام ) دائرة الصحة(أنشئت يف مكة املكرمة دائرة مسيت 
مرسوماً باملوافقة على ميزانيتها وعلـى   –يرمحه اهللا  –جاللة امللك عبد العزيز آل سعود 

فها بتأسيس مستشفيات ومستوصفات يف كل من مكة املكرمة واملدينة املنورة وجدة تكلي
مديرية الصـحة العامـة   (إىل ) دائرة الصحة(هـ أبدل اسم 1345والطائف، ويف عام 

برئاسة النائب العام ) جملس صحي(وتألف . وأحلقت بديوان مسو النائب العام) واإلسعاف
ير الصحية اليت ترد من خمتلف املناطق، ويقرر الس ما جيتمع مرة يف الشهر لدراسة التقار

يراه يف حتسني املستوى الصحي، واختاذ التدابري ملكافحة األوبئة وعالج املصابني ورعايـة  
الصحة العامة وخباصة يف موسم احلج، كما يقوم الس بإطالع احلكومة عن األوضـاع  

واإلسعاف تضم عـدداً حمـدوداً مـن    الصحية يف البالد، وكانت مديرية الصحة العامة 
  . املوظفني، كما كانت اإلمكانيات املتوفرة ضئيلة أيضا

هــ  1350بعد ذلك مت إحلاق مديرية الصحة العامة واإلسعاف بوزارة الداخلية عام    
  . هـ عندما أحلقت بديوان رئاسة جملس الوكالء1353وظلت مرتبطة ا حىت العام 
ادية للدولة آنذاك، مل ميكن املديرية من حتقيـق إجنـازات   على أن ضعف اإلمكانيات امل

ملحوظة، حبيث مل يكن عدد أسرة مجيع املستشفيات يتجاوز ثالمثائة سرير حـىت العـام   
  . هـ1365

ومع حتسن موارد البالد كان أداء مديرية الصحة العامة واإلسعاف يتطـور ومييـل إىل      
ـ إنشاء مستشفيات يف كل من مكـة  ه1369التحسن السريع حبيث أمكن حىت العام 

املكرمة واملدينة املنورة وجدة والطائف والرياض واألحسـاء باإلضـافة إىل عـدد مـن     
وكان التوسع الذي حتقق بأعمال ونشـاطات مديريـة الصـحة العامـة     . املستوصفات



  

هـ املرسـوم  26/8/1370واإلسعاف داعياً لتحويلها إىل وزارة قائمة بذاا فصدر يف 
   وذا بدأت الرعاية الصحية باململكة العربية السعودية مرحلة جديدة . اخلاص بذلك امللكي

مث تغري امسها إىل ) املندوبيات(كان أهم مساا إنشاء فروع صحية يف خمتلف املناطق دعيت 
فكانت كل مندوبية مسئولة عن كل مـا يتعلـق بالرعايـة    ) مديريات الشئون الصحية(

ستشفيات ومستوصفات ووحدات صحية وما تطلبه من أجهـزة  الصحية مبنطقتها من م
  . بشرية فنية أو إدارية

بعد ذلك استمر التطور املطرد يف القطاع الصحي باململكة حىت بلغ عدد املستشـفيات     
مستشفى عن  13مستشفى بزيادة  213  هـ1425وأسرا التابعة لوزارة الصحة عام 

معدل األسـرة للسـكان     وأصبح. سريراً  30020هـ وبلغ عدد األسرة 1424عام 
نسـمة    755نسمة مـن السـكان أي سـرير لكـل      10.000سرير لكل  13.2

www.moh.gov.sa)(..  
هذا باإلضافة إىل ما تقدمه اجلهات احلكومية األخرى من خدمات طبية، حيث بلغـت     

) سريراً 9119(مستشفى، وبلغ عدد األسرة ا ) 54(املستشفيات التابعة هلذه اجلهات 
باإلضافة إىل عدد كبري من الوحدات واملستوصـفات الطبيـة، ومـن هـذه اجلهـات      
املستشفيات اجلامعية واملستشفيات التابعة للوزارات األخـرى والشـركات احلكوميـة    
والوحدات الصحية بوزارة التربية والتعليم، وتؤدي مجيعها دوراً هاماً يف جمال اخلـدمات  

  . بصورة فعالة وإجيابية يف هذا اال جبانب وزارة الصحةالصحية والطبية وتساهم 
كما ساهم القطاع اخلاص يف النهضة الصحية اليت تشهدها اململكة بدور ملموس مـن     

خالل دعم الدولة وتشجيعها هلذا القطاع، مما ساعدها على إنشاء وجتهيـز املؤسسـات   
ف مناطق اململكة، حيث بلغ عـدد  الطبية اخلاصة، الذي انتشرت يف املدن والقرى يف خمتل

مستشفى كما ظهر يف تقرير وزارة الصـحة لـنفس الفتـرة    ) 87(املستشفيات اخلاصة 
 622(، وبلغ عدد املستوصـفات اخلاصـة   )سريراً 8491(وتتضمن هذه املستشفيات 

  .)(www.moh.gov.sa. تقريباً) مستوصفاً
  
  



  

  : تصنيف املستشفيات/ خامساً
لذي شهدته احلياة احلديثة افرز متطلبات وحاجات مل تكن موجودة إن التطور املذهل ا   

ديد من النظم الفرعية املتكاملـة  املستشفى كنظام يضم الع إىليف املاضي من خالل النظر 
، ونظام اخلدمات الفندقية ،املتمثلة يف نظام اخلدمات الطبية ونظام اخلدمات الطبية املعاونة 

األمر الذي انعكس علـى أوضـاع    ،)81ص،م2000،ةعليو(ونظام اخلدمات اإلدارية 
املستشفيات وجعل من الضروري جماراة هذا التطور بتقدمي خدمات صحية بأشكال خمتلفة 

هو مرتبط بتبعية تلك املستشفيات ومنها ما يطول موقع املستشفى ومنـها مـا    منها ما
  .يتعدى ذلك إىل التخصص يف جمال الطب

  
  : اط اإلشراف وامللكية تصنيف املستشفيات حسب أمن -1
  : املستشفى احلكومي -أ

  . الدولة مثل مستشفيات وزارة الصحة إىلوهو الذي يدار وترجع ملكيته 
  : وينقسم إىل قسمني: املستشفى اخلاص -ب

املستشفى اخلاص الذي متلكه جهة لفعل اخلري وال دف من ورائـه إىل حتقيـق    -األول
عض الشركات الصناعية أو إحدى اجلمعيات اخلريية أو الربح كاملستشفيات اليت متلكها ب

  . املنظمات االجتماعية
مستشفى خاص متلكه منشأة أو فرد أو جمموعة من األفراد دف حتقيـق الـربح    -الثاين

  ). 9،ص1410حرستاين،(كمشروع جتاري 
  
  /تصنيف املستشفيات من الناحية اإلكلينيكية  -2

  : ني أساسيني مهاتصنف املستشفيات وفق ذلك إىل نوع
وهو املستشفى الذي تتوافر فيه مجيع اخلدمات اإلكلينيكية والطبيـة  : املستشفى العام -أ

  . ملعاجلة وتشخيص خمتلف احلاالت العامة



  

وهو املستشفى الذي تتوافر فيه خدمات إكلينيكية متخصصة : املستشفى التخصصي -ب
مستشفى العيـون، ومستشـفى    ملعاجلة حاالت مرضية معينة مستشفى الصحة النفسية،

  . األطفال
وينبغي أن نذكر هنا أن االجتاه احلديث مييل حنو املستشفيات العامة املتخصصة يف جماالت 
طبية معينة كإجراء عمليات جراحة القلب املفتوح يف املستشفى العسكري بالرياض رغم 

زراعـة الكبـد    أو إجراء عمليات). مستشفى عام(أن املستشفى العسكري يعترب تصنيفه 
الطبيـة الـيت    زوكما هو احلال يف مدينة امللك عبد العزي، مبستشفى امللك فهد بالرياض

  . أحرزت مسعة عاملية عالية يف جمال جراحات فصل التوائم السيامية
  : تصنيف املستشفيات من حيث السعة السريرية -3

  : كما قسمت املستشفيات من حيث السعة السريرية على النحو التايل
  . سريراً يعد أصغر مستشفى 50حىت  -أ
  . سريراً يعد مستشفى صغري 150إىل  50من  -ب
  . سريراً يعد مستشفى متوسط 600إىل  150من  -ج
-54هـ،ص1405الششتاوي،"(سريراً يعد مستشفى كبري  1000إىل  600من  -د

57 .(  
  :تصنيف املستشفيات من حيث الشكل واملوقع -4
وهي املستشفيات التقليدية واليت تشيد يف موقع مأهول على الدوام : ةاملستشفيات الثابت -أ

  .لتقدمي اخلدمة الطبية فيه على مدار العام
وهي اليت تقدم خدمة مؤقتة يف حاالت خاصة مثل املستشفيات : املستشفيات املتنقلة -ب

  امليدانية اليت تقدمها اجليوش ومستشفيات اإلغاثـة الـيت تقـدم خـدماا يف حـاالت     
  .بل وهناك املستشفيات ذات األغراض التجارية،الكوارث

وهي على عدة أشكال فمنها املستشفيات احملمولة جوا واملستشفيات احملمولة حبرا وهـي   
وتتحرك ،عبارة عن مستشفيات كبرية احلجم جمهزة بكاملها لكي تكون مستشفى عائم "

يـز بارتفـاع مسـتوى الـدخل     بني العديد من املدن الساحلية وال يسيما تلك اليت تتم
فعلى سبيل املثال تتردد على مدينة ديب يف دولة االمارات العربيـة املتحـدة   ، للمواطنني 



  

سفينة للعالج كل شهر معني من السنة وتتحرك اىل موانئ أخـرى يف البحـرين وقطـر    
واملستشفيات احملمولة برا مثـل املستشـفى   ) 81ص ،م1998،املصري" (وسلطنة عمان

  .التابع للخدمات الطبية بوزارة الدفاع امليداين
باإلضافة إىل بعض التصنيفات اجلانبية للمستشفيات من حيث مـدة اإلقامـة وجـودة    

  . اخلدمات والرسوم املترتبة على املرض وطريقة الدفع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  الرابع طلبامل
   :السالمة الوقائية  

مة اليت ترتبط بالقيم اليت يؤمن ـا،  ترتبط فلسفة اإلنسان يف احلياة بفلسفته يف السال
كما أن وعي اإلنسان بأمهية السالمة له عالقة بقيمـه جتـاه مسـؤولياته االجتماعيـة،     
ومواطنته، واألخالقيات االجتماعية السائدة، ويرتبط تقدم اإلنسان بالقدر الـذي يوليـه   

  ) .3-2ص: م1993الثبييت، . (لسالمته

يف بيته وعمله وسيارته، وطريقة حتقيق ذلك هي أن  والسالمة أن يكون اإلنسان آمناً
يكون لديه احلد األدىن من الوعي الوقائي لوسائل األمان والسالمة والذي يتناسب طرديا 
مع الوعي العام والثقافة لدى اإلنسان على أن يالزم هذا الوعي التقيد مبتطلباته حـىت ال  

فاجأ الناس باحلوادث اليت جيهلون معظم أسباا وطرق الوقايـة منـها ومكافحتـها   ي .
  ) .5ص: احملمدي، جملة السالمة (

وليس هناك تعريف متفق عليه للسالمة الوقائية، ويعرض الباحـث أهـم تعريفـات    
  :السالمة الوقائية كالتايل 

جمموع اإلجراءات املتخذة ملنع تسبب حادث طبيعي أو بفعل  ": تعين السالمة الوقائية
فهي تشمل وضع وتطبيق سياسات . ثة أو حاالت طوارئ ناجتة عنهاإلنسان يف وقوع كار

وبرامج بعيدة املدى دف إىل التحذير أو منع الكوارث النامجة عن حـادث طبيعـي أو   
  ) .312 ص:هـ1408أورفلي، . (بفعل اإلنسان

جمموعة التدابري واإلجراءات الوقائيـة؛ القصـد منـها محايـة األرواح      ": أو هي
جمموعة األساليب اهلندسية والتنظيمية والتثقيفيـة  ": أو. "املخاطر احمليطة واملمتلكات من 

أو ). 1: ت. املديرية العامة للدفاع املدين، د. ("اليت دف إىل محاية اإلنسان واملمتلكات
احلوادث : التقليل من اإلصابات واخلسائر الناجتة عن األعمال غري املدروسة، مثل ": هي

  ) .10ص: هـ1413الثبييت، . ("والكوارث الطبيعية

  

  



  

  :السالمة الوقائية  وتطور نشأة / أوالً

ال  اإلنسـان والـيت  إن حاجة األمن والسالمة من احلاجات الضرورية والفطرية لدى 
هذه احلقيقة عنـدما حـدد حاجـات    ) ماسلو( وقد أدرك ميكن أن يصفوا عيشه بدوا

باملرتبة الثانية من حيـث  واحلماية تأيت  اإلنسان األساسية، وقرر أن حاجة اإلنسان باألمن
حلاجات اإلنسان الفسيولوجية إال أن اإلسالم قد قرر هذه احلقيقة قبل ذلـك  ا األمهية بعد

 ] الَّذي أَطْعمهم من جوعٍ وآمنهم من خـوفٍ   [: بكثري وهو ما يتضح من قوله تعاىل
  ] .4: قريش[

وبقدر السالمة منذ أن أوجده اهللا على وجه األرض، لذلك فقد اهتم اإلنسان باألمن و
من  فقد تولدت بالتماشي مع ذلك أشكاال جديدة، التطور الذي طال كافة مناحي احلياة 

طور خالل بدوره ناله نصيب من الت مفهوم السالمةفان دد اإلنسان وبالتايل اليت  خاطرامل
فعندما كانت احلياة بدائية وبسيطة كانت  املراحل اليت خطتها احلياة اإلنسانية يف مراحلها،

األمطار واألعاصري والـزالزل  : املخاطر اليت تواجه اإلنسان مرتبطة باملخاطر الطبيعية مثل
وغريها، ومل يقف اإلنسان مكتوف اليدين أمام هذه املخاطر، بل تعامل معها بقدر علمه 

ختراع اآللة، ووجود املصـانع  وإمكاناته يف ذلك الوقت، ومع تطور احلياة ونشأة املدن وا
ذات األنشطة املختلفة بدأت املخاطر تتزايد وبدأ االهتمام بالسالمة يتزايد كذلك، حيث 

قانون ملنع وقوع احلرائق واحلماية منها، كما كان تـأثري  ) م 872(صدر يف فرنسا عام 
يقضي قانون ) م1177(الكنيسة يف بريطانيا واضحاً على سن القوانني، حيث صدر عام 

) م1189(الكنيسة ملا تشكله من خطر عليها، ويف عـام  ب احمليطةبإزالة املباين واألكواخ 
صدر قانون يلزم أن تكون جدران املباين من احلجارة وسقوفها من األلواح اإلردوازيـة  

هي ألواح صخرية تكونت عرب السنني من الوحل الناعم يف قاع الـبحريات والبحـار   (
، كمـا صـدر يف   )الوحل فأصبح الصخر الوحلي املسمى إردوازاالداخلية وتقسي هذا 

، وأوجـد  )م1566(بريطانيا قانون حيدد كمية الوقود الذي حتتفظ به املخابز يف عـام  
أول إدارة لإلطفاء بأمريكا مبدينة فيال دلفيا، وظهرت ) م1736(عام ) بنيامني فرانكلني(

تشارلستون يف نفس العام كانت تفرض  شركة للتأمني هي األوىل أيضاً بأمريكا يف مدينة
أقساطاً للتأمني على أصحاب املنازل املؤمنني بناء على قاعدة زيادة املخـاطر، ويف عـام   



  

مت إنشاء املنظمة الوطنية للحماية من احلريق وذلك للعناية وتطـوير وسـائل   ) م1896(
  ).12 – 11: هـ1419الشغيثري، . (الوقاية من احلريق ومعدات إمخاده

دراك اتمعات مجيعها ألمهية السالمة، وأا الزمة السـتمرار عمليـة التنميـة    وإل
الشاملة، ومع بداية القرن العشرين بدأ نشاط املهتمني بالسـالمة ومفكـري اتمعـات    
الصناعية يف اإلعداد حلركة سالمة منظمة فتكونت منظمات وهيئـات تعـىن بشـؤون    

أصحاب املصانع بتعويض املصابني يف احلـوادث،   السالمة، وجرى سن القوانني اليت تلزم
وحينئذ أخذ أصحاب املصانع بتحسني ظروف العمل لتقليل التعويضـات الـيت كـانوا    

لكـل مليـون   ) 21.000(يدفعوا للمصابني، فعلى سبيل املثال اخنفضت الوفيات من 
مصـطفى وآخـرون،   . (م1923عـام  ) 14.500(م إىل 1912ساعة عمل عـام  

 رات والندوات حول السالمة ومنـها  كما جرى عقد العديد من املؤمت ).3: هـ1403
مؤمتر السالمة الصناعية الذي عقد يف أمريكا الذي نظمته مجعية مهندسي احلديد والصلب 
والكهرباء، وترتب على هذا املؤمتر تكوين اهليئة القومية للسالمة حيث أطلق عليها فيمـا  

طور هذا الس وأصبح يهتم جبميـع نشـاطات   وقد ت »جملس السالمة الوطين  «بعد 
) 30: هـ1418الزهراين، . (السالمة ومنع احلوادث مع التركيز على السالمة الصناعية

.  

صدر نظام منع احلرائق عن احلكومة العثمانية، والذي أصدرته ) هـ1306(ويف عام 
ا يف البالد العربية ضمن جمموعة القوانني املعمول ) م1930(املطبعة العلمية ببريوت عام 

اليت كانت تتبع احلكم العثماين، وتضمن هذا النظام مبدأ هاماً من مبادئ السالمة هو منع 
ت ااستخدام املواد القابلة لالشتعال من قبل األفراد، وقد شدد كذلك على سالمة املعـد 

ر وعاجل حتديد املسئولية عن احلريق، وبالتايل فإن هذا النظام قد صـدر قبـل أن يصـد   
عن احلماية من احلوادث الصناعية والذي تضمن مبادئ ) م1931(كتابه عام ) هنريتسن(

  ) .27: هـ1413البطى، . (وأسس سياسية يف السالمة الزالت تطبق حىت اليوم

ظهرت يف أوروبا قوانني السالمة اجلماعية، للضمان االجتماعي ) م1945(ويف عام 
عاملني من املخاطر الصناعية اليت ددهم وذلك واليت حتولت إىل صندوق مجاعي حلماية ال

مبنحهم التعويضات املستحقة يف حالة عدم قدرم على العمل عند تعرضهم حلادث عمل، 



  

للسالمة والصحة املهنيـة ممـا أدى إىل   ) وليامز ستاجير(صدر قانون ) م1970(ويف عام 
ـ  ) م1976(، ويف عـام  ء إدارة السالمة والصحة املهنيـة  إنشا انون السـالمة  ظهـر ق

واملسئوليات احملددة للحوادث يف ميدان العمل الصناعي، ومع ظهور اموعة األوروبية يف 
ـ   ني عـامي  احملافل الدولية صدرت عدة تشريعات موحدة على الصعيد األورويب مـا ب

ل معظمها السالمة واألمن الصناعي حلمايـة العـاملني   تناو) م1992(حىت ) م1981(
  ) .7: هـ1419العريفي وآخرون . (ة اإلنتاجيةوتأمني سري العملي

ضرورة ملحة نظـراً لتعـدد مصـادر     بات ويف وقتنا احلاضر فإن االهتمام بالسالمة
املخاطر بتعدد االختراعات واالبتكارات وتقارب أقطار العامل املترامي األطراف بفضـل  

 ةاديز علىأثر  لكذل وقد كانالتقدم يف وسائل االتصاالت واملواصالت ونظم املعلومات، 
ية األخطار اليت دد اإلنسان، وهو األمر الذي حيتم زيادة االهتمام بالسالمة الوقائ وتنوع

  .ومتطلباا وضرورة التقيد ا

  :السالمة من منظور إسالمي  / ثانياً

للسالمة من املنظور اإلسالمي مفهوم واسع، كما أن هلا أمهيتها ومكانتها ووسـائل  
  :ما يوضحه الباحث كالتايل حتقيقها، وهو 

  :املفهوم اإلسالمي للسالمة الوقائية  – 1

تشمل السالمة يف املفهوم اإلسالمي؛ سالمة الدين والنفس والعقل والنسـب واملـال   
واإلنسان والبيئة والوقاية من املشكالت واألضرار قبل وقوعها، والتعامل معهـا إذا مـا   

سبق اإلسالم اتمعات الغربيـة ومفكـري    وقعت وقد مت إيضاح ذلك فيما سبق، ولقد
السالمة يف الدعوة إىل السالمة الوقائية، وكانت نظرته إليها أعم وأمشل من النظرة املاديـة  
اليت دفعت هذه اتمعات إىل االهتمام بالسالمة، فنظرة اإلسالم للسالمة هي نظرة إنسانية 

العـامل،  . (أنينة واألمن والسالمة والراحةورمحة تتعدى املعىن املادي احملدود إىل معىن الطم
  ) . 8: هـ1403وآخرون، 

، سـنة  ألف وأربع مائة أكثر من وبذلك ميكن القول أن اإلسالم اهتم بالسالمة منذ
ومنذ أن أمر اهللا تعاىل حممداً صلى اهللا عليه وسلم بأن يصدع باحلق، ويدعو إىل شريعة اهللا 



  

  .اخلامتة 

  :اإلسالم السالمة الوقائية يف  – 2

لقد أعلى اإلسالم من شأن السالمة الوقائية، ودعا إىل األخذ مبتطلباا، وقد قامـت  
  :من ذلك  ρاألدلة الكثرية على ذلك من كتاب اهللا وسنة نبيه حممد 

  ].71:اآلية ،لنساءاسورة [ ] يا أَيها الَّذين آمنواْ خذُواْ حذْركُم [: قوله تعاىل

م اإلسالم بالسالمة الوقائية وعنايتها ا أنه اعترب السالمة أُمنيةً وغاية ومن وجوه اهتما
وعد اللَّه الَّذين آمنوا مـنكُم وعملُـوا الصـالحات     [: يف الدنيا واآلخرة، قال تعاىل

ملَيو هِملن قَبم ينالَّذ لَفختا اسضِ كَمي الْأَرم فهفَنلختسي   لَيالَّـذ مهيـند ملَه نكِّن
سـورة  [ ] يشرِكُونَ بِي شيئًا ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم من بعد خوفهِم أَمنا يعبدوننِي الَ

  ].55: اآلية، النور

فقد وعد اهللا املؤمن، إذا عبده وحـده باالسـتخالف يف األرض، ومتكـني الـدين     
ـ 1416الطريقـي،  . (ل عليه األمن والسالمة واالستقراروإظهاره، وأن حي  -17: هـ

18.(  

وقد تناولت السنة النبوية املطهرة السالمة يف مواضع على سبيل التخصيص ألمر مـا  
جتر الفتيلة فجاءت ا  فأخذتقد روي عن ابن عباس رضي اهللا عنه انه قال جاءت فارة ف

يت كان قاعدا عليها فأحرقت منـها مثـل   على اخلمرة ال ρفالقتها بني يدي رسول اهللا 
منتم فأطفئوا سرجكم فان الشيطان يدل مثل هذه على هـذا   إذا«موضع الدرهم فقال 

  ) .رواه أبو داود وصححه احلاكم. (»فتحرقكم 

جاءت كما ناقشت السنة املطهرة السالمة على سبيل اإلمجال يف مواضع أخرى فقد 
إىل اهللا داعياً بأن مينحه السالمة والعافية يف الدنيا  بدالع أن يلجأ ρتوجيهات النيب الكرمي 

  :واآلخرة ومن ذلك 

من النيب أن يعلمه شيئاً يسأل اهللا به قال له  ρفعندما طلب العباس بن عبداملطلب عم النيب 
ρ  :» علمين شيئاً أسأل اهللا بـه،  : فمكثت أياما مث جئت فقلت: ، قالسل اهللا العافية

رواه . (»اهللا العافيـة يف الـدنيا واآلخـرة    يا عم رسول اهللا سل يا عباس،: فقال يل



  

 ) .الترمذي

مفهوم السالمة الوقائية يف اإلسالم مفهوم واسع يشمل الفرد واجلماعـة يف   ولقد كان    
كل الشؤون وامليادين الدينية والدنيوية، واملادية واملعنوية والفكرية واالجتماعية والسياسية 

ها، ومل تكن نظرته حمدودة يف نطاق املفهوم الضيق للسالمة املتداول بني واالقتصادية وغري
أكثر الناس واملتمثل يف محاية األرواح واملمتلكات بل إن السالمة يف املفهـوم اإلسـالمي   
أمشل وأوسع من دائرة األرواح واملمتلكات، فهي تشمل باإلضافة إىل ااالت األخـرى  

ت اخلمس املتمثلة يف الدين والنفس والعقل والعرض واملـال  السابقة احملافظة على الضرورا
الطريقـي،  . (وهذه من أعظم مقاصد اإلسالم وأهدافه من وراء تشـريعاته وأحكامـه  

 ).19: هـ1416

منـذ  من اهتمامه بكرامة البشر عموماً، ف جزءا بالسالمة الوقائية اإلسالم وكان اهتمام    
يقوم ) املُحَتِسب(عن األسواق والصناعات يسمى  تأسيس الدولة اإلسالمية أوجد مسؤوالً

بتطبيق القوانني الشرعية فيها، وكان من ضمن اهتماماته العمل علـى سـالمة العمـال    
والسكان ااورين للصناعات ومرتادي األسواق ومتابعة أصول السـالمة فيهـا، وقـد    

ممارسة عملهم يف  منع الطباخني من: وضعت كتب احلسبة قواعد للتوقي من احلرائق منها
منتصف الليل ووقت السحر جتنباً لوقوع احلرائق، ومنع اخلبازين من العمل قبل الفجر، ملا 
يف ذلك من قلة االنتباه بسبب النعاس عند القيام من النوم، والطلب من احلدادين باختـاذ  

رة حاجز بني دكاكينهم وبني الشوارع حىت ال يتطاير الشرر إىل الطريق وما به مـن مـا  
يف ترتيب مواقـع احلـرف يف   يتدخل ودواب ومواد قابلة لالشتعال كما كان احملتسب 

السوق حسب نوع النشاط، فألزم أهل الصناعات اليت تستعمل مواقد النار لصهر املعادن 
قـاري،  . (أو غريها أن تكون مصانعهم يف غري منطقة القماشني لتاليف احلرائق وهكـذا 

 ) .85: هـ1416

األخذ بقواعد ومتطلبات السالمة عند تصميم يف احلسبان الدين اإلسالمي  ولقد وضع    
، يقول ابـن القـيم يف   قبل كل النظريات احلديثة  املباين، ومراعاة جوانب األخالق فيها
كانت من أحسن منـازل   «: ومساكن صحابته  ρكتابه زاد املعاد عن مسكن الرسول 

