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 عرض عام

 القطاعةات  ُتصيب األزمات والكوارث واحلوادث الطارئةة ومةا ية عن عة نن مةر خمةافر خم  ة        

تةثريريات   ن ع نا مر ُعملا َيمي  اجلأمام  ًاخطري ًاُتمثِّل حتدي فنيلذا  ؛ون سابق إنذاردب العامليف  وامل افق

ما بة  دولةة أو   ت ك ال ثريريات ت باير و ،بشرية ومادية بالغةمر دمار وخسائر  فُهخِ ما ُتوشديدة اخلطورة 

 ااألكثةر وةوً   الدول رمع نا  أكربالدول ال امية  يفاخلسائر ال امجة ما تكون ة ا  غالًب ألنه ة  ؛ىم طقة وأخر

ات واخلةرب  ،ال ثهةب و االسة عداد درجةة   اخة ال  بسبب ، وذلك األحداثا إذا ما وقعت فينا نفس ًموتقد

ريقافةة  ع ةى  كةبرية   درجةبتع مد اليت  االس عابةالقدرة ع ى ، وكذا السابقة خم    األحداثمر امُلك سبة 

 ،ودرجة ال دريب ع ينةا  ت فيذها،األدوار امل وط بنن و، دثبكيفية ال صر  ع د وقوع احل  م وعي اجملو

 ع د املواجنة.احلد مر املخافر السالمة والوقاية و حتقيقبند  

دقيةق أو م ة     بشةكل  ةدث فارئة واوقةوع الكةوارث أو أي حة   وقةت  بمر الصعب ال  بؤ رغن أنه و

اخلسةائر  حعةن  مةر   ل حةد   أو لةدرئنا  االحرتازيةة بعة  اإلجةراءات    اختةاذ إال أنه ُيمك  ا ، متاًما هحدوري

سةي اريوهات  وال ةدريب ع ةى   سبق امُلأساليب الوقاية وال خطيط  صاحبة حلدورينا، وُتعد البشرية واملادية امُل

حتقيةق  أفضةل السبةبل  ةو     هةو ،  معية بنذ  املخةافر جملا وعية ال م  ،فارئة أي حوادثجمابنة وقوع 

 .املخافر رم حلد يف اال عاح 

بغةر    س دامة بكةل أبعادهةا  الشام ة وامُل قيق أكرب قدر مر ُمعدالت ال  ميةىل حتإمصر  يسعم  و

بع  العراقيل ملواجنة الدولة  تضطر، ة واألمر واألمان ألفراد اجمل م حتقيق املس وى امل اسب مر الرفاهي

، األمةر  امل شةتت األفةراد و  يفخسائر  وأضرار أريار أي آمر ل  خفي   فارئة حوادث يةأنة ابجم يفامُل مث ة 

 .الذي جيعل مر ال  مية امُلس دامة أكثر األصول امل ثريرة مر وقوع أي حدث فارئ

مبخ  ة   وبال ظر إىل وض  املدارس املصرية اليت تك ظ بثعداد كبرية وم باي ةة مةر ال الميةذ والطةال      

 ةرم ةون بنةا يف  ةل كثة    ، وكذلك امُلع م  واإلداري  والعمال الةذير يع املخ  فة يف مجي  مراحل ال ع ينأعمارهن 

وعةدم االه مةام ب  فيةذ إجةراءات الصةيانة الدوريةة       مشكالت ت ع ق بسوء حالة امل شثة،  عاني مراليت ُتاملدارس 

مبةا   ،الةوعي الوقةائي واألمة     عالوة ع ى ضةع   ،هلا، م  ضع  أو غيا  أنظمة اإلنذار واإلففاء أو تنالكنا

ال عر  ألي حوادث أو حةاالت فارئةة   ونسبة اخلسائر ع د  ،طورةاخلودرجة  ،يزيد مر شدة املخافر امُلح م ة

 .بع  املدارس املصريةب
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قةد   عرُذلة اي سبب يف زيادة نسبة اخلسائر البشرية واملادية أنه غالبًا ما حتدث حالة مر الفةزع و و

ن يعةة ضةع  الةوعي بكيفيةة ال صةر  السة ين ع ةد          واجةدير خلو  ب  املمر ا حول إىل حالة عدوى ت

بعةة  ال صةةرفات اخلافاةةة واالنةةدفاع وال ةةزاحن، اةةا أوجةةد احلاجةةة  اي ةة ع ع نةةقةةد ، وث اخلطةةرحةةد

إلجياد فريقة ل وحيد ال خطيط وإعداد خطط الطوارئ واإلخالء يف املةدارس املصةرية ل حةد  مةر      ؛الضرورية

وبال ةالي  - والعةام   كوسةي ة لرفة  الةوعى الوقةائي واألمة  لةدى ال الميةذ والطةال           ح م ة،امُل املخافر

ع ى األجنةزة  مبا ُيسنل وبكيفية ال صر  الس ين ع د حدوث أي كاررية أو حدث فارئ،  -اجمل م  ككل

محايةة األرواح واملم  كةات، وكةذلك ل حفةا  ع ةى      بغةر   وذلةك  اإلنقاذ واإلخالء،  أعمالت فيذ املخ صة 

العمةل ل حقيةق أكةرب قةدر مةر      البياة واألصول والثروات القوميةة، يف سةبيل السةعي إىل اسة كمال مسةرية      

 ُمعدالت ال  مية الشام ة واملس دامة.

مر أهمية العمل ع ى االرتقةاء بامل ظومةة الوف يةة إلدارة األزمةات والكةوارث واحلةد  مةر         نطالقااو

قةرار  ويف ضةوء  ت عةرض  هلةا الةبالد،    قد املخافر، مر أجل حتقيق مواجنة فعالة ل كوارث واألزمات اليت 

"ال ع ةة القوميةة إلدارة األزمةات والكةوارث     ب شةكيل   2016( لعام 3185س الوزراء رقن )دولة رئيس جم 

ب ةاء ورفة  الةوعي اجمل معةي يف جمةال احلةد  مةر         ، واليت مر منامناواحلد  مر املخافر" مبع س الوزراء

، فقةد  مة  خمافر الكوارث، وتدعين ريقافة الوقاية مر املخافر، وتعزيز الس وك اإلجيابي لةدى أفةراد اجمل   

قام قطاع إدارة األزمات والكوارث مبركز املع ومات ودعن اختاذ القرار مبع س الوزراء والذي ُيمثل األمانة الف يةة  

ال  سيق م  كةل مةر السةيد وزيةر الرتبيةة وال ع ةين       بل ع ة القومية إلدارة األزمات والكوارث واحلد مر املخافر 

تةدريبات إلخةالء املةدارس حةال حةدوث فةوارئ،       املع ية إلجةراء   الف  والسادة احملافظ  واجلنات وال ع ين

 قةاءات وااضةرات ال وعيةة    جمموعة مةر ال عقد ب 2015/  2014ت فيذ خطة عمل م ذ العام الدراسي  مت حيث

خةالء امُلة ظلن ل  الميةذ  مية      ع ةى أسة و  اإل   عرب شبكة املؤمترات املرئية ع اصر العم ية ال ع يمية مي جل دورًيا

ميدانيةة ع ةى   عم يةة  ت فيةذ تةدريبات    2018/  2017م ذ العةام الدراسةي   مت  رين ،قبل اجلامعي  احل ال ع ينمر

مةر خةالل    يةة فعاليةات ال دريب ت ةك ال وتورييةق   (إخل...-سيول  -حرائق  -ال حدوث )زالزل إخالء املدارس ح

 ى"عةام م حةد    2018ر عةام  وريةة باع بةا  ب وجيةه السةيد رئةيس اجلمن   وض  ع اية خاصة ، كما مت أفالم فيديو

خةالل  مت ال  سةيق  كما خلاصة، مدارس الرتبية امر ( مدرسة 955يف عدد ) ال دريباتاإلعاقة"، حيث مت ت فيذ 

م  مشيخة األزهر الشري  ل  فيذ ال دريبات امليدانية إلخالء الطةال  يف حةاالت    2019/ 2018العام الدراسي 

 .زهر الشري  ع ى مس وى اجلمنوريةملخ  فة ال ابعة لألاواملعاهد األزهرية الطوارئ يف املدارس 

 واالسة عداد هميةة ال خطةيط   أل نظةراً م  األهدا  القومية اليت حددتنا الدولة املصةرية، و  واتساقًا

 مجيةة  باختةةاذاألحةةداث املخ  فةةة، وذلةةك يف األزمةةات والكةةوارث وحةةاالت الطةةوارئ  ملواجنةةة وال نيةةؤ
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ويف ضةوء ن ةائع    ،مبةدارس اجلمنوريةة   األرواح واملم  كةات وخاصةةً   مايةحل الالزمة االحرتازية اإلجراءات

 املعاهةد األزهريةة يف حةاالت الطةوارئ    وع ى إخةالء املةدارس    ال دريبات امليدانية العم ية واليت مت ت فيذها

مةدارس   مةديرى  ، والذي يس ند رف  الوعى اجمل معيبند   هذا الدليل اإلرشاديجاءت أهمية إعداد 

الطوارئ الةيت تكفةل تةثم  أرواح    الالزمة ملواجنة طط اخليف وض    ننعاونمل ؛ فيناسؤول واملية اجلمنور

ُيمكةر أن  حةاالت الطةوارئ الةيت     مجية  مةر أخطةار الكةوارث و   الطال  وامُلع م  والعةام   يف املةدارس   

 .داخل مدارسننهلا  او عرضي

باختةاذ  وال ع ةين الفة    الرتبيةة وال ع ةين    ةوزارويس  ب  إعداد هذا الدليل قيام األجنزة املع ية بة 

بكل مدرسة لضمان  اخلاصة الطوارئ طخطواملراجعة وال ف يش ع ى  عداداإلجراءات امل اسبة اليت تكُفل اإل

ل  ةدريب ع ينةا بصةورة دوريةة     كةل مدرسةة   ضمر األنشطة اخلاصة لتطابقنا وتكام نا، وضرورة تضمي نا 

واملخافر الةيت قةد ت عةر  هلةا      ،فبيعة كل مدرسةمكان واة اخ ال  ، م  مراعإجراءاتنا  مي وشام ة 

 .عر األخرى

 مبركةز واحلةد  مةر املخةافر    ألزمات والكوارث قطاع إدارة افريق العمل ب َىأوَلفقد  ومر هذا امُل ط ق

 غةشةرع يف إعةداد وصةيا   و ،كةبرياً  اه مامةا هذا املوضوع برئاسة جم س الوزراء القرار  اختاذاملع ومات ودعن 

 ( أشكال إيضاحية.3وُمدعن بعدد )، م حق عالوة ع ى فصول ي كون مر مخسة الذي  هذا الدليل

توضةي   مة    ،املذكورة يف الدليلصط حات ملا بع  عريفات لاملفاهين والحيث ت اول الفصل األول 

إلدارة  رتشةادياً اس ًاووذجة الثاني  الفصل، كما ت اول هامُلس ند  مر تطبيق و  ،إعدادمر واألهدا  الغاية 

مةر   واهلةد   ،مدرسةة كةل  يف  الطةوارئ دارة إلوحةدة  تشكيل  اقرتاحبوذلك  ،يف املدارس املصرية الطوارئ

مة   ، دثبعد( احلة  –أري اء  –مراحل احلدث املخ  فة )قبل ودورها ومنامنا يف  اخ صاصاتنا، وثسيسنات

إدارة خطةة   ة  يف مضةمونه  ة  في  ةاول  أمةا الفصةل الثالةث    ،ناوامل ط بات الالزمةة ل شةغي    االح ياجاتعر  

مة    ، حقيقنةا الةيت تسةعى ل   نةا أولوياتو ،ها وضي  اهلد  العام مةر إعةداد  بوذلك  ،الطوارئ يف املدارس املصرية

ومراحةل إعةداد    ، خطط الطةوارئ عالوة ع ى حتديد نطاق  نا،عر  ألهدا  ت ك اخلطط وعوامل ال عاح ل حقيق

اإلخةالء يف حةاالت الطةوارئ     وأعمةال خطةة  وقةد ت ةاول الفصةل الرابة      ، خطط الطةوارئ يف املةدارس املصةرية   

وعوامل ال عاح يف أعمةال اإلخةالء   م ط بات توضي  و وأنواعه، أهدافه وأسبابهو ،بال عري  مبع ى اإلخالء

 ها،كيفيةة إعةداد  مةا ت ضةم ه مةر    و ،خطة اإلخالء وأهدافناع ى   عالوة ع ى ال عربيف املدارس املصرية، 

عامةة  الرشادات اإل ع يمات وبع  الوُيخ  ن ب ،بعد( احلدث –أري اء  –)قبل  ناومكونات هاع اصروتوضي  ل

 .املدارس املصريةب الطارئةاالت الكوارث واحلاإلخالء يف  وأعمالتباعنا يف حاالت جيب االيت 
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 األول الفصل

 الدليليف تعر

اتريفتعالاملفاهيم و :أواًل
(1)
:  

ر املفةةاهين واملصةةط حات الف يةةة اخلاصةةة بةةادارة األزمةةات ي ضةةمر هةةذا الةةدليل جمموعةةة مةة

   .(1والكوارث واحلد مر املخافر، واليت مت إدراجنا يف امل حق رقن )

  :منهجية إعداد الدليل :ًاثاني

تع مد م نعية إعداد الدليل ع ةى تطةوير إجةراءات احلةد مةر خمةافر األزمةات والكةوارث         

وذلك باالس فادة مر اخلربات الدوليةة واحمل يةة، وب ةاًء ع ةى      واألحداث الطارئة يف املدارس املصرية،

ن ائع ال دريبات امليدانية اليت سبق ت فيذها يف املدارس املصرية ع ى مسة وى اجلمنوريةة وفةى مجية      

الةدليل إىل توحيةد املفةاهين اخلاصةة وطةط وإجةراءات       هةذا  مراحل ال ع ين قبل اجلامعي .. ويسةعى  

املصرية يف حةاالت الطةوارئ، وحتسة  مسة ويات االسة عداد واالسة عابة        عم يات اإلخالء ل مدارس

 وحاالت الطوارئ يف املدارس املصرية. ،ل كوارث

 :من هذا الدليلـة الغاي: ًا ثالث

بشكل عام، والعمةل ع ةى    األحداث الطارئةبال عامل الس ين والفعضال م   االه ماميف إفار تزايد 

املؤسسةة  هي ع رب املدرسة ُت، ومر ُم ط ق أن رفخاامل ل حد  مرمات والكوارث األزادارة الوعى بونشر ت مية 

نقطة وهى  ،يف اجمل م   ا إجيابيًصاشخأ واليكوناألجيال القادمة  د ِعاليت ُتى وَلاأُلوالرتبوية  االج ماعية

واجمل مة  الةذي    درسة  ال الميةذ وامل بة   امل فاع ةة  والعديةدة   االج ماعيةة لعالقات يف ااملركزية  االتصال

ت مية و، القين األخالقيةب واالرتقاء ،العم ية ال ع يميةسري  ان ظامتطوير والرتكيز ع ى  يف  ل، يعيشون فيه

الس ين ال عامل ريقافة ت مية عالوة ع ى ترسيخ و ،وبال الي جتا  الوفر املدرسةجتا   واالن ماءشعور بالفخر ال

ذلك  مثلُي حيث ،ل حد  مر املخافر اليت ُيمكر أن ي عرضوا هلا م  األزمات والكوارث واألحداث الطارئة

 .املدرسيمجي  امُل عام   وامُلرتددير ع ى اجمل م   مر س وك اأساسًي اجانًب

                                                 

 .("1"امل حق رقن الواردة يف هذا الدليل ) اتال عريفاملفاهين و (1)
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 ت ب ور الغاية مر إعداد هذا الدليل يف:

 ةيف حالة حدوث أية الصحي  صر  ال بثقافة اجمل م  املدرسي يف  الوعيت مية ترسيخ و

ن ع نةا، ونقةل هةذ  الثقافةة إىل اجمل مة       الةيت تة عُ  مر املخةافر   ل حد  داث فارئةأح وأكوارث 

 ال  ميةة  حتقيةق  يف ننسوُي ،واجمل معية القومية القدرات رف  فعال بشكل حققُي مبابنن،  امُلحيط

 .املس دامة
 

قة   يقةد   دث فةارئ اأو ح أي كارريةملواجنة  االس عدادمت إعداد هذا الدليل بند   وقد

 مر خالل الوصول إىلوذلك ، هوخمافر حدوري   الس بيةريار  خفي  مر آلق املدارس املصرية يف نطا

ة الع اصر الةيت ُيمكةر   د أفكار جيدة وس يمة ت حقق يف ضوء س س ة مر اإلجراءات ل  خفي  مر ِح

أي م غريات قةد تطةرأ   م   م  إمكانية امل اورة وال عامل، ريارهاآ أن تؤدى إىل حدوث كاررية وتفاقن

، وكذلك بنةد  توحيةد الفكةر ل   فيةذ     ء إدارة احلدثاليت قد ت شث أري ا ل فادي املواق  احلرجة

صرية حةال وقةوع أي حةدث    أي مدرسة مر املدارس املوإخالء  ،اإلنقاذجراءات إلالس ين وال اج  

 ال قدر اهلل. ة فارئ

 :)نطاق التطبيق( هامُلستهدف من تطبيقأهداف الدليل و: ًا رابع

 األزمةات  إلدارة فعةال  داخ ةي  وقةائي  نظةام  نشةاء إالسةعي  ةو   يف  هذا الدليل دا أهت مثل 

الةيت  ساسي ة األ ع اصرل  األمر والسالمة توفري ع ى يعمل ،املدارس املصريةب والكوارث وحاالت الطوارئ

الع اصةةر البشةةرية والع اصةةر املاديةةة األخةةرى ت ةةثُلُ  مةةر والةةيت  ،ةسةةرل مد الةةرئيسُتشةةكل اهليكةةل 

واحملافظةة   ،إىل توفري احلماية الشام ة لألفراد وامل شةتت  وصواًل ،درسةامل ومرافق  شتتاملوم  كات كامل

 .املس دامةالشام ة وات وقدرات الدولة ل حقيق ال  مية ع ى إمكان

 اآلتييف األهداف تتمثل و: 

مجية   ال  سةيق مة    املدارس املصرية، وذلك بتطبيق نظام م كامل لألمر والسالمة يف إنشاء و -

 اجلةامعي م ظومةة ال ع ةين قبةل     مر داخةل والصحة املن ية اجلنات املع ية باألمر والسالمة 

 .وخارجنا

 تثسيس وحدة إلدارة الطوارئ يف كل مدرسة. -
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وفةى حةاالت    ،ت مية املوارد البشرية الالزمة ل كون قادرة ع ةى مواجنةة األحةداث الطارئةة     -

يف البشرية ع اصر لمي  افري األمر والسالمة جل ول ؛وقوع األزمات والكوارث يف نطاق املدرسة

 .(، ...اإلداري ، والعمالالُطال ،  خصائي ،اإل ع ِ م ،امُل)امُلديرير،  دارسامل

سري العم ية ال ع يمية،  ان ظاموتقط   ،ُتندد كيان املدرسة قد ال  بؤ باملخافر امُلح م ة واليت -

 ية م نا، وال دريب ع ى مواجن نا.وذلك يف سبيل السعي وراء حتديد آليات الوقا

 مجي ال ثكيد ع ى تطبيق مجي  مدارس اجلمنورية لقواعد وأسس األمر والسالمة املن ية يف  -

 .، وال ثكد مر توافر شروط السالمة يف املدارس املصريةأعمال ال شغيل والصيانة

ت ميةة  و ،الطةال  و ال الميذلدى  زمات والكوارثألم  االس ين ال عامل يف نشر الوعي الثقايف  -

 يف حالة وقوع األحداث الطارئة.واإلخالء  واإلغارية املواجنةت فيذ أعمال يف  مناراتنن

ريقل املنارات يف كيفية مواجنة األزمات والكوارث لةدى مجية  األفةراد امل عةام   يف نطةاق       -

  معةي اجمل الوعيالطال ، وبال الي رف   وأهالياملدارس املصرية، ونقل اخلربات لدى ُأسر 

لدى مجي  أفراد اجمل م  بكيفية ال عامل يف حالةة حةدوث حةاالت فارئةة أو وقةت وقةوع       

 األزمات والكوارث.

 نطاق التطبيق( امُلستهدف من تطبيق هذا الدليل( : 

ومراحةل   خ  ة  أنواعنةا  مب ل مدارس املصةرية ُتقدضم  ةاسرتشاديُيعّد هذا الدليل وثيقة 

، واجنةة احلةاالت الطارئةة اُلمح م ةة    باعداد خطط إدارة وم ال ع ين بنا، حبيث تقوم كل مدرسة

وتشكيل فريق عمل داخ ي خي ص باعداد ومراجعة وحتةديث اخلطةط وفًقةا لطبيعةة كةل مدرسةة       

والقدرات واإلمكانات امُل احة بنا، وحعن ونوعيةة املخةافر الةيت ُتحةيط بنةا داخ ًيةا وخارجًيةا،        

االت الطوارئ امُلح م ة اليت قد ت عر  هلا املدرسةة،  وعمل السي اريوهات االفرتاضية املخ  فة حل

أعمال اإلنقةاذ  إجراءات ووال خطيط الدوري وامل  ظن ل  دريب ع ى ت ك السي اريوهات وع ى ت فيذ 

 واإلخالء.

