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 املقدمة:  .1

ــــ  ـــ ــــــــ جامعــــــــــــة ســــــــــــدنا نــــــــــــ  مد نــــــــــــة ســــــــــــدنا   ــــــــــــر  مــــــــــــد  جنــــــــــــو  لي يــــــــــــا   تقـــــ ـــ ـــ  ت سسـ ـــــ ـــ ــــ  ا حيـ ـــ ـــــة نـــــ ـــ لبدا ـــــ

ــــام  ـــ ـــ ــــ  عـــــ ـــ ـــ ـــــــــلا ل  نـــــ ــــة  ـــــ ـــ ـــ ـــــــــلس لجامعـــــ ــــواة  1976 فـــــ ـــ ـــ ــــد  ـــــ ـــ ـــ ــا  عـــــ ـــــــ ــــب    ي ـــــ ـــ ـــ ــي  نـــــ ـــــــ ــــ  م و التـــــ ـــ ـــ ــــدنا  ونـــــ ـــ ـــ ـــــــــة ســـــ لجامعـــــ

ــــام  ـــــــ ـــــــ ــــة عـــــ ـــــــ ـــــــ ــــنة  187م نـــــــــــــــــــــــدر  ـــــــــــــــــــــــلار ر ـــــــــــــــــــــــ  1983 دا ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــة 1983لســـــ ـــــــ ـــــــ ــــعبية العامـــــ ـــــــ ـــــــ ــــة ال ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــ  ال جنـــــ ـــــــ ـــــــ م مـــــ

ـــــة  ـــــــ ـــــ  البدا ـــــ ـــــــ ـــــ   نـــــ ـــــــ ـــــدنا و ـــــ ـــــــ ـــــة ســـــ ـــــــ ـــــتقلة   د يـــــ ـــــــ ـــــة مســـــ ـــــــ ـــــدنا   امعـــــ ـــــــ ـــــة ســـــ ـــــــ ـــــاح جامعـــــ ـــــــ ـــــ   ا تتـــــ ـــــــ ـــــا قة   ـــــ ـــــــ الســـــ

ــــوم ـــــــ ــــة والعلـــــ ـــــــ ـــي التر يـــــ ـــــــ ومــــــــــــــــ  مــــــــــــــــلور الــــــــــــــــ م  تـــــــــــــــ  ا تتــــــــــــــــاح العد ــــــــــــــــد مــــــــــــــــ  الكليــــــــــــــــا  حســــــــــــــــ  احتيــــــــــــــــا    كليتـــــ

ــــدد  ـــــــ ــــل عـــــ ـــــــ ــ  ونـــــ ــ ـــــــ ــــة حتـــــ ـــــــ ــــا   املنطقـــــ ـــــــ ــ  منـــــ ــ ـــــــ ــة ع ـــــ ــ ـــــــ ــــة مو عـــــ ـــــــ ــــل   كليـــــ ـــــــ ــــد  وع ـــــ ـــــــ ــ  احـــــ ــ ـــــــ ــة ناـــــ ــ ـــــــ ــــا  الجامعـــــ ـــــــ كليـــــ

ـــــــــ   ـــــوم  ـــــ ـــ ـــــــــة والعلـــــ ــي التر يـــــ ـــ ـــ ــة كليتـــــ ـــ ـــ ـــــــــ  البدا ـــــ ـــــ   نـــــ ـــ ـــــــــ   ـــــ ـــــو    حيـــــ ـــ ــار  الـــــ ـــ ـــ ـــــــــدااا رـــــ ــة واحـــــ ـــ ـــ ـــــو  ااختلفـــــ ـــ الجنـــــ

الحقــــــــــــــــــــــ  ونـــــــــــــــــــــــا كليـــــــــــــــــــــــا  الطــــــــــــــــــــــ  ال  ـــــــــــــــــــــــل  وال راعـــــــــــــــــــــــة والعلــــــــــــــــــــــوم الهندســـــــــــــــــــــــية والتقنيـــــــــــــــــــــــة وا  ت ـــــــــــــــــــــــاد 

ــــا   وااحاســـــــــــــــبة حتـــــــــــــــ  ونـــــــــــــــل عـــــــــــــــدد كليـــــــــــــــا  الجامعـــــــــــــــة ناـــــــــــــــ   ا نـــــــــــــــا  وع ـــــــــــــــلو  ـــ ـــ ــــ  منـــــ ـــ ـــ ــــة ع ـــــ ـــ ـــ ــــة مو عـــــ ـــ ـــ   كليـــــ