ن، ومتنع ولوج الدواب، وال خياف سقوطها لفرط املسافر تقي احلر والربد وتستر عن العيو



  

ثقلها، وال تعشش فيها اهلوام لسعتها، وال تؤثر عليها األهوية والرياح املؤذية الرتفاعهـا،  
وليست حتت األرض فتؤذي ساكنها، وال يف غاية االرتفاع عليها بل وسط، وتلك أعدل 

نها فينحصر، وال تفضل عنه بغري املساكن وأنفعها، وأقلها حراً وبرداً، وال تضيق عن ساك
فيها كنف تؤذي ساكنها برائحتها، بل  منفعة وال فائدة، فتأوي اهلوام يف خلوها، ومل يكن

ـ 1405، 4هــ، ط 751ابن القيم اجلوزية، ت . (»رائحتها من أطيب الروائح : هـ
238. (  

لسـعادة  إن هدف السالمة الوقائية يف اإلسالم بناء على كل ما سبق يتمثل يف حتقيق ا
الكاملة لإلنسان يف معاشه ومعاده، وهو هدف أعم وأمشل بكثري من أهـداف السـالمة   

  .الوقائية لدى مفكري السالمة يف كل أقطار الدنيا 

  

  :أنواع السالمة  / ثالثاً

  :للسالمة أنواع متعددة، بالنظر إىل عدة اعتبارات متباينة، تتمثل يف 

  :هي  من املنظور الشرعي أنواع السالمة – 1

سالمة الدين وذلك بتنقية العقيدة من الشوائب الشركية وااللتزام بالعيادات واألحكام  -أ
  .اليت شرعها اهللا وعلى النحو املقرر شرعاً 

سالمة النفس واملراد ا جنس النفس اإلنسانية احلية واليت جاءت الشريعة حلمايتـها   -ب
 .واحملافظة عليها من املهالك واألخطار 

 .مة العقل من كل األسباب اليت تؤدي إىل تعطيله عن أداء مهمته سال -ج

 .سالمة النسب والعرض من كل ما يلوثه  -د

  .سالمة املال من كل ما يتهدده  -هـ

 
 :، تتنوع السالمة إىل توقيت اإلجراء ومن حيث  – 2

 .الوقاية من املشكالت واألضرار قبل وقوعها  -أ

  .ار إذا وقعت التعامل مع املشكالت واألضر -ب



  

واحلذر من األضرار واحلوادث وحنوها قبل أن تقع وذلك باألخذ  احليطةأخذ : فاألول يعين
يف كيفية التعامل مع احملذور : باألسباب املشروعة التقاء حصول احملذور، وأما الثاين فهو 

 إذا حصل سواء أكان مرضا أم حادثا، أم كارثة كونية طبيعية، وذلك مبحاولة التخفيـف 
  ) .8-7: هـ1416الطريقي، . (من النتائج واآلثار النامجة عنها

 :ومن حيث اهلدف املراد محايته ، فهي نوعان مها  – 3 

 .سالمة اإلنسان من كل ما يتهدده أو حييط به من أخطار  -أ

 .سالمة البيئة بعدم إفسادها  -ب

  

  :أهداف السالمة الوقائية  / رابعاً

ائية يف الوقت احلاضر، بعد زيادة املخاطر واألخطار الـيت  ازدادت أمهية السالمة الوق
أضحت حتيط باإلنسان من كل جانب نظراً للتطور اهلائل الذي شهدته احلياة اإلنسـانية  
والذي جنم عن تعدد وسائل التقنية وزيادة املخترعات واملبتكرات احلديثة يف املؤسسـات  

  .واملصانع واملنازل 

وقائية يف أي جمتمع هو محاية األرواح واملمتلكـات مـن   واهلدف األمسى للسالمة ال
احلوادث واألخطار على اختالف مصادرها، ويتفرع من هذا اهلدف الرئيس األهـداف  

  :التالية

  :أهداف اجتماعية  –1

يعد الفرد هو النواة األوىل للمجتمع، وهو قائد املسرية االجتماعية وهدفها؛ لـذلك  
صى سبل احلماية والسالمة له يعد يف ذات الوقت حفـاظ  فحمايته من املخاطر وحتقيق أق

على كيان اتمع، ويعد االلتزام بالسالمة يف أي جمتمع مسةً حضاريةً هلذا اتمع، فحماية 
تعـود  ؛ فإن نسبةً كبريةً من احلـوادث  أخرىومن ناحية . الفرد إذن هي محاية للمجتمع

حلادث عاهة مستدمية أو وفاة، فإذا وقع ا عنقد ينجم  انه أسرة املصاب، إذ ىبالضرر عل
هذا احلادث بعائل األسرة ومصدر رزقها فإن األسرة تصبح بال عائل ، األمر الذي قـد  

التفكك األسري أو التصدع األسـري، وتشـرد   :  منهايترتب عليه مجلة من املشكالت 



  

يف البنـاء  أفرادها الذي قد يؤدي م إىل سلوك اجلرمية ، فإذا كانت األسرة هـي لبنـة   
، ويـؤدي إىل  قد يؤثر على اتمع سـلبا االجتماعي فال ريب أن أي خلل يف هذه اللبنة 

  .االجتماعية به  املشكالتانتشار 

  

  :أهداف صحية  – 2

مـن األمـراض والعاهـات     احلفاظ على اإلنسان سليماًً  دف السالمة الوقائية إىل
لسالمة الوقائية عامل هام يف منع احلوادث أو واإلصابات، إذ إن االلتزام والتقيد مبتطلبات ا

. تقليلها وبالتايل احلد من اإلصابات والعاهات واألمراض املهنيـة واخلسـائر يف األرواح  
  ) .4: هـ1407الدفاع املدين، (

  :أهداف اقتصادية  – 3

خسائر يف األرواح ختلف يف العادة احلوادث واألخطار اليت يتعرض هلا أفراد اتمع إن 
املمتلكات، أو فيهما معاً، وهذه اخلسائر يترتب عليها آثار اقتصادية كبرية، فباإلضافة إىل و

اخلسائر يف املمتلكات اليت تترتب على احلوادث واألخطار، هناك اخلسائر النامجـة عـن   
، تمع جزءاً من قوتـه اإلنتاجيـة  اإلصابات والعاهات وهذه اخلسائر تتمثل يف فقدان ا

الة على اتمع، كما تؤدي اخلسائر يف األرواح إىل أن يفقد اتمع شـرحية  وحتوهلا إىل ع
من قوته العاملة، وهكذا تؤدي احلوادث واألخطار واملخـاطر إىل آثـار    مدربة  أخرى

اقتصادية سلبية كبرية، والتقيد مبتطلبات السالمة الوقائية يؤدي إىل حتجيم هذه اخلسائر إىل 
المة الوقائية حلماية املمتلكات والقوة اإلنتاجيـة يف اتمـع   حد كبري، وهكذا دف الس

ــان    ــدر اإلمك ــبري ق ــد ك ــا إىل ح  ــيت تلحــق ــائر ال ــن اخلس ــل م والتقلي
  .)20ص.هـ1425،السيف(

  :أهداف إنسانية  – 4

دف السالمة إىل محاية اإلنسان من املخاطر احمليطة به واآلثار املترتبة عليهـا، مـن   
املديرية العامـة للـدفاع   (. ر إىل دواعٍ إنسانية يلزم مراعاا والتقيد امنطلق إنساين وبالنظ

  . ) 2: ت . املدين، د



  

  

  :مبادئ السالمة الوقائية  / خامساً

  :حىت حتقق السالمة الوقائية أهدافها ينبغي مراعاة املبادئ األساسية التالية 

ات أو خسائر ماديـة  إمكانية التنبؤ بوجود مصادر للخطر رمبا تؤدي إىل إصاب  - 1
أو بشرية وذلك بغية التحكم يف مصادر اخلطر، وحماولة إزالتها جتنباً لإلصابات 

  .واخلسائر 

  .التخطيط للسالمة من خالل التنظيم واملتابعة والرقابة على متطلباا   - 2

حيام تنظيم اهليكل اإلداري للعاملني على السـالمة ومسـؤوليام وصـال     - 3
بدور هام يف حتقيق السالمة الوقائية، وحىت تـؤدي العمليـة    سهماإلدارية ي

ري للعاملني على حنو صحيح، اإلدارية هذا الدور فإنه يلزم تنظيم اهليكل اإلدا
  .دقيق وواضح للصالحيات واملسؤوليات  بتوصيف

لالستفادة من ذلـك مسـتقبالً يف   . حتديد األخطار وحتليل مسببات احلوادث  - 4
: ت. املديرية العامة للدفاع املدين، د. (ب املعاجلة املناسبةوضع اخلطط وأسالي

2.(  

  :تعلم السالمة الوقائية  أساليب / سادساً

سبق التنويه إىل أمهية ترسيخ مفهوم السالمة كمبدأ أساسي مـن مبـادئ السـالمة    
ـ  أيت الوقائية، يقود إىل متثل متطلبات السالمة الوقائية، وترسيخ مفهوم السالمة الوقائية، ي

بالدرجة األوىل عن طريق تعلم السالمة الوقائية بطريقة تقود إىل ترسيخ مفهومها ومتثـل  
  :متطلباا، وتتمثل الطرق األولية لتعلم السالمة الوقائية يف 

ويقصد ا محاية اإلنسان من املخاطر احمليطة به، وتتحقق هذه احلماية : احلماية  - 1
  .ن متناول يده بإبعاد مسببات املخاطر واحلوادث ع

جيب أن يبدأ تعلم السالمة وإدراك مفهومها منذ الطفولة، : التربية والتدريب   - 2
  .حىت ميكن للفرد أن يعي اخلطر بنفسه ويتدرب على كيفية محاية نفسه منه

ويقصد به السلوك الذي حتكمه املعرفة املسبقة من خالل التربيـة أو  : النظام    - 3



  

  .الفهم الصحيح العاقل 

ويعين املشاركة باملعلومات واقتراح الطرق الالزمـة السـتخدامها؛   : التعليم   - 4
فراكب الدراجة العادي جيب أن يتقيد بأنظمة املرور، والطالب البد أن يعرف 
كيف حيافظ على نفسه من املخاطر، وهكذا يلزم تعليم السالمة تبعاً للمراحل 

. ناسب كـل مرحلـة عمريـة   العمرية املختلفة لإلنسان وعلى النحو الذي ي
  ) .55 – 53: هـ1413الثبييت، (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  اخلامس طلبامل
  :م املستشفيات من نواحي السالمة يتصم

  :)هـ1425الئحة شروط ومتطلبات السالمة يف املستشفيات(من ناحية املوقع  /أوالً 

وميـة ذات  يشترط بطبيعة احلال حصول املوقع على املوافقات من اجلهات احلك  -1
العالقة وهي وزارة الشئون البلدية والقروية، وزارة الصحة، باإلضافة إىل املديرية العامـة  

  .للدفاع املدين

يشترط أن يكون املوقع مبنأى عن األماكن اخلطرة ومصادر اإلزعاج كأمـاكن     -2
  .خل ا –ختزين املواد البترولية، الغازات، املواد الكيميائية، جماري السيول، الورش 

جيب االلتزام بشروط تواجد املرافق اخلطرة ومصادر اإلزعاج املوضح باجلـدول    -3
)2.(  

  )2(جدول رقم 
  األماآن الخطرة ومصادر اإلزعاج وشروط وجودها بالمستشفيات

  
المسافة من داخل   األماآن الخطرة  العدد

  المستشفى
المسافة خارج 

  المستشفى
مضخات + مولدات   1

المياه التي تدار 
  بالديزل

توضع في غرف مستقلة 
  ومفصولة عن المبنى

-  

خزانات غاز الوقود   2
والغازات األخرى 
  القابلة لالشتعال

يوضع في غرف مستقلة مع 
وجود نظام مقاومة حريق خاص 

  بها

منع وجودها بجوار 
  المستشفيات

المواد الكيميائية القابلة   3
  لالشتعال

  مترًا 300  -

المستودعات الرئيسية   4
  ت الحرآةذا

  مترًا 200  -

الورش الخاصة   5
بصيانة السيارات 

والمعدات واألعمال 
  الحرفية

متر عن المبنى الرئيسي  20
وغرف التنويم في مبنى مستقل 
  ويفضل وجود عزل صوتي

يمنع وجودها بجوار 
  المستشفيات

توضع داخل غرف في البدروم   الغاليات الحرارية  6
ومعزولة صوتيًا مع وجود نظام 

  اومة حريق خاص بهامق

 -----------  

  ------------ توضع على قواعد خاصة تمنع معدات التكييف   7



  

وصول االهتزازات وانتقالها   )الشليرات(
وتوضع في مبنى الخدمات التابع 

  للمستشفى

  

يتوجب توفري املداخل والطرق املناسبة واليت تسمح آلليات وفرق الدفاع املـدين   -4
حاالت الطوارئ والتمركز حول املبىن لتسهيل عمليـات اإلخـالء   بالدخول بسهولة يف 

  .اخلارجي

يشترط تزويد الدفاع املدين بصور من خمططات البناء موضـحاً فيهـا احلـدود     -5
  ).الئحة املستشفيات(ووسائل اإلطفاء واإلنذار وتسهيالت اإلخالء قبل الشروع يف املبىن 

ستعمال آخر أن يفصـل  ال صصخم حال كون املستشفى ضمن مبىن يفيشترط  -6
وب قطاع حريق مستقل تتوفر له سـبل هـر   ينهما بشكل كامل حبيث يصبح كل جزءب

  ) .الئحة جملس التعاون(مستقلة 

  

  :مواد اإلنشاء  /ثانياً 

مواد غـري قابلـة    يشترط عند تشييد املستشفى أن تكون مجيع املواد املستخدمة من -1
ويـدخل يف ذلـك   ) ت السالمة يف املستشـفيات شروط ومتطلبا الئحةوفق (لالشتعال 
  .واألرضيات والفواصل واألسقف املستعارة  واألسقف اجلدران 

  .كما يشترط أن تكون املواد املستخدمة ال تطلق غازات ضارة عند تعرضها للحرارة -2

كما يشترط أن ال تقل التكسية اخلارجية للجدران اخلارجية واألسقف وطرق هروب  -3
وهي املواد غري القابلة لالحتراق طبقـاً للمواصـفات   ) أ ( ى عن الدرجة وغرف املرض

  ) .1182(القياسية الدولية رقم 

، )ب(بتكسية باقي احلوائط واألسقف فيجب أن ال تقل عـن الدرجـة    أما ما يتعلق
وهي املواد املنخفضة القابلة لالشتعال طبقاً ملواصفات اجلمعية األمريكية الختيار املواد رقم 

)84. (  

  



  

  :قطاعات احلريق / ثالثاً 

يهدف من قطاعات احلريق إبطاء انتشار احلريق يف املبىن وحماولة كسب الوقت حلني 
ميكن إخالء املوجودين إليها متهيداً إلخالءهـم   ةوإجياد أماكن آمن ئوصول فرق الطوار

  .م املبىنخارج املبىن إذا تطلب الوضع، وجيب أن تراعى االعتبارات التالية عند تصمي

يف كل دور حىت وإن كانت املسـاحة ال  جيب أن يتم توفري قطاعي حريق على األقل  -1
  .رض توفري موقع آمن يتم إخالء املوجودين إليه تتطلب ذلك وذلك لغ

 .شخصاً يعترب قطاع حريق ثانوي مستقل 50كل موقع يزيد عدد املوجودين فيه عن  -2

جلراحة أو قسم التقـومي أو قسـم العـالج    كل قسم من أقسام املستشفى كقسم ا -3
 .الفيزيائي يعترب قطاع حريق مستقل 

تعترب مناطق األخطار الصناعية مثل الغرف امليكانيكية وغرف الكهربـاء قطاعـات    -4
 .حريق مستقلة 

 .متر حسب الئحة املستشفيات) 40(يد ضلع أي قطاع حريق عن جيب أن ال يز -5

لمبىن جبدران ال تقل مقاومتها عند ساعة واحدة، وال تقل سية لتحات الرأفيتم عزل ال -6
 .دقيقة  45مقاومة األبواب عليها عن 

عد وأي فتحات أخـرى جبـدران   ااملصو كما جيب فصل الفراغات الرأسية كاملناور -7
 .وأبواب عازلة بنفس املستوى 

رت يف حالة وجود فراغ أوسط فيستثىن من وضع اجلدران واألبواب يف حـال تـوف   -8
 :الشروط التالية 

  .م  6ال تقل أبعاد هذا الفراغ عن  -أ

توفري نظام رش آيل أو نظام ملنع انتشار احلريق والدخان أيضاً معتمد مـن الـدفاع    -ب
  املدين

 ) .134ص،م2003 ،الئحة جملس التعاون( .توفري وية علوية معتمدة  -ج

  



  

  

 
  :وسائل النجاة /  رابعاً

  :ما يلي ويشترط يف وسائل النجاة 

  .تعدى فترة إخالء املبىن ثالثة دقائق يف حاالت الطوارئ أن ال ت -1

أن ال يقل عدد املخارج عن خمرجني يف كل طابق ويراعى التباعد بني املخارج  -2
كما يراعى التقيد بعـرض  قدر اإلمكان لضمان حتقيق االستفادة األكرب منها 
 )3(ل املخرج  وفق الكثافة البشرية يف املوقع انظر اجلدو

  
  )3(جدول 

  آيفية تحديد عدد المخارج
عدد   عدد األشخاص

  المخارج
العرض الصافي األدنى 

  للمخرج
  سم105  2  شخص) 200(عدد أقصاه 
  سم122  2  شخص) 300(عدد أقصاه 
  سم152  2  شخص) 500(عدد أقصاه 
  سم152  3  شخص) 750(عدد أقصاه 
  سم152  4  شخص) 1000(عدد أقصاه 

 
خارج وأن تكون األبواب من مادة عازلـة وال  أن يكون اجتاه فتح األبواب لل -3

 .تقل مقاومتها عن ساعة واحدة 

كما جيب احلذر . ستائرمينع تغطية أبواب الطوارئ بأي نوع من الديكور أو ال -4
سة من اخلارج مبادة عاكسـة كاملرايـا أو املعـدن    أن تكون األبواب ملب من

املصقول العاكس لئال يسبب ذلك االضطراب أو اخلطـأ يف حتديـد اجتـاه    
 .املخرج

جيب أن تؤدي طرق اهلروب إىل أماكن آمنة ذات هواء نقي خارج املبىن مـع   -5
ميع املخلني ليتم حصـرهم وتقـدمي   مراعاة وجوب توفري مساحة مؤقتة لتج



  

 .املساعدة الالزمة هلم 

بالنسبة للمسافة اليت يقطعها الشخص من مكانه إىل خمرج الطوارئ أو الدرج  -6
 . )4(حسب اجلدول رقم فهي حتدد 

يتوىل فريق السالمة يف املبىن وضع عالمات على النوافذ والشرفات اليت يتطلب  -7
ـ لياا مقابلها وعلى شوارع تين بآالدفاع املد فرق األمر متركز ـ ح مس ذلك ب

 .إلخالء األشخاص احملصورين والذي يتعذر خروجهم عن طريق آخر يف املبىن

جيب أن تكون خمارج كافة غرف التنومي وخمارج األقسام قابلة ملرور النقاالت  -8
وجيب أن ال يقل عرض املمرات الرئيسية . والكراسي املتحركة واألسرة املتنقلة

 .سم ) 240( بأي حال عن

جيب أن يطبق البند السابق على طرق النجاة واملخارج حىت ميكـن إخـالء    -9
 .املرضى واملقعدين يف حاالت الطوارئ 

 الطوارئ من الدخان واحلرارة وتزود بـاحلواجز  جيب أن حتمى ممرات وسالمل -10
 . "الدرابزين"الالزمة 

ون أبواا تفتح جيب أن تزود املمرات الغري نافذة بعالمات تدل على ذلك وتك -11
 .ومينع إقامة غرف املرضى يف تلك املمرات . للداخل

ئ إال مبعرفـة الـدفاع   مينع استخدام السالمل الكهربائية واملصاعد أثناء الطوار -12
 .عترب من مسالك النجاة املدين وال ت

رج وطرق النجاة واملمرات والردهات والسالمل املوصلة إليهـا  ايتم تزويد املخ -13
ية وأسهم مضيئة باستمرار تشري إليها بوضوح ودقة حبيث ميكن بالفتات إرشاد

 .جلميع الرتالء واملترددين على املوقع رؤيتها من أي مكان 

عدم إشغال املمرات بأي مواد أو مفروشات تعيق احلركـة أو الوصـول إىل    -14
 .أجهزة مكافحة احلريق 

ددة وهي دور وحم مينع استخدام األقفال ألبواب الطوارئ ما عدا حاالت معينة -15
يات أو املساجني أو املوقوفني داخل املستشـف  اعقليني لمختلالرعاية الصحية ل



  

سمح بنقل من هـم يف  بشكل ي على مدار الساعة بشرط تكثيف احلراسات
 .يف احلاالت الطارئةاملبىن إىل أماكن آمنة 

جيب محاية غرف العناية املركزة وغرف العمليات بشكل خاص حبيث تصمم  -16
الطـوارئ  ج وسالمل طوارئ خاصة هلا إن مل تكن قريبة من خمـارج  هلا خمار

  .املوجودة يف املبىن

 
  )4(جدول 

  حساب مسافة االنتقال والمسافة المباشرة في المستشفيات
المسافة   الموقع

  باألمتار
  الحاالت والمالحظات  الطابق

المسافة المباشرة داخل 
  غرف أو أجنحة النوم

  --  األرضي  15

قال من باب مسافة االنت
غرف أو أجنحة النوم 
إلى المخرج أو الدرج 

  المحمي

لوجود أآثر من مخرج  أي طابق  20
واحد ولوجود الممرات 

  الداخلية

  في حالة النهاية المغلقة أي طابق  7.5  النهاية المغلقة
  -  -  10  القبو

  

  :مواقع التجمع  / خامساً

ءهم إليها لغرض تقدمي املسـاعدة  وهي املواقع اليت يتم جتميع األشخاص الذين مت إخال
  :هلم وحصرهم وهي على نوعني 

خيـرج عـن    ملمناطق جتمع داخلية وهي تستخدم يف حالة كون احلـادث   )1
السيطرة وتكون يف الردهات الكبرية؛ ويشترط أن تكون متصلة مبخـرجني  

  .مباشرين على األقل يؤديان إىل اخلارج مباشرة 

ال استفحل احلـادث ال مسـح اهللا،   مناطق جتمع خارجية، وتستخدم يف ح )2
ويشترط أن تكون ذات وية جيدة وموفر ا وسائل األمن والسالمة، كمـا  



  

 .جيب أن يكون وصول سيارات وفرق اخلدمات إليها ميسراً 

 
  التهوية  / سادساً

  : تنقسم التهوية إىل نوعني 

ع لضمان سريان وتقوم على فكرة عمل أكثر من فتحة يف املوق: التهوية الطبيعية  -1
 .يف حالة وجود حريق ال مسح اهللا هيكفل جتدد بشكلتيار اهلواء 

وتقوم على فكرة سحب اهلواء عن طريق فتحات علوية أو : التهوية امليكانيكية  -2
فتحات موزعة يف املبىن وموصلة إىل أجهزة خاصة تقوم بسـحب اهلـواء يف حالـة    

حات الطبيعيـة املوجـودة يف املـبىن    حدوث حريق ويتم جتديد اهلواء عن طريق الفت
وختضع عملية التهوية ملقاييس وضوابط هندسية خاصة لقياس حجم املـبىن ومـن مث   

  .مرات يف الساعة  10 -6حتديد قوة وحدات السحب ليتم حتديد اهلواء ما بني 

  

  :املرافق ذات األخطار اخلاصة وامللحقة باملستشفى تصميم املواصفات اخلاصة ب/  سابعاً

جيب أن تشكل قطاع حريق مستقل، وأن يكون للقسـم مـدخل   :  األشعة غرف -1
  .عن باقي أقسام املستشفى معزوالً و منعزالً مستقل ويكون 

وإذا كان من ضمن وحدات القسم وحدة للطب النووي فيلزم أن يكون موقعها يف القبو 
 ) .266 ص،هـ1410رستاين، ح(من اإلشعاعات العميقة املؤثرة  حلماية اآلخرين

وسائل السـالمة مـن    قطاع حريق مستقل ويوفر به تشكلن جيب أ :قسم املغاسل -2
 .يف القبو ) راتالبويل(أن تكون املراجل البخارية إنذار وإطفاء وجيب 

وتشمل مستودعات الغازات الطبية ومستودعات املـواد الكيميائيـة    :املستودعات -3
أن تكون خارج املـبىن يف مواقـع معزولـة     وجيب. ومستودعات املواد القابلة لالشتعال

 .ومزودة بأنظمة السالمة وفق نوع املادة املخزنة 

يف القبو، كما يفضـل   قطاع حريق مستقل ومينع وضعه  شكل، وجيب أن ياملطبخ -4
م املواقد اليت تعمل بالغاز وجـب تزويـدها   ااستخدام املواقد الكهربائية ويف حال استخد



  

 .ا من أجهزة إنذار وغلق يف حال التسرب وأجهزة إطفاء  ةصبوسائل السالمة اخلا

جيب أن تشكل قطاع حريق مستقل وال تزيد فترة إخالء املخترب  : املختربات الطبية -5
عن دقيقتني فقط ويراعى قدر اإلمكان التقليل من خطورته بالتقليل من استخدام املـواد  

 .املشكلة للخطورة 

أن تكون خارج املبىن ويتم عمل متديدات منـها إىل   جيب : غرف الغازات الطبية -6
 .مع توفري التهوية املناسبة هلا غرف املبىن 

يراعى عند تشييد املستشفى التقيد مبواصفات هيئة :  املصادر والتمديدات الكهربائية -7
املواصفات الطبية السعودية، والعمل على استخدام األقطار املناسبة لكل قسـم ومراعـاة   

 .عض األقسام لطاقة كهربائية عالية لوجود أجهزة كثرية حاجة ب

لدائمة عن طريق وجيب أن متنع التوصيالت الكهربائية املؤقتة ويستعاض عنها بالتمديدات ا
عى عمل التأريض لألجهزة الكهربائية وتكون مجيع املواد املستخدمة فريق خمتص، كما يرا

 .قياسية 

مـن حاجـة املستشـفى    % 30ي ما اليقل عن وجيب أن يغط:  املولد االحتياطي -8
  .من خارج املبىن مع توفري متطلبات السالمة املناسبة له  ويوضع يف مكان آ

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  السادس طلبامل

  :شفيات مصادر اخلطر يف املست
جتعل اخلطورة فيه ذات أبعاد عدة، منها ما هو متعلق  خاصةتميز املستشفى بسمات ي

متعلق باملرافق اليت يتكون املبىن منها واليت يشكل كل مرفـق  بنوعية قاطنيه ومنها ما هو 
كل مرفق لآلخـر وسـوف    يفمنها خطورة خاصة تستدعي معاجلتها بشكل قد خيتلف 