رتبيةة  الت ةوىل و يفةة    تع يميةة ات مؤسسة الةيت حتةوى   وامل شةتت  املباني هي دارس املو

 ال ع ةين  مراحةل  مبخ  ة    الع ةوم  يف مجي الدروس والطال  يذ   الموال دريس ل ع ين ال  شاة والو

خ  فةة  وذلةك مبخ  ة  أنةواع ال ع ةين امل    ..( -الثانويةة   -اإلعداديةة   - ب دائيةاال) اجلامعيقبل 

خم  ة   فةى  و... إخل( -القدرات اخلاصةة   ذوي – األزهري –اخلاص  – احلكومي – الرمسي)

ومنةاراتنن  أب ةائنن   رف  ُقةدرات واجمل م  ع ى سرة انب األ  عملواليت تال خصصات الع مية، 
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حيةث ُتعةد املةدارس    ؛ نوزرع القين اإلنسانية لدين ،نج ماعية هلالال  شاة او ،يف ش ى اجملاالت

 األنشةطة  مجية  مبمارسة تقوم الكوارث واألحداث الطارئة هي اليت تس طي  أن حلاالت امُلس عدة 

مةر األضةرار    حةد  ل الكةوارث واألحةداث الطارئةة    ة مواجنع ى تنا اقدرالالزمة ل عمل ع ى زيادة 

وتن ن ب ةوفري معةايري    ،سري العم ية ال ع يميةنشاط وحتدث، وهى اليت تواصل قد  اليتواخلسائر 

يف مواجنةةة احلةةوادث  اسةة عداداتناال غيري وتطةةوير أن تقةةوم بةة نةةا، والةةيت ُيمك واجلةةودة األمةةان

ا ل كةون أكثةر تثييةدً    اسة عداداتنا اليت تةؤرير ع ةى   الس بية ط  قاالطارئة، مبا ي ط ب األمر تغيري ال

حسةر أسة و  اإلعةداد واملواجنةة     لُ ؛ وأولوياتنةا  أهةدافنا  بة  ل كون مر  الطوارئا إلدارة ودعًم

 لألزمات واألحداث املس قب ية احمل م ة.

 ع ِ مة ، امُلع اصر بشرية )امُلديرير، و  ثل  مريأساسي تشكيل ع ى  حت وي املدرسة

والك ةب، والغةر    واإلداري ، والعمةال( وع اصةر ماديةة )املب ةى،     والُطال ،  خصائي ،واإل

وأدواِت كاملعامةل،    سنيل العم ية ال ع يميةة لالوسائل املساعدة و، األخرى املدرسي ةالدراسية و

 (.وغريها... املخ  فة،واألنشطة  الد راسة

 :ة أن تتعرض هلا أي مدرس حتملاملخاطر امُل : خامسًا

ختض  ل طاق تطبيةق هةذ  اخلطةة    اليت ُيمكر أن  األحداث الطارئة ر اإلشارة إىل أنعُدَت

يف الع صر البشرى أو الع اصةر املاديةة    أضرار إىلؤدي درسة وتامل األحداث اليت تدخل يف إفارهي 

 أكثةر  أمةاكر  إىل ك ى ل مدرسةة  أو جزئي إخالء أعمالصاحبنا ت فيذ ُي ما ًاغالب يف املدرسة، واليت

 احلصر:ع ى سبيل املثال وليس  تشمل درسة، وقدخارج امل أو سالمة داخلأم ًا و

     األمطةار  السةيول ، الةزالزل )بيعةة صةعبة مثةل    ف ةرو   األحداث ال اشةاة عةر حةدوث كةوارث و ،

 .رسةسالمة األفراد باملدلتنديد و ،االس قرارعدم ي  ع ع نا حالة مر  واليت، الغزيرة، ...إخل(

 لالش عال.قاب ة أي ع اصر  وأغازات  وأمواد ق ال اشاة بسبب حوادث احلرائ 

 .حوادث احلرائق ال اجتة عر ماس كنربائي 

 أو حةدوث   غةازات أو املةواد الكيماويةة اخلطةرة    ل  تسربرية ال اجتة عر طحوادث املواد اخل ،

 ت وث كيميائي أو إشعاعي وغريها.

 اجلماعيتسمن الطعام  ثحواد. 

 املدرسة أو مبب ى جماور ل مدرسة يف ىجزء مر مب مبب ى أو  أو حدوث أضرار اننيار.  

 يش به أن تكون مواد مفرقعة. غريبة العثور ع ى أجسام 



  11                 املدارس املصريةيف الكوارث واألحداث الطارئة باإلخالء الطوارئ و طإلعداد خط الدليل اإلرشادي

 

 ثار املرتتبة / األضرار  اليت قد حتدث عند وقوع كارثة يف املدرسة:اآل : ًاسادس

رواح والةيت  األال ظر إىل وض  املدارس املصرية اليت تك ظ بثعداد كبرية وم باي ة مةر  ع د 

ال الميذ والطال  مبخ    أعمارهن يف مجي  مراحل ال ع ين املخ  فةة، وكةذلك امُلع مة     ت مثل يف 

أهمية الرتكيز وااله مام بالعمل ع ى احلد مةر   ا يزيد مر؛ اداري  والعمال الذير يعم ون بناواإل

دث يف املدرسةة،  ع د حةدوث أي كارريةة أو حةادث فةارئ قةد  ة       املخافر امُلح مل ال عر  هلا

ع د ال عةر  ألي حةوادث أو حةاالت فارئةة     بقدر اإلمكان نسبة اخلسائر وكذلك االه مام ب ق يل 

 ي سةبب يف زيةادة نسةبة اخلسةائر البشةرية واملاديةة أنةه غالبةًا         ؛ حيةث  ببع  املةدارس املصةرية  

  واجةدير خلةو  بة  امل  مةر ا  حول إىل حالةة عةدوى   ُذعر اليت قد تلاحتدث حالة مر الفزع وما 

 اي ة ع ع نة  وقةد  ، داخل املدرسة ن يعة ضع  الوعي بكيفية ال صر  الس ين ع د حدوث اخلطر

اا أوجد احلاجة الضرورية إلجياد فريقة ل وحيةد   ؛بع  ال صرفات اخلافاة واالندفاع وال زاحن

كوسةي ة   ،امُلح م ةة  ال خطيط وإعداد خطط الطوارئ واإلخالء يف املدارس املصرية ل حد  مر املخافر

بكيفيةة   -اجمل مة  ككةل  وبال الي -والعام   لرف  الوعى الوقائي واألم  لدى ال الميذ والطال  

ت فيةذ  ع ى األجنزة املخ صة مبا ُيسنل وال صر  الس ين ع د حدوث أي كاررية أو حدث فارئ، 

لبياةة  محايةة األرواح واملم  كةات، وكةذلك ل حفةا  ع ةى ا     وذلك بغةر   اإلنقاذ واإلخالء،  أعمال

 ، واحلد مر األضرار اليت قد حتدث واليت ت مثل يف:واألصول والثروات القومية

 أضرار وخسائر يف األرواح: 

 –مع مة    –امل واجدير داخل املدرسةة ) فةال  / تالميةذ    مر أرواح أعداد ت مثل يف فقد  -

رريةة  احلةدث الطةارئ أو الكا   وقةوع ن يعة ( إخل ..-  تواجدهن أولياء أمور تصاَد –عمال 

ات اليت قد تكةون  إلصابلأو ن يعة وفاة اللشدتنا ودائرة تثريريها، وذلك إما عر فريق فبًقا 

سة كمال حياتةه   املصةا  عةر ا  يعوق قد  ،هلنقد ي  ع ع نا ضرر جسين وإصابات جسيمة 

 إىل يةؤدى ا اة  ؛ولياتهيامه مبسةؤ أحد أفرادها عر ق أو عائل األسرةبشكل فبيعي أو مي   

 .فككناوت معاناة األسر

 فراد أري اء حدوث الكاررية.األأحد أو تشريد وت مثل أيضًا يف فقد  -
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  جتماعيةاأضرار: 

ال ابعة لألمن امل حدة( ل كارريةة بثننةا   الدولية ل حد  مر الكوارث ) سرتاتيعيةاال ر ُتع

سة بية ع ةى األرواح    ًااضطرا  يف أداء اجمل م  أو ال عمبعةات ي ضةمضر خسةائر كةبرية وآريةار     "

ي عكس ع ى قةوة ووحةدة وتةرابط اجمل مة  بوجةه      مبا  ،والبياية ق صاديةواال واحي املادية وال

 مثل املدرسة أحد أهةن ال عمعةات وأكثرهةا حساسةية داخةل اجمل مة  املصةري        " وحيث ُتعام

وع ةى اجمل مة    ع ةى األسةرة    ًامباشر ًاأو حدث يؤرير تثريريضرر أي صيب أي مدرسة مر وما ُي

 .ل رأي العام س بيًا ًاجتاه، وُيشكل اككل

  اقتصاديةأضرار: 

داري  والعةام   باملدرسةة ن يعةة حةدوث أضةرار      املع م  واإلضرار ع ى قد تق  بع  األ -

ذ ن يعة حبثنن عةر   نة عم نن اليت يعم ون بنا، وكذلك ع ى عائالت الطال  وال المي

 اررية أو احلدث.ي ثريروا دراسًيا ن يعة الك ح ىخر ل ع ين أوالدهن وسي ة أو مكان آ

 :وت مثل يف الدولة أضرار تق  ع ى -

o ريار ت ك الكاررية وأعمال اإلغارية.حتمل تكالي  إزالة آ 

o  فوأسر امل وواملصاب  صر  ال عويضات واإلعانات املالية الالزمة ل م ضررير.  

o ل مصاب . صر  األدويةعالج ول الدولة ب كفت 

o  هةذا  امل ضةررير ن يعةة   طةال    كبةديل ل أو وسةي ة مةا   أعباء توفري مكان حتمل الدولة

 هلن.س كمال سري العم ية ال ع يمية ال احلادث؛

 :أضرار نفسية 

نفسه وامل ظر  احلدثريار نفسية سياة ن يعة لوق  امل ضررير وال اج  مر الكاررية بتإصابة  -

ًا ؤرير تةثريري ، مبا يطب  صةورًا ذه يةة مؤملةة تة    الذي عايشو  أري اء وقوع الكارريةالعام واملشند 

 السر. ع ينن، وخاصة لدى األففال وحديثىنفسيًا س بيًا 

حالة اخلةو ، وتكةوير عقةدة    خت قنا  أن ُيمكراليت لدى ال الميذ وريار ال فسية السياة اآل -

 .نفسية وحالة مر الرف  ل ذها  إىل املدرسة أو ال ع ين

، طبيعةي ال حيةاتنن  ارمعيشة نن ومسة   ل غةيري احلالة ال فسةية السةياة ل م ضةررير ن يعةة      -

 وتراكن اهلموم ع ينن. ،وإحساسنن بالظ ن ،زدياد شعورهنوا
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ب ةائنن  ن يعة خوفنن ع ى مس قب نن ومس قبل أألولياء األمور ء يىاألرير ال فسي الس يب الس -

 .بعد معايش نن ألحداث الكاررية

 :يف هذا اجملال  تاجلهود اليت مت : بعًااس

 ظومة الوف ية إلدارة األزمات والكوارث واحلةد  مةر   انطالقًا مر أهمية العمل ع ى االرتقاء باملو

املخافر، مر أجل حتقيق مواجنة فعالة ل كوارث واألزمات الةيت قةد ت عةرض  هلةا الةبالد، ويف ضةوء       

"ال ع ةة القوميةة إلدارة األزمةات    ب شةكيل   2016( لعةام  3185قرار دولة رئيس جم س الةوزراء رقةن )  

ب ةاء ورفة  الةوعي اجمل معةي يف      ، والةيت مةر منامنةا   الةوزراء  والكوارث واحلد  مر املخافر" مبع ةس 

جمال احلد  مر خمافر الكوارث، وتدعين ريقافة الوقاية مر املخةافر، وتعزيةز السة وك اإلجيةابي لةدى      

 .أفراد اجمل م 

-قام قطاع إدارة األزمات والكوارث مبركز املع ومات ودعن اختاذ القرار مبع ةس الةوزراء   فقد 

بال  سةيق مة  كةل مةر       -ة ل ع ة القومية إلدارة األزمات والكةوارث واحلةد مةر املخةافر    األمانة الف ي

الفة  والسةادة احملةافظ  واجلنةات املع يةة إلجةراء تةدريبات         السيد وزير الرتبية وال ع ةين وال ع ةين  

 2015/  2014إلخالء املدارس حال حدوث فوارئ، حيث مت ت فيذ خطة عمل م ةذ العةام الدراسةي    

جمموعة مر ال قاءات وااضرات ال وعيةة دورًيةا جلمية  ع اصةر العم يةة ال ع يميةة عةرب شةبكة         بعقد 

قبةل اجلةامعي، ريةن     ن ل  الميذ  مي  مراحل ال ع ةين  ؛ ع ى أس و  اإلخالء امُل ظل)الفيديو كونفرانس(

ال حةدوث  ت فيذ تدريبات عم ية ميدانية ع ى إخالء املدارس حة  2018/  2017مت م ذ العام الدراسي 

 :اآلتيحيث تضم ت ، مر خالل أفالم فيديو هذاوتورييق  (إخل...-سيول  -حرائق  -)زالزل 

  2018/ 2017خالل العام الدراسي: 

( م يةةون ت ميةةذ يف 11) حةةواليمجةةالي إل اجلمنوريةةة  ةةدريبات  ميةة  اافظةةاتالمت ت فيةةذ  -

ن فيةديو مت رفعنةا ع ةى    ( في 16000مدرسة، وتورييقنا مر خالل عدد أكثر مر )أل  ( 26.061)

 .(YouTube)ق اة 

 ى"عةام م حةد    2018 وجيه السةيد رئةيس اجلمنوريةة باع بةار عةام      بوض  ع اية خاصة  -

مجةةالي عةةدد ( مدرسةةة إل955يف عةةدد ) ًا( تةةدريب643)اإلعاقةةة"، حيةةث مت ت فيةةذ عةةدد 

 وفالبة مبدارس الرتبية اخلاصة. ًا( فالب23211)

تقيين ال دريبات مبشةاركة اةث   عةر وزارة الرتبيةة     مت تشكيل جل ة م خصصة ملراجعة و -

ومديريات الرتبيةة وال ع ةين  مية  احملافظةات، واخ يةار أفضةل        وال ع ين الف  وال ع ين

 .ع ى مس وى اجلمنورية ام ميز ا( ووذج30ال ماذج بامجالي )
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  2019/ 2018خالل العام الدراسي: 

 عةدد  ( م يون ت ميةذ يف 20.029.357) حواليي مت ت فيذ ال دريبات  مي  احملافظات بامجال -

 عدد مدارس اجلمنورية. إمجالي( مر %93.17)ب سبة  مدرسةأل  ( 33.915)

كما مت ال  سيق م  مشةيخة األزهةر الشةري  ل  فيةذ ال ةدريبات امليدانيةة إلخةالء الطةال  يف          -

حيةث   منوريةة، اجلحاالت الطوارئ يف املدارس املخ  فة ال ابعة لألزهر الشري  ع ى مسة وى  

يف عةةدد  %100فالةةب ب سةةبة  ( م يةةون1.646.537درب  )إمجةةالي عةةدد الطةةال  امل ةةكةةان 

مةةر إمجةةالي املعاهةةد األزهريةةة ع ةةى مسةة وى    %100ب سةةبة  ( ألةة  معنةةد أزهةةري9.294)

 اجلمنورية.
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 الثاني الفصل

 يف املدارس املصرية الطوارئإدارة 

ال وعية امُلسةبقة ل مةواف   وخاصةًة تالميةذ      إن أفضل أساليب الوقاية هو ال خطيط اجليد م 

ع د وقوع أي كاررية، وُيعد ذلك مر أفضل السببل  ةو حتقيةق إدارة   الس ين وفال  املدارس بال صر  

 املخافر اليت ت  ع ع نا. رأزمات أو كوارث واحلد  م ةناجحة يف حالة وقوع أي

 ال صةدي ل  حةديات الراه ةة    ية ع   ،خةافر املاحلد مةر  ند  مر هذا األساس، وب وانطالًقا

 :ما ي ي قب ة بالرتكيز ع ىل  حديات امُل س عدادواال

 .املدرسةكر أن تق  مر داخل أو خارج اليت مي املخافر م ابعةأو  فنن وتقيين ومراقبة 

املؤسسةات   مجية  وكةذلك مة     ،ب  نظرائناال  سيق يف اإلدارة قدرة تعزيز واملع ومات  تبادل 

 الةيت ات ملواجنة األزمات والكوارث خافر؛ لضمان تطوير القدرات واإلمكاناملة ل حد مر ع يامل

 ُيمكر ال عر  هلا.

يف جمال مواجنة األزمات والكةوارث   داخل املدرسةالو يفية  والقدرات البشرية الكوادر ت مية 

  ِةالصِّ ويذوأصحا  املص حة  جانب املشاركة الكام ة والفعالة مرواحلد مر املخافر، وضمان 

 .واإلنقاذ اإلخالء أعمالفى و واالس عابةاملواجنة  إجراءاتيف  ع ى مجي  املس ويات

 االسة عداد رفة  حالةة   و، ناحدريخافر قبل بامل  بؤ ال ع ىالبشرية القدرات ء اب ضمان و تعزيز 

سةري العم يةة   نشةاط و  واسة ا ا  ح ى عةودة  و وقوع احلدث،ل مخافر حال  صدي  ثهب وال ل

 .ع ى مجي  املس وياترسة بصورة فبيعية بعد احلدث، وذلك ال ع يمية يف املد

منن العنام      وحدة إلدارة الطوارئ يف كل مدرسة منن مندارا اهورورينة    تشكيلُيقرتح  

 .برا
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 :باملدرسة تشكيلها امُلقرتح وحدة إدارة الطوارئ :  أواًل

أو توقعنةا أو ال عامةل   هلا  باالس عداد واحلاالت الطارئة سواًءوالكوارث ن مواجنة األزمات إ

ع ةى مجية    امل ظومةة ال ع يميةة   اإلدارة املع يةة بةادارة وتسةيري    يضة  ع ةى كاهةل     حال وقوعنامعنا 

لضةمان تةوفري   دارس السالمة والصحة املن يةة وتةثم  بياةة العمةل باملة     وليات االه مام باملس ويات مسؤ

ريبيةة  األعبةاء الرتبويةة وال ع يميةة وال د   وليات ووذلك  انب املسؤ ،تتاحلماية الشام ة لألفراد وامل ش

جاء امُلقرتح بثهمية تشكيل وحدة إلدارة الطوارئ يف كل مدرسة مةر  لذلك  والثقافية واألنشطة األخرى؛

 .هذا اجملال يفالعبء األكرب و ولياتل ن ن حبمل املسؤ ؛باملدرسة مدارس اجلمنورية مر العام  

اةر   املدرسةة ب  والعةام   و ف املة مةر  اء الع اصر امل ميزة بان ق الطوارئإدارة  وحدةي ن  تشكيل 

 توفري ع ى ل عمل لدينن اس عدادات ومؤهالت ع مية وقدرات نفسية وذه ية ل  عامل م  األزمات والكوارث

تةوجيننن ل  فيةذ   ، وذلةك مةر خةالل    املدرسةة  ومرافةق  وم شتت يةالبشر صرالع مي  اجل األمر والسالمة

 الية:ال واملنام نشطة األ

بياةة  م  ثوتة  الع اصر البشرية محايةوالسالمة  ُفلتكاليت  تاإلجراءامجي   اختاذالعمل ع ى  

وضة   وب حديةد املخةافر   وذلةك  ،  عر  هلاال ح ملامُلضد املخافر اليت مر  درسةامليف  العمل

 ناتصة يف بعةد  ذلةك  ية ن  ، وأولويات هلا حسةب أهمي نةا  ترتيب و ةح م قائمة بال نديدات امُل

 نا.ييمتقو

مبةا ي  اسةب مة     واإلنقةاذ  اإلخةالء   أعمةال ت فيةذ  الطوارئ ولكيفية جمابنة حاالت  ال خطيط 

الةيت ُيمكةر أن   حةداث الطارئةة   باألا ُمسةبقً  امُلعةدة  سي اريوهاتل ، فبًقا فبيعة ومكان املدرسة

 ت عر  هلا املدرسة.