ـــــــ   ـــ ـــ ـــــــر مـــــ ـــ ـــ ـــــــا    ـــــ ـــ ـــ ـــــــ  حاليـــــ ـــ ـــ ـــــــة  وت ـــــ ـــ ـــ ـــــــو  ااختلفـــــ ـــ ـــ ـــــــ   25000الجنـــــ ـــ ـــ ـــــــر مـــــ ـــ ـــ ـــــــة و   ـــــ ـــ ـــ ـــــــ  و البـــــ ـــ ـــ ـــــــ   1300 الـــــ ـــ ـــ ع ـــــ

ــــ     3500ائيـــــــــــــــة تـــــــــــــــدر   و ـــ ـــ ــا ةموظـــــ ــ ـــ ـــ ــ    اإل ـــــ ــ ـــ ـــ ـــة امل  7ااـــــ ـــــــ ــــة الج لا يـــــ ـــ ـــ ــ  الل عـــــ ــ ـــ ـــ ــة ع ـــــ ــ ـــ ـــ ــــة مو عـــــ ـــ ـــ ــــ    ليـــــ ـــ ـــ  ـــــ

ــــة   ـــ ـــ ـــــــ ــــة الجنو يـــــ ـــ ـــ ـــــــ ــــي لل نطقـــــ ـــ ـــ ـــــــ ــــي والتق ـــــ ـــ ـــ ـــــــ ــــ  العلمـــــ ـــ ـــ ـــــــ ــــلا للتوســـــ ـــ ـــ ـــــــ والف ــــــــــــــــــــــي وا د ــــــــــــــــــــــاد ااحتــــــــــــــــــــــو  اإل  ــــــــــــــــــــــا   و ظـــــ

ــــ ـــ ـــــــ ــــة والخـــــ ـــ ـــــــ ــــاسوالـــــــــــــــــــ   تلتـــــــــــــــــــ  عليـــــــــــــــــــ  ا د ـــــــــــــــــــاد  عـــــــــــــــــــداد الطلبـــــــــــــــــــة والعـــــــــــــــــــامل   دم   الجامعـــــ ـــ ـــــــ ــــة  وإتســـــ ـــ ـــــــ الل عـــــ

ــــة  ـــ ـــ ــــة  الجامعـــــ ـــ ـــ ــــ  نعـــــــــــــــداد رطـــــــــــــــة مدروســـــــــــــــة وجـــــــــــــــاا ة   نـــــــــــــــب  مـــــــــــــــ  ال ـــــــــــــــلور  الج لا يـــــ ـــ ـــ ــــا نـــــ ـــ ـــ ــــ  اتباعهـــــ ـــ ـــ   كـــــ

ــــة حـــــــــــــــــــا   الطـــــــــــــــــــوارئ ونـــــــــــــــــــد  ـــ ـــــــ ــــلاد ح ا ـــــ ـــ ـــــــ ــــال  و  األ ـــــ ـــ ـــــــ ــــل الطـــــ ـــ ـــــــ ــــا ملـــــ ـــ ـــــــ ــــة  ع ـــــ ـــ ـــــــ ــــاو  التـــــــــــــــــــدر   ايئـــــ ـــ ـــــــ  ن يومعـــــ

ـــــ  و  اإلدار ــــــــــــــــــــ  و  ـــ ـــــــ ـــــا  و  الفنيـــــ ـــ ـــــــ ـــــةو  الع ـــــ ـــ ـــــــ ـــــ   و  ح ا ـــــ ـــ ـــــــ ـــــا املن ـــــ ـــ ـــــــ ـــــة امل تلكـــــ ـــ ـــــــ ـــــة وح ا ـــــ ـــ ـــــــ ـــــل  يئـــــ ـــ ـــــــ ـــــة  الع ـــــ ـــ ـــــــ والبيئـــــ
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ـــــاورة ـــ ـــ ـــو   ااجـــــ ــ ـــ ـــ ـــة   لك ـــــ ــ ـــ ـــ ـــــ   الخطـــــ ـــ ـــ ـــ  اـــــ ــ ـــ ـــ ــــ  دعـــــ ـــــــ ـــــل ع ـــــ ـــ ـــ ــــو  رالع ـــــ ـــــــ ــــا ل  تـــــ ـــــــ ـــــحة و  وســـــ ـــ ـــ ـــالمةالصـــــ ــ ـــ ـــ ـــــة الســـــ ـــــــ  املهنيـــــ