  .يستعرض الباحث تلك األخطار بشيء من التفصيل

  :طبيعة مستخدمي املبىن  /  أوالً

ة معاملة خاصة نسـبياً نظـراً   تعامل اللوائح املتعلقة بالسالمة باختالفها املباين السكني
لتميزها بتواجد األشخاص على مدار الساعة وخلودهم للنوم يف ساعات متعـددة أثنـاء   
النوم، وتزيد اللوائح من اهتمامها باملرافق السكنية إذا كانت مؤقتة كالفنـادق والشـقق   

  .فيها  هل الساكن ملخارجها ومداخلها وطرق اهلروباملفروشة بسبب ج

ضـم  تزيد عنها أيضاً كون املستشفيات تشفيات بني امليزتني السابقتني ووجتمع املست
مـن املرضـى    أخرى  أعداداً كما تضم الكادر الوظيفي والفين بأعداد تستحق االهتمام

عـدد  للعيادات اخلارجية والزوار، لذا فقد يصل  ضافة إىل مرافقيهم ناهيك عن املراجعنيإ
تبقـى  و، األعداد  حيث منخانة األلوف هذا إىل شاغلي مستشفى معني يف وقت واحد 

امليزة األهم يف هذا اال هي طبيعة مستخدمي املستشفى، وهنا أحتدث عن فئة املرضـى  
  :املنومني الذي يتميزون غالباً بعدة ميزات منها 

جهلهم للمبىن وسبل النجاة وخمارج الطوارئ حيث قد يتسبب ذلك للـبعض   -1
يالزم احلوادث إىل سلوك االجتـاه اخلـاطئ إىل   ما ومع االرتباك الذي دائماً 

مع الظروف املصاحبة كالـدخان   اجلهلمنطقة ذات اية مغلقة بل قد يدفع 
  .بالتوجه ملنطقة اخلطر 

قد يتسبب الدخان وإن كان بكمية غري قاتلـة  ف بشكل عامحالتهم الصحية  -2
 .بالضرر اجلسيم على مرضى من فئات معينة كمرضى الصدر والربو 

مرضى النقاهـة   ثلقد متنع حاالت بعض املرضى من أن ينجو بأنفسهم م كما



  

، وما قد يسبب ذلك هلم  األعضاء السفليةوما بعد جراحات األعضاء وخاصة 
 .من اختاذ قرارات خاطئة حتت ضغط احلريق والدخان 

وهم الذين ال حول هلم . هم يف حالة حرجة املرضى الغائبون عن الوعي أو من -3
ـ األنظمة و شددوت. وال قوة ات حلمايتـهم  القوانني على اختاذ كافة االحتياط

وما خيالط ذلك من صعوبة خاصة إذا كان هـؤالء  . واحملافظة على أرواحهم
املرضى مرتبطني بأجهزة العناية اخلاصة كأجهزة التـنفس وأجهـزة التغذيـة    

 .واحملاليل الطبية وأجهزة تنظيم عمل القلب 

ويف حقيقة األمـر أنـه    والعصابيةراض العقلية واألم ةمرضى األمراض النفسي -4
ه الفئة قد تكون مصـدر  باإلضافة إىل كافة املسببات املوضحة أعاله فإن هذ

يف إشعال احلريق أو التسبب حبوادث أخرى بدون شعور، األمـر   اخلطر ذاته
الذي يوجب أخذ احليطة واختاذ كافة اإلجراءات الوقائية ملنع حـدوث هـذا   

ة كوم فئة تستحق االهتمام كما أشرنا يف النقـاط السـابقة   األمر مع مراعا
وهذا أمر يزيد من صعوبة املهمة عندما يتوجب وجوب سرعة جندم وتوفري 

منية بالتقليل من املخـارج الـيت   املخارج هلم حباالت الطوارئ مع احلماية األ
 .يف األوقات الطبيعية  ميكنهم استخدامها

 
  :ى وأخطارها املتوقعة مرافق املستشف /  ثانياً 

بشكل واضح منها ما هو متعلق  افقه ومجعه بني أنواع خمتلفة يتميز املستشفى بتعدد مر
ولعل . باملبىن نفسه ومنها ما يتعلق باخلدمات اليت يضمها املستشفى وال يستغىن عنها عادة

  :من أهم تلك املصادر ما يلي

فمثالً . إلمكانيات املتاحةواالتخصص ختتلف املستشفيات حسب :  الطوابق املتعددة  -1
جند بعضها متيل إىل املباين ذات الطوابق املتعددة ويف البعض اآلخر يتكون من دور واحـد  

  ) .42، ص1998املقري، . (أو دورين

بشكل  »ذات الطوابق املتعددة«وتعامل اللوائح املتعلقة بالسالمة هذا النوع من املباين 
لكون . سالمة من خمارج وسالمل هروب وأنظمة إطفاءات خاصة للاشتراط خاص بوضع



  

ومـن جهـة   . املباين ذات الطابق أو الطابقني يف تلك احلالة من  اإلخالء أصعب بكثري 
وهي توجه احلرارة إىل مسـافات غـري    حلملاحلريق يف خاصية ا أخرى نظراً ملا يتميز به

لـف مـن   ل مع الدخان املتخعلى كما هو احلامتصلة بشكل مباشر وميلها لالجتاه إىل األ
حجم الكوارث اليت تنقلها القنوات الفضائية يف حوادث املباين وكما شاهدنا مجيعاً احلريق 

بق العليا هرباً ذات الطوابق املتعددة وما يشاهد من إقدام البعض على رمي نفسه من الطوا
مـا حصـل يف   على رأس تلك احلوادث  ويأيتيائسة للنجاة،  من حرارة احلريق يف حماولة

الواليات املتحدة يف حادث اصطدام الطائرتني يف برج التجارة العاملي وحجم الضحايا اليت 
أن  املمكـن  خلفها احلادث بالرغم من وجود فترة بني االصطدام وايار املباين كان مـن 

  .تساهم بالتقليل من عدد الضحايا 

يت مت عرضها حـول مسـات   وتزيد خطورة هذه املباين بدهياً بالنظر إىل اخلصائص ال
  .قاطين املبىن 

  :أقسام األشعة والطب النووي  -2

يف ظل التقدم العلمي املضطرد أصبحت احلاجة ملحة الستخدام التقنية يف جماالت عدة 
فعلى الرغم مما حييط باستخدام األشعة من خماطر على "على الرغم مما تكتنفه من خطورة 
ال أحسن استخدامها فإن املنافع احملققة منها تزداد من صحة اإلنسان وسالمته إال أنه يف ح

  ) .253، صهـ1410حرستاين، ( "عن املخاطر النامجة عنها

عترب وهو زيادة حجم شعة للطب النووي من وجه واحد ملضرر من األوينظر اجلميع ل
مـا   ولعـل  .األشعة اليت ميتصها جسم الشخص ويظهر ذلك لدى العاملني يف هذا احلقل

يف حـال   –ال مسـح اهللا   –ماذا سيحصل  الوجه اآلخر وهو يف هذه الدراسة هويهمنا 
حدوث حريق يف قسم األشعة أو أحد األقسام اليت تستخدم هذه التقنية، وينسحب ذلك 

  .معهاالتعامل  إذا ما أمهل. على املخلفات اخلاصة بذلك

ـ قد تكون كار يف احلقيقة إن النتائج اليت من املمكن أن خيلفها مثل هذا احلادث ة ال ثي
بل ميكن أن يتعـدى أثرهـا حـدود    . القسم أو املستشفى حىت يقتصر أثرها على مبىن

تلويث األشخاص واملرافق بشكل كبري واملستشفى إىل تلويث املدينة أو أجزاء كبرية منها، 
ولعل من اشهر احلوادث العاملية ما حصـل يف  .قد يكلف كثرياً إلزالة آثار ذلك التلويث 



  

شهورة ، عندما قام عدد من األشخاص يتاجرون باملعـادن  املأسوية املادثة ازيل يف احلالرب
يف مبىن معهد طيب عالجي قدمي بعـد   االقدمية بالعبث جبهاز إشعاعي قدمي وجدوه متروك

للمرتل يف سـيارة   أخذهانتقاهلم للمبىن اجلديد، حيث أخد أحد األشخاص ذلك اجلهاز و
أيام كخردة ملصنع صهر احلديد إلعادة صهره وتصنيعه مما سبب  مفتوحة مت باعه بعد عدة

شخص ملصدر تلك األشعة أدت إىل وفيات عدد منهم وإصابة اآلخرين  249يف تعرض 
  ).www.libyanmedicalwaste.com (  بأمراض سرطانية مزمنة وحاالت عقم

  :لألقسام الكيميائية املختربات  -3

التأثري على العينني واجلهاز التنفسـي   لنامجة عن تلك األقسام ما بنيتتعدد األخطار ا
تلـك   باجللد والتسمم واحلريق وحىت االنفجار حيث تدخل ضمن استخدامات واإلضرار

  .املختربات موادا خمتلفة يهمنا منها يف هذه الدراسة

  :مثل املتفجرة املواد–أ 

ثـريات يف حـال   أكاسيد اإلثريات، وهي مادة تنتج من مادة أكاسيد األفوق  – *
  .لهواء والضوء وتبخريها إىل الوضع اجلاف تعرضها ل

  .حامض بريكلوريك  – *

ي نيتـرو  منها على أكثر من جمموعة من ثنائ مركبات النيترو، وخاصة ما حيتوي – *
  ) .TNT(برتين، وثالثي النيتروتولني 

ب مثل غـاز االسـتيلني واألريـدات وأمـالح     حلساسة للصدمة أو اللهاملواد ا – *    
  .الديازويتوم

  :املواد سريعة االشتعال  –ب 

حتوي املختربات مواداً تتراوح شدة وسرعة اشتعاهلا من مادة ألخرى يف ظروف معينة 
  :مثل

  .الكحوالت  -*

 .برتين  ومادة الكلور -*

 .ون تياألس -*



  

 )145 -142هـ، ص ص1424قايلة واجلبارين، الع( .البرييدين  -*     

  :أقسام املغاسل  -4

ذا القسـم يف  يندر أن خيلو أي مستشفى من مغسلة خاصة وذلك للحاجة املستمرة هل
  .اجلهاز الطيب واملالءات الطبية بشكل يومي غسيل مالبس املرضى و

  :املغاسل يف ثالثة أمور متيزها عن باقي األقسام وهي تكمن اخلطورة يف

يف حـال   واليت من املمكن أن تتحول) البويلر( ل البخاريةتب عن املراجاخلطر املتر-أ
  .  قنبلة موقوتةإمهال صيانتها أو استخدامها بشكل خاطئ إىل

من مالءات ومالبس قد تكون سـريعة  : وجود كم من املواد القابلة لالشتعال  -ب
 .االشتعال 

ـ   شفياتيف بعض املست ارتباط مجيع األقسام_ ج    رض مع املغسلة بقنوات هابطـة لغ
قاعدة مهمة وهي  األمر الذي قد خيرق. تسهيل نقل املالبس املراد غسلها إىل املغسلة

تقسيم املستشفى إىل عدة قطاعات حريق وتكون تلك القنوات عامل مساعد لنقـل  
 . حلملاحلرارة  با واألدخنة 

  :املستودعات  -5

كثافة املواد املخزنة فيـه وتزيـد   نوعية و بسبب يعترب املستودع حبد ذاته مصدر خطر
اخلطورة إذا كان املستودع داخل مبىن املستشفى وهو ما يعد خمالفاً ألنظمة السالمة إذا مل 

  .يكن خارج املبىن الرئيسي 

باستخدام إدارات املستشفيات ملسـتودعات صـغرية    نصطدم فإنناه ويف الواقع إال أن
  .واملالبس واملنظفات حبجة احلاجة املاسة هلا داخل املبىن  لالستخدام اليومي من األدوية

  :املطابخ  -6

حبيث يناط ذا القسم جتهيز الوجبـات  . يعترب املطبخ جزء ال يتجزأ من أي مستشفى
  .الغذائية اليومية للمرضى واملناوبني 

ئية ويف طبيعة احلال فإن خطورة املطبخ تقل بشكل كبري إذا استخدمت املواقد الكهربا
  .بشكل سليم 



  

أما يف حال كانت املواقد تعمل على غاز الربوبان فإن اخلطر يظل قائماً وبشكل يهدد 
سالمة املبىن ومن فيه للخطر إذا مل يتم اختاذ كافة االحتياطات الوقائية الالزمة ملنع وقـوع  

  .تسرب للغاز 

  :الطبية  غازاتأقسام ال -7

ملستشفيات ما بني ما يستخدم منها ضـمن  الغازات الطبية يف ا وتتعدد استخدامات
أجهزة التنفس وما يستخدم ألغراض التخدير الطيب وما يستخدم للتربيد ويظهر اخلطر يف 
هذا اال على أشكال خمتلفة فهناك الغازات السامة والغازات سريعة االشتعال ومن تلك 

  ):145 -142هـ، ص ص1424العقايلة واجلبارين، (الغازات املستخدمة حسب 

االشـتعال وسـام   وهو غـاز سـريع   ) Ethylchloride(األثيل  دكلوري  - أ
  .ستخدم للتربيد وكمخدر موضعي وي

وهو غاز قابل لالنفجار يف حال اختلط ) Nitrous oxide( زأكسيد النيترو  -  ب
مع املشتقات البترولية ويستخدم كمخدر طيب ويف تشغيل أجهزة التحليـل  

 .الطيفي

غاز سريع االشتعال وميكن أن ينفجـر  ) Ethylene oxide(أكسيد االيثلني   -  ج
  .يف حال تسربه ويستخدم يف تعقيم املستلزمات الطبية 

  :املصاعد الكهربائية  -8

وتكمن اخلطورة يف وقت احلريق يف أمرين أحدمها ما ميكن أن تتسبب به من خسائر 
وفاة ركاب بشرية يف حال استخدمت وفصل التيار الكهربائي أثناء احلريق مما يتسبب يف 

  .املصعد يف هذا الوقت جراء الدخان 

بالشكل الصحيح بنقل احلريق ب فتحات املصاعد يف حال مل تنشأ كما ميكن أن تتسب
  .بني قطاعات احلريق يف املستشفى 

  :املصادر الكهربائية وديدات ألجهزة والتما -9

 املسبباتن بني حلوادث احلريق املرتبة األوىل ممسبب حتتل االلتماسات الكهربائية ك
وكذلك حسب حوادث احلريق األخرى سواًء على مستوى مجيع أنواع حوادث احلريق، 



  

 املديرية العامة للدفاع املدينب إدارة التحقيق يف املستشفيات حسب اإلحصائية الصادرة من
  .) 5( اجلدول رقم  رانظ

  * ) 5( جدول رقم.
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  سابعال طلبامل



  

  معدات اإلطفاء واإلنذار وضوابط استخدامها يف املستشفيات
  : دات اإلطفاءمع/  أوالً

  :تضم معدات اإلطفاء عدة أنواع سيتم التطرق إليها بشيء من التفصيل وهي 
  .ات اليدويةاملطفئ* 
 .معدات اإلطفاء الثابتة* 
  .أنظمة ومعدات مكافحة احلريق الثابتة التلقائية* 
  :اليدوية ات املطفئ -1
ـ و ن معـدات احلريـق   هي وسيلة يدوية خفيفة إلطفاء احلريق يف أوىل مراحله وتعترب م

  . لإلسعاف األويل
تقســم  : )7/1/1/1-2 ،م2003،الئحة جملـس التعـاون  ( ات حسباملطفئأنواع 
  :إىل عدة أنواع  اليدوية إىل أنواع بناء على نوع مادة اإلطفاءات املطفئ
  :وهي اليت تعطي املاء كمادة إلطفاء احلريق وتقسم إىل نوعني: املاء اتمطفئ -أ

وهي اسطوانة مليئة باملـاء بالضـغط   : ثاين أكسيد الكربون غط غازاملاء بضات مطفئ* 
مضغوطة بغاز ثاين أكسيد الكربـون  ) خرطوش(العادي مركب بداخلها اسطوانة صغرية 

ويف حالة تشغيلها يثقب رأس اخلرطوش ليطلق الغاز املضغوط دافعاً املاء بقوة من خـالل  
  .فوهة أو خرطوم القذف

ثلثاها باملاء والباقي  وهي اسطوانة ميأل: اهلواء أو النتروجني بضغطاملاء احملفوظة ات مطفئ*
باهلواء العادي أو غاز النيتروجني بالضغط املطلوب وعند التشغيل يفتح الصمام وخيرج املاء 

  .مندفعاً بقوة بفعل الضغط احملبوس
  :ات املاءاستخدامات مطفئ -

 .لتمتع املاء خباصية التربيد " أ"ات يف حرائق الفئة يستخدم هذا النوع من املطفئ   
  :الرغوةات مطفئ -ب
  :وهي اليت تعطي السائل الرغوي كمادة إلطفاء احلريق وهي على نوعني     

نتج الرغوة بواسطة التفاعل الكيمـاوي  توهي النوع الذي : الرغوة الكيماويةات مطفئ* 
  .ودفع الرغوة بواسطة الضغط الناتج عن التفاعل



  

لط سائل مـواد  خبوهي النوع الذي ينتج الرغوة ميكانيكياً : امليكانيكية الرغوةات مطفئ* 
الرغوة باملاء واهلواء والدفع بواسطة غاز ثاين أكسيد الكربون املضغوط داخل اسـطوانة  

  .)خرطوش(صغرية 
  :ات الرغوةاستخدامات مطفئ -

وية مبنـع وصـول   يستخدم هذا النوع يف حرائق املواد البترولية حبيث تقوم املادة الرغ   
  .األكسجني إىل سطح املادة املشتعلة مما يؤدي إىل توقف االشتعال

  :غاز ثاين أكسيد الكربونات مطفئ -ج
اليت تعطي غاز ثاين أكسيد الكربون كمادة لإلطفاء وهي من حيـث   اتاملطفئوهي     

 ئلعلى شكل سااملبدأ نوع واحد باختالف يف األحجام فقط، وحيفظ الغاز حتت الضغط 
  .وينطلق عند التشغيل بفتح صمام التحكم يف رأس االسطوانة

  ات ثاين أكسيد الكربوناستخدامات مطفئ -
، وهي حوادث املواد البترولية وخاصة املنسـكبة  " ب"تستخدم يف حرائق اموعتني    
  .وهي احلرائق الكهربائية"ج"و
  : املسحوق اجلاف اتمطفئ -د

سحوق الكيماوي اجلاف كمادة إلطفاء احلريق وهي على اليت تعطي امل اتاملطفئوهي    
  :نوعني من حيث طريقة التشغيل

دفع املسحوق بضغط غاز ثاين أكسيد الكربون تتعمل بضغط الغاز، وهي نوع  اتمطفئ* 
  .".خرطوش"يف اسطوانة صغرية حتت الضغط  احملفوظ

لنيتـروجني يف  دفع املسحوق بضغط غاز اتتعمل بالضغط احملفوظ وهي نوع ات مطفئ* 
  :على أنواع أمهها يلمسحوق فهل ةالكيميائي بوالتراكي ،االسطوانة مع املسحوق

  .مادة بيكربونات الصوديومتراكيبه املسحوق الذي يغلب على  - 
  .كيبه مادة بيكربونات البوتاسيومااملسحوق الذي يغلب على تر - 
  .املسـحوق املتعدد األغراض - 
ـ  ـيق خمصصهناك أنواع من املسـاح -  ـ  قـة لنوع معني مـن حرائ وال ادن،ـاملع

  .تسـتعمل إال يف احلاالت اخلاصة



  

  :"البودرة"ات املسحوق اجلافات مطفئاستخدام
ويسمى هذا النوع متعدد األغراض حيث ميكن استخدامه مع مجيع أنـواع احلـوادث      

  .ماعدا حرائق املعادن فيخصص هلا كما سبق ذكره أنواع معينة من املساحيق
  :اهلالون وبدائلة اتمطفئ -هـ

على مبدأ تفكيك جزيئات األكسجني ممـا حيـول دون    اليتاهلالون  اتتعتمد مطفئ     
يف مناطق ويف طريقه للحظـر يف   ر دولياًوظحم اتاملطفئوهذا النوع من  اشتعال احلريق 
يدخل يف  وتسببه بإحداث الضرر بطبقة األوزون واليت نظراً لتأثري على البيئة مناطق اخرى

عن اهلالون غازات أخرى نظيفـة   وقد حل بدالً.تكوينها  ثالث جزيئات من األكسجني
 ) .  Fm200(    مثل غاز 

  : ات اليدوية يف املستشفياتضوابط توفري واستخدام املطفئ* 
ات اليدوية يف مجيع ادوار وأقسام املبىن حبيث يتم مراعاة نـوع  جيب أن يتم توفري املطفئ -

الئحة شروط السالمة واحلماية من احلريـق يف املستشـفيات   .( وجودة يف املوقع املواد امل
  )1جدول 

وحيدد العدد  اًمتر) 20(كثر من أيف أماكن مناسبة ال تبعد عن بعضها ات املطفئتوزع  -
-2، م2003،الئحـة جملـس التعـاون   .( متر مربع مساحة 200واحدة لكل ة طفئمب
7/1/5/1 (  
خاص أو يتم تعليقها على ارتفاع متر من سطح األرض مـع   يتم حفظها يف صندوق -

  .وضع عالمات إرشادية تدل عليها
  
  ) 7/2/1-2، م2003،الئحة جملس التعاون.(  معدات اإلطفاء الثابتة -2
هي شـبكة متديدات ثابتة منها ما يسـتعمل ملكافحة احلريق يف أول مراحله من قبل    

املبىن، ومنها ما يسـتوجب اسـتخدامه مـن قبـل   األشـخاص العاديني املتواجدين يف 
 تقسـم مـن حيـث  و أو رجال الدفاع املدين أفراد األمن السالمة املدربنيالعارفني مثل 
  :ما يلي عملها إىل

  



  

  :اخلراطيم املطاطية ذات البكرات -أ
اخلرطوم املطاطي ذي البكرة وسيلة بسيطة ملكافحة احلريق لإلسعاف األويل فقط من     
مسـتخدمي املبىن أنفسـهم، دون ما حاجة لتدريب سابق وهو عبارة عن خرطوم قبل 

ملفوف على بكـرة حمفـوظ داخـل    مترا  30وطول ) أنش 1(مم  25مطاطي بقطر 
ومتصل بشـبكة امليـاه مباشـرة وجـاهز     أو داخله صندوق معدين مثبت على اجلدار 
  .لالستعمال مبجرد سحب اخلرطوم
  :لبكرة منيتألف اخلرطوم املطاطي ذي ا

  الشبكة    *
    البكرة *
     اخلرطوم و توصيالته * 
اليت يشترط اندفاعها حتت ضغط معني إما من خزان علوي أو من خـالل   مصدر املياه* 

  .مضخة حريق تعمل آليا عند استشعار اخنفاض الضغط يف الشبكة
  : ضوابط توفري واستخدام خراطيم املياه  يف املستشفيات* 
الئحة شروط السالمة .( بتركيب خراطيم مياه يف مجيع الطوابق واألقسام يلزم النظام    

حبيث ال تبعد أي نقطة يف املبىن عن أقرب ) 1واحلماية من احلريق يف املستشفيات جدول 
  . مترا على أن يغطي كل موقع أكثر من خرطوم 39خرطوم مياه أكثر من 

  
  )2/ 7/2-2، م2003،الئحة جملس التعاون( : شبكة األنابيب اجلافة -ب

وهي شبكة متديدات ثابتة خالية من املياه تشتمل على نقطة الدفع لضخ املياه من خـارج  
موزعة يف األماكن الالزمـة مـن املـبىن    ) مآخـذ(حريق مياه إطفاء  فوهات ، واملبىن

أو يف  وتستعمل ملساعدة رجال الدفاع املدين يف دفع املياه واسـتخدامها للطوابق العليـا 
  .دوار ذات املساحات الواسعةاأل

  :تتألف شـبكة األنابيب الرأسـية اجلافة يف املباين من
  .األنبوب الرأسي الذي يغذي الفوهات - *
  .شبكة للضخ من قبل الدفاع املدين سفل الأنقطة الدفع يف  - *



  

  .طوابقيف ال) خمارج(فوهات احلريق  - *
  
  : ملستشفياتضوابط توفري واستخدام األنابيب اجلافة يف ا* 
  .يقتصر استخدام هذا النوع على أفراد الدفاع املدين وأفراد األمن والسالمة املدربني    

  .ويلزم النظام بتوفريها يف املباين اليت يزيد ارتفاعها عن ثالثة طوابق 
 2م 1000كما يلزم بتوفريها باملباين ذات الدورين اذا زادت مساحة الدور الواحد عن 

  )1السالمة واحلماية من احلريق يف املستشفيات جدول  الئحة شروط.( 
  
   :أنظمة ومعدات مكافحة احلريق الثابتة التلقائية -3

هي عبارة عن شبكة متديدات ثابتة ذات فتحات موزعة يف األماكن املطلوب محايتها     
تعمل تلقائيا بفعل اسـتشــعار  ووتغذى من مصدر مـسـتمر ملادة اإلطفاء املناسبة، 

وهـي علـى    شـعار الدخان أو بالوسيلتني معاًرارة الناجتة عن احلريق أو بفعل اسـتاحل
   : أنواع

-2، م2003،الئحة جملس التعـاون (  :نظام مرشـات مياه إطفاء احلريق التلقائية -أ
  :وهو عبارة عن ويعد أكثرها انتشارا يف منطقتنا)7/3/1

ايتها، تغذى باملياه مـن مصـدر   على األماكن املطلوب محأشبكة أنابيب علوية موزعة 
مناسب من حيث الكمية والضغط، ليندفع املاء مـن خـالل رؤوس مرشـات مغلقـة     

أو يندفع املاء مـن خـالل رؤوس   . ، تفتح تلقائيا بفعل التأثر باحلرارة)مرشـات رطبة(
  .مفتوحة تغمر باملياه املكان بكاملة، وتفتح تلقائيا بواسطة وسيلة إنذار مساعدة

  :النظام من ويتكون 
  .رؤوس املرشات 

 .الفرعية احلاملة للمرشات باألنابي
 .األنابيب الرئيسية القادمة من املضخة

 .املغذيات
 )الديزل ، املساعدة ، الكهربائية ( مضخات احلريق 



  

 .خزان املياه املستقل 
  : ضوابط توفري واستخدام نظام املرشات التلقائية باملاء يف املستشفيات* 
املبىن وفق تقسيم يف تصميم شبكة مرشات املياه نوع خطورة احلريق يف حمتويات يراعى    

كما يتم حساب ، فيفة اخلتوسطة و املعالية و حمدد صنف اخلطورة إىل أنواع عدة وهي ال
بدقة حيث أن عدم التقيد ا سواء كـان  ) اهليدروليكية(حجم املضخة وفقا للحسابات 
  .عمل النظام بالشكل الصحيحبالزيادة أو بالنقصان قد يضر ب