وقةوع   ةال صر  يف حاليفية كى كحا  فيذ سي اريوهات ُتت ظين تدريبات عم ية بصورة دورية ل 

 .اإلنقاذ واإلخالء أعمالوت فيذ أو حدث فارئ يف املدرسة أو البياة امُلحيطة بنا،   كاررية

إعةداد الةربامع الوقائيةة والعالجيةة     و ،ةاملن يوم ط بات السالمة  الوقائيونشر الوعي الصحي  

 أوباة. أمرا  أو ويف حال حدوث داخل املدرسة ل مشاكل الصحية واملن ية

 ة.حلماية املدني دفاع والوحدة أقر  ال واصل املس مر وال عاون م   
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  امُلقرتح تشكيلهاوحدة إدارة الطوارئ أهداف: 

امل شةتت  حملافظةة ع ةى األرواح و  مر أجةل ا ألمر والسالمة خي ص بانظام العمل ع ى تشكيل  

اجلنةات    مجية ال  سةيق مة    بويكةون ذلةك    ،هالدائن ل  طويرالو، درسةاملم  كات داخل املو

 .درسةاملع ية باألمر والسالمة داخل وخارج امل

امل ابعة املس مرة ملصادر ، مر خالل خمافرية تعر  املدرسة ألع د جت ب املفاجثة االس عداد و 

قةد  مؤشةرات ُت ةذر بوقةوع كارريةة أو حةدث فةارئ        ة مع ومةات أو رصد أيو ة،ح م ال نديد امُل

 عر  األرواح أو ُم شتت املدرسة ل خطر.قد ُتو ،سري العم ية ال ع يمية اس مرارُيعرقل 

اإلجةراءات الوقائيةة الالزمةة حملاولةة م ة       حتديةد  وضة  خطةط الطةوارئ و   ال خطيط اجليد و 

 .يف املدرسة أية كاررية ي  ع ع نا خسائرحدوث 

يف إفةار   ،درسةة داخةل امل  االنضةباط مبسة وى   واالرتقةاء  نشر الوعي بادارة األزمات والكةوارث  

اإلجةراءات الالزمةة    واختاذ، حاالت الطوارئ اليت قد حتدثمواجنة ة يف واملشارك االس عداد

 ةدفاع واحلمايةة   لوحةدة  أقةر   ال  سةيق الةدائن مة     ذلةك ب و، ل  فيذ خطة اإلخالء لالس عداد

 .املدنية

تطبيةق  واملدرسة، يف مباني وم شتت املن ية تطوير وحتديث أنظمة األمر والسالمة العمل ع ى  

يف  مواكبةة ال ق يةات احلديثةة   العمل ع ى و ،أعمال ال شغيل والصيانة مجي ة يف أسس السالم

 مكر مر احملافظة ع ى البياة ومحاي نا مر ال  وث.الوسائل اليت ُت واقرتاح، هذا الشثن

بالواجبةات واألعمةال الوقائيةة     املدرسةة مجي  الع اصر البشةرية امل واجةدة يف   والعام   توعية  

 ينا.حاالت الطوارئ والكوارث وتدريبنن ع  ىرتتبة ع ينن فامُل

 ،خل( بقةدر اإلمكةان  إ... ،غاز  تسرب ،انفعار ،الطوارئ )حريق تم   وقوع حاالالعمل ع ى  

 املوق  وم   تفاقمه. واح واء ،تق يل اآلريار املدمرة هلا نا يكون اهلد  هوحالة حدوري يفو

 وحدة إدارة الطوارئ امُلقرتحة ل ختصاصاتاال: 

، ومراجعةة  واألحةداث الطارئةة   إدارة األزمات والكوارث جمال يفدرسة اسات وخطط املوض  سي 

 عمية  املع ومةات   ، وذلك بدرسةم شتت امل مجي السالمة املن ية يف و إجراءات وسياسات األمر

بةةاجراءات اةةددة سةي اريوهات  ووضةة  املخ  فةة  نديةةدات ال املخةافر و  واس كشةةا وحت ي ةنا  

 ا ملواجن نا.س عداًدا



  18                 املدارس املصريةيف الكوارث واألحداث الطارئة باإلخالء الطوارئ و طإلعداد خط الدليل اإلرشادي

 

الكفي ةة باحملافظةة ع ةى    املن ية إجراءات األمر والسالمة  اإلشرا  املباشر والفعال ع ى ت فيذ 

 .ومواق  العمل والعام   بنا املدرسة، مباني وم شتت

ال ثكد مر تطبيق شروط وقواعد األمةر والسةالمة الكفي ةة حبمايةة الع اصةر البشةرية )ال الميةذ         

 . إخل( خالل ت فيذ األعمال اليومية داخل املدرسة.والطال ، وامُلع م ، والعام  ، ..

املبةاني وامل شةتت ومواقة  العمةل      مجية  م ابعة أجنزة األمر والسالمة واإلففاء املس خدمة يف  

  نام ة وس يمة، ومطابقم نا وبثننا تؤدي عم نا بطريقة آباملدرسة وال ثكد مر صالحي نا وسال

 لشروط الوقاية والسالمة.

تةدريبات   ىف شرتاكاالس ويات وتدريبنن ع ى امل مجي العام   وقدراتنن ع ى ت مية منارات  

 اإلغارية واإلخالء ل مدرسة. أعمال   فيذلحاكاة امُل

بةرامع  ت فيذ وتكريس املنارات الوقائية مر خالل  ،إعداد خطط ال وعية ل عميق الوعي الوقائي 

 .ل عام   باملدرسة وعْقد ال دوات والدورات ال دريبية

،... ال عةدة، اإلسةعا    ،األمر العام )احلماية املدنية،ال  سيق م  اجلنات األم ية املخ صة  

وت فيةذ   ويف حةاالت الطةوارئ   املدرسةة، فيما خي ص بال واحي األم يةة والوقائيةة داخةل     (إخل

 .خطط اإلغارية واإلخالء

ر األخطةار   حمايةة مة  لالالزمةة   االح يافةات  الختةاذ الصةحة  اجلنات املخ صة بال  سيق م   

 واألضرار الصحية.

 . درسةامليف حتدث  اليتة والعاج ة عر حاالت احلوادث إعداد ال قارير الدوري 

  امُلقرتح تشكيلها:ومتطلبات تشغيل وحدة إدارة الطوارئ احتياجات 

 ،واملرافقواألدوار املباني فيه  ًاوضحدرسة، ممبرافق وم شتت امل توضيحيرسن  توفري خرائط أو 

يةةا  والغةةاز الطبيعةةي الكنربةةاء والصةةر  الصةةحي واملشةةبكة و اإلففةةاءخمطةةط  يةةه ع اةةددًاو

 .إخل(...،وال  يفونات

الةيت  حوادث فارئةة و ع رب به كل املواق  اليت ُتوحاالت الطوارئ،  والكوارث سعل األزمات 

يف البياةة احمليطةة   وارث كة  وأي ،ال عةر  هلةا  اليت مر امل وقة   املخافر و ،درسةشندتنا امل

 .مدرسةل وقاعدة مع ومات رة كيكون مبثابة ذادرسة، لامل يانكندد ُتأن ننا ثمر ش ُيمكر
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امُلسةبقة والةيت مت وضةعنا    سي اريوهات تباعنا وفًقا ل ل موض  به اإلجراءات اليت ي بغي اسع 

 .اليت ُيمكر أن ت عر  هلا املدرسة املخ  فةحداث الطارئة والكوارث ل  عامل م  األ

يف املدرسةة وخاصةة مةر العةام   يف      الطةوارئ بةادارة   وعيةة  معاونة يف الل  تكوير فرق مصغرة 

أسةاس أن   ىاملوقة  الةذي يقةوم ع ة     أن معاجلةة  ، مةر ُم ط ةق   مخافرل تعرضًااألماكر األكثر 

 .توفري احلل امل اسب هلا ح نا أو ىلألزمة أو الكاررية هن األقدر ع   األشخاص األقرب

  مدرسة.لاإلنقاذ واإلخالء  أعمال ت فيذخلطوات توضيحية ولوحات إرشادية  

أجنةزة  ، ووإمةدادات امليةا    ،طفايةات احلريةق  لالس خدام الس ين للوحات إرشادية توضيحية  

 احلريق.بنذار اإل

 .اإلخالء أعمالنل س اليت ُت الالزمة ل وحات اإلرشاديةمصحوبة باتوفر خمارج فوارئ كافية  

 .ت الطارئةحتديد نقاط ال عم  اخلاصة باحلاالتوفري و 

 .إلسعافات األوليةجراء االالزمة إلواملس  زمات واملعدات  األدوية ريتوف 

 درسة.موارد املع ى تع مد و ،ةم ط بات مادي 

 :بعد( احلدث  –أثناء  –)قبل  امُلقرتح تشكيلها دور ومهام وحدة إدارة الطوارئًا : ثاني

وذلك ع ى ال حةو   ،األزمات والكوارث راحل إدارةمل اوفًقدرسة تعمل وحدة إدارة الطوارئ بامل

 :ال الي

 :ويتم فيها: ،احلدث الطارئ /الكارثة قبل  املرحلة األوىل 

 / البعيةد  / امل وسةط  ح مةل حةدورينا فةى املةدى القريةب     امُلاملخةافر وال نديةدات    توق وال  بؤ  

 .باملدرسة

 املدرسة.ا  احة عر األزمات والكوارث اليت تعرضت هلالبيانات ال ارخيية امُلإعداد  

 ريارها حال وقوعنا. آوال خفي  مر وقوع األحداث الطارئة  اإلجراءات الوقائية مل   اختاذ 

ووضة   مبةا ي  اسةب مة  فبيعةة ومكةان املدرسةة،       واإلخةالء  والطةوارئ  احلماية إعداد خطط  

 .ل  صر  يف مواجنة الكوارث واملخافر امُلح مل َتعُر  املدرسة هلااملس قب ية السي اريوهات 

واع املخةافر الةيت ُيمكةر    أن مجي وم شتت املدرسة ضد  مبباني ةرسن كروكيات ال ثم  اخلاص 

 .هلا املدرسةأن ت عر  



  20                 املدارس املصريةيف الكوارث واألحداث الطارئة باإلخالء الطوارئ و طإلعداد خط الدليل اإلرشادي

 

ات اخلاصة مبواجنةة حةاالت    دريبت فيذ الر خالل م الطارئة ل  عامل م  األحداث االس عداد 

 .ووسائل ت فيذ عم ية اإلخالء ،اإلففاء وصيانة معدات ،الطوارئ

العةام     فةاءة كمبسة وى   نةدوات ال وعيةة لالرتقةاء   ، وعقةد  طوارئبادارة ال الثقايف الوعينشر  

 يف هذا اجملال. درسةبامل

ات املط وبةة  د مةر وجةود اإلمكانة   كة ال ث، وشر الوعي الصحي وخاصة يف جمال الطب الوقائين 

 وقوع حدث فارئ. ةلإلسعافات األولية يف حال

 .املدرسةوتثم  م شتت  ،مطابق نا ل مواصفاتو ،د مر صالحية نظن مكافحة احلريقكال ث 

 دوراتالة عقةد  مر املدرسة، وال  سيق لوحدة محاية مدنية أقر  ال واصل املس مر وال عاون م   

ع ةى    ةدريب لوت فيةذ ا  ،احلمايةة املدنيةة  تع يمةات  وقواعد ال ثقيفية امل ع قة ب  فيذ ال وعوية و

 .اإلنقاذ واإلخالء أعمال

 واالســتجابة)مرحلــة املواجهــة احلــدث الطــارئ  الكارثــة /نــاء ملرحلــة الثانيــة: أثا 

 (:واالحتواء

 سبق إعدادها وال دريب ع ينا. اليتت فيذ اخلطط والسي اريوهات  

 .أو احلدث الطارئ ا ل وعية الكارريةت فيذ أعمال املواجنة واإلغارية وفًق 

 القيام بثعمال خدمات الطوارئ العاج ة. 

 ء ع د الضرورة.اإلخالو اإلنقاذ أعمالت فيذ  

م ابعة احلدث والوقو  ع ى تطورات املوق  بشكل مسة مر، وتقييمةه، وحتديةد اإلجةراءات      

 ل  عامل معه. املط وبة

 

 

 

  مرحلة التوازن(احلدث الطارئ  الكارثة /املرحلة الثالثة: ما بعد(: 
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 .ع اصر املادية األخرىحصر اخلسائر فى األفراد وال 

 ال شاط( واحلماية مر أخطار املس قبل احمل م ة. اس ا ا  ة ال ثهيل وإعادة الب اء )مرح 

 واالسة عابة الكارريةة خةالل مرح ةة املواجنةة     ل  عامةل مة     اختاذهاتقيين اإلجراءات اليت متض  

  خروج بالدروس املس فادة.ل ،واالح واء

وتوجيننةةا إىل اجلنةةات املع يةةة   تورييةةق احلةةدث وتقةةدين ال وصةةيات واملقرتحةةات الالزمةةة،   

)إن وجدت(، وتطوير وحتديث اخلطط وفقًا  س قباًلالس بيات ُم ىتالفبند   ،م نا س فادةلال

 ل مس عدات.
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 لثالثا الفصل

 يف املدارس املصريةالطوارئ إدارة خطة 

 

اجليةد   االسة عداد  وقة  حةدورينا أو   ب واحلةاالت الطارئةة سةواءً   والكةوارث   إن مواجنة األزمةات 

بغةر  احلةد  مةر    ، الطةارئ  ل حةدث  واالس عابة ظين أعمال اجملابنة ب  ،يف حالة حدورينا  عامل معنا ل

باملةدارس  عم يةة ال ع يميةة   يضة  ع ةى كاهةل إدارة ال    ريةار  السة بية  ل خفي  مر آااملخافر ال اجتة ع ه أو 

يف  نومنةامن  نب  ةوع و ةائفن  -ع اصةر البشةرية   العةبء األكةرب لضةمان تةوفري احلمايةة الشةام ة ل       املصرية 

 أياعداد خطة شام ة ملواجنةة  ب االه ماما ان لزاًمكلذا  ،املدرسةوم شتت  ل ع اصر املاديةلك وكذ -املدرسة

تثريرًيا مباشةًرا  وتؤرير  ،املدرسة مباشرًة أو ت عر  هلا البياة امُلحيطة باملدرسةقد ت عر  هلا أحداث فارئة 

 .يف املدرسةسري العم ية ال ع يمية  ان ظام اس مرارع ى 

 : ف واألولويات اليت تسع  خطة إدارة الطوارئ لتحقيقها باملدرسةاألهداأواًل : 

إىل  -بشكل عةام   –ألزمات والكوارث واألحداث الطارئة دارة اتند  عم ية ال خطيط إل

وض  القواعد األساسية ل ع ةب املخةافر امُلح م ةة وال عامةل معنةا يف حالةة حةدورينا، فنةي عم يةة          

احمل م ةة يف حالةة    اآلريار مر ال خفي  املخافر مر األساس أو بجت ب ااولة خالهلا مس مرة ي ن مر

، املسة ويات  مجية   إعداد خطط شام ة وم كام ة ع ةى  ع ى ل طوارئ الفعالة وتع مد اإلدارة، حدورينا

 .(مجاعة أو مؤسسة أو الدولة ككل أو فرد) مس وى كل ع ى ت فيذ األنشطة وكذلك

 سةرباملدمن وضع خطة إلدارة الطوارئ  اهلدف العام: 

 سة  اد باالطة بسة عم ية وُمخطة وض   ويف املدرسة هإدارة الطوارئ خطة إن اهلد  العام مر 

 واسة خدامنا  ،بسةنولة ت فيةذها   يفالبةدء  مكةر  ُي، امل احةة لةدينا  ات مكاناإلوومكان املدرسة إىل فبيعة 

جةات األمةر   حتقيةق أقصةى در  بغةر    ،درسةة ملبا ئفةار دث حة وقةوع   عر ع دما ي ن اإلعالن ًايئت قا
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ت فيةذ العم يةة    اسة مرار تعمةل ع ةى   والةيت  املدرسةة  تكةوير  والسالمة ل ع اصر األساسية الةيت ُتشةكل   

 بعادها.نشط نا وأأ  مي ال ع يمية 

 :مثل ،م جمموعة مر األهدا  الفرعيةويشمل اهلد  العا

 يف مواجنة ال حديات املخ  فة. الطوارئوحدة إدارة عضاء أتطوير منارات  

 .درسةاملوالطوارئ يف مس ويات األمان ومؤشرات األزمات م ابعة  

 .درسةت املتاحلفا  ع ى مس وى أمان عال يف م ش 

 : أهداف خطط الطوارئ 

 آلتي:يف ااملدرسة بوت مثل األهدا  مر إعداد خطط إلدارة حاالت الطوارئ 

البشةرية   ل ع اصةر ألمر والسةالمة  الصحي  لألنظمة اليت تسعى ل حقيق ا طبيق العمل ع ى ال 

وض  آليات ونظةن تضةمر ال  سةيق    ال خطيط لويف املدرسة، وامُل شثة والع اصر املادية األخرى 

مة املن يةة  بةاألمر والسةال   املس مر م  مجي  الع اصر الةيت ُتمثةل اجلنةات املع يةة    وال عاون 

 القريبة مر مكان املدرسة وتق  يف نطاق اخ صاصاتنا.واحلماية املدنية واإلسعا  

ال  بؤ باملخةافر الةيت ُيمكةر أن ُتنةدد     وراء احلصول ع ى املع ومات اليت تساعد ع ى  السعي 

 ريارها الس بية.درسة، وحتديد آليات الوقاية مر آاس مرار العم ية ال ع يمية داخل امل

درجات األمةر والسةالمة ل مةوارد البشةرية داخةل املدرسةة وبال ةالي يف        أكرب قدر مر  حتقيق 

 ايط عمل املدرسة.

 أعمال ال شغيل والصيانة داخل املدرسة. مجي أسس ومعايري السالمة املن ية يف  تطبيق 

بكيفية ال عامل حال وقةوع  باملدرسة املدرسة والعام   لدى فال  واملعريف نشر الوعي الثقايف  

اإلنقةاذ   أعمةال  أدوارهةن خةالل  واإلغاريةة، و  املواجنةوكيفية ت فيذ أعمال أي حدث فارئ، 

 واإلخالء.

 ل حقيق أهدا  اخلطة. ؛داخل املدرسةمر العام    الطوارئثسيس وحدة إلدارة ت 
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  هاالطوارئ إىل حتقيق طتهدف خطاليت األولويات : 

مةر  الوفاة، وذلةك  مر أخطار اإلصابة أو املدرسة  مبانيأو مب ى  ىمحاية وتثم  أرواح شاغ  

 تةوفري  ع ةى  يعمةل  ،املدرسة يف الطوارئ إلدارة فعال داخ ي تثم  وقائي نظامتكوير خالل 

واإلدارية ،  والُطال ،  خصائي ،واإل ع ِ م ،امُل)امُلديرير، و البشرى ل ع صر األمر والسالمة

 .والعمال(

، املبةاني ع اصةر املاديةة األخةرى )   افظة ع ةى ال احملبوذلك ، املم  كات يفمر اخلسائر  احلد  

 وأدواِت الد راسةة املعامةل،   ،ملسةاعدة الوسائل او، الدراسة واألنشطة األخرىوغر   والك ب

 .امل شتت ( وذلك سعيًا إىل توفري احلماية الشام ة لألفراد ووغريها... املخ  فة،

سري العم ية ال ع يميةة يف املدرسةة إىل حال نةا    نشاط و اس ا ا وإعادة  ،اإلعمارإعادة ضمان  

كانةت ه ةاك إمكانيةة    )ك ما  حدث فارئ أي مكر بعد حدوثبثسرع وقت ُمالطبيعية األوىل 

 .لذلك(

 : املشتمالت األساسية خلطة إدارة الطوارئ باملدرسةًا : ثاني

 احلةدث تباعنةا خةالل مراحةل    خلطة ع ى مجي  اإلجراءات الواجةب ا البد أن تش مل ا

 ظن أسة و  ت فيةذ   الةيت ُتة  ال  ظيمية ت ضمر ال ع يمات بعد( احلدث، و –أري اء  –)قبل  املخ  فة

نةا،  فيواألفةراد املشةاركة   الع اصر  كلوليات ات ومسكاحتر طبضَتو ،فارئي أ اخلطة ع د وقوع

كفةاءة املدرسةة يف االسة عابة حلةاالت     فة   ر نن يفسة اةا يُ م  توضي  توقيت وكيفيةة ت فيةذها،   

 واملاديةة  ةاخلسائر البشريوال ق يل مر  الح وائنااألداء اجلاهزية و قدر مرأكرب وحتقيق الطوارئ، 

 .ناال اجتة عر وقوع

مكر حتقيق أهدا  اخلطة العامة ل طوارئ مر خالل إعداد خطةط فرعيةة ت عامةل مة      وُي

 األساسية ل خطة، واليت ت مثل يف ال الي:واملراحل احملاور 

  احلدث( وتهدف إىل :وقوع اخلطة الوقائية )ما قبل 

ع نةا ع ةد   آريارها السة بية واخلسةائر ال اجتةة    م   وقوع الكاررية، والعمل مر أجل ال خفي  مر  

 وقوعنا.