ــ م   ــ ـــ ـــــــ ــــــــة وتـــــ ـــ ـــ ــــــــلا  يئـــــ ـــ ـــ ــــــــا لع ـــــ ـــ ـــ ــــــــل   ـــــ ـــ ـــ ــــــــة  كفـــــ ـــ ـــ ــــــــ  الو ا ـــــ ـــ ـــ ــــــــا ل مـــــ ـــ ـــ ــــــــة ااخـــــ ـــ ـــ ــــوا  ااختلفـــــ ـــ ـــــــ ــــــــ  ســـــ ـــ ـــ ــــــــة كا ـــــ ـــ ـــ   و    ا يـــــ

ـــــة ـــــــ ـــــة  و  ي يا يـــــ ـــــــ ـــــة  و ميكا يكيـــــ ـــــــ ـــــ   و  يولوجيـــــ ـــــــ ـــــية حل ـــــ ـــــــ ـــــ  عل ـــــ ـــــــ ـــــوا  كا ـــــ ـــــــ ـــــة  و ســـــ ـــــــ ـــــ   ات ـــــ ـــــــ ـــــا     عـــــ ـــــــ   نا ـــــ

ــ ــ ـــ ــــد  ا  القــــــــــــو   ي ك  ـــــ ـــ ـــ ي الهـــــ ـــــ ـــ ــــــــ  الل يسـ ـــ ــــــــة مـ ـــ ــــــــ   الخطـ ـــ ــــداد اـ ـــ ــــو نعـــــ ـــ ــــــــد اـــــ ـــ ــــــــ  الت  ـ ـــ ــــ ا  مـ ـــ ــــــــة  ـــــ ـــ ــــــــل  یئـ ـــ  ع ـ

 .ل ج ی  وآمنة سلی ة

ـــــــر  ـــ ـــ ـــــــةوتعت ـــــ ـــ ـــ ـــــــة الطــــــــــــــــــوارئ  رطـــــ ـــ ـــ ـــــــدنا العامـــــ ـــ ـــ ـــــــة ســـــ ـــ ـــ ـــــــ  عبــــــــــــــــــارة لجامعـــــ ـــ ـــ ـــــــة عـــــ ـــ ـــ ـــــــا   ذا  و يقـــــ ـــ ـــ ـــــــي  ـــــ ـــ ـــ  تنظيمـــــ

ــــ  ـــ ـــ ــــلا ا  توضـــــ ـــ ـــ ــــل عة اإلجـــــ ـــ ـــ ــــي الســـــ ـــ ـــ ــــ  التـــــ ـــ ـــ ــــا   ـــــ ـــ ـــ ــــد اتخاذاـــــ ـــ ـــ ــــدو  عنـــــ ـــ ـــ ــــة    حـــــ ـــ ـــ ــــد   ار ـــــــــــــــة حالـــــ ـــ ـــ ــــ    إحـــــ ـــ ـــ موا ـــــ

 املت للة ن : حدوثنا ااحت ل ااخا ل م  العد د توجد و  الجامعة

 الحلا     •

 ا  ف ارا    •

 تسل   و ا سكا  املواد الهيدرو ل و ية )غا   و سا ل(   •

   اإلنا ا  الخط رة  و امل يتة •

 حا   اللوا   واألو ئة   •

 الكوار  الطبيعية   •

ــــالمة ـــــــ ـــــــ ــــلاد ولســـــ ـــــــ ـــــــ ــــا  األ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــ  وامل تلكـــــ ـــــــ ـــــــ ــــل   ـــــــــــــــــــــــلورة  و  تتوجـــــ ـــــــ ـــــــ ــ  التعـــــ ــ ـــــــ ـــــــ ــــ   ع ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــا ل اـــــ ـــــــ ـــــــ  ااخـــــ

ــــا ـــ ـــ ــــاذ وتقيي هـــــ ـــ ـــ ــــة  تخـــــ ـــ ـــ ــــلا ا  الو ا يـــــ ـــ ـــ ــــا الال مـــــــــــــــة ملنـــــــــــــــ  اإلجـــــ ـــ ـــ ــــدوثنا   ا يـــــ ـــ ـــ ــــ رل حـــــ ـــ ـــ ــــا   وـكــــ ـــ ـــ ــــ  د ـــــ ـــ ـــ ــــة رـــــ ـــ ـــ  اجاونـــــ