الئحة شروط السـالمة  .( يف احلاالت التالية اإلطفاء اآليل باملياهويلزم النظام بتركيب    
  )1من احلريق يف املستشفيات جدول واحلماية 

  .إذا كان مبىن املستشفى يصنف من املباين العالية* 
  .القبو* 
  قابلة لالشتعال فيها عن الوضع املسموحاملستودعات واألقسام اليت تزيد نسبة املواد ال* 
  ).مثل املغسلة املركزية( 
  .الردهات املفتوحة على األدوار* 
حسـب الئحـة جملـس    (يف غرف املرضى يف حال زاد ارتفاع املبىن عـن طـابقني  * 

  )137ص 3-7جدول  ،م2003،التعاون
ارجي عـن  خمرج الطوارئ اخل إىليف حال زادت املسافة اليت يقطعها الشخص للوصول * 

  .مترا 30
  
  :)7/3/2-2، م2003،الئحة جملس التعاون(  :أو بدائله نظام اهلالون -ب

هو عبارة عن شبكة أنابيب موزعة على األماكن املطلـوب محايتـها تغـذى مـن         
حمفوظـا حتـت ضـغط    ) كوسيط إطفاء( أو بدائله اسطوانات حتتوي على غاز اهلالون

. الدفع يف املكان املطلوب محايته عند تشغيل النظـام النيتروجني ليندفع من خالل فوهات 
يف طريقة للحظر دوليا لتـأثريه علـى البيئـة،    وكما سبق ذكره  اهلالون علما بأن نظام

  .وسـيحل حمله مواد بديلة للهالون



  

الئحـة شـروط   : .(  ضوابط توفري واستخدام نظام اهلالون وبدائله يف املستشفيات* 
  )1يق يف املستشفيات جدول السالمة واحلماية من احلر

يلزم النظام بتركيب هذا النوع من األنظمة يف أماكن اخلطورة اليت الميكن اسـتخدام      
املياه فيها وفق املواصفات الفنية اخلاصة ا مثل غرف الكهرباء مع مراعاة وجوب تركيب 

را لضرر هـذا  نظام إنذار يسبق الغمر إلتاحة الفرصة لشاغلي املوقع باإلخالء الفوري نظ
  .النوع املباشر على األشخاص

  
  )7/3/3-2، م2003،الئحة جملس التعاون(   :نظام ثاين أكسيد الكربونـ  ج

هو عبارة عن شبكة أنابيب موزعة يف األماكن املطلوب محايتها تغذى مـن أوعيـة       
حمفوظ حتت الضغط ليندفع مـن  ) كوسيط إطفاء(غاز ثاين أكسيد الكربون ) اسطوانات(

" خالل فوهات الدفع املوزعة إىل األنابيب يف األماكن املطلوب محايتها عند تشغيل النظام 
  ".لمواصفات يف دليل الدفاع املدينليرجع 

الئحـة  : .(  ضوابط توفري واستخدام نظام ثاين أكسيد الكربون يف املستشـفيات * 
  )1شروط السالمة واحلماية من احلريق يف املستشفيات جدول 

النظام بتركيب هذا النوع من األنظمة يف أماكن اخلطورة اليت الميكن اسـتخدام   يلزم   
املياه فيها وفق املواصفات الفنية اخلاصة ا مثل غرف الكهرباء مع مراعاة وجوب تركيب 

إنذار يسبق الغمر إلتاحة الفرصة لشاغلي املوقع باإلخالء الفوري نظرا لضرر هـذا  نظام 
  .النوع املباشر على األشخاص

  
  )7/3/4-2، م2003،الئحة جملس التعاون(   :نظام املسحوق الكيماوي اجلاف -د

هو عبارة عن شبكة أنابيب موزعة على األماكن املطلوب محايتها تغذى من أوعيـة      
مضغوط بغاز النيتروجني أو ثـاين أكسـيد   ) كوسيط إطفاء(سحوق الكيماوي حفظ امل

الكربون ليندفع من خالل فوهات الدفع يف املكان املطلوب محايته، تتكون املواد املستعملة 
يف مادة اإلطفاء عادة من مسحوق بيكربونات الصوديوم أو بيكربونـات البوتاسـيوم أو   

  .مونو أمونيوم الفوسفات



  

تقسم أنظمة املسحوق اجلاف من حيـث  : نظمة املسـحوق الكيماوي اجلافأنواع أ  
  :طريقة التغطية إىل األنواع التالية

  .وهو النظام الذي يغطي حجم املكان أو الغرفة بكاملها: نظام الغمر الكلي - *
  وهو النظام الذي يغطي حيزاً حمدداً يف املبىن أو املكان: نظام الغمر املوضعي -* 

  : ل أنظمة املسـحوق الكيماوي اجلاف كالتايلتشغيطرق 
  .بواسطة كاشفات حريق تقوم بفتح صمام أوعية املسحوق: تشغيل تلقائي - *
  .بواسطة مفتاح كهربائي يدوي يقوم مقام كاشفات احلريق: تشغيل يدوي كهربائي - *
  .بواسطة أدوات تشغيل يدوية ميكانيكية: تشغيل يدوي ميكانيكي - *
الئحـة شـروط   .( فري واستخدام نظام املسحوق اجلاف يف املستشفياتضوابط تو*  

  ) :1السالمة واحلماية من احلريق يف املستشفيات جدول 
يلزم النظام بتركيب هذا النوع من األنظمة يف أماكن اخلطورة اليت الميكن اسـتخدام      

مع املواد املوجـودة يف  املياه فيها وفق املواصفات الفنية اخلاصة ا وتتناسب مادة اإلطفاء 
  .املوقع 
  )7/3/5-2، م2003،الئحة جملس التعاون(   :نظام الرغوة واملاء -هـ
عبارة عن شبكة أنابيب موزعة على األماكن املطلوب محايتها تتغذى من مصدر للرغوة    

  .قبل التدفق على السطح املشتعل اهممزجواملاء، إما ممزوجني معا، أو يتم 
لسـطح  عن الهواء اخلارجي ل ج على شكل فقاعات تعمل كستارة عازلةيتدفق هذا املزي

  .املشتعل ويقوم املاء بعملية التربيد
الئحة شروط السالمة .(  ضوابط توفري واستخدام نظام الرغوة واملاء يف املستشفيات* 

  ):1واحلماية من احلريق يف املستشفيات جدول 
ة يف أماكن اخلطورة وفق املواصفات الفنيـة  يلزم النظام بتركيب هذا النوع من األنظم   

  .اخلاصة ا وتتناسب مادة اإلطفاء مع املواد املوجودة يف املوقع 
  

  :أنظمة اإلنذار/ ثانيا 
  :تنقسـم أنظمة اإلنذار من احلريق إىل نوعني رئيسـيني



  

  .نظام اإلنذار التلقائي  *.                       نظام اإلنذار يدوي* 
 
  :اإلنذار اليدوينظام  -1
موزعة يف أماكن معينة ويعمل عن ) نقاط نداء(وهو جهاز يعمل يدويا بواسطة مفاتيح     

  :طريق التيار الكهربائي وله نوعان
  .نقاط نداء يتم تشغيلها يدويا بكسر الغطاء الزجاجي - أ
  .نقاط نداء يتم تشغيلها يدويا بإدارة مفتاح خاص - ب

  :ي منيتكون نظام اإلنذار اليدو
  )غطاء زجاجي أو مفتاح( زر ضاغط  - أ
  .جـرس إنذار - ب
  .لوحـة تـحـكم - ج
الئحـة شـروط   ( :  يف املستشفيات فري واستخدام أنظمة اإلنذار اليدويضوابط تو* 

  )1من احلريق يف املستشفيات جدول السالمة واحلماية 
ع ضمن حدود املبىن على اقـل  يلزم النظام بتوفري اإلنذار اليدوي جبميع الطوابق واملواق    
  . تقدير

  
  :نظام اإلنذار التلقائي -2
وهو علـى  ، هو جهاز يعمل بالطاقة الكهربائية لتحسس خطر احلريق ومن مث اإلنذار     

   )www.arabicsafety.com(: نوعني
  : النظام العادي -أ

 كاشفا 21والتزيد عن  متصلة ببعضها اتهو النظام الذي يعتمد على جمموعة كاشف    
مـن يف  األمن خالهلا يتحرك رجل بكاملها وإنذار على هذه املنطقة ى منطقة معينة تعط يف

  .هذه املنطقة ويكتشف مكان احلريق
  
  :)رقمي(نظام معنون -ب



  

تصلة ببعضها يف املنطقة تأخذ أرقـام  مالذي يعتمد على جمموعة كواشف  هو النظام    
نه عندما يظهر حريق على لوحة الـتحكم  أحبيث وأمساء األماكن اليت يوجد ا الكاشف 

يظهر بيان رقم الكاشف واسم املنطقة وساعة حدوث احلريق وعلى ذلك يعتمد هـذان  
أجراس  –وحدات اإلنذار اليدوي  –كاشفات احلريق  –لوحة التحكم : (النظامان على

  )وحدات اإلنذار الضوئي –اإلنذار 
  :لوحة التحكم -
اإلنذار  ام وتغذيته باجلهود الالزمة ومراقبة عمله حيث يصل إليهاتقوم بالتحكم يف النظ* 

  .التنبية وأضواء الداخلية واخلارجية العلويةمن الكاشفات وتقوم بتشغيل األجراس 
  .حدوث احلريق مع حتديد منطقة حدوثه دإنذار صويت وضوئي عن يتعط* 
  احتياطية  دة ببطارياتوزوم) هرتز 50فولت  220(الكهربائي للمدينة  تعمل بالتيار* 
البطاريـات   تعمل آليا يف حالة انقطاع التيار الكهربائي وا جهاز شحن يقوم بشحن* 

 .التيار ةعند عود
مزودة بإمكانية االختبار الذايت وتقوم بإعطاء إشارة إنذار صويت يف حالة حدوث عطل * 

الكهربائي أو فصل  لتياريف اللوحة أو يف أي جزء من مكونات النظام أو يف حالة انقطاع ا
 .البطاريات

 .خالء املوقععطاء إنذار عام إلمزودة مبفتاح إل* 
وغلـق أبـواب    الكهربائي إيقاف أجهزة التكييف وفصل التيار هزة تقنيا بإمكانية جم* 

  .الطوارئ تلقائيا وتشغيل أنظمة التهوية
  :نواتج االحتراق اتكاشف  -

"  احلريق اتكاشف"وعة األجهزة اليت يطلق عليها جممنواتج االحتراق  اتتشمل كاشف    
النواتج  لكي تعمل عند قيامها بكشف أحد  اتقد مت تصميم نظام تشغيل هذه الكاشفو

  :الرئيسية األربعة لالحتراق وهى
  )نواتج االحتراق غري املرئية( الغازات املتأينة اتكاشف * 
  )نواتج االحتراق املرئية(الدخان  اتكاشف * 
       :احلرارة اتكاشف * 



  

  :وتشمل
           :درجة احلرارة الثابتةكاشفات   -

  .درجة احلرارة الثابتة لتعمل عند درجة حرارة معينة اتيتم تصميم كاشف
  : معدل ارتفاع احلرارة اتكاشف -

  .معدل االرتفاع على خواص التمدد للحرارة اتتعتمد كاشف
  .ارة الثابتةمعدل االرتفاع ودرجة احلر) خليط(جمموعة  اتكاشف  -
          :الضوئية اتالكاشف -*

وهنـاك نوعـان رئيسـيان مـن       الضوئية أيضا كواشف اللهب اتيطلق على الكاشف
  :الضوئية اتالكاشف
  . تكشف الضوء املوجود يف طيف األشعة فوق البنفسجية: األوىل
  . تكشف الضوء املوجود يف طيف األشعة حتت احلمراء: الثانية

  .كواسر الزجاج(دوي وحدات اإلنذار الي -
  .أجراس اإلنذار -
 .وحدات اإلنذار الضوئي- 

  : ضوابط توفري واستخدام أنظمة اإلنذار اآليل يف املستشفيات* 
مجيع الطوابق واألمكنة خاصة تلك الـيت ال  بتوفري أنظمة اإلنذار اآليل يف يلزم النظام     

الئحـة  .( أماكن اخلطورة اخلاصةيتوفر فيها نظام اإلطفاء التلقائي ويف جماري التكييف و
  :وفق اعتبارات فنية منها).1شروط السالمة واحلماية من احلريق يف املستشفيات جدول 

ضمن لوحـة  . عمتر مرب  2000املسافة الكلية اليت يتم تغطيتها ال جيب أن تزيد عن  -
 .حتكم واحدة

 .عمتر مرب 60كاشف الدخان يغطي مساحة حوايل  -
 .متر مربع 50غطي مساحة كاشف احلرارة ي -
دد غـرف  لو كان حيتوى علي ع ميكن تغطيتها خبط إنذار واحد حىت املنطقة الواحدة -

  .صغرية مع غرفة كبرية 

 الثامن طلبامل



  

  :يف املستشفيات إجراءات السالمة الوقائية
جمموع اإلجراءات املتخذة ملنع تسبب حادث " بأاالوقائية  اإلجراءات تعريفسبق   
فهي تشمل وضـع  . أو بفعل اإلنسان يف وقوع كارثة أو حاالت طوارئ ناجتة عنه طبيعي

وتطبيق سياسات وبرامج بعيدة املدى دف إىل التحذير أو منع الكوارث النامجـة عـن   
  ) .312: هـ1408أورفلي، " (حادث طبيعي أو بفعل اإلنسان

إىل منـع وقـوع   ويدخل حتت مسمى إجراءات السالمة الوقائية أي إجراء يهـدف      
 مـا  إذا احلوادث والتقليل من أثارها وحبقيقة األمر فان حصر تلك اإلجراءات صعب جداً

الئحة املخـتص   أنأخذنا يف عني االعتبار انه الميكن االقتصار فقط على بنود معينة حىت 
بأعمال السالمة الصادرة من الدفاع املدين ويف البند الرابع من الواجبات العامة ملسـئول  
السالمة يف املنشأة أعطت الصالحية ملسئول السالمة الختاذ كافة اإلجراءات الكفيلة حبماية 

  .املوقع وحمتوياته واملترددين عليه من كافة األخطار
  :وسيستعرض الباحث بعضا من أهم تلك اإلجراءات على النحو التايل    
ـ  :  العمل بأحد األنظمة الذكية إلدارة املباين  -1 ربط كافـة األجهـزة   وهي الـيت ت

واآللية بربنامج ميكن من التصرف يف أوقات الطوارئ بشكل مقنن وبـدون   ةااللكتروني
حاالت إرباك كأن يتم ربط وقوع إنذار معني يف منطقة ما بإطالق أجـراس اإلنـذار يف   
تلك املنطقة فقط ويتم إغالق األبواب املشكلة لقطاع احلريق املعين وإيقاف أجهزة الدفع 

ل السحب يف أجهزة التكييف والتهوية وإعطاء األوامـر للمصـاعد يف املنطقـة    وتشغي
زول للدور األرضي والتوقف ويتعدى ارتباط أنظمة إدارة املباين بـأجهزة السـالمة   ـللن

فقد ورد يف إحدى الندوات الـيت أقامتـها أكادمييـة     .لباقي األجهزة املوجودة يف املبىن
ألنظمة اإللكترونية اخلاصة خبدمات املباين حتتوي على ا أنسيسكو للخدمات االلكترونية 

ة والتربيد وأنظمة احلماية والطاقـة  ياخلاصة بالتدفئة والتهو مثل األنظمةمتعددة تطبيقات 
  . )www.alyaum.com(. واألمان إطفاء احلريقباإلضافة إىل والضوء 

إذا ما علمنا أن اغلب املستشفيات يتم تشغيلها :  دة بأنواعهاالعمل بشهادات اجلو -2
من قبل شركات خاصة متخصصة بالتشغيل الطيب فان احلصول على شهادات اجلودة يف 

وعالمة على التميز الذي حققه هذا  كبرياً اًمن املستشفى يعترب حمفز"كاملخترب مثال"قسم ما 



  

الية كعالمة احلصول عليها ذات مسعة مهنية ع القسم خاصة إذا كانت عالمة اجلودة اليت مت
وميكن أن يكون لذلك تأثري جيد على مستوى السالمة يف القسم )  يزواأل(اجلودة العاملية 

 .ومن مث على مستوى املستشفى
. للتخلص من املخلفات الطبية واإلشعاعية وجود إجراءات مناسبة تتضمن عقوداً -3

ات يف حال مل يتم التعامل معها بالشكل الصـحيح يف  وقد مت التطرق ألضرار تلك املخلف
موقع آخر من الدراسة وقد أشارت الئحة املستشفيات الصادرة من الدفاع املدين علـى  
وجوب التقيد بتعليمات مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية فيما خيص التعامـل مـع   

 ).املشعة(النفايات القذرة 
: ات شاملة لالستفادة منها  يف احلـاالت الطارئـة  وجود قواعد بيانات ومعلوم -4

 :ويستفاد من تلك املعلومات بعدة فوائد منها على سبيل املثال
  .عدد وأمساء املرضى املنومني لغرض التأكد من إخالئهم -أ
 .أمساء املوظفني الذين من املمكن االستفادة منهم يف أقسام معينة -ب
 .يالئها األمهية القصوىرة لكي يتم إملواد اخلطحجم ومواقع األجهزة وا -ج
حىت ال تتعرض تقارير املرضى للتلـف يف  :  وجود نظام حفظ احتياطي للسجالت -5

  .حال حدوث حريق وما قد يسببه ذلك من مشاكل مجة هلؤالء املرضى
 .وجود سياسة سالمة معلنة وحتفيز العاملني على االلتزام ا -6
سائر وحساب معدل ساعات العمـل بـدون   سجيل احلوادث واإلصابات واخلت -7

رامكو ويهدف إىل تشجيع به يف املنشات املهمة مثل شركة أ وهو نظام معمول: حوادث
 . االهتمام بالسالمة وجعل السالمة حاضرة على الدوام يف أذهان العاملني

ويتم ذلك :  وجود أنظمة مناسبة لتقييم وحتليل املخاطر والتحكم يف النقاط احلرجة-8
 .طريق فريق عمل مكون من أصحاب العالقة من موظفي املبىن كل وفق ختصصه  عن
استخدام التغذية املعلوماتية الراجعة من مجيع املصادر وإعـادة تقيـيم املخـاطر     -9

هاما وهو مبدأ االسـتفادة مـن   وهذا اإلجراء ميثل مبدأ :  والتحكم ا على ضوء ذلك
رارها يعين وجود خلل يف عمل إدارة السالمة األخطاء وعدم تكرار احلوادث حيث أن تك

 . يف املستشفى



  

توفري نشرات السالمة اخلاصة باملواد الكيميائية واملشعة واخلطـرة وحتـديثها    -10
حيث أن ذلك اإلجراء يساعد يف اإلملام خبطورة تلك املواد وأسلوب التعامل معها : دوريا

رات مفصلة لتلك املواد تشمل تركيبـها  وغالبا ما توفر الشركات املصنعة لتلك املواد نش
 .وخواصها واألسلوب األمثل للتعامل معها

وتوجه هذه الربامج للمنومني واملـرافقني  :  وجود برامج توعوية ملرتادي املنشأة -11
واملراجعني باستخدام الوسائل املقروءة كاملطويات أو املسموعة من خالل اإلذاعة الداخلية 

 . كة التلفزيون داخل املبىنأو املرئية من خالل شب
وجود برامج تدريبية مستمرة يف جمال السالمة جلميع العاملني وخاصة من هلـم   -12

علـى وجـوب   )  10املادة (وقد نصت الئحة املستشفيات :  عالقة مباشرة بالسالمة
 .تدريب العاملني كوم اخلط األول ملكافحة احلريق قبل وصول فرق الطوارئ 

ناسبة يتم جتريبها دوريا لإلخالء يف حاالت الطوارئ بالتعاون مع وجود خطط م -13
وقد ألزمت الئحة املختص بإعمال السالمة الصادرة من الدفاع املدين يف :  اجلهات املعنية

بوجود خطط لإلخالء يتم التدرب ) من واجبات مسئول السالمة يف املستشفى 10(البند 
 .عليها دوريا 

ويكفل هذا :  ل التنظيمية واملهام اخلاصة مبوظفي السالمةتوصيف وظيفي للهياك -14
اإلجراء يف حال تطبيقه تعيني املوظف املناسب من حيث املؤهالت للعمل يف جمال السالمة  

 .وحتديد مهامه بدقة ووضوح وفق الئحة املختص بأعمال السالمة
ة كامل ويهدف هذا اإلجراء إىل ضمان تغطي: وجود نظام عمل ورديات مناسب -15

أوقات اليوم بدون إمهال أي جزء حيث أن اخلطر ال وقت حمدد له كما يهدف إىل عـدم  
األمر الذي يقلـل  ) ساعة مثال 12(الضغط على موظف السالمة بالعمل لساعات مرهقة 

  .من إنتاجيته ويدعوه إىل التقاعس عن عمله
مجيع العاملني وتشمل تلك القوانني :  وجود لوائح وقوانني عمل واضحة ومطبقة-16

واجلزاءات املترتبـة  " كالتدخني مثال"باملستشفى ويدرج فيها التصرفات الفردية املمنوعة 
 .عليها



  

:  عمل فحوصات طبية دورية للعاملني على األجهزة ذات اإلخطـار اخلاصـة   -17
 . قد تتسبب بالضرر جلسم وحواس العاملني عليها  جهزةوتشمل أجهزة األشعة أو أي أ

وال : بدرجة الضوضاء واإلضاءة واحلرارة لتوفري بيئة عمل مناسبة مهنيـا حتكم  -18
على اجلميع أن من أسباب احلوادث األخطاء الفردية من العاملني علـى األجهـزة    ىخيف

 .املختلفة األمر الذي يوجب توفري بيئة العمل املناسبة هلم تالفيا لوقوع مثل تلك األخطاء
وتكفل تلك األدلـة  :  صيانة للعاملني على املعداتوجود أدلة تشغيل واختبار و -19

مكان من األخطاء اليت من املمكن التسبب ا يف تشغيل تلك األجهـزة أو  التقليل قدر اإل
 .صيانتها 

وهو األمر الذي يكفـل  :  وجود نظام تصاريح وأذونات لألعمال ذات اخلطورة -20
لك األعمال إذا ما علمنا أن التصريح اإلقالل من احلوادث اليت من املمكن أن تتسبب ا ت
 ).من الئحة املستشفيات 18املادة ( هلا يشمل تلقائيا احترازات السالمة يف تلك املواقع

تصنيف وتأهيل املقاولني املخولني بالعمل داخل املنشاة ووجود نظام رقايب لتلك  -21
 )من الئحة املستشفيات 18املادة :(  األعمال

ال تنتهي مهمة إدارة املستشفى عند : ة ألنظمة اإلطفاء واإلنذاروجود عقود صيان -22 
توفري األجهزة بل يتعدى ذلك إىل متابعة جاهزية تلك األجهزة وصيانتها باستمرار كمـا  

بتكليـف  )من واجبات مسئول السالمة  9البند ( نصت الئحة املختص بأعمال السالمة 
 .جهة متخصصة بإجراء عمليات الفحص والصيانة

وقد سبق التطرق لعالقة أنظمـة التهويـة   : وجود عقود صيانة ألنظمة التهوية  -23
بالسالمة حيث أن إمهال صيانتها قد يتسبب بالتأثري على مستوى عملها وبالتـايل قـد   

 .يتسبب ذلك بنشر الدخان يف املوقع وعدم تصريفه بالطريقة الصحيحة
انة املصاعد بتعطلها او تعطل قد يتسبب إمهال صي:  وجود عقود صيانة للمصاعد -24

إحدى اخلدمات املهمة فيها كاإلنذار ووسيلة االتصال مما قد يسبب اخلطر ملسـتخدميها  
  .يف حال وجود حالة طوارئ ناهيك عن األوقات العادية

  
  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ثايناملبحث ال

  الدراسات السابقة 
بعض الدراسات اليت تبحـث يف   بالبحث عن الدراسات السابقة تبني للباحث وجود    

مفهوم السالمة يف املستشفيات من زوايا حمددة وتبحث يف بعض اجلوانب الـيت تـدخل   



  

عموما وجانـب  ضمن تساؤالت البحث مثل الدراسات اليت تبحث يف جوانب السالمة 
  :اخلطط الفرضية وهي 

  :الدراسة األوىل 
افحة احلريق يف مستشفى الرياض إدارة مك(بعنوان "  1408اخلالدي ، أمحد ، " دراسة 
  ) .املركزي

  . دراسة ماجستري غري منشورة مقدمة جلامعة امللك سعود  
مستشـفى   السبل إلدارة مكافحة احلريـق يف  هدفت الدراسة إىل التعرف على أفضل -

  .الرياض املركزي وأوجه القصور املوجودة زمن الدراسة وسبل معاجلتها 
  .وصفي باستخدام أسلوب املسح االجتماعياستخدم الباحث املنهج ال - 
  :توصلت الدراسة إىل نتائج من أمهها  - 
  .أمهية إعداد برامج تدريب لكل املوظفني يف مقومات الوعي مبكافحة احلريق - 
  .أمهية عدم إغفال املوظفني العاملني خارج املناطق العالجية املباشرة للمريض - 
  . اجلدد يف املستشفىوجوب التركيز على تدريب املوظفني - 
تشترك الدراسة مع موضوع الدراسة احلالية كوا تتناول سبل مكافحة احلريق يف مبىن  -

وختتلف كون مكان الدراسة يف مستشفى حمدد وبتاريخ قدمي نسبيا وتتنـاول  . املستشفى
 مبدينـة  احلكوميـة  جزئية حمددة على عكس الدراسة احلالية اليت تتناول مجيع املستشفيات

  . البحث ختتلف متاما جمتمعتاريخ والرياض وبشكل أوسع و
  :الدراسة الثانية 

أثر أداء أفراد أمن املستشفيات على ( بعنوان "  1420زي ، محدان ، ـالعن" دراسة    
  ) .حتقيق السالمة

  . جستري غري منشورة مقدمة جلامعة نايف العربية للعلوم األمنية دراسة ما 
معرفة مستوى أداء أفراد األمن والسـالمة باملستشـفيات وسـبل    هدفت الدراسة إىل  -

االرتقاء به ، وقياس مدى رضا أفراد األمن والسالمة عن مستوى جتهيزات السـالمة يف  
  .املستشفيات 



  

استخدم الباحث املنهج الوصفي باستخدام أسلوب املسح االجتماعي لعينـة البحـث    -
 . مة يف املستشفيات املكونة من أفراد احلراسات واألمن والسال

 : توصلت الدراسة إىل عدة نتائج من أمهها  -
أمهية إنشاء إدارات خمتصة للسالمة يف املستشفيات وذلك لدورها اهلـام يف احلـد مـن    

 . احلوادث فيها 
 . عدد أفراد األمن والسالمة ال يغطي احلاجة الفعلية للعمل يف املستشفيات 

ني أفراد األمن والسالمة املشمولني يف الدراسة فيما خيص ضح تباين مستوى املعرفة بات    
 ن والسالمة اإلملام الكامل ا املعلومات األساسية املتعلقة بالسالمة والواجب على أفراد األم

وختتلف هذه الدراسة عن دراستنا احلالية كوا تناقش دور أفراد األمـن و احلراسـات    
مر يدخل يف جزئية من أجزاء هذه الدراسة الـيت  بشكل تفصيلي يف حتقيق السالمة وهو أ

ستتناول أثر تطبيق إجراءات السالمة بشكل موسع يف التقليل من حـوادث احلريـق يف   
  .املستشفيات 

 
  :الدراسة الثالثة 

وعي املرضى بـإجراءات السـالمة   ( بعنوان "  1420الشمراين ، علي ، " دراسة     
  )الوقائية يف املستشفيات 

  . جستري غري منشورة مقدمة جلامعة نايف العربية للعلوم األمنية دراسة ما 
هدفت الدراسة إىل حبث املقومات األساسية اليت يقوم عليها وعي املرضـى بالسـالمة    -

  . الوقائية وأسسها احملورية وعالقتها بالتشغيل الكفء
  . استخدام الباحث املنهج الوصفي بأسلوب املسح االجتماعي  -
 :ه الدراسة إىل عدة نتائج من أمهها  توصلت هذ -

تدين نسبة اقتناع عينة البحث حيال دور الوسائل اإلعالمية املختلفة يف زيادة وعي املرضى 
 .  