 امل وفة به. تاملسؤولياوحتديد الواجبات و ،تشكيل وتدريب فريق إدارة الطوارئ باملدرسة 



  25                 املدارس املصريةيف الكوارث واألحداث الطارئة باإلخالء الطوارئ و طإلعداد خط الدليل اإلرشادي

 

العم يةةة  اسةة مرارال  بةةؤ باملخةةافر الةةيت ُيمكةةر أن تقةة  يف نطةةاق واةةيط املدرسةةة، وُتنةةدد  

 ال ع يمية فينا، وحتديد آليات الوقاية م نا.

ال ةثم   خطةة  املدرسةة، ووضة     ومبةاني امل شةتت   م ابعة إجراءات تثم  وسةالمة وصةيانة   

 يف حالة وقوع أي حدث فارئ.رافق ملإدارة ا، وخطة ةاإلففائي

 وض  ُأسس تثم  املع ومات والوريائق والبيانات اخلاصة باملدرسة. 

 درء ومواجنة املخافر اليت ُيمكر أن ت عر  هلا املدرسة.لوض  سي اريوهات  

إجةةراءات ل  فيةةذ ع ةةى خطةةة الطةةوارئ و االفرتاضةةيةعةةار  ال ات امُلحاكةةاة وإجةةراء تةةدريب 

اإلنقاذ واإلخةالء، وذلةك ع ةى مةدار العةام الدراسةي،        أعمالسي اريوهات املواجنة، وت فيذ 

 .واإلخالء الطوارئط يف ت فيذ خط واالحرتافيةل وصول إىل درجة اإلتقان 

 ملواجهة )أثناء احلدث( وتهدف إىلخطط ا: 

سعيًا إىل  ؛تباعنا يف حاالت الطوارئشادات األساسية اليت جيب اواإلر دالقواع مجي وض   

وال عةاون مة  مجية      قحتقيق أقصى درجةات احلمايةة لألفةراد وامل شةتت، وذلةك بال  سةي      

اجلنات املع ية باألمر والسالمة املن ية واحلماية املدنيةة، وكةذلك مة  الوحةدات الصةحية      

 وفة ودمة اجمل م ، وامل واجدة بةالقر  مةر   ومجعية اهلالل األمحر واجلمعيات األه ية امل

 .اخ صاصاتنامكان املدرسة وتق  يف نطاق 

اإلنقاذ واإلخالء ل مدرسة واملرافق ال ابعة هلةا يف حالةة حةدوث     عمالوض  خطط تفصي ية أل 

 العم ية ال ع يمية. اس مرارأو تعوق ع ى كوارث أو أي أحداث فارئة ُيمكر أن تؤرير 

 الطوارئ. قبة ت فيذ خطط ال ثم  املخ  فة واملع مدة يف حاالتومرا إعداد آلية إلدارة 

 ( ما بعد احلخطة إعادة التوازن )وتهدف إىلدث: 

وسةري العم يةة    نشةاط  اسة ا ا  الوسائل واألساليب اليت تضمر ال ثهيل وإعةادة   مجي وض   

 ال ع يمية يف املدرسة إىل فبيع نا قبل وقوع احلدث الطارئ.

 .والع اصر املادية األخرى حصر اخلسائر فى األفراد وامل شتت و  سختصيص منام وأ 

خلةةروج بالةةدروس بنةةد  ا واالسةة عابةإعةةداد آليةةات حت يةةل وتقيةةين إجةةراءات اجملابنةةة  

 .ح م ةامُل يةخطار املس قب األ حماية مر لاملس فادة 

 .تورييق احلدثحتديد آليات  
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وقوع أي حدث ي ط ب تدخاًل فورًيا وسةريًعا  ي ن تفعيل خطة إدارة الطوارئ باملدرسة يف حالة و

إلنقاذ األرواح ومحايةة املم  كةات وامل شةتت واملبةاني والع اصةر املاديةة األخةرى، وت فيةذ أعمةال اإلغاريةة           

األخطةار الةيت ُيمكةر أن ُتنةدد اسة مرار ت فيةذ       مجي  ويشمل جمال تطبيق اخلطة  واإلنقاذ واإلخالء،

 .ل ع يمية بصورة فبيعية داخل املدرسةالعم ية ااألنشطة املخ  فة لسري 

 

 : املؤثرة عل  خطط إدارة الطوارئ باملدرسة اتنطاقال:  ثالثـًا

 آلتي:ل وخي    نطاق تفعيل اخلطة وفًقا

   :ال طاق اجلغرايف 

ع ى نوعية وشدة املخافر الةيت قةد ت عةر  هلةا كةل مدرسةة عةر        ال طاق اجلغرايف  ؤريري

خت  ة  فبيعةة املخةافر امُلحيطةة     افظةة ال ابعةة هلةا، حيةث     ا ملوقة  املدرسةة واحمل  فبًق األخرى

عر غريها مر املدارس اليت تق  يف م افق الةدل ا  ساح ية وم افق املدارس اليت تق  يف اافظات ب

ووادي ال يل، واليت خت    بدورها أيًضا عر املدارس اليت تق  يف م ةافق صةحراوية أو جب يةة،    

عةر غريهةا يف حعةن ونوعيةة وشةدة      لسيول ربه مر أحد خمرات اكما يؤرير أيضًا موق  املدرسة وُق

ا ل طبيعة اجلغرافيةة وامل اخيةة   ، وغري ذلك مر اخ الفات فبًقاملخافر اليت قد ت عر  له املدرسة

 امُلحيطة مبكان املدرسة.

 بيايال طاق ال  : 

 بياةة  لا مدرسةة عةر األخةرى فبًقة    أيًضا نوعية وفبيعةة املخةافر امُلحيطةة بكةل      خت   

، حيث خت    املخافر اليت مر امُلح مةل أن ت عةر  هلةا املدرسةة الواقعةة      مدرسةامُلحيطة بكل 

 وار بياة ص اعية عر مثيالتنا امل واجدة يف البياةات األخةرى كالزراعيةة واإلن اجيةة والرعويةة      

 وغريها، كما خت    أيًضا نوعية املخافر داخل البياةة الواحةدة بةاخ ال  القةر  أو البعةد عةر      

 مصادر اخلطورة وكذلك شدة اخلطورة. 

   :ال طاق املوضوعي 

ذلةك  ي ةزم   ، حيةث م طقيةة يف ال طبيةق  البد أن تكون خطةة إدارة الطةوارئ يف املدرسةة    

درسةة، والةيت    عةر  هلةا امل  تمكر أن اليت ُيوحاالت الطوارئ واألحداث  الكوارث وعيةن حتديد

أي ي ن إعداد خطةة  وان ظام العم ية ال ع يمية، نشاط إمكانية تثريريها ع ى اس مرار تدخل يف نطاق 
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بع  األمةور الةيت يكةون     إقحامعدم مكر تطبيقنا يف املدرسة، م  مراعاة ُيإدارة الطوارئ حبيث 

( أو تةةدخل يف الث عيةةة والةةرباك  ل غايةةة مثةةل )الصةةواعق والعواصةة  حةةدورينا ضةةاياًل اح مةةال

 .م يةبع  اجلنات السيادية بالدولة كالكوارث األ اخ صاص

   : ال طاق الزم 

املخافر امُلرتبطة ب وقي ات معي ة خالل العام مثل السيول واألمطةار الغزيةرة، حيةث مةر     

   ا ل مس عدات.باملدرسة بشكل دوري أو فبًق الطوارئالضروري حتديث خطة 

 أهداف خطط الطوارئ :عوامل النجاح يف حتقيق  ـًا :رابع

ال حضةري والعمةل امُلسةبق    بشكل أساسي ع ةى  درسة يف امل إدارة الطوارئجناح خطة يع مد 

تدريبةه ع ةى كيفيةة    تثهي ةه و ومسة وى  طوارئ يف املدرسةة،  إدارة الالعمل بوحدة فريق واس عدادات 

كةذلك معرفةة   ومكامر اخلطورة واملخةافر احمل م ةة الةيت ُيمكةر ل مدرسةة ال عةر  هلةا،         اك شا 

ا لدرء أو م   وقوع احلدث، وأيضًا ع ةى اسة عداداته   امل اسبة اليت يقوم باختاذهإلجراءات الوقائية ا

باعداد خطةة  يف حالة وقوع احلدث، وذلك  الضرر واح واءاملواجنة الفع ية لالس عابة وت فيذ أعمال 

تباعنا خالل املراحل املخ  فةة  ع ى جمموعة مر اإلجراءات الواجب احت وى  شام ة إلدارة الطوارئ

ع ةى الوسةائل واملعةدات وال عنيةزات     تسة  د  اليت احلدث( و بعد –أري اء احلدث  –)قبل احلدث 

تع مةد جنةاح    ا، كمة   فيةذ ال ظن أسة و   ُتة واضحة  توإجراءاتع يمات   ووض ،امل وفرةات واإلمكان

حتقيةق هةذ    يف يع مةد ال عةاح   ويب وال ثهةب ل  فيةذ هةذ  اإلجةراءات،     اخلطة ع ةى درجةة ال ةدر   

 األهدا  ع ى ما ي ي:

 اك شةافنا ال  بةؤ بنةا أو   وسةرعة   ،مةر املخةافر   املعةدات احلديثةة ل حةد    ال عنيةزات و  اس خدام 

 وال عامل معنا.

 سبق ل منام والواجبات.ا ل وزي  ُمسرعة قيام فرق الطوارئ مبنامنا ع ى الوجه األكمل وفًق 

  ا.حددة س ًفا لقواعد ُمالطوارئ بواجباتنا يف اإلدارة والسيطرة وال وجيه وفًق فرققيام 

 تةدريب   واسة مرار حداث الطارئةة املخ  فةة،   ب أعضاء فرق الطوارئ ع ى مواجنة األمداومة تدري

ة أعمال اإلنقةاذ   ى ت فيذ إجراءات ت ك اخلطط وخاصمجي  الع اصر البشرية داخل املدرسة ع

 .واإلخالء 
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 عامة م نا ا ضمر خطط الطوارئ خطوفجيب أن ت: 

 واح مةاالت ى البياةة احمليطةة بنةا،    داخ يًا وفة املدرسة  ُتندد اليتوض  تصورات ل مخافر  -

ريرهةا ع ةى نةوع املب ةى     وأاملدرسةة،  وا ويةات   شتت املوشخاص ع ى األت ك املخافر  تثريري

 نشائية.ومكوناته اإل

 .خلطة الطوارئاملدرسة  يف واملباني  شتتختض  مجي  امل -

 .ةوض  خطة إخالء لكل مب ى ع ى حد -

 . القصوى ل فرتات ال شاطخالاملدرسة  مببانيحتديد أعداد امل واجدير  -

فةراد  توزيعنا ع ةى مجية  األ  ي ن يف املدرسة، و ع ق فى مكان واض ع ر اخلطة وُتجيب أن ُت -

 .ذلك إذا أمكر مي  فااتنن ة املدرسة  شاغ ى

 .ل دوريع ى سي اريوهات اإلخالء فع ًيا وبشك اتال دريب ال خطيط وت فيذ -

 .(ال عم  أماكر -السرعة  –)الزمر خالء تطبيق أسس اإل -

 حتديةد  و طلوضة  اخلطة  يف املدرسةة   امُلقرتحةة  مر ه ا تشكيل وحدة إدارة الطةوارئ يس وجب األ

دراسةة  بتقةوم كةذلك   وول  عر ت فيذ كل إجراء مر إجراءات اخلطةط،  واملسؤ عملالتعي  فرق و

 :  اآلتيم اقشة و

 .خالءاإل أعمالري اء أ اختاذهاجراءات الواجب اإل -

 .خالءاإل وتعوق ال عاح يف أعمال ثقد ت ش يتالواملعوقات الصعوبات  -

 .الع اصر البشرية يف املدرسةوم ى وكي  ي ن محاية  ،تقيين مس وى اخلطر -

خطةوط ال  يفةون    انقطةاع فةى حالةة   أري ةاء حةاالت الطةوارئ     االتصةال كيفية احملافظة ع ى  -

 .واالتصاالت

 .خالءاإل أعمالخطط الطوارئ الطبية أري اء سري  -

 ، مبسالك اهلرو  وفرق اإلخةالء ينا املرتددير ع وكذلك  ،املدرسة مباني ىشاغ إعالم ُفرق  -

 .وأماكر ال عم  وامل افق اآلم ة
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 يف املدرسة:إدارة الطوارئ ا : مراحل إعداد خطة ـًخامس

اليت تعرضن  انا   واألحداث الطارئة الكوارث البيانات التارخيية امُلتاحة عن إعداد وجتريز  – 1

 املدرسة:

امُلسةبق وال خطةيط اجليةد همةا أسةاس ال عامةل ال ةاج  مة  األزمةات           االس عدادن ملا كا

البةد مةر تةوفري قاعةدة بيانةات ومع ومةات دقيقةة عةر أنةواع           كةان ، خافراملمر   حد لوالكوارث 

األحداث الطارئة واخلسائر اليت تعرضت هلا املدرسة والبياة امُلحيطة بنا جراء وقوع أي كةوارث  

)تةاريخ احلةدث، وموقعةه،    ت ةك البيانةات   الل الفةرتات السةابقة، وتشةمل    خة  أحداث فارئةة أو 

 ، الةةدروس املسةة فادة( اختاذهةةاواخلسةةائر البشةةرية واملاديةةة ال امجةةة ع ةةه، اإلجةةراءات الةةيت مت 

وما ال ثريري الذى حدث ع ى املدرسة سةواًء كةان ال ةثريري بصةورة مباشةرة أو غةري مباشةرة، ومةدى         

 تت أو ع ى الع صر البشري.تثريري  ع ى املباني وامل ش

 :حتو ةقائوة املخاطر امُلحتديد  - 2

ختض  ل طاق تطبيةق هةذ  اخلطةة    اليت ُيمكر أن  األحداث الطارئة ر اإلشارة إىل أنعدبَت

يف الع صر البشرى أو الع اصةر املاديةة    أضرار إىلؤدي درسة وتامل األحداث اليت تدخل يف إفارهي 

 أمةاكر أكثةر   إىل ك ى ل مدرسةة  أو جزئي إخالء أعمالصاحبنا ت فيذ ُي ما ًاغالب واليتيف املدرسة، 

 : ع ى سبيل املثال وليس احلصر مل تش درسة، وقدخارج امل أو سالمة داخلأم ًا و

 األمطةار الغزيةرة،   السةيول ، الزالزل)بيعة صعبة مثل ف رو  األحداث ال اشاة عر حدوث كوارث و ،

 .رسةسالمة األفراد باملدلتنديد و ،االس قراردم عواليت ي  ع ع نا حالة مر  ...إخل(

  لالش عالقاب ة أي ع اصر  وأغازات  وأمواد حوادث احلرائق ال اشاة بسبب. 

  كنربائيحوادث احلرائق ال اجتة عر ماس. 

  أو حةدوث ت ةوث    غةازات أو املةواد الكيماويةة   ل  تسةرب  اجتةة عةر   الرة طة حوادث املةواد اخل ،

 ا.أو إشعاعي وغريه كيميائي

 اجلماعيتسمن الطعام  ثحواد. 

 ب ى جماور ل مدرسةمبأو  ،املدرسة يف ىجزء مر مب أو  ،أضرار مبب ىحدوث أو  اننيار.  

 يش به أن تكون مواد مفرقعة. غريبة العثور ع ى أجسام 
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 (1) تقييوراو حتو ةتصنيف املخاطر امُل - 3

(2):  
عمةل  يف جمةال    ة  األخطةار   تبدأ عم ية تص ي  املخافر احمل م ة بال عرب  ع ى خم

حتةوبل هةذ  األخطةار     ساعدة ع ةى ومصادر هذ  األخطار والعوامل امُل، ناحيطة بوالبياة امُلاملدرسة 

يف املدرسةة   وقعةت الةيت  حداث الطارئة وميكر أن ي ن ذلك مر خالل معرفة تاريخ األإىل خمافر، 

إىل تقيين ت ةك املخةافر،   يقودنا هذا لت حت يل ت ك املع ومارين ي ن ، واخلسائر ال امجة ع ناسابقًا 

أكثةر  ل  عةر  ع ةى     سةبب يف حةدوث أضةرار،   يقةد  الةذى  ال ثريبر  أومدى القاب ية ل  ضرر توق  و

 حتديد األولويات يف ال عامل م  هذ  املخافر.  بند   ،تثريريًاو اح ماالاملخافر 

 أو رسم توضيحى ل وخاطر : كروكيإعداد  – 4

املخةافر إعةداد كروكةى أو رسةن توضةيحى ملبةانى وم شةتت         وميكر مر خةالل تقيةين   

املدرسةةة، وذلةةك  مبةةانيوُيمكةةر تقسةةيمنا وتوضةةيحنا إىل أدوار يف حالةةة تعةةدد أدوار  ،املدرسةةة

، كمةا ُيمكةر   الةيت ُيمكةر تعةرب  املدرسةة هلةا      املخةافر ل وضةي   نقاط وأماكر اخلطورة  حديد ب

ملدرسة وأماكر املخافر يف البياة احمليطة وال طاق مكان ا ابن ًاس عانة ورائط جغرافية موضحاال

هما: حتديد  ؛اجلغرافى الواق  به املدرسة، حيث ت كون خريطة املخافر مر ع صرير أساسي 

املخافر وأماك نا احمل م ة، وحصر املوارد واإلمكانات امل احة ل  عامل م  ت ك املخافر، رين ية ن  

 اختةاذ وال صةر   ، وبال الي تزيد إمكانات املخافر واإلمكانات( ع ى اخلريطةتوقي  الع صرير )

 دث الطارئ.اإلجراءات الس يمة ل  عامل م  احل

 :تصالاالإعداد دليل  – 5

املخ  فةة،   الطةوارئ ال فصةي ية إلدارة  ال  فيذيةة   طنةا خطت  زم املدرسة باعداد وت فيةذ  

، ولياتنا وواجباتنةا ؤحدود مس تق  يف يذية اليتاألنشطة واإلجراءات ال  ف مجي ع ى أن تشمل 

ع ةى مسة وى   الطةوارئ  املسؤول  واملشارك  يف إدارة  كام ة جلمي  اتصالت ضمر أدلة وحبيث 

باجلنات اخلارجية والةيت ت عةاون معنةا     اتصالاملدرسة وحتديثنا بشكل دوري، وكذلك دليل 

 - املطةةاف  –احلمايةةة املدنيةةة  –عا  اإلنقةةاذ واإلخةةالء مثةةل )اإلسةة أعمةةالاملدرسةةة يف ت فيةةذ 

 ...إخل(.

 

                                                 
 ( يُعد هذا املعيار أهن املعايري اخلمس.  2)

  (.2بال فصيل فى امل حق رقن ) تص ي  وتقيين املخافر امُلح م ة (2)
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 رابعال الفصل

 حاالت الطوارئ يفاإلخالء  أعمالو خطة

 وقة   ذلةك ب وامُلح م ة، االس عداد ل مخافر واملس مر عم ية ال خطيط خطط الطوارئ تع ى إن 

، ئزة احلةدوث ع ةى أننةا جةا    ال عر  هلةا  ح ملاخلطورة امُل ال عامل م  مالم ال خطيط لكيفية حدورينا و

تعمةل  أو  ،ل م   حدوث ت ك األحةداث الطارئةة  تكُفحددة ُمإجراءات ب اًء ع ى الالزمة الرتتيبات  ختاذوا

الةيت مت   سة عدادات امل اسةبة  لال اوفًقة  ،إذا ما وقعتريارها الس بية وال خفي  مر آمر خمافرها  احلد ع ى 

 أعمةال و خطةة اليت ُتربزهةا هةي   أهن املعامل ومر  ،طع ى ت ك اخلطدورية ت ظين تدريبات يف ضوء ختاذها ا

 .يف حاالت الطوارئ اإلخالء

 :خالء اإلأواًل : 

يكةون  مكةان مةا    فةى  قل امل واجةدير  ت ظيمية ي ن ت فيذها بصورة ُم ظمة لاإلخالء هو عم ية 

نةوع مةر   ألي  ننضة خشةية تعرُ  ؛إىل مكان آخر آمر (ُيقصد به املدرسة يف هذا الدليلول خطر ) ًاعرضُم

ثحد أهن امل ط بات الالزمة يف إدارة األزمات والكوارث واحلةد  كاإلخالء  أعمال وتثتى ،اخلطورةنواع أ

ع نةا مةر    نوما ية ع واحلوادث الطارئة الكوارث أخطار مر  احلد  لوتع رب مر أهن عوام، املخافرمر 

 .خسائر يف األرواح واملم  كات

 :خالءاإلو ية عهداف أ - 1

  ةحاالت وفا صابات أوإكانت  مكر سواًءُم البشرية ألقل حد  تق يل اخلسائرم   أو.   

 خالء()سبب اإل تركيز جنود احلماية املدنية ل  عامل م  حالة الطوارئ. 

 : خالءأسباب اإل - 2

  ىننيار جزئي ملب ة ا -خالء فى حالة حدوث فوارئ أو خطر مثل )حدوث حريقاإل أعمالت ن 

ت ةوث   – شة عال سةر  غةازات سةامة أو قاب ةة لال    ت - "تصةدع "ننيةار  مب ى ع ى وشك اال -

خالء فى حالةة حةدوث   اإلال ي ن و دخان( ان شار - تنديد بوجود ق ب ة - شعاعي أو كيمائيإ

 .زلزال

  نةةدد سةةالمة األرواح أو لوقةةوع بعةة  األحةةداث الطارئةةة الةةيت قةةد تُ  ح مةةااًلاكمةةا أن ه ةةاك

ة أو نفعةار مواسةري امليةا  الرئيسة    اثةل  عر  ع اصر اإلنشاء ل خطورة مُتُيمكر أن و ،املم  كات
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نفعةار  اأو تسر  ميةا  األمطةار أو ن يعةة    ككل، امل طقة يف نقطاع ال يار الكنربائي باملب ى أو ا

سةقوط مفةاج    أو امليةا ،  باملب ةى  يف وغمر األدوار السةف ى   ،ة بالطريق العاميسماسورة ميا  رئ

ة( وإحداث إصابات أو حالة مر اهلرج أو جنفة كبري ل ديكورات الداخ ية )سق  ص اعي مثاًل

 .يف املكان ج والفوضىَروامَل

 :خالءأنواع اإل - 3

 املكان والزمان امل فذة فيه، وكذلك حعن ونةوع األزمةة   باخ ال اإلخالء  أعمالوخت    

 ًا ية ُك اإلخةالء  كمةا  ةدث   ،إجبارًيةا  ا أوخ يارًية ا اإلخةالء  ث ةدُ وأو احلدث الطةارئ،   الكارريةأو 

املصةادر واجلنةات الرمسيةة يف     تخ  فة ا وقةد وامُلعر  ل خطر فقط،  م نن بع  أوامل واجدير  جلمي 

وُيمكةر تقسةين أنةواع    ، حتكن إجراءات ت فيةذ  اليت ولكل نوع دواعيه ومعايري  ، حتديد أنواع اإلخالء

 ال الي: ع ى ال حو اإلخالء

  اإلخالء تنفيذ الدوافع حنوأنواع اإلخالء من حيث: 

عةد عةر   الُب دائًمةا إىل  يةل الةيت مت البشةرية   اإلنسةان  ةفبيعة يثتي مر  :الختياريا اإلخالء 

إىل اإلخةالء  ي عةه اإلنسةان   احليةاة، ومةر ه ةا     ا مر غريزة حةب نطالًقا موافر اخلطورة،

خمةافر،  توقة  أي   ع د مساع أو اخلطرفينا يس شعر اليت األماكر  عر اب عاًدا خ يارياال

 .خلاصةا دتهإلرا فبًقا خ يار امبح  وذلك 

 عةر   ب اتخ صةة ل وقعة  س شةعار اجلنةات املُ  يف حالة رصد وايثتي  :به ىاملوص اإلخالء 

يةؤرير   ح مال وقوع حدث ماا  بؤ بالأو ى ما لدرجة مر درجات شدة املخافر، أو مب  مكان

 هةذا املكةان   شاغ يد افرالس طات األ فيه ع ى درجة األمان مر تواجد ال اس فيه، وتوصى

 موعةد حتديةد )  املخ صة يف أمور خ يار دون تدخل مر اجلناتالرية اُحهلن  كرَتباخالئه، وُي

السة طات   دور يةثتي ( ولكةر  اإلخةالء  إلينةا  ية ن  الةيت  اجلنةة  - االن قال وسي ة - خالءاإل

 : اآلتييف املخ صة 

o البقاء يف اس مرارهن حالة يف هلا ي عرضون قد اليت اخلطورة مبدى األفراد توعية. 

o وعةدم  االن قةال  يسةر ُت الةيت  بالصةورة  املرور حركة وتسنيل ،ن قالاال لوسائ تيسري 

 .السري عرق ة

o املغرضةشائعات ال ن شاراب السماح وعدم ،لألفراد املع وية الروح ع ى احملافظة. 
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o ت ع ةق  أعمةاالً  اشةرتنن بمل نظًراتنن مغادر عدمو بقائنن س مرارا ي زم الذير األفراد إخطار 

 .اخلدمات هذ  س مراريةالًا ضمان وذلك ؛احليوية واملرافق اخلدماتس مرار عمل اب

حةال  ذلةك   عةر  ولةؤاملسة  اجلنةات  مبعرفةة  اإلجباريويثتي اإلخالء  بجباري:اإل اإلخالء 

 وال خيةار أو حالة وقوع أزمة أو كاررية أو حدث فةارئ،   ،أو مب ى ما ل خطر تعر  مكان

 عقوبة. األمر ل مر خيال  هذاشاغ ى هذا املكان يف البقاء بل ي عر  ل

 إلخالء من حيث حجم عو ية اإلخالءأنواع ا: 

عدة أجزاء مةر  لأو جزئًيا  ي نو ،إجباري ي ن عر فريق اإللزام إخالءهو  اهزئي: اإلخالء 

 ،شاغ ى املكةان أي ال يشمل مجي   ؛ي عر  األشخاص امل واجدون به ل خطرذى املب ى ال

 .ب ىي  املباني أو مجي  أدوار امليشمل مج الأو 

 ؛بةه  مجي  أجزاء املب ى مر مجي  األشخاص امل واجديرإخالء  يقصد به الك ي: اإلخالء 

 .ء به ُيمكر أن يعر  حياتنن ل خطرجز أي يفتواجدهن ن إحيث 

 ن حيث توقي  تنفيذ عو ية اإلخالءأنواع اإلخالء م: 

حيطةة  البياة امُل أوامل طقة يف أو  كانامل يف ما كارريةحدوث   توُق ع د وي ن :احلدث قبل ما 

 . وَقَ امُل اخلطر هذا عر بعيدة أماكر إىل األشخاص نقلفيه  ي نباملكان، و

 .اآلم ة امل افق إىل الكاررية مسرح مر امل ضررير باخالء وي ن :ثحلدا أثناء 

اإلخالء، ولكر يسة  بعنا أعمةال    أعمالوفى هذا ال وقيت يكون قد متت  :ما بعد احلدث 

أو  حعةن ونةوع الكارريةة   كةذا  و ،عم ية اإلخالء فيه ملكان والزمان امل فذةخ ال  اابخت    أخرى 

 يننريةار ال فسةية السة بية لةد    ومعاجلةة اآل  ،دين العالج ل م ضةررير تق مثل احلدث الطارئ،

مجية    ريوتةوف  ،اآلم ةة  ةطقة امل  جتنيةز مكةان اإليةواء أو   أو  واليت ن عةت عةر احلةدث،   

إىل  الوضة   األص ية بعةد إعةادة   أماك نن إىل تننعود الضرورية بنا حل  مس  زمات احلياة

 حال ه الطبيعية.

  دتهوم اإلخالءزمن أنواع اإلخالء من حيث: 

املعروفةة حيةث    هذا اإلخالء مر أسنل أنواع اإلخالء ويع رب :/ قصري األمد  إخالء مؤق  

نن مةرة  ومزاولة عم  ،ي ن بعد  السماح بعودة شاغ يهجًدا  ساعات ق ي ة ي عاوز يف مدته ال

 أخرى.
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كربى والكةوارث  ال أوقات األخطار ىهذا ال وع ال  دث إال ف :/ طويل األمد  دائم إخالء 

 فةارئ خمافر ناجتة عةر حةدث    ىدوث أحل حتسًبا خالءاإلب حيث يصدر األمر الكبرية،

بسةرعة مةر   وعودة سري احلالة الطبيعية إىل حال نةا األصة ية    ،راعماإل إعادةبعد   يصعب

 .ًادائم إخالءيه ط ق ع ُنلذلك ،   خم  فةألسبا جديد

 :اإلخالء اجتاه - 4

  يكةون   االسة ث ائية بعة  احلةاالت   فةى  لكةر  و ،أسفل إىل ىالقاعدة العامة هو اإلخالء مر أع

 .أع ى خالء مر أسفل إىلاإل جتا ا

 رجةال  خةالء مبعرفةة   عةدا ذلةك ية ن اإل    ومةا  ،رضي فقةط حالة الزلزال إال ل دور األ ىخالء فال ي ن اإل

 .احلماية املدنية

 فبقًا ل طبيعة اإلنشائية ل مب ى. ىخراأل االس ث ائيةاالت ه اك بع  احل 

 :خالء وسائل اإلعالن عن حالة اإل - 5

مك ة بشرط أن تصةل الرسةالة أو اإلنةذار    ُم ةي ن اإلعالن عر ضرورة إخالء املب ى بثى وسي 

 ائل :ومر هذ  الوس، املب ىامل واجدير يف جلمي  األشخاص 

 ( ....إخل- سري ة إنذار -أجراس إنذار  ) ةوسائل صوتي 

 ( رسةائل   -رسةائل مك وبةة مضةياة ع ةى لوحةات إعالنةات        -ضياة ُم ةملبات حتذيري وسائل مرئية

 ( . إخل...- ةن فى حالة وجود دوائر فيديو مغ قع ى  شاشات ال  يفزيو

  يث ي ن رن أجراس ال  يفونةات مجيعنةا  ) فى حالة وجود س رتال داخ ى ( حة رسالة ت يفونية مسع، 

وفريقةة الوصةول إىل    ،ت يفون ي ن مساع الرسةالة املسةع ة بضةرورة إخةالء املب ةى      أيوح  رف  مساعة 

 امل طقة اآلم ة . ىاخلارج ف

  قريبة.ال املساجدس خدام ميكروفونات اأو ة  إن وجدت ة س خدام اإلذاعة الداخ يةارسالة عر فريق 

  فى وقت واحد ل غطية مجي  أجزاء املب ةى ع ةى أن ية ن الة حكن فةى       ةثر مر وسي س خدام أكاميكر

 . ايومًي ( ساعة 24) الة  ول ع ى مدارؤنذار فى مك ب ي واجد فيه شخص مسوسائل اإل

 :اإلخالء أعوالالوسائل املستخدمة فى  - 6

إمةا   وسةائل األفةراد، وهةي    س خدم كوسي ة إلخالءاليت ُت يوجد العديد مر وسائل اإلخالء

 ة:الرئيس اإلخالء وسائلى وفيما ي ، م حركة وأ رياب ة
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 السالمل:  

 مر أنةواع  العديد وأقدم وسائل اإلخالء، ويوجد ومر أفضل األساسية بل وسي ة اإلخالء وتع رب

 :ال حو ال الي ع ى السالمل

 وعة مةر  )املصة  خارجيةة  داخ يةة أو  املخ  فةة، سةواء كانةت   املبةاني  سةالمل  ى وه سالمل ثابتة: 

ل سةةالمل  خل( أمةةا بال سةةبةإ..  نيةةومواحلبةةال أو احلديةةد أو األمل مس ةةت املسةة   أو احلعةةارة أواأل

 .إخالء وسي ة اجلانبية فال تع رب

 تع رب ذات ميزة خاصة، وهي املقدرة ع ةى ال حةرك مةر موقة  إىل آخةر،      تنق ة:المل ُمس 

وهةى يف   ،سةالمل حام ةة ل  ة وقد تكةون عبةارة عةر سةيار     ،املخ  فة حسبما ت ط به الظرو 

 خم  فة. ذات أنواع عادية وقد تكون سالمل، عالية وارتفاعاتأفوال  الغالب تصل إىل

 (. كنربائية -فوارئ  -ريانوية  - ةام السالمل  مي  أنواعنا ) رئيسس خداي ن  

 :خمارج الطوارئ  

منًمةا   ًارئيسة  عةامالً  قصري بزمر خمارج الطوارئ ع د وأري اء وقوع اخلطر أو قبل حدوريه تع ربو

 ناجًحةا  ال ميكر لإلخالء أن يكةون  ً العام ع ربلإلخالء، بل ُت كوسي ةاإلخالء  أعماليف جناح 

 مثةل ع صر البشةرى  بال خصوًصا يف األماكر املثهولة ل طوارئ خمارج بدون أن يكون ه اك وآم ًا

 . ة األدوار واملدارسدداملباني ُم ع

 ح ى ولو كانت تعمل أري اء اإلخالء (نسرياألسا)نربائية س خدام املصاعد الكاسم  بال ُي. 

 اإلخالء. أعمال يف( إن وجدت )البحارى ونيةزاحل س خدام السالمل اسم  بال ُي 

  معدات اإلنقاذ احلديثة فى حالة تعذر الوصول إىل أحد السالمل )مثل األنابيب  اس خدامجيوز

 .(خل.... إ الريسكوماتيك،وجناز  ،نزالقيةاال
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 : أعمال اإلخالء باملدارس املصريةلنجاح املتطلبات والعوامل املساعدة :  انيـًاث

 اإلخالء: أعوال متط بات -  1

ميكر إيضةاحنا ع ةى    واليت يف املدرسةاإلخالء  ةعم ي عاح ل امل ط بات الالزمة ه اك العديد مر

 ال الي: ال حو

  ُمقسةمة   ،واجةدة داخةل املدرسةة   فااتنةا امل   بكةل دقيق  مي  الع اصةر البشةرية    حصروجود

 باألدوار واملبانى.حسب تواجدها 

 ملدربة ع ى إجراءات اإلسةعافات  اكذا و ،املساعدة والطبية الطبية الكوادر مجي حتديد حصر و

 .درسة، وأماكر تواجدهابامل امل وفرةولية األ

  خةرائط  ع ةى  ذلةك  عملل ، وُيفضاملؤدية مر وإىل املدرسة املخ  فة الطرق اتشبكموض  به  كروكيتوافر 

 .توضيحية

 الة حكن يف  املبةاني واألدوار، وموضة  بةه أمةاكر     فيةه  ل مدرسةة ُمةب     توضيحيرسن وكروكى  تواجد

ع ةد   ع بةار اال ىفة ذلةك   ووضة   ...( -مصةادر امليةا     –ميا   –كنرباء  –)غاز  املرافق مجي 

 ال فصي ية. وض  اخلطط

  خالؤهنإ الذير متفراد األ ونوعية عدد فةملعر ال عم  نقاط يفحتديد جمموعة لإلحصاء. 

 مجية    لةدى  سةبًقا ُم معروفةة  املواقة   هذ  تكون أن وجيب ،بوضوح ال عم  نقاط موق  حتديد

 املدرسة. ع ىامل واجدير واملرتددير 

  إخةالء املدرسةة بصةورة سة يمة      أعمةال امل واجدير يف املدرسة بكيفية ت فيذ   وعيةل خطط وض

 العالقة. نات ذاتاجل بال  سيق م وآم ة 

 وال فسةي ،  ج مةاعي   مةر ِقبةل اإلخصةائي  اال     فسةية الو االج ماعية خدماتخطط ل  فراتو

 .ال عم  نقاط إىل ي وافدون الذير وامل ضررير الميذ ال روع تندئة ت وىل

  املوقة  خةالل   ط بةه ي  حسةبما  الالزمةة  اخلدمات ت ك ل قدين وإسعافية صحية خدماتتوفري 

 ملساعدة فاقن اإلسعا  امل خصص.ء اإلخال عم ية

 رالةذي  ال فةوس  ضةعا   ضةد  األم ية واحلراسات األمر ل وفري العام األمر س طات م  ال  سيق 

 الطوارئ. مواق  ايس غ وُيمكر أن 
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 اإلخالء: العوامل املساعدة ع ى جناح - 2

اد خطةة  إعد ،أهمنا ومر ،اإلخالء أعمال اليت تساعد ع ى جناح ه اك العديد مر العوامل

 حيةث  سةبقًا، ُم الالزمةة ع ينةا   ال عةار   إجةراء و ،ال خطيط ل  ةدريب ك م ة الع اصر م  إخالء ُم

 ال الية: باإلضافة إىل العوامل املساعدة ،عم ية اإلخالء جناحيف جًدا  قوًيا اًلعام ع رب هذاُي

 إخةالء   يةه  يرتتةب ع  خطةر ن شار أخبار وجود انقل ونظًرا ألهمية اإلنذار مر ناحية  : نذاراإل

اإلخالء بفرتة قةد  ت فيذ عم ية  وترتيب ما جيب عم ه قبل ،مر االس عداد  ع عر ذلك وما ياملكان 

 .تكون كافية

 من حيث اليت يتوابجد برا مكان اإلخالء الطرق أس وب ختطيط: 

 .م نا واخلروج الدخول سنولة م  ،الداخ ية ل ساحات مداخل فراتو 

 .الطوارئ حاالت يف ةإضافيات مسارك  عماهلاسا ميكر حبيث ملرورات امسارعدد  

 ووصول معدات وأجنزة اإلنقاذ واإلخالء ملكان احلدث. ،اخلروج أو الدخول حرية 

 (:املدرسة مبنى)املنشأ  يف األمان نواحي تصويم 

 اإلخةالء  ومعةدات  أجنةزة  وكفةاءة  قةدرة  مة   ،إنشةائًيا  املدرسةة  مبةاني  تصمين توافقمدى  

 .امل وفرة واإلنقاذ

 .املب ى وتصميمات خرائطتوافر ، م  (ةمدرس) املط وبة ل و يفةإنشائًيا  املب ى ينتصم 

 إشةارات  تةوفري ، وإمكانيةة  كافيةة  ملةدة  ل حريةق  املقاومةة  وال عاة اهلرو  بلسب فراتومدى  

 .املخارج ل  ك املؤدية املمرات وكذلك ،خمرج كل ع ى ناووضع ل مخارج مضياة

 ع ةى  تننمسةاعد مةدى  واملمةرات و السةالمل  عةر   ية ل مب ةى ) ات اإلنشائية واملعماراإلمكان 

 قائة حلرا قاومةمل وال وافذ األبوا  ف حاتمدى قاب ية  – ال افذ غري اتاملمر فول-احلركة 

 .(إخل... - ل عاةوا نرو ل  جانبية سالملوجود  – الدراسة غر ال يف املمرات عر  -

 .اإلنذار أجنزة تعطل ع د الس خدامنا يدوية صوت مكربات توفريمدى  

 شةاغ ى مجية   بةل  وضةرورة معرف نةا مةر قِ    ،نظًرا ألهمية نقاط ال عم  :التجوع نقاط حتديد 

 أو ع ةد توجيةه األمةر    ،مسةاع اإلنةذار   ع ةد  نةا اجتاهن ال وجةه يف  ي سة ى هلة  ح ى  ؛درسةامل

 .س فساراو باإلخالء بدون ع اء
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  وقوع احلدث ومةدى   الء، ووقتوقت صدور األوامر باإلخجدًا ب   منمةه اك عالقة  :الوق

مة وتقار  هذا الوقت، كما خي    كوننمةا يف سةاعات ال نةار أو ال يةل، ومةر العوامةل       مالء

واملرتدديةر   بال الميذ والطةال   ةوقت تواجد وتكدس املدرس هييف حالة إخالء املدارس  املنمة

  .ع ينا

 امُل فةذة  املخ  فةة  واألجنةزة   اإلخةالء  أعمةال بة  القةائم  ع ةى ت فيةذ     إن ال  سيق  :التنسيق

حتقيةق األهةدا  وجت ةب     يعمةل ع ةى  ، ونسعاماو ترابط عمل يفت فيذ اليضمر  وامُلشاركة فيه

 اإلخالء. زدواجية اليت قد تؤدي إىل عرق ة عم يةوم   اال ،الدخول يف م ازعات

 الكوارث، املس مرة والشام ة جلمي  أجنزة ومعدات مواجنة الصيانة الدورية ىع تو :املتابعة 

اتصةاالت وخالفةه،    اإلخالء والوسةائل األخةرى املسة خدمة مةر     أعمال فيما خيص اوخصوًص

 إصالح ما جيب إصالحه، وتغيري ما يس وجب ال غيري. حبيث ي ن

 ظام مع ل ام ظمة ووفًق حبيث تكون العم ية :مناسبة ل وبانى واألدوار إخالء مناذج تصويم  

أي إلينةا يف   سنولة تورييق ت ك املع ومةات ل رجةوع   إلضافة إىلسر، باوُي مكر م ابع ه بسنولةُي

 وقت.