 % ) . 61( اتضح أن نسبة وعي املرضى بأمور السالمة بلغت درجة متوسطة 



  

الـوعي لـدى   ختتلف هذه الدراسة عن الدراسة احلالية يف تناوهلا جلزئية حمددة وهـي   -
املرضى بأمهية السالمة وال تتناول اجلوانب األخرى عـن سـبل حتقيـق السـالمة يف     

 . املستشفيات
  

  :الدراسة الرابعة 
مدى فاعلية إجراءات الدفاع املدين يف " بعنوان " 1426األمحدي ، أمحد ، " دراسة     

  " مكافحة احلوادث الكيميائية 
  .لعربية للعلوم األمنية دراسة ماجستري مقدمة جلامعة نايف ا

فيما يتعلـق  ) أفراد العينة (هدفت الدراسة لقياس املستوى املعريف ملنسويب الدفاع املدين -
  . باملواد الكيميائية اخلطرة وخواصها وإجراءات مكافحة احلوادث الكيميائية 

كما هدفت إىل معرفة رأي عينة البحث حول مستوى كفـاءة إجـراءات مكافحـة     -
 : الكيميائية فيما يتعلق بــ احلوادث 

  . مدى كفاية التجهيزات الفنية املتاحة  –أ 
  . مدى كفاية التدريب الذي مت احلصول عليه  -ب

  :وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج كان من أمهها 
اتضح أن مستوى معرفة عينة البحث أعلى من املتوسط بشـكل عـام فيمـا يتعلـق      -

ميائية وكذلك مبا يتعلق باإلملام بأنواع املواد الكيميائيـة  بإجراءات مكافحة احلوادث الكي
وخصائصها مما يدعو للعمل على حتسني املستوى املعريف جلهة من املفترض أن تكون مـن  

  . أكثر اجلهات تأهيالً يف هذا اال 
أمهية توفري املعلومات املتخصصة والدقيقة والشاملة عن املـواد الكيميائيـة وأسـلوب     -

  . ل معها وبشكل دائم ملنسويب الدفاع املدين التعام
تشترك هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف جزئية احلوادث الكيميائية وطرق التعامـل   -

وكما هو معروف فان مجيع املستشفيات حتوي خمتربات كيميائية مما يعين وجـوب  . معها
  .توفري اشتراطات السالمة فيها

  



  

  :الدراسة اخلامسة 
دراسة وسائل السالمة وأثرها علـى  ( بعنوان"،  1419العلوي ، عبداهللا ، "  دراسة    

  )كفاءة العاملني للعمل يف األماكن املغلقة 
  دراسة ماجستري غري منشورة مقدمة إىل جامعة نايف العربية للعلوم األمنية  
    هدفت الدراسة إىل قياس مستوى تأهيل العمالـة داخـل املصـانع فنيـاً ويف جمـال         -

  . السالمة واألمن وقياس مدى رضاهم عن بيئة العمل الداخلية 
  
  .استخدم الباحث املنهج الوصفي بأسلوب املسح االجتماعي  -
 : توصلت الدراسة إىل نتائج عدة يأيت من أمهها  -

بتأهيـل   احملددة بالبحـث " دارات املصانع هناك درجة جيدة جداً من االهتمام من قبل إ
  . ويف املعلومات املتعلقة بإجراءات السالمة العمالة فنياً 

عدم رضا عينة البحث عن مستوى البيئة الداخلية للعمل حيث اتضح عدم كفاءة أجهـزة  
 .  ةاحلد من امللوثات وكذلك عدم كفاءة أجهزة التهوي

تشترك هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف جانب توفري السالمة يف بيئة العمل إذا مـا    -
 . املستشفى يف إحدى صوره بيئة عمل ملنسوبيه  اناعترب

  
  : الدراسة السادسة 

معايري السالمة مـن احلريـق باملبـاين    (بعنوان " 1422الثقفي ، عبداهللا ، " دراسة     
  ). السكنية العالية و مدى تطبيقها يف مدينيت مكة املكرمة وجدة مبنطقة مكة املكرمة 

  ة إىل جامعة نايف العربية للعلوم األمنية دراسة ماجستري غري منشورة مقدم -
هدفت الدراسة إىل توضيح معايري السالمة من احلريق عاملياً وحملياً يف املباين السـكنية   -

  . العالية 
  . كما هدفت إىل معرفة مدى توفر تلك املعايري فعلياً  -
ن قيام تقصي أسباب حوادث احلريق وطرق اكتشافها وكشف املعوقات اليت حتول دو -

 الدفاع املدين بعمله يف هذا اال



  

توصلت الدراسة لعدة    -استخدم الباحث املنهج الوصفي بأسلوب املسح االجتماعي   -
  / نتائج تأيت يف طليعتها 

  . مستوى متوسط " عينة الدراسة"أن مستوى السالمة يف املباين  -1
كتشفها يف معظـم األحيـان   عدم فعالية وسائل السالمة يف اكتشاف احلرائق اليت ي -2

 .سكان املباين 
 . تصدر االلتماس الكهربائي قائمة أكثر املسببات للحريق انتشارا 

توصلت الدراسة إىل أن أكثر العوائق اليت حتول دون عمل الدفاع املدين هـي إغـالق      
 .خمارج و مداخل املباين وخاصة خمارج الطوارئ بالتخزين واملخلفات 

سة مع الدراسة احلالية يف التشابه النسيب بني املباين السكنية العالية وبـني  تشترك هذه الدرا
بعض مباين املستشفيات ذات الطوابق املتعددة مما حيتم تطبيق متطلبات السالمة يف املبـاين  

 .العالية إضافة إىل متطلبات السالمة يف املستشفيات
 

  :الدراسة السابعة 
العالقة بني اجتاهات العاملني يف جمـال  ( بعنوان "  1420العتييب ، ماضي ، " دراسة     

  ) السالمة يف املنشآت العامة واخلطط الفرضية 
  .دراسة ماجستري غري منشورة مقدمة جلامعة نايف العربية للعلوم األمنية  -
هدفت الدراسة إىل معرفة العالقة بني اجتاهات العاملني يف السالمة يف املنشآت العامة   -

 .الفرضية ومعرفة املستوى الراهن للخطط احلالية يف املنشآت العامة واخلطط 
معرفة مدى تأثري اخلطط الفرضية على مستوى إجراءات السالمة يف املنشآت العامـة   -

 . ومدى تأثريها يف رفع مستوى العاملني يف تلك املنشآت 
 . استخدم الباحث املنهج الوصفي بأسلوب املسح االجتماعي  -
  : الدراسة إىل عدد من النتائج يأيت من أمهها  توصلت -
حاجة العاملني يف املنشآت العامة إىل دورات وندوات مستمرة لزيادة مستوى املعرفـة   -

  . لديهم يف جمال السالمة 
حاجة تلك املنشآت إىل تكرار واستمرار اخلطط الفرضية دورياً لضمان االستفادة منها  -

 . بالشكل الصحيح 



  

ه الدراسة مع الدراسة احلالية يف جزئية اخلطط الفرضية اليت تشـكل احـد   تشترك هذ -
التساؤالت الفرعية هلذه الدراسة وختتلف من النواحي األخرى كما ختتلف عن دراسـتنا  

 .  بشموهلا للمنشآت العامة 
 

  :الدراسة الثامنة 
اع تقييم جتارب خطـط طـوارئ الـدف   ( بعنوان " 1420الفرج ، محود ، " دراسة    

  ). املدين
  . دراسة ماجستري غري منشورة مقدمة جلامعة نايف العربية للعلوم األمنية  -
  . هدفت الدراسة إىل تقييم األعمال املنفذة يف خطط الطوارئ اليت جيريها الدفاع املدين  -
معرفة مدى مسامهة خطط الطوارئ يف تنفيذ أهدافها بالنسبة للدفاع املدين وكـذلك   -

 . هة املنفذة فيها سواء كانت جهة حكومية أو جهة من القطاع اخلاص بالنسبة للج
 استخدم الباحث املنهج الوصفي بأسلوب املسح االجتماعي  -
 : توصل الباحث لعدد من النتائج من أمهها  -
أن تقييم العاملني يف الدفاع املدين ملستوى حتقيق  اخلطط ألهدافها كان عالياً بالنسـبة   -

فاع املدين وكذلك كان مابني املتوسط إىل العايل يف ما خيص استفادة القطاع الستفادة الد
 . اخلاص من تلك اخلطط 

تفوق القطاع اخلاص بشكل عام يف جمال االهتمام باخلطط الفرضية وتوفري متطلبـات   -
وقد أرجع الباحث ذلك لكون القطاع اخلاص أكثر حرصا من القطاع . السالمة واحلماية 

أثره املباشر من احلوادث على عكس القطاع احلكومي الذي تتحمل الدولة ما احلكومي لت
 . حيصل من خسائر بسبب احلوادث 

تشترك هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف جزئية اخلطط الفرضية اليت تشـكل احـد    -
التساؤالت الفرعية هلذه الدراسة وختتلف من النواحي األخرى كما ختتلف عن دراسـتنا  

  .ا للمنشئات العامة واخلاصة بشموهل
  

  



  

  الفصل الثالث
  

  امنهج الدراسة وإجراءاته
  
  

  منهج الدراسة
  

  حدود الدراسة
  

  مجتمع وعينة الدراسة
  

  أداة الدراسة
  

  إجراءات تطبيق أداة الدراسة
  

  أساليب المعالجة اإلحصائية
  
  
  
  
  
  

   



  

، وكذلك حتديد جمتمـع  يتناول هذا الفصل إيضاحاً ملنهج الدراسة الذي اتبعه الباحث    
الدراسة ووصف خصائص منشآت الدراسة، مث عرضاً لكيفية بناء أداة البحث، والتأكـد  

، والكيفية اليت طبقت ا الدراسة )قائمة الفحص واملالحظة(من صدق وثبات أداة البحث 
  .امليدانية، وأساليب املعاجلة اإلحصائية اليت استخدمت يف حتليل البيانات اإلحصائية

  

  :منهج الدراسة
قام الباحث باستخدام املنهج الوصفي يف هذه الدراسة عن طريق وضع قائمة مبتطلبات     

وإجراءات السالمة املثالية وفق املعايري العاملية واليت يعترف ا ويقرهـا الـدفاع املـدين    
ر حيث قام الباحث باملرو. ويدرجها ضمن الئحته التفصيلية عن السالمة يف املستشفيات 

على املستشفيات عينة الدراسة وقام بتطبيق ما ورد بالقائمة املوضوعة باالستعانة بالتقارير 
  .املتوفرة لدى الدفاع املدين وإدارات هذه املستشفيات

  
  

  :الدراسة  جمتمع
يعين مجيع " بأنه )  131م ، ص 2001أخرون ، وعبيدات ، ( جمتمع الدراسة يعرفه     

رسها الباحث ، وبذلك فإن جمتمع الدراسة هو مجيع األفـراد أو  مفردات الظاهرة اليت يد
  ".األشياء الذين يكونون موضوع مشكلة الدراسة

(  يتشكل جمتمع هذه الدراسة من املستشفيات احلكومية داخل مدينة الريـاض وعـددها   
ويف هذه الدراسة ونسبة حملدودية جمتمع الدراسة ومتركزه يف منطقة حمـددة اتبـع   )   16
  على مجيع املستشفيات احلكومية  داة حبثهأباحث أسلوب احلصر الشامل من خالل تطبيق ال
  

  :أداة الدراسة
حيث قـام بتصـميم   . استخدم الباحث قائمة الفحص واملالحظة كأداة هلذه الدراسة    

قائمة مبتطلبات السالمة واإلجراءات املثالية اليت دف للحد من حوادث احلريـق وفـق   
كما قـام بتصـميم    سالمة العاملية استقاها من اللوائح اليت اقرها الدفاع املدينمتطلبات ال



  

بعضها من لوائح الدفاع املـدين وتوصـل إىل البـاقي     طقائمة إجراءات السالمة باستنبا
وأخضـعها   باالجتماع بذوي االختصاص من الضباط األكـادمييني يف الـدفاع املـدين   

  . لإلجراءات املنهجية
  
  :لدراسةصدق أداة ا -

العسـاف،  ( صدق أداة الدراسة يعين التأكد من أا سوف تقيس ما أعدت لقياسه     
مشول أداة الدراسة لكل العناصر اليت جيب " ، كما يقصد بالصدق ) 429م، ص 1995

أن تدخل يف التحليل من ناحية، ووضوح فقراا ومفرداا من ناحية ثانية، حبيث تكـون  
وقد قام الباحث ). 179م، ص 2001عبيدات وآخرون،" (امفهومة لكل من يستخدمه

  :بالتأكد من صدق أداة الدراسة من خالل
  :الصدق الظاهري لألداة  –أ 
للتعرف على مدى صدق أداة الدراسة يف قياس ما وضعت لقياسه مت عرضـها علـى       

)   9( وبلغ عـدد احملكمـني    . عدد من احملكمني من أعضاء هيئة التدريس باجلامعات
   حمكمني

  ).1ملحق رقم ( 
ويف ضوء آراء احملكمني قام الباحث حبذف بعض العبارات وإعادة صـياغة بعضـها       

داة الدراسة يف صورا النهائيـة  أ)  3( امللحق رقم  حيث يوضح وإضافة عبارات أخرى 
ونسبة حملدودية حجم جمتمع الدراسة مل يكن يف إمكان الباحث التحقق من صدق االتساق 
الظاهري والثبات ألداة الدراسة من خالل بيانات عينة استطالعية وعليه فقـد اكتفـى   

  .الباحث بالصدق الظاهري ألداة الدراسة كمقياس لصالحية أداة الدراسة
  

  :إجراءات تطبيق أداة الدراسة 
قام الباحث بنفسه بتطبيق أداة الدراسة على جمتمع الدراسـة ومت ذلـك يف الفصـل        

هـ ،وبعد ذلك مت  إدخال البيانات ، ومعاجلتـها  1427/1428لثاين للعام الدراسي ا



  

ومن مث قام الباحث بتحليل البيانـات  ) spss(إحصائياً باحلاسب اآليل عن طريق برنامج 
  .واستخراج النتائج

  

  :أساليب املعاجلة اإلحصائية 
استخدام العديد مـن  لتحقيق أهداف الدراسة وحتليل البيانات اليت مت جتميعها، فقد مت     

 Statisticalاألساليب اإلحصائية املناسبة باستخدام احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
Package for Social Sciences   واليت يرمز هلا اختصاراً بالرمز)SPSS( ،

  :وفيما يلي جمموعة األساليب اإلحصائية اليت قام الباحث باستخدامها
  الرباعي  ت إىل احلاسب اآليل، ولتحديد طول خاليا املقياسمت ترميز وإدخال البيانا

   مت حساب املدى حموري الدراسة األول والثاين ، املستخدم يف) احلدود الدنيا والعليا ( 
 ، مث تقسيمه على عدد خاليا  املقياس للحصول على طول اخللية الصحيح أي )3=4-1(
أو بدايـة  ( ىل أقل قيمة يف املقيـاس  بعد ذلك مت إضافة هذه القيمة إ)  0.75= 3/4( 

وذلك لتحديد احلد األعلى هلذه اخللية، وهكذا أصبح طول ) املقياس وهي الواحد الصحيح
 ): 322م، ص 2002العمر، ( اخلاليا كما يأيت

  .احملور املراد قياسه باختالفحنو كل عبارة ) ال حاجة هلا(ميثل  1.75إىل  1من 
  .احملور املراد قياسه باختالفحنو كل عبارة ) متوفرة غري(ميثل  2.50وحىت  1.76من 
 .احملور املراد قياسه باختالفحنو كل عبارة ) غري كافية(ميثل  3.25وحىت  2.51من 
  .احملور املراد قياسه باختالفحنو كل عبارة ) متوفرة(ميثل  4.00وحىت  3.26من 

بارات احملاور الرئيسة اليت مت حساب التكرارات والنسب املئوية لتحديد نسب وتكرارات ع
 .تتضمنها أداة الدراسة

املتوسط احلسايب وذلك ملعرفة مدى ارتفاع أو اخنفاض كل عبارة من عبارات متغريات    
. الدراسة األساسية، مع العلم بأنه يفيد يف ترتيب العبارات حسب أعلى متوسط حسـايب 

هنا لضمان عـدم إعطـاء   وقد مت حتييد العبارة الحاجة هلا  ).89ص :م1996كشك، (
  .نتيجة خادعة



  

مت استخدام االحنراف املعياري للتعرف على مدى احنراف التكرارات  لكل عبارة من     
 . رات متغريات الدراسة، ولكل حمور من احملاور الرئيسة عن متوسطها احلسايب عبا
  

  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  



  

  الفصل الرابع
  

  عرض وتحليل البيانات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



  

  /عرض وتحليل البيانات
وسائل السالمة يف احلد مـن حـوادث    معرفة مدى توافر دف الدراسة احلالية إىل    

، كما دف إىل معرفة مدى تطبيـق   احلكومية يف مدينة الرياض احلريق يف املستشفيات
 احلكومية يف مدينة ستشفياتاإلجراءات الوقائية اليت دف للحد من حوادث احلريق يف امل

اليت حتول دون توفري و تطبيق  تالتعرف على املعوقا ، ودف الدراسة كذلك إىل الرياض
وسائل السالمة و اإلجراءات الوقائية على أكمل وجه يف املستشفيات وما التصور األمثل 

حماولة التوصل للمقترحات اليت من املمكن  من هذه املعوقات ، ودف كذلك إىلللحد 
فادة من وسائل السالمة واإلجراءات الوقائية من اجـل احلـد مـن    وضعها لتفعيل االست

حوادث احلريق يف املستشفيات وسعت الدراسة لتحقيق أهدافها من خالل اإلجابة عـن  
ما مدى توفر وسائل السالمة واإلجراءات الوقائية اليت ـدف  (السؤال الرئيس التايل 

وتنبثق عن هذا ). ؟مدينة الرياضاحلكومية يف  ادث احلريق يف املستشفياتللحد من حو
  ـ:السؤال األسئلة الفرعية التالية

  /األولالتساؤل 
احلكوميـة  لحد من حوادث احلريق يف املستشفيات وسائل السالمة ل توافر ما مدى -

  ؟ يف مدينة الرياض
  /التساؤل الثاين

مدى تطبيق  اإلجراءات الوقائية اليت دف للحد مـن حـوادث احلريـق يف    ما  -
  ؟احلكومية يف مدينة الرياض  ستشفياتامل

  /التساؤل الثالث 
اليت حتول دون توفري وتطبيق وسائل السالمة و اإلجراءات الوقائية على  تما املعوقا -

وما التصور األمثل للحد مـن   احلكومية يف مدينة الرياض أكمل وجه يف املستشفيات
  هذه املعوقات؟

  /التساؤل الرابع 



  

 من املمكن وضعها لتفعيل االسـتفادة مـن وسـائل السـالمة     ما املقترحات اليت -
احلكوميـة يف   واإلجراءات الوقائية من اجل احلد من حوادث احلريق يف املستشفيات

  ؟مدينة الرياض 
وفيما يلي عرض تفصيلي لنتائج الدراسة اليت مت التوصل إليها يف ضوء أسئلة الدراسة ،     

  :وأهدافها مع تفسري النتائج 
ـ  وج ثالثة توضيح للبيانات الرئيسية للمنشأة على الباحث عند وضعه حرص  ةانـب مهم
  :يوه

يف حماولة منه لكشف مـدى تقيـد    املستوى التعليمي للمسئولني عن السالمة -1
املستشفيات بالتعليمات اليت تقضـي بضـرورة تعـيني ذوي االختصـاص     

  . )6(رقم  يف املنشأة وتتضح نتائجه من خالل اجلدول واملؤهالت املناسبة
  

 )6(جدول رقم 
 املستوي التعليميوفق متغري  املسئولني عن السالمةتوزيع 

   

  النسبة  التكرار  التعليمي  ستوىالم
  6.25  1  متوسط
  25.0  4  ثانوي
  6.25  1  دبلوم 

  43.75  7  بكالوريوس
  6.25  1  ماجستير
   12.5   2  لم يحدد
  %100  16  المجموع

 

  
من املسئولني عن السالمة ميثلـون مـا نسـبته    )  7( أن )  6( يتضح من اجلدول رقم 

من إمجايل املسئولني عن السالمة مستواهم التعليمي بكالوريوس وهـم الفئـة   % 43.8
من % 25.0منهم ميثلون ما نسبته ) 4( األكثر من املسئولني عن السالمة ، يف حني أن 

منهم ميثلـون مـا   )  2( ابل إمجايل املسئولني عن السالمة مستواهم التعليمي ثانوي ، مق
)  1( بينما مة مل حيددا مستوامها التعليمي ،من إمجايل املسئولني عن السال% 12.5نسبته 

، و  ن السالمة مستواه التعليمي متوسطمن إمجايل املسئولني ع% 6.3منهم ميثل ما نسبته 



  

التعليمـي   من إمجايل املسئولني عن السالمة مسـتواه % 6.3منهم ميثل ما نسبته )  1( 
من إمجايل املسئولني عن السالمة مسـتواه  % 6.3منهم ميثل ما نسبته )  1( دبلوم ، و 

 .التعليمي ماجستري 
 

 
عدد األسرة يف املستشفيات وذلك يف حماولة لتبيان حجـم املستشـفى    - 2

الرتباط ذلك بالسالمة يف نواح متعددة سبق التطرق إليها وقـد كانـت   
 )7(النتائج وفق اجلدول 

 
 )7(جدول رقم   -

 عدد االسرةوفق متغري  تصنيف املستشفيات

  النسبة  التكرار  عدد األسرة
  6.25  1  سرير 100اقل من 

  50.0  8  سرير 500إلى  100من 
  43.75  7  سرير 500من  أآثر

  %100  16  المجموع
  

) سرير 100قل من أ(  أن عدد املستشفيات صغرية احلجم نسبياً) 7(ويتضح من اجلدول 
  % . 6,25عدد األسرة بلغ مستشفى واحدا فقط مبا نسبته وفقا ل

مستشـفيات   8) سرير500إىل  100من (كما بلغ عدد املستشفيات متوسطة احلجم 
  .من إمجايل عدد املستشفيات% 50تشكل ما نسبته 

 43,75مستشفيات مبا يوازي  7) سرير 500أكثر من (وبلغ عدد املستشفيات الكبرية 
  .ستشفيات من إمجايل عدد امل% 

  
وما ميكن أن يفيد ذلك يف ) من تاريخ افتتاحه اعتباراً ( عمر املستشفى احلقيقي  - 3    

  اخل...كأنظمة اإلطفاء واإلنـذار والتهويـة  (حتديد صالحية املبىن وأنظمته املوجودة فيه 
  )8(ويتضح ذلك من اجلدول

  



  

  
 )8(جدول رقم 

 عمر املبىنوفق متغري  تصنيف املستشفيات

  النسبة  التكرار  المبنىعمر 
  31.25  5  سنة 15اقل من 

  43.75  7  سنة 30إلى  51من 
  25.0  4  سنة 30اآثر من 

  %100  16  المجموع
سنة  15نستنبط ان عدد املستشفيات اليت يقل عمرها عن ) 8(ومن خالل اجلدول رقم 

  .من العدد الكلي % 31,25مستشفيات تشكل مانسبته  5هو 
 43,75مستشفيات تشكل  7سنة هو  30اىل  15 عمرها مابني وعدد املستشفيات اليت

  .من امجايل عدد املستشفيات% 
مستشفيات تشكل مانسبته  4فيبلغ عددها سنة  30اما املستشفيات اليت يزيد عمرها عن 

  .من عدد املستشفيات ككل% 25
  
  

  /وفيما يلي عرض حملتويات أداة البحث
اليت دف للحد من حـوادث  (وسائل السالمة رتواف ما مدى: " السؤال األول )  : أ

  "؟ ) احلكومية يف مدينة الرياض احلريق يف املستشفيات
  :مدى توافر متطلبات واشتراطات السالمة اإلنشائية والكهربائية /  1

مت حساب التكرارات ، والنسب املئوية ، واملتوسطات احلسابية واالحنرافـات  ملعرفة ذلك 
  )9(ور والنتائج يوضحها اجلدول رقم هذا احملى عبارات املعيارية ، والرتب عل

  
 )9(جدول رقم 

التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتب على 
متطلبات واشرتاطات السالمة اإلنشائية والكهربائية يف املستشفيات عبارات حمور 

 قيم املتوسطاتمرتبة تنازليًا حسب 

  العبارة  عبارةرقم ال

  درجة الموافقة   التكرار
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
النسبة  الرتبة المعياري

%  
  
  متوفرة

غير 
 آافية

غير 
 متوفرة

ال 
حاجة 
  لها



  

38  
عة  ام األش أقس
مناسبة من حيث 

  الموقع

  2  -  -  14  ك
3.00  0.00  1  %  87.5  -  -  12.5 

 33  
ي  د ف يوج

مطبخ  المستشفى
  مرآزي

  -  -  -  16  ك
3.00  0.00  2  

%  100.0 -  -  -  

19  
ة المصاعد  غرف
ة  زودة برافع م
  يدوية للمصاعد

  1  -  -  15  ك
3.00  0.00  3  

%  93.8  -  -  6.3  

المصاعد مزودة   17
  بمراوح للتهوية

  6.3  -  -  93.8  %  4  0.00  3.00  1  -  -  15  ك

16  
ى ز م المبن جه

اعد  بمص
تخدام  لالس

  اليومي

  1  -  -  15  ك

3.00  0.00  5  %  93.8  -  -  6.3  

14  

ى  ز المبن  تجهي
ارة   افات إن بكش
ل  ة تعم احتياطي
في حالة انقطاع  
ي  ار ف التي
رداب  الس
رات  ومم

  الهروب

  -  -  -  16  ك

3.00  0.00  6  
%  100.0 -  -  -  

  
 
 
 
 
 

 )9(جدول رقم 

رقم 
  العبارة العبارة

  درجة الموافقة   التكرار
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
النسبة  الرتبة عياريالم

%  
  
  متوفرة

غير 
  آافية

غير 
 متوفرة

ال 
حاجة 
  لها

13  

ى د  المبن ز بمول مجه
اطي   ائي احتي آهرب
ة   ي حال ل ف يعم
ار   اع التي انقط

  الكهربائي

  -  -  -  16  ك

3.00  0.00  7  
%  100.0 -  -  -  

ار   10 ع التي   8  0.00 3.00  -  -  -  16  كقواط



  

ة ضد    الكهربي مؤمن
اس   ار الم أخط
  والقوس الكهربائي

%  100.0 -  -  -  

أة    30 ي المنش د ف يوج
  مستودعات تخزين

  -  -  6.3  93.8  %  9  0.25 2.94  -  -  1  15  ك

21  
وارئ  واب الط أب
ث    ن حي بة م مناس
دد   ًا بع عة قياس الس

  قاطني آل منطقة

  -  -  1  15  ك

2.94 0.25  10  %  93.8  6.3  -  -  

مجهز بأبواب  المبنى  20
  طوارئ

  -  -  1  15  ك
2.94 0.25  11  %  93.8  6.3  -  -  

11  

ابس   اتيح والمق المف
م    ة وت ليمة وآمن س
ار   أريض التي ت
ي   تخدم ف المس

  األجهزة

  -  -  1  15  ك

2.94 0.25  12  
%  93.8  6.3  -  -  

40  
ادر   ة مص غرف
ن  بة م ازات مناس الغ
ع   ث الموق حي

  والتجهيزات

  2  -  1  13  ك

2.93 0.27  13  %  81.3  6.3  -  12.5 

9  

ة   التمديدات الكهربائي
ث    ن حي بة م مناس
ة    ار لنوعي األقط
ة  تعمال ومعزول اإلس
ف    د التل ة ض ومحمي

  أو ارتفاع التيار

  -  -  2  14  ك

2.88 0.34  14  
%  87.5  12.5 -  -  

 )9(جدول رقم 

رقم 
  العبارة العبارة

  درجة الموافقة   التكرار
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
النسبة  الرتبة المعياري

%  
  

 متوفرة
غير 
  آافية

غير 
 متوفرة

ال 
حاجة 
  لها

ة      34 المطبخ مطابق من ناحي
  الموقع

  15  0.34  2.88  -  -  2  14  ك
% 87.5 12.5 -  -  

في   39 ي المستش د ف توج
  تمديدات غازات  طبية

  6.3  6.3  - 87.5  %  16  0.52  2.87  1  1  - 14  ك

يلة     18 زودة بوس اعد م المص
  اتصال

  6.3  6.3  - 87.5  %  17  0.52  2.87  1  1  - 14  ك



  

درج    24 ز ب ي مجه المبن
  طوارئ داخلي

  6.3  6.3  6.3 81.3  %  18  0.56  2.80  1  1  1  13  ك

37  
ام   يوجد في المستشفي أقس
ب   عة والط تخدم األش تس

  النووي

  -  2  -  14  ك
2.75  0.68  19  %  87.5 -  12.5 -  

رات    26 ز بمم ي مجه المبن
  هروب

  1  2  -  13  ك
2.73  0.70  20  %  81.3 -  12.5 6.3  

27  
يدة   روب مش رات اله مم
ن     ة م واد محمي ن م م

  الحريق والدخان

  2  1  2  11  ك
2.71  0.61  21  %  68.8 12.5 6.3  12.5 

3  
ي   ل دور عل تمل آ يش
ل    ي األق قطاعي حريق عل
الء    ة اإلخ ة عملي إلتاح

  األفقي  

  -  2  1  13  ك
2.69  0.70  22  %  81.3 6.3  12.5 -  

2  
المبني مقسم إلي قطاعات  
دران    طة ج ق بواس حري
يات   واب وأرض وأب

  مقاومة للحريق

  -  2  1  13  ك

2.69  0.70  23  %  81.3 6.3  12.5 -  

1  
أة  دخل المنش بة م مناس
رق  تخدمات ف الس

  الطوارئ

  -  2  1  13  ك
2.69  0.70  24  %  81.3 6.3  12.5 -  

22  
بة  وارئ مناس واب الط أب

ن ب     م ادة الترآي ث م حي
  واتجاه الفتح

  -  2  1  13  ك
2.69  0.70  25  %  81.3 6.3  12.5 -  

  
 )9(جدول رقم 

  العبارة رقم العبارة

  درجة الموافقة   التكرار
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
النسبة  الرتبة المعياري

%  
  

 متوفرة
غير 
  آافية

غير 
 متوفرة

ال 
حاجة 
  لها

ى  8 ن  المبن ي م محم
  اعقالصو

  - 18.8  - 81.3  %  26  0.81  2.63  -  3  -  13  ك

25  
ابق   درج مط ال
للمواصفات من حيث   
ود  دد ووج الع

  الدرابزينات

  1  1  5  9  ك
2.53  0.64  27  %  56.3 31.3 6.3  6.3  

في   35 ي المستش د ف يوج
  مغسلة مرآزية

  - 25.0  - 75.0  %  28  0.89  2.50  -  4  -  12  ك



  

36  
ة م  لة مطابق ن المغس

ع  ث الموق حي
  والتجهيزات

  5  2  3  6  ك
2.36  0.81  29  %  37.5 18.8 12.5 31.3 

5  

وي   ي تح ع الت المواق
ار ة  ًاأخط  –خاص

ة  رف العناي آغ
زة  زة  –المرآ مجه

ائل   ارج ووس بمخ
  حماية مضاعفة

  -  4  5  7  ك

2.19  0.83  30  %  43.8 31.3 25.0 -  

7  

تعمل التهوية الطبيعية 
ي  ة ف ال والميكانيكي ح

ي   ق عل ود حري وج
و   تجديد الهواء في القب
رات   ات والمم والرده

  وأبراج المخارج

  -  7  -  9  ك

2.13  1.02  31  %  56.3 -  43.8 -  

تقلة    31 تودعات مس المس
  عن المبنى

  - 43.8  6.3 50.0  %  32  1.00  2.06  -  7  1  8  ك
 
 

 
 
 

 )9(جدول رقم 

رقم 
  العبارة العبارة

  قةدرجة المواف   التكرار
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
النسبة  الرتبة المعياري

%  
  

 متوفرة
غير 
  آافية

غير 
 متوفرة

ال 
حاجة 
  لها

6  

ة  وات التهوي قن
زودة  ف م والتكي
ع   ق لمن بخوان
ار   ار الن انتش

  والدخان

  -  8  -  8  ك

2.00  1.03  33  %  50.0 -  50.0 -  

4  

واد  الم
ي   تخدمة ف المس

دران  إ اء الج نش
قف  واألس

ن  وت ياتها م كس
ة  ر قابل واد غي م

  لالشتعال

  -  3  10  3  ك

2.00  0.63  34  %  18.8 62.5 18.8 -  

15  
ن زال

  35  0.98  1.57  9  5  -  2  ك



  

عد  بمص
ص  مخص

وارئ ل ي (لط ف
اع   ال زاد ارتف ح

ى ن  المبن  6ع
ق أو   20طواب

  )متر

%  12.5 -  31.3 56.3 

28 

روب   رات اله مم
ات   زودة بمرش م

اه   ي  –مي  الح  ف
ر  ول المم زاد ط

  مترًا 30عن 

 11  3  2  -  ك

1.40  0.55  36  %  -  12.5 18.8 68.8 

23  

ى ز  المبن مجه
الء   يلة إخ بوس
ي  للمرض
ي  دين ف المقع

  أسرتهم

  -  13  -  3  ك

1.38  0.81  37  %  18.8 -  81.3 -  

مدى توافر متطلبات املتوسط الكلي ملدى املوافقة على 
  0.20 2.65 ة والكهربائيةواشرتاطات السالمة اإلنشائي

  
أن  متطلبـات واشـتراطات السـالمة اإلنشـائية      )  9( يتضح من اجلدول رقم     

وهي الفئة )  3من  2.65( والكهربائية متوفرة باملستشفيات حيث بلغ متوسط توافرها 
ة الدراسة مما يبني بأن متطلبات واشتراطات السـالمة  إىل خيار متوفرة على أدا اليت تشري 

  .باملستشفيات  يف الغالب اإلنشائية والكهربائية متوفرة
كما يتضح من النتائج أن هنالك تفاوت يف مدى توافر متطلبات واشتراطات السالمة     

ملتطلبـات   ملتطلبات واالشتراطات وعدم التـوفر فر بعض اائية ما بني تواإلنشائية والكهرب
بـات واشـتراطات السـالمة    واشتراطات أخرى حيث تراوحت متوسطات توافر متطل

وهي متوسطات تتراوح مـا بـني   )  3.00إىل  2.65(   ئية والكهربائية ما بنياإلنشا
/ غري متـوفرة  (واللتني تشريان إىل خياري  ثالثيمن فئات املقياس ال ثالثةالفئتني األوىل وال

ة على أداة الدراسة مما يبني بأن متطلبـات واشـتراطات السـالمة اإلنشـائي    ) فرة متو
فر بعض هذه املتطلبات واالشتراطات وعـدم  ة تتراوح درجة توافرها ما بني تووالكهربائي

ة وعشرون ستحيث يتضح من النتائج أن هنالك .ملتطلبات واشتراطات أخرى منها  توفر



  

متطلب واشتراط من متطلبات واشتراطات السالمة اإلنشـائية والكهربائيـة متـوفر يف    
 19،  38( املتطلبات واالشتراطات اليت متثلها الفقرات رقم  املستشفيات أبرزها تتمثل يف

  :واليت مت ترتيبها تنازلياً حسب درجة توفرها كالتايل )  13,10،  14،  17، 
أقسام األشعة مناسبة من حيث " وهو )  38( جاء املتطلب والذي متثله الفقرة رقم  -1

)  3.00مـن   3.00( ت مبتوسـط  باملرتبة األوىل من حيث توفره يف املستشفيا" املوقع
مستشفى فيما مل تكن احلاجة تدعو لوجود أقسام  14حيث بلغ عدد املستشفيات املطبقة 

  .أشعة يف مستشفيني اثنني
غرفة املصاعد مـزودة برافعـة   " وهو )  19( جاء املتطلب والذي متثله الفقرة رقم  -2

مـن   3.00( تشفيات مبتوسـط  من حيث توفره يف املس ثانيةباملرتبة ال" يدوية للمصاعد
مستشفى فيما مل تكن احلاجة تـدعو   15حيث بلغ عدد املستشفيات املطبقة )  3.00

  .لوجود املصاعد يف مستشفى واحد
" املصاعد مزودة مبراوح ويـة " وهو )  17( جاء املتطلب والذي متثله الفقرة رقم  -3

حيث بلـغ  )  3.00من  3.00( من حيث توفره يف املستشفيات مبتوسط  ثالثةباملرتبة ال
مستشفى فيما مل تكن احلاجة تدعو لوجـود املصـاعد يف    15عدد املستشفيات املطبقة 

  .مستشفى واحد
بكشـافات إنـارة    جتهيز املبىن" وهو )  14( جاء املتطلب والذي متثله الفقرة رقم  -4

مـن   رابعةرتبة البامل" احتياطية تعمل يف حالة انقطاع التيار يف السرداب وممرات اهلروب 
يف مجيع املستشفيات حمـل  . ) 3.00من  3.00( حيث توفره يف املستشفيات مبتوسط 

ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل سهولة تركبيها وتوفرها يف السوق وعدم التعقيد  الدراسة
يف آلية عملها عند حدوث حاالت طارئة مثل انقطاع التيار الكهربائي وخالفه مما جيعـل  

  .ت تم بتجهيز املبين ذه الكشافاتاإلدارا
جمهـز مبولـد كهربـائي     املبىن" وهو )  13( جاء املتطلب والذي متثله الفقرة رقم  -5

من حيـث تـوفره يف    امسةباملرتبة اخل" احتياطي يعمل يف حالة انقطاع التيار الكهربائي 
ويعـزو   سـة يف مجيع املستشفيات حمل الدرا ) 3.00من  3.00( املستشفيات مبتوسط 

الباحث هذه النتيجة إىل أن الكثري من أجهزة معاجلة املرضى تعمل بالكهربـاء كمـا أن   



  

األدوية حتتاج إىل درجة حرارة معينة حلفظها إضافة إىل أن التيار الكهربائي قـد ينقطـع   
خالل فترات حرجة مثل إجراء عمليات أو خالفه مما جيعل إدارة املستشفى تعمل على أن 

  . جمهز مبولد كهربائي احتياطي يعمل يف حالة انقطاع التيار الكهربائييكون املبين
قواطع التيار الكهريب مؤمنة ضد " وهو )  10( جاء املتطلب والذي متثله الفقرة رقم  -6

من  3.00( مبتوسط  سادسة من حيث توفره باملرتبة ال" أخطار املاس والقوس الكهربائي 
  .الدراسة  يف مجيع املستشفيات حمل)  3.00

  
  :كما يتضح أن هناك متطلبات نسبة التوفر فيها متدنية ويأيت على رأسها    
جمهز بوسيلة إخالء للمرضى  املبىن" وهو ) 23( يتضح أن هناك متطلب ومتثله الفقرة  -1

  ) . 3,00من  1,38(مبتوسط  كانت نسبة توفره متدنية جداً"  املقعدين يف أسرم
ممرات اهلروب " وهو)  28(ث عدم التوفر املتطلب الذي متثله الفقرة من حي يأيت ثانياً -2

 1,40(مبتوسـط حسـايب   " متـرا  30مزودة مبرشات مياه يف حال زاد طول املمر عن 
  ) .3,00من
املبىن جمهـز  " وهو)  15(من حيث عدم التوفر املتطلب الذي متثله الفقرة  يأيت ثالثاً -3

مبتوسـط حسـايب   " رتفاع املبىن عن ستة طوابق مبصعد خمصص للطوارئ يف حال زاد ا
  ) .3,00من 1,57(
" وهـو  )  4(املتطلب الذي متثله الفقرة من حيث عدم التوفر يأيت يف املرتبة الرابعة  -4 

" املواد املستخدمة يف إنشاء اجلدران واألسقف وتكسياا من مواد غري قابلة لالشـتعال  
  ). 3.00من  2.00( وكانت نسبة التنفيذ فيه مبتوسط 

" وهو )  6( يف املرتبة اخلامسة من حيث عدم التوفر املتطلب الذي متثله الفقرة  يأيت  -5
وسط هلـذه  وقد بلغ املت" التهوية والتكيف مزودة خبوانق ملنع انتشار النار والدخانقنوات 
  ) 3,00من2.00( الفقرة 

تطلبات واشتراطات السالمة كما يتضح من النتائج أن هنالك مطلبني واشتراطني من م    
متثلـهما   ال حاجة هلما يف املستشـفيات  كان احلكم يف الغالب انه  اإلنشائية والكهربائية

  اً حسب عدم احلاجة هلما كالتايل واللذين مت ترتيبهما تصاعدي)  15،  28( الفقرتني رقم 



  

ودة مبرشـات  ممرات اهلروب مز" وهو )  28( جاء املتطلب والذي متثله الفقرة رقم  -1
باملرتبة األوىل من حيـث عـدم احلاجـة لـه     " متراً  30إذا زاد طول املمر عن  –مياه 

ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن ممـرات  )  4.00من  1.44( باملستشفيات مبتوسط 
  .متر  30تزد عن  اهلروب يف غالب  املستشفيات حمل الدراسة مل

جمهز مبصـعد خمصـص    املبىن" وهو )  15(  جاء املتطلب والذي متثله الفقرة رقم -2
باملرتبة الثانية من حيـث  )" متر 20طوابق أو  6يف حال زاد ارتفاع املبين عن (للطوارئ 

ويعزو الباحث هذه النتيجـة  )  4.00من  1.69( عدم احلاجة له باملستشفيات مبتوسط 
عدد األدوار فيها إىل أن غالب املستشفيات مل يتحقق ا الشرط الرئيسي وهو ان يتعدى 

اليت تقل عدد  طوابق مما ينفي احلاجة إىل هذا املتطلب أو االشتراط يف املستشفيات 6عن 
  .طوابق 6االدوار فيها عن 

   :مدى توافر أنظمة اإلطفاء واإلنذار /  2
للتعرف على مدى توافر أنظمة اإلطفاء واإلنذار مت حساب التكـرارات ، والنسـب       

والرتب على عبارات حمور أنظمـة    طات احلسابية واالحنرافات املعيارية ،املئوية ، واملتوس
  ):10(اإلطفاء واإلنذار والنتائج يوضحها اجلدول رقم 

 )10(جدول رقم 
التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتب على عبارات حمور أنظمة 

 ًا حسب قيم املتوسطاتاإلطفاء واإلنذار مرتبة تنازلي

رقم 
  العبارة  العبارة

المتوسط   درجة الموافقة   التكرار
 الحسابي

االنحراف 
النسبة  الرتبة المعياري

%  
  
  متوفرة

غير 
  آافية

غير 
 متوفرة

ال حاجة 
  لها

25  
تغذية المضخة الرئيسية 
ق   اء وف بالكهرب

  التعليمات

  2  -  -  14  ك
3.00  0.00  1  

%  87.5 -  -  12.5 

ع   13 ع ومواق توزي
  المطفيات مناسب

  2  0.00  3.00  -  -  - 16  ك
%  100  -  -  -  

ق     11 ات حري وفر مطفي ت
  يدوية

  3  0.00  3.00  -  -  - 16  ك
%  100  -  -  -  

مناسبة مطفيات الحريق   12
  لنوع االستخدام

  4  0.25  2.94  -  -  1 15  ك
%  93.8 6.3  -  -  

دات   10 ذاروح دوي  اإلن الي
  بشكل جيدموزعة 

  6.3  -  6.3 87.5  %  5  0.26  2.94  1  -  1  14  ك
26  

ق خة ض ف ت
  6  0.52  2.87  1  1  -  14  ك



  

ة   اعدة بالطاق مس
  6.3  6.3  - 87.5  %  المناسبة

30  
اء  ام اإلطف بة نظ مناس
وع   ازات لن بالغ

  االستخدام

  4  1  -  11  ك
2.83  0.58  7  %  68.8 -  6.3  25.0 

  ياهتوفر خراطيم م  15
  8  0.54  2.81  -  1  1 14  ك
% 87.5 6.3  6.3  -  

16  
ة   اه موافق راطيم المي خ
ث   ن حي فات م للمواص

  منها المصنوعةالمواد 

  1  1  1  13  ك
2.80  0.56  9  

%  81.3 6.3  6.3  6.3  

مناسبة نظام اإلنذار من   3
  ناحية المساحات

  2  -  3  11  ك
2.79  0.43  10  %  68.8 18.8 -  12.5 

 )10(رقم  جدول

رقم 
  العبارة العبارة

  درجة الموافقة   التكرار
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
النسبة  الرتبة المعياري

%  
  
 متوفرة

غير 
  آافية

غير 
 متوفرة

ال 
حاجة 
  لها

مرشات المياه مناسبة من    23
  حيث أسلوب الترآيب

 43.8  6.3  - 50.0  %  11  0.67  2.78  7  1  -  8  ك

اه مناسبة من  مرشات المي  22
  حيث مادة اإلطفاء

 43.8  6.3  - 50.0  %  12  0.67  2.78  7  1  -  8  ك

بق   31 ذار يس ام إن وفر نظ ت
  الغمر

 25.0  6.3  6.3 62.5  %  13  0.62  2.75  4  1  1  10  ك

ق     24 خة حري وفر مض ت
  رئيسية بالطاقة المناسبة

  -  1  2  13  ك
2.75  0.58  14  %  81.3 12.5 6.3  -  

  6.3  - 25.0 68.8  %  15  0.46  2.73  1  -  4  11  ك  أجراس لإلنذار توفر  9

  توفر نظام إنذار  1
  16  0.70  2.69  -  2  1  13  ك
% 81.3 6.3  12.5 -  

21  
مرشات المياه مناسبة من  
اش    ة الرش ث تغطي حي

  الواحد

  7  1  1  7  ك
2.67  0.71  17  %  43.8 6.3  6.3  43.8 

توزيع خراطيم المياه   17
  اسبمن

  1  2  1  12  ك
2.67  0.72  18  %  75.0 6.3  12.5 6.3  

مناسبة التوزيع من حيث     4
  فاتاشنوع الك

 12.5  6.3 18.8 62.5  %  19  0.63  2.64  2  1  3 10  ك



  

14  
نظام األطفاء مرآب وفق 
ن  دة م ات معتم مخطط
مكاتب هندسية استشارية  

  مجازة

  -  3  -  13  ك
2.63  0.81  20  

%  81.3 -  18.8 -  

 12.5  - 37.5 50.0  %  21  0.51  2.57  2  -  6  8  ك  توفر لوحة تحكم مناسبة  8

2  
نظام اإلنذار مرآب وفق   
ن  دة م ات معتم مخطط
مكاتب هندسية استشارية  

  مجازة

  2  3  1  10  ك
2.50  0.85  22  %  62.5 6.3  18.8 12.5 

  
 

 )10(جدول رقم 

رقم 
  العبارة العبارة

  درجة الموافقة التكرار
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
النسبة  الرتبة المعياري

%  
  
 متوفرة

غير 
  آافية

غير 
 متوفرة

ال 
حاجة 
  لها

29 
توفر نظام إطفاء 

آلي بالغمر 
  بالغازات

  1  4  - 11  ك
2.47  0.92  23  %  68.8 -  25.0 6.3  

19  
ات   ع فوه توزي
ة  ب الجاف األنابي

  مناسبة

  3  4  2  7  ك
2.23  0.93  24  %  43.8 12.5 25.0 18.8 

28  

اه  زان مي وفر خ ت
تقل  مس
تخدامات  الس
عة  اء بالس اإلطف

  المناسبة

  1  4  4  7  ك

2.20  0.86  25  %  43.8 25.0 25.0 6.3  

ات    18 ار فوه أقط
  األنابيب مناسبة

  6.3 37.5  6.3 50.0  %  26  0.99  2.13  1  6  1  8  ك

ات   20 وفر مرش ت
  مياه آلية

  - 50.0  6.3 43.8  %  27  1.00  1.94  -  8  1  7  ك

خة   27 وفر مض ت
  حريق بالديزل

  1  8  -  7  ك
1.93  1.03  28  %  43.8 -  50.0 6.3  

رتبط  6 ام م النظ
  بنظام اإلطفاء

 12.5 50.0  - 37.5  %  29  1.03  1.86  2  8  -  6  ك

رتبط   5 ام م النظ
ة   وات وأنظم بقن

 12.5 50.0  - 37.5  %  30  1.03  1.86  2  8  -  6  ك



  

  التهوية

رتبط   7 ام م النظ
  بأبواب الطوارئ

 12.5 62.5  - 25.0  %  31  0.94  1.57  2  10  -  4  ك
مدى توافر أنظمة اإلطفاء املتوسط الكلي ملدى املوافقة على 
  0.35 2.51 واإلنذار

املوضح أعاله أن  أنظمة اإلطفاء واإلنـذار متـوفرة   )  10( يتضح من اجلدول رقم    
وهو متوسط يقـع يف الفئـة   )  5من  3.26( ث بلغ متوسط توافرها باملستشفيات حي

وهي الفئة الـيت تشـري إىل   )  3.00إىل  2.51من (    ثالثيالرابعة من فئات املقياس ال
  .خيار متوفرة على أداة الدراسة مما يبني بأن أنظمة اإلطفاء واإلنذار متوفرة باملستشفيات

يف مدى تـوافر أنظمـة اإلطفـاء واإلنـذار     كما يتضح من النتائج أن هنالك تفاوت 
ما بني توافر بعض األنظمة وعدم توافر أنظمـة   احلكومية يف مدينة الرياض باملستشفيات

( أخرى منها حيث تراوحت متوسطات توافر أنظمة اإلطفاء واإلنذار باملستشفيات ما بني
مـن فئـات    لثةثاوهي متوسطات تتراوح ما بني الفئتني الثانية وال)  3.00إىل  1.57
على أداة الدراسة مما ) متوافرة / غري متوفرة ( واللتني تشريان إىل خياري  ثالثياملقياس ال

يبني بأن أنظمة اإلطفاء واإلنذار باملستشفيات تتراوح درجة توافرها ما بني توافر بعـض  
حيث يتضح من النتائج أن هنالك ستة عشر .هذه األنظمة وعدم توافر أنظمة أخرى منها

من أنظمة اإلطفاء واإلنذار متوفر يف املستشفيات أبرزها تتمثل يف األنظمة الـيت متثلـها   
واليت مت ترتيبها تنازليـاً حسـب   )  10،  12،  11،  13،  253( الفقرات رقم     

  :درجة توفرها كالتايل 
رباء تغذية املضخة الكهربائية بالكه" وهو ) 25( جاء النظام والذي متثله الفقرة رقم  -1

  .) 3.00من 3.0(يث توفره يف املستشفيات مبتوسط من ح وىلباملرتبة األ"وفق التعليمات
" توزيع ومواقع املطفيات مناسب " وهو )  13( جاء النظام والذي متثله الفقرة رقم  -2

ويعـزو  )  3.00مـن   3.00( باملرتبة الثانية من حيث توفره يف املستشفيات مبتوسط 
إىل أن هنالك جهات رقابية سواء داخل أو خارج املستشفيات تتابع  الباحث هذه النتيجة

عل وتراقب توزيع املطفيات ممثلة يف وحدة السالمة أو غريها من الوحدات األخرى مما جي
  .توزيع ومواقع املطفيات مناسب



  

" توفر مطفيات حريـق يدويـة   " وهو )  11( جاء النظام والذي متثله الفقرة رقم  -3
ويعـزو  )  3.00مـن   3.00( من حيث توفره يف املستشفيات مبتوسط  ثانيةباملرتبة ال

الباحث هذه النتيجة إىل أن مطفيات احلريق اليدوية من وسائل السالمة الرئيسـة والـيت   
  .يسهل توفريها واستخدامها مما جيعل إدارات املستشفيات تم بتوفريها يف املستشفيات

مناسبة مطفيات احلريـق لنـوع   " وهو )  12( قم جاء النظام والذي متثله الفقرة ر -4
  ). 3.00من  2.94( باملرتبة الثالثة من حيث توفره يف املستشفيات مبتوسط " االستخدام

وحدات اإلنذار اليدوي موزعـة  " وهو )  10( جاء النظام والذي متثله الفقرة رقم  -5
مـن   2.94( توسـط  باملرتبة اخلامسة من حيث توفره يف املستشفيات مب" بشكل جيد 