ن أس و  ع مي خمطةط ومة ظن؛ ومةر رية     ان ناجاإلخالء ناجحة فالبد مر  أعمالولكي تكون 

اإلخالء، م  مراعاة أن تكةون قريبةة ل واقعيةة     أعمالإجراء ال دريبات وال مارير الالزمة إلتقان ت فيذ 

 مةي املخطةط يسةاعد ع ةى     ن هةذا الة نع الع  حيث إ ؛بشكل دوري وم  ظنت ظيمنا  وي ن ك ما أمكر،

حبيةث  سةبًقا  ع بار أن تكون خطط اإلخةالء ُمعةد ة مُ  ها وكفاءتنا، م  األخذ يف االس عدادكش  مدى ا

، كمةا ت صة  باملرونةة الالزمةة ل كةون قاب ةة ل  غةيري        املشةارك   ومفنومة لدى مجية   تكون واضحة

 ملوق  ذلك.وال عديل ع دما ي ط ب ا

اإلخةةالء بشةةكل كةةبري ع ةةى اخلطةةط واإلجةةراءات املوضةةوعة ُمسةةبًقا   أعمةةالويع مةةد جنةةاح 

واملخصصة هلذ  األغرا ، كما تع مد أيضا وبشكل جةوهري ع ةى حسةر ال صةر  وسة وك األفةراد       

 أعمةال وع ةد وقةوع أي حةدث فةارئ يسة وجب ت فيةذ        ي لألزمةات والكةوارث  املدرب  أري اء ال صةد  

املباني  ىتت بوجه عام هو محاية أرواح شاغ عل أهن أهدا  خطط الوقاية وال ثم  ل م شول اإلخالء،

مب ةى مةر   ل  اإلنشةائية ع اصةر  الا محايةة  وأخةريً  ،رين محايةة ا ويةات هةذ  املبةاني     ،يف املقام األول

 .ننيار ع ى ا وياته وشاغ يهاال
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 :: خطة اإلخالء لثـًا ثا

داخل امل واجةدير بة  البشر م   تعر   املقام األول إىل يفيند  بشكل عام إخالء املبانى إن 

  قةل األشةخاص امل ضةررير أو   وذلةك ب  ،ل خطر بسبب ي ع ق بنذا املب ى ع ةى وجةه ال حديةد   املب ى 

 ص اخلسائر بشكل ت قإخالء هذا املب ى ب عاح  أعمالب  فيذ و، آمرمكان أقر   نددير باخلطر إىلامُل

 خلطر ي عرضون قد الذير املواف   مواق  ب غري واخلاصة اآلم ة اتاإلجراء هي اإلخالء وخطة، كبري

 أو اخلطةر  زوال حلة   اماًنأ مواق  أكثر إىل ونق نن تواجدهن أماكر مر ل خطر بالفعل تعرضوا أو مع 

 .حدوريه ح مالا زوال

 :تعريف خطة اإلخالء - 1

 تحةاال يف يةذها  ل  ف اسةبقً ُم ةعةد ُمهلةا رسةوم وكروكيةات توضةيحية،     مك وبة  ةهى خط

ع اصةر مةر   ب ةسة عان  ن االمكةر أن ية  وُي، )املدرسةة(  اإلخالءموق   عر ول ؤساملالطوارئ بواسطة 

اتةه  قةًا ل واقة  الفع ةي ل مب ةى وإمكان    ال ةدريب ع ينةا فب  و احلماية املدنية يف إعداد اخلطةة قوات 

إخةالء األشةخاص ع ةد     لضمان إبعةاد أو ؛ س قباًلوحاالت تشغي ه واحلالة امل وق  الوصول إلينا ُم

األمةر والسةالمة حلة      همكان ي ةوافر فية   ىلإ، وذلك و تداف أالضرورة بطريقة م ظمة دون تزاحن 

 زوال اخلطر دون حدوث إصابات أو وفيات .

 :اإلخالء يف املدرسةأهداف خطة  - 2

 :اآلتىإىل  يف املدرسةواحلاالت الطارئة والكوارث زمات تند  خطة اإلخالء ملواجنة األ

 جراءات امل بعة فى حاالت الطوارئ قبل وقوعنا .وض  اإل 

      والعمةل ع ةى تق يةل اخلسةائر     ، تق يل تثريريات الكاررية بالسةيطرة ع ةى اخلطةر وم ة  تفاقمةه

 .س خدام الوسائل الفعالة ملواجنة املخافرامر خالل  الكايفال امجة ع ه بالقدر 

  كةل  لوحتديد الواجبةات واملنةام امل وفةة    ر دوااأليف املدرسة وتوزي   الطوارئدارة إتشكيل فرق

نقةاذ ومحايةة   خالء ومكافحة احلرائةق واإل ل  فيذ خطط اإل ارشًدل كون ُم ؛ال دريب ع يناوفرد 

 يفخةرى املشةاركة   حلمايةة املدنيةة واجلنةات األ   ع اصر ابال  سيق وال عاون م  ، وذلك فراداأل

 إلسعا .ااخلطة مثل الف ي  امل خصص  و
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  فةور   درسةة خالء املإن ائع غري مرغو  فينا عر فريق حدوث  اح مالزالة أو ختفي  إالعمل ع ى

بنةن إىل نقةاط    واالن ناء ،ىل مسالك اهلرو امل واجدير بنا إ وتوجيه ،باإلخالءنذار اإلمساع جرس 

 .ال عم  احملددة

 

 :تتضون خطة اإلخالء - 3

   درسةامل مبانيإخالء  عمالتباعنا ألات ظين اإلجراءات الواجب. 

 وسائل اإلنذار. 

 جتا  ومسالك اهلرو ا. 

  ) ا لطبيعة املكانوفًقو اوي ن إعدادها مسبًق ،االت الضرورةح يفم افق ال عم  ) اآلم ة. 

    وت ضةمر دورًا لكةل مة نن فةى حالةة الطةوارئ        ،ال  فيذ أعمال ع ىباملدرسة تدريب العام

 .ال الميذوبال سبة ل طال  ، وكذلك ل مساعدة فى مغادرة املب ى

 :درسةكيفية إعداد خطط اإلخالء يف امل - 4

يف األوقةات الةيت    وخاصةة ال ع ةين بنةا    ياتأو مسة و  أًيا كان نوعنةا املدارس  ألهمية نظًرا

فارئةة قةد    أي حالةة  ح ن ذلك االسة عداد وال نيةؤ ملواجنةة   أعداد بشرية كبرية اا ُيا  واجد بني

البشةرية   إخةالء ل ع اصةر   أعمةال تةب ع ةى ذلةك مةر     ومةا يرت حيطنا، درسة أو يف ُمحتدث يف امل

 وهةي ع ةى ال حةو    ،البد مر حتديد بع  البيانات اإلخالء ، ولكي ي ن إعداد خطةبنا امل واجدة

 ال الي:

 املدي ةة /   الشةارع /  احلةي )ضةمر   الةذى تقة  فيةه    مكاننةا  حتديد بذلك ويقصد درسة:امل موقع /

 .(القرية /...إخل

 الب اء ونوعية األدوار وعدد ساحةامل حيث مر :درسةامل وصف. 

 ال الميذ أو املرتددير م   أوعاوا مر الكان سواء :املتوابجدين األشخاص أعداد. 

 نظام إنذار، أجراس) اإلنذار ووسي ة نوع حتديد ذلك يع  :درسةبامل املتوفرة اإلنذار وسائل 

 (.خلإ... ،بثنواعنا وغاز دخان كواش  آلي، إنذار
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 حريةق  ففايةات  مبضةخة،  ميةا   خةرافين ) اإلففاء وسي ة نوع حتديد :توفرةامل اإلطفاء وسائل 

 (.آلي إففاء نظام بثنواعنا،

 السةالمل( ع ةى أن ية ن     األبةوا ،  ويقصد بةذلك مجية  الطةرق )املمةرات،     رج الطوارئ:خما

مر  دور كلبذلك ع ى رسن كروكي  ًاويفضل أن يكون موضحوسع نا، عددها وموقعنا  حتديد

 .سةأدوار املدر

 حالةة  أيالكوارث اليت ُيمكر ل مدرسة ال عةر  هلةا، وفةى     نوعيقصد بنا حتديد و :املوقف 

 .اكر وقت بثسرعل مدرسة  إخالء بعم ية القيامتس وجب  فارئة

  إجيةاد  مة   ،خطةر  مةر أي  درسةاحلماية الالزمة ل م واجدير بامل فريتووهو  :اادفحتديد 

 اإلخالء. أعمال يفل عام    ولياتؤام واملسوحتديد املن ، ى إلخالئننثالطريقة امُل

 مةر  اإلخةالء  عم يةة  ع ةى  القةائم   ولياتومسةؤ  منةام  حتديد به ويقصد :ولياتواملسؤ املرام 

 .درسةبامل امل واجدير أو العام  

 ع ةد درسةة  إلينةا امل واجةدون بامل   ي عهالةيت سة   يع  حتديد نقاط ال عمة  و تجوع:ال مواقع 

 .اإخالئن

 أو مب ةى  لكةل  يكةون  حبيةث  الطوارئ خمارج عدد حسبدرسة امل تقسين :سةدرامل تقسيوات 

 .له اددة فوارئ خمارج أو خمرج دور

 أو دور مب ةى   بكةل العةام    مةر  جمموعةة  حتديةد  ذلةك  ويع  :درسةبامل اإلخالء جمووعة 

مة  أهميةة أن يكةون     ،واإلشةرا  ع ةى ذلةك    ،درسةبامل إخالء امل واجدير أعمال ل قيام مبنام

 .الرمسية اإلففاء واإلنقاذ األولية حل  وصول اجلنات أعمالااريل ي وىل  ك فريقه ا

 ية تشغيل وسةائل اإلنةذار   بدا مر اإلخالء لعم ية املط وبة اخلطوات بنا حتدد :التنفيذ طريقة

 .ال عم  احملددة يف نقاطدرسة ح ى جتم  العام   أو امل واجدير بامل

وكةذلك ع ةى   املبةاني واألدوار،   مجية   ع ةى  وتعميمنا ةاخلط ت ك ع مادرين ي ن بعد ذلك ا

 ال عةار   إجةراء  مة   احلاجةة،  ع ةد  بنا ل عمل درسةامل داخلفيما خيصه  القائم  ب  فيذها كلال

 ملضموننا.اجلمي   ن وإدراكفنبت األقل كل س ة ل  ثكد مر ىع  مرت  اخلطط ت ك ع ى ضيةرتافاال
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   املدرسة:فء خطة اإلخالومكونات عناصر ا : رابعـً

ُيمك  ةا  وب أن تشمل خطة إخالء املدرسة الع اصر واملكونةات األساسةية خلطةط اإلخةالء،     جي

 ،بعةد( احلةدث   –أري ةاء   –إجراءات )ما قبل  احلدث الطارئ إىلمراحل الكاررية أو تقسيمنا حسب 

 :كاآلتي

 وقوع احلدث :قبل  ما – 1

 أقةر  نقطةة أو فةرع لقةوات     رة م نةا إىل  وتس ين صو ،باملنشأة اخلاصة توفري بعض البيانات

 :اآلتياحلماية املدنية، وتشمل ت ك البيانات 

 .ناوموقعاملدرسة سن ا 

 درسة.نشاء املإتاريخ  

 :حيث ي ن دراسة اآلتىهلا،  اإلنشائيةة طبيعالو املدرسة نىانوع مب 

o الطوارئ تمدى حتم ه حلاال، ونشائيةنوع املب ى وفبيع ه اإل.   

o  هالدخان بداخ  يفمدى ال حكن ، و ريانمقاوم ه ل درجة. 

o درسةوسائل األمان وال ثم  امل احة بامل. 

الدراسةية   موضة  ع ينةا )عةدد الطوابةق والغةر      درسةة  بةانى امل مب كروكيأو رسن  خريطة 

 منمةة ماكر الغر  ال ى حت وى ع ةى مكونةات   أ -ماكر اخلطورة أ -بكل فابق  واإلدارية

 - ح فيةات احلريةق  " مةاكر أحتديةد   - درسةة يطةة بامل نشةطة احمل اجملةاورة لأل  املباني -

اةوالت  أمةاكر لوحةات أو   حتديةد   -والقريبةة م نةا    درسةة بامل ةاملوجود "ففاءجنزة اإلأ

 (.الكنرباء والغاز

 العةام    ومجي مر تالميذ  املدرسة حالة ونوعية شاغ ى مب ىتوفري املع ومات الالزمة عر  

 وقة   عةدد األشةخاص املُ   ا ع ةى إمجةاىل  ء أساًسة ت وق  أهدا  خطة اإلخةال حيث  فينا،

خ ال  ابة هن حيث ي غري عةدد  ،فى وقت اإلخالءبداخل مبانى أو مب ى املدرسة  نتواجده

 :اآلتي االع بار يفكما جيب األخذ توقيت وقوع احلدث الطارئ، 

o  امل وقعةة  فعةل الردود ألن ذلةك يعكةس   ( اإناري مأ ا) ذكوركانوا املب ى سواًء  ىنوعية شاغ 

 نن.وتصرفات ننأعصاب يفومدى ال حكن  ،فارئ أيع د حدوث م نن  ُكل مر

o  املدرسةة خمصصةة لةذوى    وهةل   ،ر حيث السر واحلالة الصةحية املدرسة م ىحالة شاغ

 .(كنوالُب ن الُص – املكفوف احلاالت اخلاصة )

 حتديد نقاط ال عم  اآلم ة.   
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o  ن ية الةذير   ف بة وتالميةذ املدرسةة  نا سي وجه إلي اليتي ن حتديد األماكر وامل افق اآلم ة 

وكةذلك   ،مت إخةالؤ   يعر املب ى الذ ةهن، حيث جيب أن تكون هذ  األماكر بعيدؤإخال

   .ةمصادر خطورة م وقع أيعر  ةبعيد

o إىل عدة أماكر آم ة فى نفس الوقت بشرط سنولة الوصول إلينا فةى  املدرسة مكر إخالء ُي

 .اولو كان مؤقً وقت اإلخالء وال يعوقنا أى عائق ح ى 

 (.ةشرفة ال عد –سعا  اإل –)احلماية املدنية  رقام ت يفونات الطوارئ مثلأ 

  (/ خمارج الطوارئ وسائل اإلخالء ) مسالك ااروبتوفري: 

 احة مر السالمل ومسالك اهلةرو  والطرقةات واملمةرات    جيب دراسة وسائل اإلخالء امُل

الذير ية ن إخالؤهةن واملسةافة     ال الميذ نا لعدد وم اسب اتساعناومدى  ،اإلخالء يف املس خدمة

 :كال الي (االرحتالمسافة ىل مس ك اهلرو  )إ نا ل وصولونيقطع اليت

خطةورة   هالشخص ل نرو  مةر مكةان بة    يس كههي الطريق اآلمر الذي و :مسالك اهلرو  

 –)مسةار الوصةول ل مخةرج     جةزاء أ ةريالرية  وي قسةن إىل  ،م ةة اآل طقةة  امل إىلاملدرسةة  داخل 

 م فذ صر  املخرج(. -املخرج 

يف حالةة  ) مةدخل املخةرج   إىل ىي نقطة يف املب أهو فول مسار الوصول مر : و االرحتالمسافة  

ال تزيد ت ك املسةافة عةر   أجيب و ،ت قائيةإففاء آلية املباني اليت ال توجد بنا أنظمة رشاشات 

ال تزيةد ت ةك   أجيةب    قائيةة يف حالة املباني اليت توجد بنةا أنظمةة رشاشةات ت   و   ، امرًت 60

 مةواد شةديدة اخلطةورة جيةب      ىيف حالة املباني اليت حت ةوي ع ة  و ، امرًت 76املسافة عر 

 .(امرًت 25ال تزيد ت ك املسافة عر أ

 اآلتي: ىرو  ع ي وق  حسا  عدد وعر  مسالك اهلو 

o ى.باملب  فابقولكل  ىمب كل : وهو ال شاط األساسي لدرسةل م ةالرئيس األشغال 

o فةابق  كةل  فى ى و ي: وهي أقصي عدد مر األشخاص امل وق  تواجد  باملب شغال الُكل اإلمح

 باملب ى.

o شةغال  إلل ةوع ا  اشغال ال وعي: وهو املساحة امل وقعة اليت يشغ نا الشخص الواحد فبًقإلمحل ا

 .الرئيس

o   مسة ك   إىلدي ؤزء مةر اةر أو فرقةة مسةدودة يف نناي نةا وال تة      اجلة ال ناية املي ة: هةو

 .رو ه
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o  مكةر أن يعةربوا خةالل    عدد مةر األشةخاص يُ   ىهو أقصوس يعا  وحدة اخلروج: افاقة

 .خالء أو اهلرو  مر الطابقوحدة اخلروج أري اء عم ية اإل

ى احلد األدنى لعدد مسالك اهلرو : هو أقل عدد ملسالك اهلرو  املط ةو  تةوافر  يف مب ة    

( 600عةدد )   ةي عةر  شةغال الكُ مسة ك هةرو ، وإذا زاد محةل األ   ( 2عدد ) وهو املدرسة،

لك هةرو ، وإذا زاد محةل   امسة ( 3)شخص أصب  احلد األدنى ملسالك اهلرو  هةو عةدد   

( 4)ملسالك اهلرو  هةو عةدد   أصب  احلد األدنى  شخص( 1000عدد ) األشغال الك ي عر

 .لك هرو امس

 ةتخذ لتوفري مقومات اخلطن ُتأجيب التى ة بعض املتط بات العامة الرئيس: 

 .حالة الطوارئ ىجنزة مت   اهلرو  فأي أو أقفال أموح بوض  غري مس 

الف ةة   انة ن يثبةت ع ي أكون ضمر مسالك اهلرو  جيةب  تفرق ال ارات أو و أبوا  أأي  

 .اهلرو (حاالت الطوارئ و)هذا البا  ال يس خدم يف 

 .سن (110)ال يقل عر  مسار اهلرو  عر أجيب  

 ( سن.210) اهلرو  عر جزء مر مسالكى رتفاع ألال يقل االأجيب  

شادية مضياة إروي ن توفري عالمات  ،ضاءة كافية بالقر  مر خمارج اهلرو إجيب توفري  

 .و ع ى احلوائط أرضيات فى األ ذاتيًا

 غ   العربيةةة  اهلةةرو  بةةال  الطةةوارئ / خمةةارج ع ةةىجيةةب تثبيةةت الف ةةات واضةةحة    

 .جن يزيةإلا و

 ك غري مس قين أو املخرج غري واضة  ية ن تثبيةت    حالة ما إذا كان الوصول ل مخرج عرب مس ىف 

مةر الك ابةة    حركة اهلرو  بداًل ىس خدام الرموز الدالة ع اسنن( كما جيوز أ) رشاديةإالف ات 

 .باألحر 

أو وضة    ،ال جيوز عمل ديكةورات ، وغري مسموح ب ثبيت مرايات بالقر  مر خمارج الطوارئ 

ال جيةوز ختةزير مةواد    ، كمةا  رشةادية عالمةات اإل ق ل مر رؤيةة ال و ُتأ، أرياث () تعوق معوقات

، حيةث جيةب تةوفري محايةة     لوحات توزي  كنربةاء بنةا   وض  ذات خطورة يف املخارج أو

 ملخارج الطوارئ ضد أخطار احلريق.
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جز أو رضةي في ةزم إنشةاء حةا    الطابق األ إىلإذا كان املخرج عبارة عر س ن أو م حدر يؤدي  

مواصة ة   اح مةال رضةي مت ة    بسةطة سة ن الطةابق األ   ع ةد   ىبا  أو أي وسي ة فعالة أخر

رشةادية حتمةل عبةارة )إىل    إم  وضة  الف ةة أو عالمةة     ،لبدرومإىل ا  زوهلنل ىاملب  ىشاغ 

 ى.اخلروج مر املب   جتاا ىعالمة تدل ع وض   ضافة إىلباإل ،البدروم( ع د هذا املوض 

 .ةق البسيطائففاء الالزمة ملكافحة احلرجنزة اإلأتوفري  

جنةزة  أو ،ماكر ح فيات احلريةق أو ،رشادية الدالة ع ى مسالك اهلرو ض  ال وحات اإلو 

 . ففاءاإل

 .وليةأسعافات إحقيبة  ،نقاذ خفيفةإمعدات ،  مبكرات صوتتوفري 

ففاء اليدوية س خدام أجنزة اإلاففائى ب  أوساط العام   م  ال دريب ع ى نشر الوعى اإل 

 . درسةيبة مر املففاء القربال  سيق م  دوائر اإل

 خةةالء اإل أعمةةالول  عةةر ؤن يةة ن حتديةةد املسةةأتوزيةة  املنةةام بةة  شةةاغ ى املبةةانى ع ةةى  

   -:بال اليضوء  يفوذلك  ،جراءاتإمر  اوما يس  بعن

  العول لتنفيذ عو ية اإلخالء:وابجبات فريق حتديد 

عمةل يف  باملدرسة بعد تقسةين ال  إدارة األزمات والكوارث وحاالت الطوارئتقوم وحدة 

درب  ع ةى أعمةال   امُلدرسة  حديد واجبات ومنام فريق الدفاع املدنى باملال عان ال ابعة م نا ب

يقةوم بنةا فةور مساعةه      ةحةدد ُمو ةحيث سي وىل كل فةرد منمةة معي ة    ،واإلففاء يالدفاع املدن

 ، حيث يقومون باآلتى :اإلنذار باإلخالء

بداي ةه ح ةى    يفاولةة السةيطرة ع يةه    توجيه فريق مكافحة احلرائق إىل مكان احلريةق حمل  

مةداخل وخمةةارج املب ةةى وت بيةةة   ب عةةريفننوتقةدين املسةةاعدة هلةةن   ،وصةول قةةوات اإلففةةاء 

 ح ياجات رجال اإلففاء .ا

ي وىل فريق الدفاع املدنى توجيه األشخاص ل  فيذ خطة اإلخالء ع ى الوجه األمثل وال ثكةد   

 .ملساعدة لألشخاص احمل اج  إىل املساعدةوتقدين املعونة وا ،مر إخالء مجي  األشخاص

 تقسيم جمووعات العول: 

ك ة  كةل جمموعةة مبنمةة     ُت ،ىل جمموعةات إخالء خطة اإليف ن وشاركقسن األفراد امُلُي

وال ثكةد مةر    ،لياتؤوويوزع العمل أيضا ع ى األفراد داخل كل جمموعة ل حديد املس ،اددة

 هي:ة وعات العمل الرئيسوجمم ،هليإملام كل فرد باملنمة املوك ة إ
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 .) ل وجيه األشخاص ملسالك اهلرو  القريبة ( رشادواإل هجمموعات ال وجي 

 .أسفل (  ىلإ ىخالء ل طوابق مر أع جمموعات ال  ظين ) ل  ظين عم ية اإل 

 .خمارج املب ى مل   الدخول ل مب ى( ىرتداد )وهى توجد ع جمموعات م   اال 

دين املسةةاعدات لألشةةخاص عقةةب وصةةوهلن ل م طقةةة ) ل قةة جمموعةةات تقةةدين املسةةاعدات 

 .اآلم ة(

حةادث   ينقاذ مدرب  ع ى ال عامل مة  أ إففاء وإوال عامل )وهى جمموعات  ةجمموعات املواجن 

 .فارئ(

 -السةوي ش   –ال كيية    -سانسةري األ –السةباكة   –الغاز  –)الكنرباء  جمموعات معاونة ف ي  

 .خل(إ....