من  مهماً ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن وحدات اإلنذار اليدوي تعد جزءاً)  3.00
بسط أنواع اإلنذار ولذلك ال خيلو أي مستشفى تقريبا مـن تلـك   أجزاء اإلنذار وتعد أ

  .الوحدات
يف  ةمن أنظمة اإلطفاء واإلنذار غري مطبق عدة فقراتكما يتضح من النتائج أن هنالك    

  : املستشفيات تتمثل يف
باملرتبة األوىل من " اإلنذار مرتبط بأبواب الطوارئ " وهي )  7( جاءت الفقرة رقم  -1

ويعزو الباحـث هـذه   )  3.00من  1.57( حيث عدم توفره يف املستشفيات مبتوسط 
  .ومل تزود بالتقنية املناسبة لذلك النتيجة إىل أن اغلب األنظمة املركبة قدمية نسبياً

باملرتبـة  " قنوات وأنظمة التكييفاإلنذار مرتبط ب" وهي )  5( جاءت الفقرة رقم  -2
ويعزو الباحث )  3.00من  1.86( من حيث عدم توفره يف املستشفيات مبتوسط  ثانيةال

  .نفس املسبب السابقهذه النتيجة إىل 
مـن   ثالثـة بة الباملرت" اإلطفاءنظام اإلنذار مرتبط ب" وهي )  6( جاءت الفقرة رقم  -3

ويعزو الباحـث هـذه   )  3.00من  1.86( حيث عدم توفره يف املستشفيات مبتوسط 
  .نفس املسبب السابقالنتيجة إىل 

من حيث عدم  رابعةباملرتبة ال"  توفر مضخة ديزل" وهي )  27( جاءت الفقرة رقم  -4
يجـة إىل أن  ويعزو الباحث هذه النت)  3.00من  1.93( توفره يف املستشفيات مبتوسط 

  .توفر املولدات االحتياطية والكلفة العالية لتلك املضخات من حيث التأمني والصيانة



  

من حيث  امسةباملرتبة اخل" آليةمياه توفر مرشات " وهي )  20( جاءت الفقرة رقم  -5
   .) 3.00من  1.94( عدم توفره يف املستشفيات مبتوسط 

  
اإلجراءات الوقائية اليت دف للحد مـن    ما  مدى تطبيق: " السؤال الثاين )  : ب

  "؟  احلكومية يف مدينة الرياض املستشفياتحوادث احلريق يف 
مت حساب التكرارات ، والنسـب املئويـة ،    للتعرف على مدى تنفيذ هذا احملور فقد    

ور والنتـائج  هذا احمل واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ، والرتب على عبارات 
      ):11(وضحها اجلدول رقم ي

 )11(جدول رقم 
التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتب على عبارات حمور مدى 
تطبيق  اإلجراءات الوقائية اليت هتدف للحد من حوادث احلريق يف املستشفيات مرتبة تنازليًا حسب قيم 

 املتوسطات احلسابية

رقم 
  العبارة ةالعبار

  درجة الموافقة التكرار
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
النسبة  الرتبة المعياري

%  
مطبقة   مطبقة

إلي حد 
  ما

غير 
 مطبقة

5  

بة   راءات مناس إج
تتضمن عقود ووسائل 
التخلص من المخلفات 

  الطبية واإلشعاعية

  -  -  16  ك

3.00  0.00  1  
%  100.0 -  -  

22  
اريح   ام تص نظ

ات ال لأل وأذون عم
  ذات الخطورة

  1  -  15  ك
2.88  0.50  2  

%  93.8  -  6.3  

ات      17 ل وردي ام عم نظ
  مناسب

  3  0.58  2.75  1  2  13  ك
%  81.3  12.5 6.3  

21  
ة ت  ار أدل غيل واختب ش

 وصيانة للعاملين على
  المعدات

  2  1  13  ك
2.69  0.70  4  

%  81.3  6.3  12.5 

19  

ة    عمل فحوصات طبي
ا د ة للع ي وري ملين عل

زة ذات  األجه
  خطار الخاصةاأل

  2  1  13  ك

2.69  0.70  5  %  81.3  6.3  12.5 

12  
توفير نشرات السالمة 
المواد  ة ب الخاص
عة   ة والمش الكيمائي
ديثها  رة وتح والخط

  -  7  9  ك

2.56  0.51  6  %  56.3  43.8 -  



  

  دوريًا

اطي     7 ظ احتي ام حف نظ
  للسجالت

  3  2  11  ك
2.50  0.82  7  %  68.8  12.5 18.8 

 
 )11(جدول رقم 

رقم 
  العبارة العبارة

  درجة الموافقة التكرار
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
النسبة  الرتبة المعياري

%  
مطبقة   مطبقة

إلي حد 
  ما

غير 
  مطبقة

23  
اولين   ل المق نيف وتأهي تص
ل   ل داخ ولين بالعم المخ

ابي ا ام رق ود نظ أة ووج لمنش
  عماللتلك األ

  1  7  8  ك
2.44  0.63  8  

%  50.0 43.8  6.3  

  عقود صيانة للمصاعد  27
  9  1.00  2.25  6  -  10  ك
%  62.5 -  37.5 

10  
ل     يم وتحلي أنظمة مناسبة لتقي

اط     تحكم في النق المخاطر وال
  الحرجة

  4  5  7  ك
2.19  0.83  10  

%  43.8 31.3  25.0 

6  
ات   د بيان وفر قواع ت
ومعلومات شاملة يستفاد منها 

  في الحاالت الطارئة

  5  3  8  ك
2.19  0.91  11  

%  50.0 18.8  31.3 

14  
ي   تمرة ف ة مس رامج تدريبي ب

ع    المة لجمي ال الس مج
م     ن له ة م املين وخاص الع

  عالقة مباشرة بالسالمة

  1  12  3  ك
2.13  0.50  12  %  18.8 75.0  6.3  

20  
اء   ة الضوض م بدرج تحك
وفير    رارة لت اءة والح واإلض

  مناسبة مهنيًابيئة عمل 

  3  9  4  ك
2.06  0.68  13  %  25.0 56.3  18.8 

16  
ل    ي للهياآ يف وظيف توص
ة   ام الخاص ة والمه التنظيمي

  بموظفي السالمة

  4  7  5  ك
2.06  0.77  14  %  31.3 43.8  25.0 

11  
ة   ة المعلوماتي تخدام التغذي اس
ع المصادر     الراجعة من جمي
اطر  يم المخ ادة تقي وإع

  لي ضوء ذلكوالتحكم بها ع

  5  5  6  ك
2.06  0.85    

15  %  37.5 31.3  31.3 

ة متخصصة    3 ن جه هادة م ش
  تثبت سالمة المبني إنشائيًا

  16  1.03  2.00  8  -  8  ك
% 50.0 -  50.0 

 



  

 
 

 )11(جدول رقم 

رقم 
  العبارة العبارة

  درجة الموافقة التكرار
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
بة النس الرتبة المعياري

%  
مطبقة   مطبقة

إلي حد 
  ما

غير 
  مطبقة

  عقود صيانة ألنظمة التهوية  26
  17  1.00  1.94  8  1  7  ك
%  43.8 6.3  50.0 

لوائح وقوانين عمل واضحة    18
  ومطبقة

  18  0.77  1.94  5  7  4  ك
%  25.0 43.8  31.3 

ادي      13 ة لمرت رامج توعوي ب
  المنشأة

  6.3  93.8  -  %  19  0.25  1.94  1  15  -  ك

ر   1 د ب ل بأح ة العم امج األنظم
  الذآية إلدارة المبنى

  9  -  7  ك
1.88  1.02  20  %  43.8 -  56.3 

ودة   2 هادات الج ل بش العم
  بمختلف مجاالتها

  7  6  3  ك
1.75  0.77  21  %  18.8 37.5  43.8 

4  
ة متخصصة   ن جه هادة م ش

دات   المة التمدي ت س تثب
  الكهربائية

  9  2  5  ك
1.75  0.93  22  

%  31.3 12.5  56.3 

ز     سياسة  8 ة وتحفي سالمة معلن
  االلتزام بها العاملين على

  23  0.81  1.63  9  4  3  ك
% 18.8 25.0  56.3 

  عقود صيانة ألنظمة اإلنذار   25
  24  0.89  1.50  12  -  4  ك
%  25.0 -  75.0 

  عقود صيانة ألنظمة اإلطفاء  24
  25  0.89  1.50  12  -  4  ك
%  25.0 -  75.0 

9  
تسجيل الحوداث واإلصابات  
دل    اب مع ائر وحس والخس
  ساعات العمل بدون حوادث

  12  -  4  ك
1.50  0.89  26  %  25.0 -  75.0 

15  
ا      تم تجريبه بة ي ط مناس خط

االت  ي ح الء ف ًا لإلخ دوري
ع    اون م وارئ بالتع الط

  الجهات المعنية

  11  4  1  ك

1.38  0.62  27  %  6.3  25.0  68.8 

تطبيق  اإلجراءات الوقائية اليت هتدف للحد من املتوسط الكلي ملدى 
  0.39 2.12 حوادث احلريق يف املستشفيات

  



  

املوضح أعاله أن اإلجراءات الوقائية اليت دف للحد )  11( يتضح من اجلدول رقم     
 2.12(ات حيث بلغ متوسط تطبيقهـا من حوادث احلريق مطبقة إىل حد ما يف املستشفي

)  2.34إىل  1.68من (ثانية من فئات املقياس الثالثيوهو متوسط يقع يف الفئة ال) 3من
وهي الفئة اليت تشري إىل خيار مطبقة إىل حد ما على أداة الدراسة مما يبني بأن اإلجراءات 

  .الوقائية اليت دف للحد من حوادث احلريق مطبقة إىل حد ما يف املستشفيات
لنتائج أن هنالك تفاوت يف مدى تطبيق اإلجراءات الوقائية اليت دف كما يتضح من ا    

للحد من حوادث احلريق يف املستشفيات ما بني تطبيق بعض هذه اإلجراءات وعدم تطبيق 
إجراءات أخرى منها حيث تراوحت متوسطات تطبيق اإلجراءات الوقائية الـيت ـدف   

وهي متوسـطات  )  3.00إىل  1.38( للحد من حوادث احلريق يف املستشفيات ما بني
( تتراوح ما بني الفئتني األوىل والثالثة من فئات املقياس الثالثي واللتني تشريان إىل خياري 

على أداة الدراسة مما يبني بأن تطبيق اإلجراءات الوقائية اليت دف ) مطبقة / غري مطبقة 
بعض اإلجراءات وعـدم   للحد من حوادث احلريق يف املستشفيات يتراوح ما بني تطبيق

وقائيـة  عدة إجـراءات  حيث يتضح من النتائج أن هنالك .تطبيق إجراءات أخرى منها 
،  22،  5( يف املستشفيات أبرزها تتمثل يف اإلجراءات اليت متثلها الفقرات رقـم  مطبقة 

  :واليت مت ترتيبها تنازلياً حسب درجة تطبيقها كالتايل )  19،  21،  17
عقـود   تتضمن اجراءات مناسبة" وهو )  5( ي متثله الفقرة رقم والذ جاء اإلجراء -1

باملرتبة األوىل من حيث تطبيقـه يف  " ووسائل التخلص من املخلفات الطبية واإلشعاعية 
ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن اجلهـات  )  3.00من  3.00( املستشفيات مبتوسط 

امل مع املخلفات الطبية واإلشعاعية مما جيعـل  الرقابية تتشدد يف مراقبة طرق وأساليب التع
إدارات املستشفيات تم بوجود إجراءات مناسبة تتضمن عقود ووسائل الـتخلص مـن   

  .املخلفات الطبية واإلشعاعية
عمال نظام تصاريح وأذونات لأل" وهو )  22( جاء اإلجراء والذي متثله الفقرة رقم  -2

مـن   2.88( حيث تطبيقه يف املستشفيات مبتوسـط  باملرتبة الثانية من " ذات اخلطورة 
3.00 .(  



  

" نظام عمل ورديات مناسـب  " وهو )  17( جاء اإلجراء والذي متثله الفقرة رقم  -3
  ). 3.00من  2.75( باملرتبة الثالثة من حيث تطبيقه يف املستشفيات مبتوسط 

شغيل واختبار وصيانة تتوفر أدلة " وهو )  21( جاء اإلجراء والذي متثله الفقرة رقم  -4
 2.69( باملرتبة الرابعة من حيث تطبيقه يف املستشفيات مبتوسط " املعدات  للعاملني على

  ). 3.00من 
عمل فحوصات طبيـة دوريـة   " وهو )  19( جاء اإلجراء والذي متثله الفقرة رقم  -5
يقـه يف  باملرتبة اخلامسة مـن حيـث تطب  " خطار اخلاصة لعاملني على األجهزة ذات األل

  ). 3.00من  2.69( املستشفيات مبتوسط 
كما يتضح من النتائج أن هنالك مخسة من اإلجراءات الوقائية اليت دف للحد مـن      

   حوادث احلريق غري مطبقة يف املستشفيات تتمثل يف اإلجراءات اليت متثلها الفقرات رقـم 
ب درجة عـدم تطبيقهـا   اً حسواليت مت ترتيبها تصاعدي)  8،  25،  24،  9،  15( 

  :كالتايل
خطط مناسبة يتم جتريبها دورياً " وهو )  15( جاء اإلجراء والذي متثله الفقرة رقم  -1

باملرتبة األوىل من حيث عـدم  " لإلخالء يف حاالت الطوارئ بالتعاون مع اجلهات املعنية 
يجة إىل قلة ويعزو الباحث هذه النت)  3.00من  1.38( تطبيقه يف املستشفيات مبتوسط 

وتتفق هـذه   وضعف املتابعة من اجلهات الرقابية اهتمام إدارات املستشفيات ذا اجلانب
واليت بينت حاجـة املنشـآت إىل تكـرار    ) هـ 1420ماضي ، ( النتيجة مع دراسة 

  .واستمرار اخلطط الفرضية دورياً لضمان االستفادة منها بالشكل الصحيح
تسجيل احلـوداث واإلصـابات   " وهو )  9( فقرة رقم جاء اإلجراء والذي متثله ال -2

باملرتبة الثانية من حيث عـدم  " واخلسائر وحساب معدل ساعات العمل بدون حوادث 
ويعزو الباحث هـذه النتيجـة إىل   )  3.00من  1.50( تطبيقه يف املستشفيات مبتوسط 

  .جهل املسئولني عن السالمة باألسلوب الصحيح للعمل ذا اإلجراء
" عقود صيانة ألنظمة اإلطفـاء  " وهو )  24( جاء اإلجراء والذي متثله الفقرة رقم  -3

ويعزو )  3.00من  1.50( باملرتبة الثالثة من حيث عدم تطبيقه يف املستشفيات مبتوسط 



  

الباحث هذه النتيجة إىل اضطالع إدارات املستشفيات ذا الدور عن طريـق مـوظفي   
  .ثر على مستوى جاهزية هذه األنظمةذي أالسالمة يف املستشفى األمر ال

" عقود صيانة ألنظمة اإلنـذار  " وهو )  25( جاء اإلجراء والذي متثله الفقرة رقم  -4
ويعزو )  3.00من  1.50( باملرتبة الرابعة من حيث عدم تطبيقه يف املستشفيات مبتوسط 

  . نفس املسبب السابقالباحث هذه النتيجة إىل 
سـالمة معلنـة وحتفيـز     سياسة"  وهو )  8( ذي متثله الفقرة رقم جاء اإلجراء وال -5

باملرتبة اخلامسة من حيث عدم تطبيقه يف املستشفيات مبتوسط   " االلتزام ا  العاملني على
يف مسـئولية السـالمة    يعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن واقـع و)  3.00من  1.63( 

  . يف ذلك بقية العاملني كإشرا بإدارة السالمة دون حمدداملستشفيات 



  

اليت حتول دون توفري وتطبيق وسائل السـالمة   تما املعوقا: " السؤال الثالث :   )ج
ومـا   احلكومية يف مدينة الرياض املستشفياتواإلجراءات الوقائية على أكمل وجه يف 
  "التصور األمثل للحد من هذه املعوقات ؟

وفري وتطبيق وسائل السـالمة و اإلجـراءات   اليت حتول دون ت تللتعرف على املعوقا    
والتصور األمثل للحد  احلكومية يف مدينة الرياضالوقائية على أكمل وجه يف املستشفيات 

من هذه املعوقات مت رصد آراء مسئويل السالمة حول املعوقات اليت حتـول دون تـوفر   
  :لتايل وجاءت النتائج كا والتصور األمثل للحد منها وتطبيق وسائل السالمة

وصول فـرق الـدفاع    إعاقةتتسبب بحتيط باملستشفيات  إنشاءات حديثة وجود -1
 . املدين 

ويكمن احلل يف تلك املعضلة بالتدريج يف تلك اإلنشاءات بشكل ال يؤثر على السالمة مع 
  .عدم اعتماد أي مشروع إال بعد توفري الطرق البديلة بالسعة املناسبة

مما يعين أن أنظمة اإلنـذار واإلطفـاء فيهـا قدميـة     سبياً كما أن املباين قدمية ن- 2   
  .ومستهلكة

وميكن معاجلة تلك املشكلة بتجديد املباين مبا يتوافق مع السالمة واستبدال أنظمة السالمة  
   .املتهالكة بأنظمة حديثة وفعالة

بل كانت منشئات أخرى مصممة كمستشفيات يف األساس  مل تكن انمبوجود  -3   
  .دق مثال كالفنا

قواعد السالمة عليها والتعديل قدر اإلمكان فيها مبا  قوميكن معاجلة تلك األنظمة بتطبي  
  .ال يؤثر على سالمة املبىن

  .نقص البند املايل املخصص ألعمال السالمة -4  
ميكن إجياد احللول لتلك املشكلة بالرفع للمرجع بأمهية السالمة لزيادة البند املخصـص    

  .تقليل النفقات بالصيانة املستمرة والعمل حسب األولويات من ناحية األمهية  كما ميكن 
  .نقص الكادر الوظيفي املؤهل للعمل يف جمال السالمة-5  

  .ظائف إفراد السالمةاملشكلة يكمن بالتشدد يف شروط التوظيف على و هلذه األمثلواحلل 



  

بتلف معـدات السـالمة يف    السالمة وتسببهم أمهيةقلة الوعي لدى اجلمهور حول  -6
  .املستشفيات

من املستشفيات والعمل علـى  املشكلة بتشديد الرقابة من قبل أ ثر تلكميكن التقليل من أ
  .زيادة وعي اجلمهور عن طريق الوسائل املختلفة

  .قلة املصادر العلمية اليت توضح وتشرح إجراءات السالمة الوقائية -7
على توفري كتيبات تشرح تلك اإلجراءات من قبـل  ويكمن احلل يف هذا اجلانب بالعمل 

  .الدفاع املدين 
  .الروتني اإلداري وما يسببه من إبطاء املعامالت ومنها املعامالت املتعلقة بالسالمة -8
 إدارةالسـالمة و   إدارةمثل (املختلفة يف املستشفى  اإلداراتتداخل املسئوليات بني  -9

  )الصيانة
ماعات بني اإلدارات ذات العالقة وعمل اخلطـط الفرضـية   يكمن احلل يف تكثيف االجت

  .وتطبيقها للقضاء على تلك املعضلة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

ما املقترحات اليت من املمكن وضعها لتفعيل االستفادة مـن  : " السؤال الرابع)  : د  
  من حوادث احلريق يف املستشفياتجل احلد السالمة واإلجراءات الوقائية من أوسائل 
  ية يف مدينة الرياض ؟احلكوم

السـالمة  للتعرف على املقترحات اليت من املمكن وضعها لتفعيل االستفادة من وسـائل  
احلكومية يف مدينة  جل احلد من حوادث احلريق يف املستشفياتواإلجراءات الوقائية من أ

مت رصد آراء مسئويل السالمة حول املقترحات اليت من املمكن وضـعها لتفعيـل    الرياض
جل احلد من حوادث احلريـق يف  من أستفادة من وسائل السالمة واإلجراءات الوقائية اال

  : املستشفيات وجاءت النتائج كالتايل
مقترحام لتفعيل تطبيق وسائل السالمة واإلجراءات الوقائية على أكمل وجـه يف   متثلت 

  /مايلي املستشفيات يف 
 وزيـادة التواصـل بـني إدارات    تكثيف الزيارات من قبل مندويب الدفاع املـدين  -1

  .املستشفيات والدفاع املدين مبا يكفل تطوير السالمة يف املستشفيات
و إدارة منبثقة من عدة جهات حكومية وأهلية يناط ا مسئولية تصنيف إنشاء مجعية أ -2

وتقييم مستوى السالمة يف املستشفيات وإصدار شهادات حتدد مدى مطابقة املستشفيات 
  .ت السالمةالشتراطا

جل التعاون فيما بينها عـن  مة يف املستشفيات من أزيادة التواصل بني إدارات السال -3
 ب من كـل مستشـفى  دورات املتخصصة اليت حيضرها مندوطريق الزيارات املتبادلة وال

  .وذلك لضمان نشر الفائدة بني مجيع املستشفيات 
ليت تطبقها الشركات الكـربى  المة وااالستفادة من اإلجراءات اإلدارية املتعلقة بالس -4

  .والعمل على مد جسور التواصل معها وحضور براجمها) رامكو وسكيكوأ(مثل 
قيام الدفاع املدين بإصدار كتيبات شارحة لوسائل ومتطلبات السـالمة حيـث أن    -5

  .اللوائح املوجودة تتناول متطلبات السالمة بشكل عام دون اخلوض يف تفاصيل تنفيذها
  
  
   



  

  

  الفصل الخامس
  

  خالصة الدراسة وأهم نتائجها وتوصياتها
  

  خالصة الدراسة 
  

  نتائج الدراسة 
  

  توصيات الدراسة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



  

  خالصة الدراسة  
  

  .املراجع واملالحق ضافة إىلهذه الدراسة على مخسة فصول باإل احتوت   
هـدافها،  وغطى الفصل األول كمدخل للدراسـة مشـكلة الدراسـة وأمهيتـها وأ        

  .والتساؤالت اليت جتيب عنها ، وأهم املصطلحات اليت استخدمها الباحث يف دراسته
مفـاهيم وسـائل السـالمة     الفصل مفاهيم الدراسة متطرقاً إىلوتناول الباحث يف هذا 

أمهية  احلريق يف املستشفيات منوهاً إىل واإلجراءات الوقائية اليت دف للحد من حوادث
تطبيق وسائل السالمة واإلجراءات الوقائية اليت ـدف للحـد مـن    دراسة مدى توفر و

وحمدداً أهداف دراسته والـيت   احلكومية يف مدينة الرياضحوادث احلريق يف املستشفيات 
 وسائل السالمة يف احلد من حوادث احلريق يف املستشـفيات توافر  متثلت يف معرفة مدى

رفة مدى تطبيق اإلجراءات الوقائية الـيت  ، كما دف إىل مع احلكومية يف مدينة الرياض
، وـدف   احلكومية يف مدينة الريـاض ستشفيات دف للحد من حوادث احلريق يف امل

اليت حتول دون توفري و تطبيق وسائل السالمة و  تالتعرف على املعوقا الدراسة كذلك إىل
ومـا   الريـاض احلكومية يف مدينـة   اإلجراءات الوقائية على أكمل وجه يف املستشفيات

حماولة التوصل للمقترحـات   من هذه املعوقات ، ودف كذلك إىلالتصور األمثل للحد 
اليت من املمكن وضعها لتفعيل االستفادة من وسائل السالمة واإلجراءات الوقائية من اجل 

وسـعت الدراسـة    احلكومية يف مدينة الرياض احلد من حوادث احلريق يف املستشفيات
وسائل  وتطبيق ما مدى توفر(من خالل اإلجابة عن السؤال الرئيس التايل  لتحقيق أهدافها

 السالمة واإلجراءات الوقائية اليت دف للحد من حـوادث احلريـق يف املستشـفيات   
  ـ:، وتنبثق عن هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية) ؟  احلكومية يف مدينة الرياض

احلكوميـة يف   حوادث احلريق يف املستشفيات وسائل السالمة يف احلد من ما مدى  توافر
  ؟ مدينة الرياض

 ما  مدى تطبيق  اإلجراءات الوقائية اليت دف للحد من حوادث احلريق يف املستشفيات
 ؟ احلكومية يف مدينة الرياض



  

اليت حتول دون توفري وتطبيق وسائل السالمة و اإلجراءات الوقائية على أكمل  تما املعوقا
وما التصور األمثل للحـد مـن هـذه     احلكومية يف مدينة الرياضشفيات وجه يف املست
  املعوقات؟

ما املقترحات اليت من املمكن وضعها لتفعيل االستفادة من وسائل السالمة واإلجـراءات  
  ؟ احلكومية يف مدينة الرياض الوقائية من اجل احلد من حوادث احلريق يف املستشفيات

شـتمل علـى الدراسـات    ش اإلطار النظري للدراسة كما اناقأما الفصل الثاين فقد     
  .السابقة للدراسة وقام الباحث بالتعقيب عليها

وتناول الفصل الثالث منهجية الدراسة وإجراءاا ، وقد استخدم الباحـث يف هـذه      
  .الدراسة املنهج الوصفي ، وأوضح الباحث جمتمع الدراسة املستهدف

قائمـة   باستعمال ية إعداد أداة الدراسة وقد قام الباحثوبني الباحث يف هذا الفصل كيف
حيث قام بتصميم قائمة مبتطلبـات السـالمة   . الفحص واملالحظة كأداة هلذه الدراسة 

عامليـة  واإلجراءات املثالية اليت دف للحد من حوادث احلريق وفق متطلبات السـالمة ال 
  .ها لإلجراءات املنهجيةقرها الدفاع املدين وأخضعاستقاها من اللوائح اليت أ

أما الفصل الرابع فقد تناول عرض وحتليل نتائج الدراسة متناوالً اإلجابة على أسئلتها     
  .ومناقشة نتائجها وربطها مع نتائج الدراسات السابقة

ويف الفصل اخلامس من هذه الدراسة قام الباحث بتلخيص الدراسة ، وعـرض أهـم       
  .صياانتائجها ، واقتراح أبرز تو

  
  
  
  
  
  
  
  



  

  نتائج الدراسة 
  

ميثلون  احلكومية يف مدينة الرياض يف املستشفيات من املسئولني عن السالمة)  7( أن  -1
من إمجايل املسئولني عن السالمة مستواهم التعليمي بكالوريوس وهم % 43.8ما نسبته 

  .الفئة األكثر من املسئولني عن السالمة
 إىلمية بالرياض تتراوح مابني املستشـفيات املتوسـطة   أن غالب املستشفيات احلكو -2

  .الكبرية من ناحية السعة السريرية
اليت دف للحد من حوادث احلريـق يف  (فيما يتعلق مبدي توافر وتطبيق وسائل السالمة 

  : بينت الدراسة ) املستشفيات
ـ   متطلبات واشتراطات السالمة اإلنشائية والكهربائيـة متـوفرة  أن  -أ   امبشـكل ع