 خةةالء(وجةةود أشةةخاص بةةاملب ى عقةةب عم يةةة اإلر عةةدم جمموعةةات ال ف ةةيش )ل  ثكةةد مةة 

 :ال اليموض  يف الشكل هو كما 

 (1شكل رقم )

 اإلخالء أعمالتقسيم جمموعات العمل يف 

 

 ا

ل

ز

م

ن

 

ا

ل

ال

ز

م
منةاآل املنطقة  

  

 توبجيه

 تنظيم

ارتداد منع  

املساعدات تقديم  

 تفتيش

 موابجرة

 تنظيم

 معاونة
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 :لعو ية اإلخالء 

ضةعي   ك مةا كةان   و ،نشةائه إخ ال  مةواد  ابة درسة خالء املخي    الوقت الالزم إل

 :كال اليخالء مر سرعة اإلحرتاق تط ب األو  وى ع ى مواد سن ة اال ةقاومامل

 : واحدة ةدقيق 

شةديدة اخلطةورة     وى ع ةى مةواد    وأحرتاق قاب ة لالامُلقامة مر مواد  املباني يف

  (.إخل... -ال ى بنا  مواد  م  نبة  ياملبان –اخلشبية  ي)مثل املبان

 :  دقيقتان 

 االحةرتاق أو سةن ة   ةواد قاب ولكر بنا م امُلقامة مر مواد مقاومة ل حريق املباني يف

 املباني(.ل دخان )وهى متثل غالبية  ة  عوُم

 :  دقائق ثالث 

حةرتاق أو  لال ةوال يوجد بنا مواد قاب ة  امُلقامة مر مواد مقاومة ل حريق املبانيفى 

جيب أن ت ن عم ية اإلخةالء فةى    ،خطورةل ال يوجد بنا مصادر  أى مباٍن ؛ل دخان ةم  ع

 ل حالة ال فسية لألشخاص.ريالث دقائق مراعاة 

 مثل:، خرىاة العوامل األمع مراع

شةخاص الةذير   در بعةدد األ : وهةذا املعةدل يُقة   الطةوارئ  شخاص مر خمةرج معدل تدفق األ 

 ة.مك نن اخلروج مر وحدة املخرج خالل الفرتة الزم ية احملددُي

الكةود   يها ي ص ع فقًا ملوأو مبانى املدرسة حتديد عدد املخارج املط وبة ملب ى ي ن : وعدد املخارج  

 . املصري

 اخلطة ىع  التدريب: 

الواقعيةة  تة ن عم يةة اإلخةالء    أن  بنةد   خةالء  دريب ع ى خطةة اإل ل همية كربى أه اك  

 موذلك باعال ،بكفاءة عالية، فبعد أن ي ن وض  خطة اإلخالء وإعالننا ي ن ال دريب ع ينا

 ع .ُم وعدديد ماألشخاص بثنه سي ن جتربة خطة اإلخالء اليوم دون حت

ل ذكرة األشةخاص بكيفيةة    ؛أو مرت  أو أكثر س ويًا ةس مرار مراي ن جتربة خطة اإلخالء ب 

 .ر  أري اء ت فيذ اخلطةصال 
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جيابيةات وسة بيات تةؤدى    إدورية سو  تظنةر  اإلخالء التدريبات  مر خالل املشاركة فى 

تعةديل اخلطةة ل الفةى     فى اخلطة، وُيمكر مر خالل ذلةك  ل اخلأو األخطاء  اك شا إىل 

 نا.حتديثأو  العيو هذ  

 ة.خالء بطريقة سريعة وناجحسي ن اإل  دوردراك كل فرد لإى حالة ف 

 : حاالت الطوارئوقوع احلدث أو يف أثناء ثناء أ - 2

  ية ن  املرة األوىل الةيت   هياخلطر حدوث وقت اليت ي ن ت فيذها خالء ال تكون عم ية اإلأجيب

تةدريب  مت  الةيت  سةابقة ال عار  مر ال كون ه اك عددين أحيث جيب  ،خالءاإلت فيذ  فينا

 درسة ع ى كيفية ت فيذ عم ية اإلخالء.العام   واملو ف  باملال الميذ و

  خةالء لكةل   جراءات اهلرو  واإلاخلطة امُلعدة ل  فيذها لإلخالء واملوض  فينا إن تكون أجيب

مت و ،فى حالة تطوير بصةفة دائمةة  ر وض  وخبق مر أدوار املدرسة ُمحدرية ع ى آوكل فامب ى 

 ب ع يه. يال درمت ع نا و الداخ يعالن اإل

  خةروج ل قةر  م فةذ   أمةر  درسة خالء املإجراءات إنذار الطوارئ لبدء ت فيذ إتفعيل نظام ي ن، 

عةة  يا لطبوفًقة  اسةبقً حتديةدها مُ درسةة، والةيت مت   و خةارج امل أداخةل   ةم آماكر أوال عم  فى 

  درسة.ومكان وموق  امل

 تباجراءاك ف  امُل باس ث اءمب ى املدرسة نذار جيب ع ى اجلمي  إخالء ط ق صوت اإلع دما ُي 

 خالء.  اإل أعمالري اء أ ةحددُم

 اخلاصةة وال الميةذ الةذير     االح ياجةات اإلخالء إعطاء أولويةة لةذوى    أعمالع د ت فيذ راعى ُي

   اجون إىل مساعدة أكثر.

 خالءكيفية تنفيذ خطة اإل:  

 .نذار اخلطرإ سي ن تشغل جر 

  .سعا (إ -نقاذ إ -ففاءإ) ودمات الطوارئ تصالاال 

 . البدي ة( -ة)الرئيساخلطة ونوع ،هوحتديد موقع ،اخلطر مبكربات الصوتعالن نوع إي ن  

ك اهلةرو  واملخةارج وم طقةة    مسالإىل  املدرسة شاغ ىرشاد ختاذ موقعنا إلاب خالءقيام مجاعة اإل 

 . ال عم 
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جنزة بةاأل  هحالة وجود حريةق بال وجة   يفل ع نا وؤشرا  املسإحتت  ففاءمجاعة اإلقيام  

ال غ ب ع ى احلريق ية ن  تنن يف قدروفى حالة عدم  ،إىل موق  احلريق ل  عامل معه ةالالزم

 .  ا مر املوق فوًرففاء مجاعة اإلخالء إ

 :  ال الي حو  ى الوذلك ع ،واملنمةجراءات احلامسة اإل  مي  قيام مجاعة املنام الف ية 

o  الرئيس الكنربائيفصل ال يار  . 

o  املركزيي  يجنزة ال كأفصل  . 

o  وأنظمة ال نوية ،يح يافاالتشغيل ال يار  . 

o ففاءلشبكة اإل ةال ثكد مر عمل الط مبات املخصص  . 

o  شخاصوال ثكد مر خ وها مر األ ،وفص نا يرضاألخف  املصاعد ل طابق . 

والزائرير مب طقة ال عمة  مةر   املدرسة  نيامبمب ى أو   ىشاغخالء حبصر جمموعة اإلقيام  

البحةث  بنقةاذ  ة وجةود مفقةودير تبةدأ مجاعةة اإل    وفى حال ،تر احلضور والزائريراواق  دف

    .ماكر امل وق  وجودهن بنااأليف ع نن 

 ،صةاب  ُم أو مفقةودير ع ى  وفى حالة العثور ،البحث السري  ثعمالنقاذ بمجاعة اإلتقوم  

ا مب طقةة  سةبقً حةدد مُ سةعا  املُ اإلوجةود  وم نةا إىل موقة     ،إىل م طقةة ال عمة    ي ن نق نن

الشةرفة(   –ول  )احلماية املدنية ؤبالغ املسإع ينن جيب وفى حالة تعذر العثور  ،ال عم 

 .  سبب آخرى و ألأصابة يزال داخل املب ى بسبب اإل شخص ال يأعر 

 الةيت االت ا ل قةل احلة  س عداًدا ؛ل مصاب ولية سعافات األب قدين اإل سعا مجاعة اإلتقوم  

 . سعا ل ل مس شفيات ع د وصول سيارات اإلتس دعى ال ق

شر  العام عةر  خطار امُلإء منامنا ي ن ادثبنقاذ واملنام الف ية ففاء واإلاعة اإلعقب قيام مج 

 .احلالة

دمات الطةوارئ  خلة نناء املنمة ي ن العمل ع ى توفري امل اخ امل اسةب  إع ى ة فى حالة عدم القدر 

ات جتنيةز املصةاب  ل ق ةنن لعربة     -فساح اجملال لدخول السيارات وامل اورة إل قيام مبنم نا )

ففةاء  رشةاد رجةال اإل  إجتنيز ح فيةات احلريةق و   –مركز صحى مس شفى أو قر  سعا  ألاإل

 ماكر تواجدها( .أعر 
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 :  )ما بعد احلدث(الطوارئ  ةمن حال االنتراءعقب  - 3

مةان لعةودة   فةالق جةرس األ  إوزوال اخلطةر ية ن   اإلخةالء   أعمال مجي  ن ناءاعقب 

سري العم ية ال ع يمية بصورة فبيعية )ك مةا أمكةر    واس كمال ،هما كانت ع يواألوضاع إىل  موراأل

وعقةب ذلةك ية ن     نوع احلةدث، وا ل   ائع و رو  الواقعة الوقت امل اسب ووفًق يفذلك و ذلك(،

 ىشةرف والعةام   ومُ ونفذوا خطة اإلخةالء مة  امُلةديرير    احلادث مر شندوا  مجي عقد لقاء م  

 :ال الياحلادث ع ى ال حو  س عرا ا هي ن في ،داري ل واإلماوالُع األنشطة مجاعاتعضاء أو

   وقوع احلدثدت إىلأ اليتاألسبةا . 

  وجه القصورأحتديد. 

  تباعنا مل   تكرار احلدثاحتديد اإلجراءات الواجب. 

 بشكل عام درسةامل يفت الوقاية مراجعة إجراءا . 

  سبا  احلادثأفى نظن الوقاية ومدى توافقنا م  ال ظر. 

 كةان   إلعةادة الوضة  إىل مةا    هال وجيو اس خدامناواليت مت ففاء جنزة اإلأعادة ملء با هال وجي

   .حلادث مبا ي وافق م   رو  احلادثفى ضوء ال طور ال اتع عر ا هع ي

 فةى ال عامةل مة  احلةادث     أسةنن الشكر لكل مر  هوتوجي ، عماعاتدوار واملنام لمراجعة األ 

 .  ب عاح

   تةدخ ت فةى احلةادث     والةيت خةدمات الطةوارئ احلكوميةة     اث ةى ت ظين عقد لقاء الحق م

 . س و  ال عامل معهأتع يقاتنن ع ى  رو  احلادث ومالحظاتنن ومر  س فادةالل

 نةة وال ةدريب   وير نظةن الوقايةة واملواج  وذلك مر خالل تط ،ال عامل وتفعيل الدروس املس فادة

 .  ع ى مواجنة ال طورات

تباعهـا يف حـاالت اإلخـالء يف املـدارس     عليمات وإرشـادات عامـة مـن الواجـ  ا    تخامًسا : 

 املصرية

 معرف نةا  جيب ع ى اجلمية    اليت رشاداته اك بع  ال ع يمات واإلاإلخالء  عم ية عاح ل

األهدا  امل شودة م نا، وذلةك   حتقيق نفس الوقت تؤدي إىل أكثر سنولة، ويف اإلخالء ل صب  عم ية

 ال الي: ع ى ال حو

 اإلخالء. فوًرا ع د صدور أوامر إنذار وق  العمل 

   والسيطرة ع ى ال فس. رتباكاالوعدم  ،بندوء ال صر جيب ع ى اجلمي 
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 تردد. بدونوفوًرا ء خالت فيذ اإلخالء جيب اإلب ع د صدور األمر 

 ع ينةا   ال عةر   سةبًقا أو ُم املعروفةة  فوًرا ل قةاط ال عمة    ر باإلخالء جيب ال وجهع د صدور األوام

 هلا. والذها سريعًا 

        إىل وسةائل اإلعةالم   سة ماع االيف حالة حدوث كاررية ناجتةة عةر البياةة امُلحيطةة باملدرسةة، ية ن 

 جلديدة.ا وامل غريات اجلديدة وال قارير الظرو  ل  قي املزيد مر ال ع يمات حسب ؛امل وفرة

  املصةاعد   سة خدام اوال ية ن   (فةوارئ  – ةريانوية  -ة رئيسة )نواعنةا  أالسالمل  مية    س خداماي ن

 الكنربائية.

 او صعوًدأ ر  نزواًلإىل سط  األ  جتااالخالء فى ي ن اإل  . 

 سةفل سةط    دوار الةيت أ خةالء ألع ةى وهةى اجلراجةات والبةدرومات واأل     اإل عماله اك حاالت أل

شةخاص .. تقةوم القةوات    خةالء بعة  األ  إوتب  تعةذر   ،نقاذول قوات اإلوفى حالة وص ،ر األ

..  مر املعدات الريسكوماتيك وغريها و جنازأنزالقية االنبو  و األأ اهليدروليكيس خدام الس ن اب

 . املدرسةمكان وامل اسب م نا لطبيعة  ةم  مراعا

  سابقًا. نا واملع ر ع واملسارات احملددة ل سري فيناات الطرق س خداماي ن 

  وإخالؤهةا ألجنةزة    ،احمليطة باملدرسةة  لشوارعوال كدس، وااولة تسنيل حركة ا زدحاماالعدم

 ومعدات الطوارئ املخ  فة.

 ل  عر  ع ى األماكر اخلطرة؛ واحلرص يف مجي  األوقا  احلذر. 

 املخ صة. ال صائ  وال ع يمات الصادرة مر الس طات تباعا 

 موق  مع  جيب ال حرك إليه دون غري . ىلإذا صدرت األوامر بال حرك إ 

  ار الكنربائي ومصدر الغاز واملاءفصل ال يجيب. 

 اإلمكان بقدر مبكًرا املكان مغادرة. 

 الكنرباء وكوابل خلطوط ال عر  مر احلذر. 

 اإلمكان بقدر ع نا ب عادواال ،الكوارث م افق زيارة عدم. 

 نق نا أو باإلشاعات االه مام عدم. 

 ناتومدلوال اإلنذار نغمات معرفة ضرورة. 

 الطوارئ خدمات أرقام معرفة ضرورة. 

 اإلخالء وىلملسؤامل واجدير  عر مع ومات إعطاء. 
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 (1ملحق رقم )

 اريف املصطلحات الواردة يف هذا الدليلتع

 تعريف األزمة : - 1

حةدث  ُت الةيت اخلارجية أو الداخ ية مر ال ثريريات حتدث األزمة ن يعة لرتاكن جمموعة 

واملقصود بنةا يف هةذا الةدليل هةي      – مؤسسيى نظام ة أليؤرير ع ى املقومات الرئيس ًافاجاُم خ اًل

 اخة الط يةؤدى إىل  مبةا   ة يف العمةل، يؤرير ع ى القواعةد واملعةايري امل بعة    ًاشكل تنديدوُي -املدرسة 

 ن  القرار السيطرة ع ى املوق .يفقد صا وبال الياألسبا  بال  ائع 

أهميةة ع صةر الوقةت الةالزم     مة  بةروز   ترتبط  اهرة األزمة باإلحساس باخلطر وال وتر و

األزمةة إىل بةذل اجلنةد ل  عةر  ع ةى      األزمة، حيث حت ةاج  قرارات وإجراءات مواجنة  الختاذ

ل عامةل مة    اب ا ع ةب خمافرهة  ل ؛اوااولةة السةيطرة ع ةى أحةدارين     هةا وتفسري  واهر نام غريات

 نالألحةةداث السةةابقة ملعرفةةة أسةةباب م عمقةةةيسةة  زم تةةوافر رؤيةةة مبةةا  اليت ت ولد ع نا،ق  ااملو

 ،حيطةة باألزمةة  يسة  زم إدراك مجية  األبعةاد املُ   كمةا   هذ  األزمات، خ قت مثل اليتوالظرو  

 .سيحدث مر تطورات ما رؤية مس قب ية ل وق وجود وأخريًا 

 حيث تعددت ال عريفات ب عدد وجنات نظةر  األزمة،ري  موحد ع ى تع اتفاقال يوجد 

 وتركيزهن. اه ماماتنن نواحيع ى  املفكرير واملن م  بدراسة ع ن إدارة األزمات، وكذلك

 :  ال عريفات اخلاصة مبصط   األزمةبرز أل اس عرا  ي يوفيما 

ا كانةت  نقطه حتول فةى أوضةاع غةري مسة قرة ميكةر أن تقةود إىل ن ةائع غةري مرغوبةة إذ          هي 

 ودرء أخطارها. اح وائنااألفرا  املع ية باألزمة غري ُمس عدة أو غري قادرة ع ى 

األساسية  االفرتاضاتوت حدى  ،مواق  مركبة ُيمكر أن تواجه أي نظام مؤسسي هياألزمات  

 وعادة ت ط ب ت ك األزمات تصرفات وقرارات عاج ة ومس حدرية. ،امل عار  ع ينا

موق  ي  ع عر تغريات بياية ُمولِّةدة لألزمةات ختةرج عةر إفةار      ”ثننا وأخريًا ُعرفت األزمة ب 

إن مل يكةر يف   -العمل املع اد، وي ضمضر قدرًا مر اخلطورة وال نديةد وضةيق الوقةت واملفاجةثة     
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أسةاليب إداريةة مب كةرة، وسةرعة ودقةة يف رد       اس خداموت ط لب  -احلدوث فنو يف ال وقيت 

 .“ ية حتمل يف فياتنا فرصًا ل  حسر وال ع ُّنالفعل، وُتفِرز آريارًا ُمس قب

 وت سن األزمة بعدد مر اخلصائص أهمنا )املفاجثة، ضيق الوقت، نقةص املع ومةات( باإلضةافة إىل   

 .غمو  املع ومات وتضاربنا يف أحيان كثرية

 :تعريف الكارثة – 2

ألعاصةري  الكاررية هي حادث كبري وُمفاج  إما ن يعة عوامل فبيعية مثةل الفيضةانات وا  

والرباك  والزالزل، أو بفعل عوامل بشرية مثل احلوادث الضخمة واحلرائق، وي  ع ع نا خسائر 

كبرية يف األفراد واملم  كات والبياة، اةا يسة دعي املواجنةة السةريعة والفعالةة يف وقةت ضةيق،        

 .واح وائهل ق يل اآلريار الضارة، ومواجنة املوق  

جوانةةب إجيابيةةة، بةةل ُيمكةةر أن ُتنةةدد  ال حتمةةل أيةةةدمةةارًا شةةديدًا و الكارريةةةُتسةةبب 

ننةا ُتسةبب خسةائر فادحةة فةى األرواح واألمةوال       اجمل م  مُبخ    م ظماته؛ حيث إ اس مرارية