  .باملستشفيات
يف املستشفيات  السالمة اإلنشائية والكهربائية متوفر من بنود أًبندهنالك مثانية وعشرون    

  :تمثل يف أبرزها ي
  ..أقسام األشعة مناسبة من حيث املوقع  -1
  .غرفة املصاعد مزودة برافعة يدوية للمصاعد -2
  املصاعد مزودة مبراوح وية  -3
افات إنارة احتياطية تعمل يف حالة انقطـاع التيـار يف السـرداب    بكش جتهيز املبىن  -4

  .وممرات اهلروب
  .جمهز مبولد كهربائي احتياطي يعمل يف حالة انقطاع التيار الكهربائي املبىن -5
  .قواطع التيار الكهريب مؤمنة ضد أخطار املاس والقوس الكهربائي -6
  :الكهربائية نسبة توفرها غري مرضية وهيهناك مخسة بنود من بنود السالمة اإلنشائية و   
  . جمهز بوسيلة إخالء للمرضي املقعدين يف أسرم املبىن -1
  .مترا 30ممرات اهلروب مزودة مبرشات مياه يف حال زاد طول املمر عن  -2
  املبىن جمهز مبصعد خمصص للطوارئ يف حال زاد ارتفاع املبىن عن ستة طوابق -3
  إنشاء اجلدران واألسقف وتكسياا من مواد غري قابلة لالشتعال  املواد املستخدمة يف -4 



  

  .التهوية والتكيف مزودة خبوانق ملنع انتشار النار والدخانقنوات  -5
  

غلب من متطلبات واشتراطات السالمة اإلنشائية والكهربائية  واشتراطنيهنالك مطلبني    
  : ملستشفيات تتمثل يفاجة هلما يف اعليها انعدام احل

حيـث مل   . )متراً  30إذا زاد طول املمر عن  (مبرشات مياه  تزويد ممرات اهلروب -1
  .تبلغ أطوال ممرات اهلروب يف اغلب املستشفيات هذا الطول

 20طوابق أو  6يف حال زاد ارتفاع املبين عن (مبصعد خمصص للطوارئ  ملبىنجتهيز ا -2
  .مترا 20طوابق أو  6باين فيها عن وذلك لكون اغلب املستشفيات يقل ارتفاع امل).متر
  

  ،باملستشفياتبشكل عام أنظمة اإلطفاء واإلنذار متوفرة اتضح من الدراسة أن  -ب 
احلكومية ذار متوفر يف املستشفيات من أنظمة اإلطفاء واإلن بنداًهنالك ستة عشر حيث أن 

  :تمثل يفأبرزها ي يف مدينة الرياض
  .رباء وفق التعليماتتغذية املضخة الكهربائية بالكه -1
  .توزيع ومواقع املطفيات مناسب -2
  .توفر مطفيات حريق يدوية -3
  .مناسبة مطفيات احلريق لنوع االستخدام -4
  .وحدات اإلنذار اليدوي موزعة بشكل جيد -5
  

 مـا  يف ظمة اإلطفاء واإلنذار غري متوفرة يف املستشفيات تتمثـل من أن أنظمةهنالك عدة 
  :يلي
  .رتبط بأبواب الطوارئاإلنذار م -1
  .قنوات وأنظمة التكييفاإلنذار مرتبط ب -2
  .اإلطفاءنظام اإلنذار مرتبط ب -3
  .توفر مضخة ديزل -4
   آليةمياه توفر مرشات  -5



  

فيما يتعلق مبدى تطبيق  اإلجراءات الوقائية اليت دف للحد من حوادث احلريق يف   -ج 
  :نت الدراسة بي احلكومية يف مدينة الرياضاملستشفيات 

  
اإلجراءات الوقائية اليت دف للحد من حوادث احلريـق مطبقـة إىل حـد مـا يف         

  .املستشفيات
من اإلجراءات الوقائية اليت دف للحد من حوادث احلريق مطبقـة يف   مخسةهنالك     

  :أبرزها تتمثل يف احلكومية يف مدينة الرياض املستشفيات
  .د ووسائل التخلص من املخلفات الطبية واإلشعاعيةعقو تتضمن إجراءات مناسبة -1
  .عمال ذات اخلطورةذونات لألنظام تصاريح وأ -2
  نظام عمل ورديات مناسب -3
  .املعدات شغيل واختبار وصيانة للعاملني علىتوفر أدلة ت -4
  األجهزة ذات اإلخطار اخلاصة ل فحوصات طبية دورية للعاملني علىعم -5
  

سة من اإلجراءات الوقائية اليت دف للحد من حوادث احلريق غـري  ك مخكما أن هنا    
  :مطبقة يف املستشفيات تتمثل يف

خطط مناسبة يتم جتريبها دورياً لإلخالء يف حاالت الطوارئ بالتعاون مع اجلهـات   -1
  .املعنية

تسجيل احلوداث واإلصابات واخلسائر وحساب معدل سـاعات العمـل بـدون     -2
  .حوادث

  .يانة ألنظمة اإلطفاءعقود ص -3
  .عقود صيانة ألنظمة اإلنذار -4
  .االلتزام ا سالمة معلنة وحتفيز العاملني على سياسة -5
  



  

اليت حتول دون توفري وتطبيق وسائل السـالمة واإلجـراءات    تفيما يتعلق باملعوقا - د
األمثـل  وما التصور  احلكومية يف مدينة الرياض الوقائية على أكمل وجه يف املستشفيات

   /تتمثل يفاملعوقات  هذه أبرز د من هذه املعوقات بينت الدراسة أنللح
وصول فـرق الـدفاع    تتسبب بإعاقةحتيط باملستشفيات  وجود إنشاءات حديثة  -1

 . املدين 
ويكمن احلل يف تلك املعضلة بالتدريج يف تلك اإلنشاءات بشكل ال يؤثر على السالمة مع 

  .توفري الطرق البديلة بالسعة املناسبة عدم اعتماد أي مشروع إال بعد
مما يعين أن أنظمة اإلنـذار واإلطفـاء فيهـا قدميـة     كما أن املباين قدمية نسبياً - 2   

  .ومستهلكة
وميكن معاجلة تلك املشكلة بتجديد املباين مبا يتوافق مع السالمة واستبدال أنظمة السالمة  

   .املتهالكة بأنظمة حديثة وفعالة
مصممة كمستشفيات بل كانت منشئات أخرى يف األساس  مل تكن انمب وجود -3   

  .كالفنادق مثال 
قواعد السالمة عليها والتعديل قدر اإلمكان فيها مبا  قوميكن معاجلة تلك األنظمة بتطبي  

  .ال يؤثر على سالمة املبىن
  .نقص البند املايل املخصص ألعمال السالمة -4  
املشكلة بالرفع للمرجع بأمهية السالمة لزيادة البند املخصـص  ميكن إجياد احللول لتلك   

  .كما ميكن  تقليل النفقات بالصيانة املستمرة والعمل حسب األولويات من ناحية األمهية 
  .نقص الكادر الوظيفي املؤهل للعمل يف جمال السالمة-5  

  .إفراد السالمة واحلل األمثل هلذه املشكلة يكمن بالتشدد يف شروط التوظيف على وظائف
السالمة وتسببهم بتلف معـدات السـالمة يف    أمهيةقلة الوعي لدى اجلمهور حول  -6

  .املستشفيات
من املستشفيات والعمل علـى  املشكلة بتشديد الرقابة من قبل أ ميكن التقليل من اثر تلك

  .زيادة وعي اجلمهور عن طريق الوسائل املختلفة
  .ح وتشرح إجراءات السالمة الوقائيةقلة املصادر العلمية اليت توض -7



  

ويكمن احلل يف هذا اجلانب بالعمل على توفري كتيبات تشرح تلك اإلجراءات من قبـل  
  .الدفاع املدين 

  .الروتني اإلداري وما يسببه من إبطاء املعامالت ومنها املعامالت املتعلقة بالسالمة -8
مثل إدارة السـالمة و إدارة  (ستشفى تداخل املسئوليات بني اإلدارات املختلفة يف امل -9

  )الصيانة
يكمن احلل يف تكثيف االجتماعات بني اإلدارات ذات العالقة وعمل اخلطـط الفرضـية   

  .وتطبيقها للقضاء على تلك املعضلة
  
فيما يتعلق باملقترحات اليت من املمكن وضعها لتفعيل االسـتفادة مـن وسـائل     - هـ

احلكوميـة   ريق يف املستشفياتجل احلد من حوادث احلاإلجراءات الوقائية من أالسالمة و
  :يف مدينة الرياض

تكثيف الزيارات من قبل مندويب الدفاع املـدين وزيـادة التواصـل بـني إدارات      -1
  .املستشفيات والدفاع املدين مبا يكفل تطوير السالمة يف املستشفيات

يناط ا مسئولية تصنيف  و إدارة منبثقة من عدة جهات حكومية وأهليةإنشاء مجعية أ -2
وتقييم مستوى السالمة يف املستشفيات وإصدار شهادات حتدد مدى مطابقة املستشفيات 

  .الشتراطات السالمة
زيادة التواصل بني إدارات السالمة يف املستشفيات من اجل التعاون فيما بينها عـن   -3

ب من كـل مستشـفى   طريق الزيارات املتبادلة والدورات املتخصصة اليت حيضرها مندو
  .وذلك لضمان نشر الفائدة بني مجيع املستشفيات 

ليت تطبقها الشركات الكـربى  االستفادة من اإلجراءات اإلدارية املتعلقة بالسالمة وا -4
  .والعمل على مد جسور التواصل معها وحضور براجمها) رامكو وسكيكوأ(مثل 

ومتطلبات السـالمة حيـث أن    قيام الدفاع املدين بإصدار كتيبات شارحة لوسائل -5
  .اللوائح املوجودة تتناول متطلبات السالمة بشكل عام دون اخلوض يف تفاصيل تنفيذها

  
   



  

  توصيات الدراسة  

   
على إدارات املستشفيات العمل على تطبيق األنظمة فيما يتعلق بتجهيز خطط فرضية  -1

  .ل هذا اجلانب بشكل كبريحيث اتضح من الدراسة إمها إلخالء املبىن وجتريبها دورياً
على إدارات املستشفيات االلتزام بتوفري متطلبات السالمة دون النظر إىل كلفتـها أو   -2

صعوبتها مثل نظام املرشات اآللية نظرا ألمهيته وفعاليته يف احلفاظ على سالمة املبىن ومـن  
  .فيه
حيث أن السـالمة   املستشفيات زيادة االهتمام بصيانة أنظمة السالمة على إدارات  -3

بل تستمر إىل صيانة تلك األجهزة عـن طريـق    ،التنتهي عند توفري األجهزة واملتطلبات
جهات خمتصة كما نصت الالئحة واليكتفى بالصيانة اخلفيفة اليت تقوم ا إدارات السالمة 

  .يف املستشفيات
السالمة على ب على إدارات املستشفيات اختاذ إجراءات كفيلة بقصر تعيني أفراد جي -4

األشخاص املؤهلني عن طريق عمل توصيف وظيفي يشمل املؤهالت والشروط واملهـام  
  .لكل وظيفة

 نجيب على إدارات املستشفيات أن تبادر إلنشاء ممرات هروب مناسبة إلخالء املقعدي -5
  .واملرضى على أسرم  

 واملطـابخ  ملغاسلجب على إدارات املستشفيات أن تويل املنشئات اخلدمية مثل اتوي -6
    .االهتمام املناسب نظرا ملا قد تسببه تلك املنشئات من أخطار على املبىن بكاملة

جب على إدارات املستشفيات التقليل قدر اإلمكان من اسـتخدام الـديكورات   توي -7
  .والتكسيات ومنع استخدام القابلة لالشتعال منها متاما

وتغطيـة كافـة    اإلنذار أنظمةطوير ى تعمل علاملستشفيات أن ت إدارات على جيب -8
املواقع غري املغطاة مثل جماري التكييف وربط نظام اإلنذار بأبواب الطـوارئ والتهويـة   

  .واألنظمة األخرى لضمان االستفادة القصوى منه



  

جب على إدارات املستشفيات التقيد باألنظمة اليت متنع تواجد املستودعات داخل توي -9 
املبادرة بإخراجها اتقاء ملا قد تسببه من أخطار يف حال وقوع  ستشفى واملبىن الرئيسي للم

  .حادث 
 عمل على تركيب أنظمة التهوية امليكانيكية نظراًأن تإدارات املستشفيات  جيب على -10

  .لدورها يف التخلص من األدخنة والغازات الضارة يف حاالت احلريق
غرف العمليات والعناية املركزة  مـن  املستشفيات االهتمام ب إداراتعلى  توجبي -11

  .حلراجة وضع املنومني فيها حيث جتهيزها مبخارج طوارئ خاصة ا نظراً
ينصح الباحث إدارات املستشفيات باالهتمام بتسـجيل احلـوادث واإلصـابات      -12

واخلسائر لدور ذلك يف التخطيط للمستقبل والعمل على تسجيل ساعات العمل بـدون  
   .جيايب يف حتفيز العاملني على احملافظة على سالمة املبىنالنظام من أثر إ حوادث ملا هلذا

ينصح الباحث إدارات املستشفيات برسم سياسات سالمة معلنة وحتفيـز العـاملني   -13
  .  كشرط ملزم لتجديد العقد للعمالة التقيد بالسالمة وظيفيا على التقيد ا كوضع مبدأ

على  فيات على العمل على حصول األقسام التابعة هلاينصح الباحث إدارات املستش -14
والسالمة بشـكل   شهادات اجلودة ملا لذلك من أثر نوعي على حتسني العمل بشكل عام

  .خاص
ينصح الباحث إدارات املستشفيات بوضع قوانني عمل واضحة ومطبقـة تشـمل    -15

  .مبخالفي تلك القوانني األفعال املمنوعة واملهام املناطة بكل موظف والعقوبات اليت تلحق
يرى الباحث تكثيف اجلوالت التفتيشية من قبل الدفاع املدين واختاذ اإلجـراءات   -16

  .النظامية لضمان معاجلة أوجه اخللل يف أنظمة السالمة يف املستشفيات
ملعاجلة معضلة انعدام املراجع العربية للمواصفات التفصيلية ألنظمة السالمة يقتـرح   -17

ى إدارة جامعة نايف العربية للعلوم األمنية بوصفها صرحا علميا لـه مكانتـه   الباحث عل
العاملية وبصفتها املعنوية العربية كوا تتبع جامعة الدول العربية بالعمل على ترمجة نظـام  

لشموليته ومسعته العاملية عن طريق مد جسور  اجلمعية األمريكية للحماية من احلريق نظراً
  .معة واجلمعيةالتعاون بني اجلا



  

ت الصحية فهناك عدة فيما خيص املنشئآ جمال البحث الزال متاحاً أنيرى الباحث  -18
وجمال اخلطط  والطب النووي األشعة أقسام بأضراريتعلق  جوانب تستحق البحث مثل ما

الفرضية يف املستشفيات ومدى إملام موظفي املستشفيات على اختالف ختصصام جبوانب 
 .السالمة
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  األجنبيةاملراجع 
 

1. Accident Facts, Chicago, National Safety Council, 1981. 
 

 
 

االلكترونية املراجع  
 
 
 
1-http://www.moh.gov.sa/statistics/1425/Default.html 
2-http://www.alyaum.com/ue/page.php?IN=11680&P=3 
3-www.libyanmedicalwaste.com/oh004.htm 
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 املالحق 
)1(ملحق رقم / أوال  
قائمة احملكمني   

 
 

 عالعامة للدفا ةمة واللوائح بالمديريمدير إدارة األنظ  خالد قطانالدآتور  -1
 المدني

  
 جامعة نايف العربية للعلوم األمنيةبالمحاضر         الفراعثمان  طه / الدآتور -2
 
 امعة نايف العربية للعلوم األمنيةجب المحاضر        محمد السراء /اللواء د -3

 
 األمنية جامعة نايف العربية للعلومبالمحاضر      مقدم ظعبد الحفي /الدآتور -4

  
 
السالمة بمستشفى الملك  إدارةالفوزان مدير  إبراهيمعبد اهللا بن /  األستاذ -5

 .فيصل التخصصي
 
 جامعة نايف العربية للعلوم األمنيةراضي عبدالعاطي  المحاضر ب/ الدآتور  -6
 
 
 .اإلدارة العامة لإلطفاء بالدفاع المدني           ضلعانالخالد /  د المقدم -7

  
 
 اإلدارة العامة لإلطفاء بالدفاع المدني   احمد الشغيثري هللاعبد ا/ العقيد -8
 
 
 الدفاع المدني بالرياض بإدارةرئيس قسم السالمة       خالد فهد الهزاع /الرائد -9

  
  
  
  
  



  

  
  
  
  

  )2(ملحق رقم /ثانيا 
  في صورتها النهائية نةاالستبا 

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  قائمة الفحص والمالحظة 

  األساسية للمنشأة البيانات/ أوال 
  /...................................................................اسم المنشاة

  /..........................................................تاريخ افتتاح المنشأة

  /.................................................................موقع المنشاة

  /..............................................................مساحة المنشاة 

  /...........................................عدد األدوار في أعلى مباني المنشاة

  /....................................................الطاقة االستيعابية للمنشاة

  ..................................................../.عدد أسرة التنويم 

  /..........................................اسم المسئول عن السالمة في المنشاة

  /...............................................................المسمى الوظيفي

  .............................../..............................المستوى التعليمي

  /......................................................وسيلة االتصال المباشرة

  

  

  

  

  

  

  



  

ما مدى  توافر وتطبيق وسائل السالمة    / لمحور األولا/ثانيا 
  ؟ )حوادث الحريق في المستشفيات لحد منالتي تهدف ل(
  

  /والكهربائية إلنشائيةمتطلبات واشتراطات السالمة ا -أ
  

  رقم  

  العبارة
  العبــــــــــــــــارة

رة
وف
مت

  

ر 
غي

فية
كا

  

ر 
غي

رة
وف
مت

ة   
اج
 ح
ال

  لها

          مناسبة مدخل المنشأة الستخدامات فرق الطوارئ1

2
المبنى مقسم إلى قطاعات حريق بواسطة جدران وأبواب وأرضيات مقاومة 

  .للحريق
        

          .على األقل إلتاحة عملية اإلخالء األفقي يشتمل كل دور على قطاعي حريق3

4
المواد المستخدمة في إنشاء الجدران واألسقف وتكسياتها من مواد غير 

  .قابلة لالشتعال
        

5
مجهزة -كغرف العناية المركزة-المواقع التي تحوي أخطارا خاصة

  .بمخارج ووسائل حماية مضاعفة
        

          .بخوانق لمنع انتشار النار والدخان قنوات التهوية والتكييف مزودة6

7
على تجديدفي حال وجود حريقتعمل التهوية الطبيعية والميكانيكية

  . الهواء في القبو والردهات والممرات وأبراج المخارج
        

          .المبنى محمي من الصواعق8

زولة التمديدات الكهربائية مناسبة من حيث األقطار لنوعية االستعمال و مع9

  .ومحمية ضد التلف أو ارتفاع التيار 
        

          .قواطع التيار الكهربائي مؤمنة ضد أخطار الماس والقوس الكهربائي10

          .وتم تأريض التيار المستخدم في األجهزة المفاتيح والمقابس سليمة وآمنة11

13  
يعمل في حالة انقطاع التياريكهربائي احتياطدبمول مجهز المبنى

  .بائيالكهر
        

14  
يفتجهيز المبنى بكشافات إنارة احتياطية تعمل في حالة انقطاع التيار

  .السرداب وممرات الهروب
        

15  
 6في حال زاد ارتفاع المبنى عن(المبنى مجهز بمصعد مخصص للطوارئ

  .متر 20طوابق أو
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          .المبنى مجهز بمصاعد لالستخدام اليومي  16

          .المصاعد مزودة بمراوح للتهوية   17

          .المصاعد مزودة بوسيلة اتصال   18

          .غرفة المصاعد مزودة برافعة يدوية للمصاعد  19

          .المبنى مجهز بأبواب طوارئ   20

          .ة قياسا بعدد قاطني كل منطقةأبواب الطوارئ مناسبة من حيث السع  21

          .أبواب الطوارئ مناسبة من حيث مادة التركيب واتجاه الفتح  22

          .المبنى مجهز بوسيلة إخالء للمرضى المقعدين في أسرتهم  23

          .المبنى مجهز بدرج طوارئ داخلية  24

          .الدرج مطابق للمواصفات من حيث العدد ووجود الدرابزينات   25

          .المبنى مجهز بممرات الهروب  26

          .ممرات الهروب مشيدة من مواد محمية من الحريق والدخان  27

28  
30زاد طول الممر عنحالفي_ممرات الهروب مزودة بمرشات مياه

  - مترا
        

          .يوجد في المنشأة مستودعات تخزين  30

          .المستودعات مستقلة عن المبنى  31

          .في المستشفى مطبخ مركزييوجد   33

          .المطبخ مطابق من ناحية الموقع   34

          .يوجد في المستشفى مغسلة مركزية  35

          .المغسلة مطابقة من حيث الموقع والتجهيزات  36

          .يوجد في المستشفى أقسام تستخدم األشعة والطب النووي  37
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          .أقسام األشعة مناسبة من حيث الموقع  38

          .توجد في المستشفى تمديدات غازات طبية  39

          .غرفة مصادر الغازات مناسبة من حيث الموقع والتجهيزات  40

  

  

متطلبات واشتراطات السالمة وتطبيق  المعوقات التي تحول دون توفر

  ك المعوقاتوالتصور المثل لتجاوز تل ية والكهربائيةاإلنشائ
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تها تفعيل االستفادة التي من الممكن بواسط مقترحات مسئول السالمة
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          .توفر نظام إنذار1

          .زةنظام اإلنذار مركب وفق مخططات معتمدة من مكاتب هندسية استشارية مجا  2

          .مناسبة نظام اإلنذار من ناحية المساحات  3

          .مناسبة التوزيع من حيث نوع الكاشفات  4

          .اإلنذار مرتبط بقنوات وأنظمة التهوية   5

          .اإلنذار مرتبط بنظام اإلطفاء  6

          .اإلنذار مرتبط بأبواب الطوارئ  7

          .توفر لوحة تحكم مناسبة  8

          .اس لإلنذار توفر أجر  9

          .وحدات اإلنذار اليدوي موزعة بشكل جيد  10

          .توفر مطفيات حريق يدوية  11

          .مناسبة مطفيات الحريق لنوع االستخدام  12

          .توزيع ومواقع المطفيات مناسب  13

          .نظام اإلطفاء مركب وفق مخططات معتمدة من مكاتب هندسية استشارية مجازة  14

          .توفر خراطيم مياه  15

          .خراطيم المياه موافقة للمواصفات من حيث المواد المصنوعة منها  16

          .توزيع خراطيم المياه مناسب  17
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          .توفر أنابيب جافة  18

          .توفر مرشات مياه آلية  19

          .مرشات المياه مناسبة من حيث تغطية الرشاش الواحد  20

          .مرشات المياه مناسبة من حيث مادة االطفاء  21

          .مرشات المياه مناسبة من حيث أسلوب التركيب  22

          .توفر مضخة حريق رئيسية بالطاقة المناسبة  23

          .تغذية المضخة الرئيسية بالكهرباء وفق التعليمات  24

          .توفر مضخة حريق مساعدة بالطاقة المناسبة  25

          .توفر مضخة حريق بالديزل  26

          .وفر خزان مياه مستقل الستخدامات اإلطفاء بالسعة المناسبةت  27

          .  تتوفر نظام إطفاء آلي بالغمر بالغازا  28

          .مناسبة نظام اإلطفاء بالغازات لنوع االستخدام  29

          .ر نظام إنذار يسبق الغمرتوف  30

  

 واإلطفاء روسائل اإلنذا وتطبيق المعوقات التي تحول دون توفر

  : ك المعوقاتوالتصور المثل لتجاوز تل
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تفعيل االستفادة التي من الممكن بواسطتها  مقترحات مسئول السالمة

 واإلطفاء رمن وسائل اإلنذا
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ما  مدى تطبيق  اإلجراءات الوقائية  / لمحور الثانيا/ ثالثا 
  التي تهدف للحد من حوادث الحريق في المستشفيات؟
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.العمل بأحد برامج األنظمة الذكية إلدارة المباني 1        

.العمل بشهادات الجودة بمختلف مجاالتها  2        

بنى إنشائياًشهادة من جهة متخصصة تثبت سالمة الم توفر  3        

شهادة من جهة متخصصة تثبت سالمة التمديدات الكهربائية توفر  4        

.إجراءات مناسبة تتضمن عقود ووسائل التخلص من المخلفات الطبية واإلشعاعية   5        

        . توفر قواعد بيانات ومعلومات شاملة يستفاد منها في الحاالت الطارئة  6

        .ت نظام حفظ احتياطي للسجال   7

        .سياسة سالمة معلنة وتحفيز العاملين على االلتزام بها   8

        .تسجيل الحوادث واإلصابات والخسائر وحساب معدل ساعات العمل بدون حوادث   9

        .أنظمة مناسبة لتقييم وتحليل المخاطر والتحكم في النقاط الحرجة   10

11  
ع المصادر وإعادة تقييم المخاطر استخدام التغذية المعلوماتية الراجعة من جمي

  .والتحكم بها على ضوء ذلك
      

        .توفير نشرات السالمة الخاصة بالمواد الكيميائية والمشعة والخطرة وتحديثها دوريا  12

        .برامج توعوية لمرتادي المنشأة   13

14  
ة برامج تدريبية مستمرة في مجال السالمة لجميع العاملين وخاصة من لهم عالق 

  .مباشرة بالسالمة
      

15  
وجود خطط مناسبة يتم تجريبها دوريا لإلخالء في حاالت الطوارئ بالتعاون مع 

  .الجهات المعنية 
      

        .توصيف وظيفي للهياكل التنظيمية والمهام الخاصة بموظفي السالمة  16
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        .نظام عمل ورديات مناسب   17

        .لوائح وقوانين عمل واضحة ومطبقة   18

        .عمل فحوصات طبية دورية للعاملين على األجهزة ذات اإلخطار الخاصة  19

        .تحكم بدرجة الضوضاء واإلضاءة والحرارة لتوفير بيئة عمل مناسبة مهنيا  20

        .المعدات أدلة تشغيل واختبار وصيانة للعاملين على   21

        .نظام تصاريح واذونات لألعمال ذات الخطورة    22

23  
تصنيف وتأهيل المقاولين المخولين بالعمل داخل المنشاة ووجود نظام رقابي لتلك 

  .األعمال
      

        عقود صيانة ألنظمة اإلطفاء    24

        عقود صيانة ألنظمة اإلنذار   25

        .عقود صيانة ألنظمة التهوية   26

        عقود صيانة للمصاعد   27

  
  

والتصور  إجراءات السالمة الوقائية تطبيقالمعوقات التي تحول دون 

  :ك المعوقاتالمثل لتجاوز تل
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التي من الممكن بواسطتها تفعيل االستفادة  مقترحات مسئول السالمة

  :إجراءات السالمة الوقائية 
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