املع وية، كما ت سبب يف حدوث مفاجثة ع يفة ع د حةدورينا وتةؤدى إىل تعُقةد وتشةاُبك      وال واحي

رعةب مةر اجملنةول مة  نقةص املع ومةات       وتداُخل األحداث، كما  دث أري اء وقوعنا خةو  و 

وعدم وضوح الرؤيا وتداعى األحداث، مبا يولد حالة مر الرتدد مل خذ القرار اا يؤرير ع ى الكيةان  

املرتبط بالكاررية، وي ط ب ملواجنة الكاررية جند الدولة أو ف ب املعاونة  نود إق يميةة أو دوليةة   

  نا.وفقًا حلعن الكاررية ومدى اخلسائر اليت ت عن ع

 –ال ابعة لألمن امل حةدة   - الدولية ل حد  مر الكوارث سرتاتيعيةوُتعر  الكاررية وفقًا لال

يف أداء اجمل م  أو ال عمبعات ي ضمضر خسائر كةبرية وآريةارًا سة بية ع ةى األرواح      اضطرا بثننا "

سة خدام  نةا با فوق قدرة اجمل م  ع ةى مواجن  والبياية، واليت قد ت واالق صاديةوال واحي املادية 

 ."موارد  الذاتية

ات وحةدوث خسةائر كةبرية، مة  نقةص إمكانة      املفاجثة، وضيق الوقت، ب وت سن الكاررية

ي ة ع ع نةا    لذلك جند أن الكاررية قريبة جدًا مر األزمة يف خصائصنا، إال أن الكارريةة  املواجنة،

ك فنةي حت ةاج إىل   ذلل ات املواجنة،ألرواح واملم  كات، م  نقص إمكانحدوث خسائر كبرية يف ا

، وغالبةًا مةا حتةدث الكارريةة بةدون      ع د حدورينا ات ل حد مر وتق يل آريارها الس بيةتوفري اإلمكان

اةا قةد يةؤدي إىل زيةادة نسةبة حةدوث        ؛وال خةببط  االرتبةاك وت سبب يف حالة مر  ،سابق إنذار
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ضةع   خسائر فادحة يف  ل حالة الفوضى اليت قد تسةود مكةان احلةدث خاصةًة مة  غيةا  أو       

اإلخالء ل مكةان أو إلجةراءات    أعمالالوعي املؤسسي واجمل معي باإلجراءات املط وبة سواًء ل  فيذ 

 اإلنقاذ وحصر اخلسائر وإيواء امل ضررير، خاصًة م  وجود حالة مر اهل  . أعمال

 ول  غ ب ع ى األزمة أو الكاررية ية ن مواجنةة املفاجةثة بالرصةد وال  بةؤ واإلنةذار املبكةر،        

  ن مواجنةةة ضةةيق الوقةةت باعةةداد السةةي اريوهات امُلسةةبقة وتةةدريب األفةةراد ع ينةةا،       يةة اكمةة

مر خالل توفري قةدر م اسةب   يف األزمة خاصية ال نديد وهو ما جيب أن نس عد ملواجن ه  وي بقى

 يف الوقت امل اسب. مر املع ومات

 واليت مر فعل اإلنسان.أنواع الكوارث الطبيعية  ال اليويوض  الشكل 
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 (2شكل رقم )

 أنواع الكوارث

 

 صري وعواصفاأع -

 سيول وفيضانات -

 زالزل وبراك  -

 تسوناميموبجات  -

 بجفاف وتصحر -

)مبانى نريارات ا -

 ترابية –صخرية  -

 ..إخل(-

 غريات مناخيةت -

 مناخية

 طبيعية من صنع اإلنسان

 بيولوبجية

 

 بجيولوبجية

 رات.آفات وحش -

 . أوبئة -

 أمراض ُمعدية. -

 

 االنريارات -

 األرضية.

 

 إراديةغري  إرادية

 ق ة كفاءة وصيانة

 املوارد البشرية

 
 مرافق -

 خدمات -

مواصفات فنية  -

 لإلنشاءات

 

الدمار الناتج عن  -

أو ف أو التطررل  اه

 .اإلرهاب

ستعداد عدم اال -

 والتدريب.

 قتصادىاس وك ابجتواعى / 

 لبنية األساسيةا
 يؤدى إىل

تفاقم مشاكل  -

 البيئة

 

 ت وث البيئة -

 

تدهور البيئة وارتفاع املياه 

 اهوفية

 حوادث

 انريارات

 مبنى.نريار ا -

  دورنريار ا -  

  خزاناتأو سور أو 

 نريار مبنى جماور.ا -

 حرائق

حرائق  -

 كررباء

 حرائق غاز -

 

 

 ت وث

ت وث بيئى  -

 بيولوبجى 

 عيإشعاأو 
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 :تعريف احلدث الطارئ – 3

 فةى مكةون    خ ةال قةد تكةون   احلدث الطارئ هو حادث ُمفاج  ن يعة تراكمات خم  فةة  

 ، اليةومي مر ال ظام األساسي يف املؤسسة )املدرسة( الةيت ُيب ةى ع يةه نظةام العمةل      أو نظام فرعى 

 وقةد ي ة ع ع نةا كارريةة،      ،ع ى ال ظةام ك ةه أو ع ةى جةزء م ةه      ًياس ب امل ي ن تداركه فثرير تثريرًيو

ة يف األفةراد واملم  كةات   بفعل الطبيعة أو بفعل اإلنسةان، وي ة ع ع نةا خسةائر كةبري     وتكون أيضًا 

الضةارة  السة بية  اا يس دعي املواجنة السريعة والفعالة يف وقةت ضةيق، ل ق يةل اآلريةار      ؛والبياة

 .واح وائه حدث ل

 :و الكوارث إدارة األزماتعريف ت – 4

ترتكز إدارة األزمات والكوارث ع ى ختفي  اآلريار الس بية املرتبطة وال اجتة عر حدوث 

 اسة خدام أي حدث فارئ، ب حديد مصادر املخافر وال نديدات وإزالة مسبباتنا، وهةذا ي ط ةب   

، ت اإلنةذار احلقيقيةة  إشةارا  مجية    قةاط  لالنظن لإلنذار املبكر ع ى درجة عالية مر احلساسةية  

 س عداد والوقاية مر األزمات والكوارث احمل م ة.ووض  خطط وسي اريوهات ُمسبقة لال

 :ات إلدارة األزمات والكوارث م ناوه اك عدة تعريف

ُت فذها امل ظمةة )املدرسةة( بصةفة مسة مرة فةى       اليتالوسائل واإلجراءات واألنشطة  مجي  هي 

تند  مر خالهلةا إىل حتقيةق )م ة  وقةوع      واليتوبعد وقوعنا مراحل ما قبل األزمة وأري ائنا 

تق يل اخلسائر فى األرواح واملم  كةات   -مواجنة احلدث بكفاءة وفعالية -احلدث ك ما أمكر 

 الةيت إزالة اآلريةار السة بية    - مُلحيطةختفي  اآلريار الس بية ع ى البياة ا -إىل أقل حد اكر 

م   وقوعه مرة أخرى وحتسة    يفس فادة م ه احلدث واال حت يل -مة أو الكاررية ُتخ فنا األز

 وتطوير القدرات واألداء(.

ورصد  االس شعارعم ية إدارية مس مرة تن ن بال  بؤ باألزمات والكوارث امُلح م ة عر فريق  هي 

ات امُل احةة ل  عامةل   دة هلا، وتعباة املوارد واإلمكانة امل غريات البياية الداخ ية واخلارجية املول

معنا بثكرب قدر اكر مر الكفاءة والفاع ية ومبا  قق أقل قدر اكر مر الضةرر، مة  ضةمان    

 .ةالعودة لألوضاع الطبيعية فى أسرع وقت وبثقل تك فة اك 

ن إدارة األزمات والكوارث ت مثل فى قدرة امل ظمة )املدرسة( ع ةى إدراك املخةافر   وخالصة القول أ

والعمل ع ى جت بنا أو ال ق يل مر آريارهةا السة بية إلعةادة ال ةوازن     وال نديدات احلالية وامُلح م ة 

  ،س خالص الةدروس امُلسة فادة مل ة  تكةرار األزمةة     وا ،يف أقل وقت اكر وبدء نشافه مرة أخرى

 ت يحنا . اليتمر الفرص  واالس فادةأو حتس  فرق ال عامل معنا مس قباًل 
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 :تعريف اخلطر – 5

ضةرًا ويةؤدي   مكر أن يكون ُمأو  اهرة مادية أو نشاط بشري ُيحدث ”عرض  اخلطر بثنه ُي

خة الل ال شةاط   اإىل خسائر يف األرواح أو إىل اإلصابة  روح، أو إحلاق الضرر باملم  كات، أو إىل 

مكر أن تشمل األخطار الظرو  الكام ة اليت قةد  وُي ،ق صادي أو االج ماعي أو إىل تدهور البياةاال

و بيولوجيةة( أو ناجتةة عةر    أ ية ذات مصادر خم  فة: فبيعية )جيولوجية مث ل تنديدات مس قبُت

 “.األنشطة البشرية )ال دهور البياي واألخطار ال ك ولوجية(

 :تعريف املخاطر ودربجة شدترا – 6

ميكةر  ، فاألخطةار  Risksواملخةافر   Hazardsالبد مةر ال فرقةة بة  تعرية  األخطةار      

خسةائر  ى إىل ؤدِّتة ح مل أن مر امُلية بشر ةنشطأأو  ةث مادياحد واهر فبيعية أو أ ابثنن ناتعريف

ح ةى  ق صةادية أو  أو اج ماعيةة  اضةطرابات  ية أو بياية، وقةد ت سةبب يف حةدوث ا   بشرية أو ماد

، وقةد ي سةبب تةدخبل    مثل تنديةدات مسة قب ية  كام ة رمبا ُت قد ت ضمر األخطار  روفًامع وية، و

افر، فع ى سبيل املثةال ُتعةر  الةزالزل والسةيول بثننةا      العامل البشري يف حتول األخطار إىل خم

 واهر فبيعية حتدث يف خم    األماكر إال أن تدخل العامل البشةري يعمةل ع ةى حتوي ةنا إىل     

وت سةبب يف حةدوث الكةوارث واألزمةات املخ  فةة وبال ةالي اخلسةائر         ،خمافر ُتندد حياة البشر

 البشرية واملادية.

 فراخة املاليت تة حكن يف درجةة شةدتنا، ف    ع اصرال يف ال ظر املنن مر، ل فنن درجة شدة املخافرو

 :اآلتيهي دالة و يفية تع مد ع ى 

)هو يف األصل  اهرة أو عادة أو نشاط أو حالة ن يعة عامةل بشةرى قةد     ودرج ه شدة اخلطر  

ي سةةبب ع ةةه خسةةائر يف األرواح أو إصةةابات بشةةرية أو تةةثريريات صةةحية أخةةرى، أو أضةةرار  

أو ضةرر   اق صةادي أو  اج ماعي اضطرا يف سببل املعيشة واخلدمات، أو  كات أو خسائرباملم  

 بياي(.

درجة ال عر  ل خطر )ال عرضية( وهى خصائص و ةرو  اجمل مة  أو ال ظةام الةذى جيع ةه       

 ُعرضة ل  ثريريات الس بية الضارة ، ودرجة تعر  ال اس واألصول املادية ل خطر وال ضرر م ه.

 اس واملم  كات املادية ل  ضرر مر وقةوع احلةدث والةيت ت  اسةب عكسةيًا مة        درجة قاب ية ال 

 س عداد لوقوع كاررية أو حدث فارئ.درجة الوعى وال نيؤ وال دريب واال
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ع مةادًا ع ةى القةدرات املؤسسةية     حتسةي نا ا وهذ  العوامل ليسةت رياب ةة، ولكةر مةر املمكةر       

ولقياس درجة شةدة املخةافر    ،رها، لذلكوالفردية ملواجنة احلدث أو الكاررية واحلد مر أخطا

لكاررية أو حلدث ما، ي ن قسمة حاصل ضر  القيمة امل ا رة ل عوامل السابقة ع ى قيمة درجة 

اجمل مة  أو   القدرات واليت هي مزيع مر مجي  موافر القوة والصفات واملوارد امل احةة داخةل  

سةة عابة واجملابنةةة اال عمةةالأسةة خدامنا ل  غ ةةب ع ةةى املخةةافر أو يف الدولةةة والةةيت ُيمكةةر ا

 وال عامل م  احلدث.

 :كال اليوُيمكر تفنمنا بوضعنا يف صورة معادلة  
 

 

 درجة القاب ية ل  ضرر  xدرجة ال عر  ل خطر    xدرجة اخلطر                               

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  شدة املخافر =  درجة                

 قدرات اجملابنة وال عامل م  احلدث                     

 

 (2ملحق رقم )

 تصنيف املخاطر امُلحتملة وتقييمها

 

تبدأ عم ية حتديد وتص ي  املخافر احمل م ة بال عرب  ع ى خم  ة  األخطةار القائمةة    

 الح مةاالت درسة، ومصةادر هةذ  األخطةار والعوامةل امُلحةددة      حيطة بامليف جمال العمل والبياة امُل

حتوبل هذ  األخطار إىل خمافر، وميكر أن ي ن ذلك مر خةالل معرفةة تةاريخ األزمةات والكةوارث      

أو مر خالل ال واصل مة  اإلدارة العامةة    ،واخلسائر ال امجة ع نا واليت حدريت يف املدرسة سابقًا

ببع  اخلرباء وامل خصص  مر أجل حتديةد   باالس عانةأو  ،افظةإلدارة األزمات والكوارث باحمل

 وتص ي  املخافر احمل م ة.

مت مر خالهلا عم ية حتديةد وتصة ي  املخةافر     اليتب ح يل ت ك املع ومات والبيانات 

احمل م ة، يقودنا هذا إىل مرح ة أخرى وهي تقيين ت ةك املخةافر، والةيت ُتعةر  بثننةا م نعيةة       

مس وى املخافر عر فريق حت يل األخطةار احمل م ةة، وتقيةين الظةرو  احلاليةة      ل حديد فبيعة و
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 ،ملدى القاب ية ل  ضرر أو ال ثريبر واليت قد ت سةبب يف حةدوث أضةرار لألفةراد واملم  كةات والبياةة      

 ن ظام العم ية ال ع يمية.وا اس كمالوسببل 

ننةةا  ةةرو  ومسةةات ( بثVulnerabilityوميكةةر تعريةة  القاب يةةة ل  ضةةرر أو ال ةةثرير )

ق صةادية  ه سنل ال ثرير باألخطار، وخت    باخ ال  العوامةل البيايةة واال  اجمل م  اليت قد جتع 

والفيزيائية وغريها مر العوامل مثل )سةوء تصةمين املبةاني وضةعفنا، واحلمايةة غةري        واالج ماعية

سة عداد،  ر وإجةراءات اال ع  املعرفةة باملخةاف  وال قص يف ال وعية واملع ومةات، وضة  الكافية ل مم  كات، 

 وجتاهل اإلدارة احلكيمة ل بياة(.

ح مةااًل )مةر حيةث تكراريةة     املخةافر إىل حتديةد أكثةر املخةافر ا    وتند  عم ية تقيين 

احلدوث( وأكثرها تثريريًا ع ى اجمل م  )مر حيةث شةدة خطورتنةا واخلسةائر واألضةرار ال امجةة       

 ذ  املخافر.   ع نا( وبال الي حتديد األولويات يف ال عامل م  ه

وي ن تطبيق ذلةك عةر فريةق إعةداد مصةفوفة املخةافر، مةر خةالل حت يةل األخطةار احمل م ةة فبًقةا             

 ل خطوات ال الية:

 ب حديد مصادر األخطار وفبيعة هذ  املصادر وخصائصنا. حتديد األخطار احمل م ة 

 يةس مرارمعدالت ال كرار وال وقيت ومدى االمر خالل حتديد  تقدير شدة اخلطورة  . 

  وت  اول ال ثريريات احمل م ة واملخ  فة. تقيين بؤر الضع 

  واليت تع مد ع ى مدى إمكانية ال  بؤ بوقوع األزمةة أو الكارريةة،   اإلدارة ىتقدير قيمة القدرة ع ، 

س عداد هلا، وإمكانية ال عامل معنا، واإلجراءات املوضةوعة ل حةد  مةر اآلريةار السة بية      ومدى اال

 هلا.

 عر تقيين املخافر مر خالل الع صرير ال الي : وميكر ال عبري

 الكاررية: وية ن ال عةبري عةر هةذا الع صةر بوضة  مقيةاس مةر          احلدث الطارئح ماالت وقوع ا /

 ( درجات ع ى ال حو ال الي:5 - 1مخس درجات يرتاوح ما ب  )

 ح مال ضايل جدًا.(: ا1درجة ) -

 ح مال ضايل.(: ا2درجة ) -

 ح مال م وسط.(: ا3درجة ) -

 ح مال كبري.(: ا4رجة )د -
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 ح مال كبري جدًا.(: ا5درجة ) -

    (  5 - 1حعن اخلسائر احمل م ة: وي ن ال عبري ع ه بوض  مقياس مر مخس درجات يةرتاوح مةا بة )

 ع ى ال حو ال الي: درجات

 (: حعن اخلسائر احمل م ة ضعي .1درجة ) -

 (: حعن اخلسائر احمل م ة م خف .2درجة ) -

 احمل م ة م وسط.(: حعن اخلسائر 3رجة )د -

 (: حعن اخلسائر احمل م ة شديد.4درجة ) -

 (: حعن اخلسائر احمل م ة شديد جدا.5درجة ) -

ل قةاء الةدرج   )درجةة    اوي ن ال عبري عر تقيين املخافر مبعموعة مر األلوان اليت تعرب عر حاصل 

ب  أرب   ودرجة حعن اخلسائر احمل م ة( وت حصر درجة اخلطورة احلدث الطارئ،ح مال وقوع ا

ي ن ال عبري ع نا يف شةكل ألةوان كمةا هةو      (ا، مرتفعة، م وسطة، م خفضةمرتفعة جًد) درجات هي

 موض  بالشكل ال الي:  

 (3شكل رقم )

 مصفوفة تقييم املخاطر
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 اخلطورة: ةدرجشدة /  حتديد

ا ل خسةائر  درجة اخلطةورة إىل مخةس درجةات خت  ة  فيمةا بي نةا وفًقة        / تقسين شدةميكر 

ح ماليةة أن يكةون   ااملخ  فة وكذلك اته ا ملدى خطورة احلدث وتثريريية واملادية احمل م ة، وكذلك وفًقالبشر

 وقةد متض ، ق صةادية كةبرية  اأو وجود ردود أفعةال دوليةة أو خسةائر     يالعام املصر يل حدث تثريري ع ى الرأ

 .  يال الدول اجل ىفا لكل درجة، وذلك كما هو مب  اخلطورة ب ون مع  وفًق أو درجة حتديد شدة

 النسبة املئوية للخسائر احملتملةو شدة/ درجة اخلطورة

 شدة/ درجة اخلطورة الدرجة

النسبة املئوية للخسائر احملتملة
 *

 

 )%(  

 100ة  80 امرتفعة جًد 5

 %80أقل مر ة  60 مرتفعة 4

 %60أقل مر ة  40 م وسطة 3

 %40أقل مر ة  10 م خفضة 2

 %10أقل مر ة  1 م خفضة جدا 1

 اخلسائر احمل م ة تشمل: اخلسائر البشرية ة اخلسائر االق صادية ة اخلسائر البياية ...إخل. *
 

ويربط اجلدول السابق بة  ال سةبة املاويةة ل خسةائر احمل م ةة وشةدة اخلطةورة امُلعبضةر ع نةا          

إىل  جةات اخلطةورة  حيةث متض تقسةين در   ،بدرجة اددة ولون مييزها عر باقي درجات اخلطورة األخةرى 

 هةي أع ةى درجةة خطةورة،      "5")مت ترتيبنا مر أع ى إىل أسةفل، حبيةث تكةون     مخس درجات خم  فة

 هو أق نا( وهي: "1" و

 100 إىل %80اخلسائر احمل م ة ترتاوح ب  نسبة  -( 5ا )درجة اخلطورة ًدةةةمرتفعة ج .% 

 80% إىل أقل مر 60ة ترتاوح ب  نسبة اخلسائر احمل م  -( 4ة )درجة اخلطورة ةةةةةةةةةمرتفع.% 

 60% إىل أقل مر 40نسبة اخلسائر احمل م ة ترتاوح ب   -( 3ة )درجة اخلطورة ةةةةةةةم وسط.% 

 40% إىل أقل مر 10نسبة اخلسائر احمل م ة ترتاوح ب   -( 2ة )درجة اخلطورة ةةةةةةم خفض.% 

 10% إىل أقل مر 1ترتاوح ب   نسبة اخلسائر احمل م ة -( 1ا )درجة اخلطورة م خفضة جًد.% 

 