ــــ   ـــــــ ـــــــ ـــــا ل اـــــ ـــ ـــ ـــــــ ــــا   ااخـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــدا  وحـــــ ـــ ـــ ـــــــ ــــداد  قـــــ ـــــــ ـــــــ ـــ  نعـــــ ــ ـــ ـــ ـــــــ ــــيطلة   ـــــ ـــــــ ـــــــ ـــة  الســـــ ــ ـــ ـــ ـــــــ ــــلا ا  الكفيلـــــ ـــــــ ـــــــ ــــ  واإلجـــــ ـــــــ ـــــــ الخطـــــ
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ــــ   ـــ ـــ ـــــــ ــــا   ـــــ ـــ ـــ ـــــــ ــــ   احتوائنـــــ ـــ ـــ ـــــــ ــــ   مـــــ ـــ ـــ ـــــــ ــــل ة     ت ـــــ ـــ ـــ ـــــــ ــــا ل ال  ـــــ ـــ ـــ ـــــــ ــــ  الخســـــ ـــ ـــ ـــــــ ــــة  ملنـــــ ـــ ـــ ـــــــ ــــة الجامعـــــ ـــ ـــ ـــــــ ــــتراتي ية وسياســـــ ـــ ـــ ـــــــ اســـــ

 واملاد ة 

ـــــــــ ر ـــــــــة ت ـــــ ـــــــــ  الطــــــــــــــوارئ  رطـــــ ـــــــــام ناـــــ ـــــــــ   وواجبــــــــــــــا  مهـــــ ـــــــــة املعنيـــــ ـــــــــة   ناولـــــ ـــــــــ  الطار ــــــــــــــة الحالـــــ ـــــــــ  و  ـــــ  ع ـــــ

ــــل ـــ ـــ ــــ  كـــــ ـــ ـــ ــــ ل موظـــــ ـــ ـــ ــــ   ي ـــــ ـــ ـــ ــا   اـــــ ــ ـــ ـــ ــــ    ـــــــــــــــدر     الوظـــــ ـــ ـــ ــام اـــــ ــ ـــ ـــ ــــا  املهـــــ ـــ ـــ ــــة والواجبـــــ ـــ ـــ ــــدر  العنا ـــــ ـــ ـــ ــــ   والقـــــ ـــ ـــ  الـــــ

ـــــــــ   ـــــــــ    ـــــ ـــــــــت ا ة  يـــــ ـــــــــة ا ســـــ ـــــــــة الفور ـــــ ـــــــــد واإل  ا يـــــ ـــــــــدا  عنـــــ ـــــــــ   النـــــ ـــــــــ ا نـــــ ا عتبــــــــــــــار       حالــــــــــــــة  ار ــــــــــــــة  آرـــــ

 عل ة للتطور نا  درجا     ر رطورة 

ــد نجــــــــــــــــــلا ا   ـــــــــــــــــوارئ دارليــــــــــــــــــة اتو   ــــــــــــــــــلورة  ومـــــــــــــــــ  طـــــــــــــــــلو    ــــــــــــــــــاح اـــــــــــــــــ   الخطــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــة جـــــــــــــــ

ــــة   ناو  ـــــــ ــــاأل لا  املعنيـــــ ـــــــ ـــة  ـــــ ـــــــ ــــ  لـــــــــــــــة الحالــــــــــــــــة الطار ــــــــــــــــةرانـــــ ـــــــ ــــةندارة الصـــــــــــــــحة والســــــــــــــــالمة املهنيــــــــــــــــة  نـــــ ـــــــ  والبيئـــــ

ــــ  او  ـــــــ ــــام  ا مـــــ ـــــــ ــــالسو   لجـــــ ـــــــ ــــ  ا  ـــــ ـــــــ ــــلا   ع ـــــ ـــــــ ــــة الخـــــ ـــــــ ــــة املك لـــــ ـــــــ ــــة الطــــــــــــــــوارئ  لخطـــــ ـــــــ ــــة و العامـــــ ـــــــ ـــــكا ة الخانـــــ ـــــــ ـــــــ ــ   ـ

ــــة  ـــ ـــ ــــ  الجامعـــــ ـــ ـــ ــــ   ملا ـــــ ـــ ـــ ــــا واملبـــــ ـــ ـــ ــــا   ينـــــ ـــ ـــ ــــ   قـــــ ـــ ـــ ــــوظف   ت  ـــــ ـــ ـــ ــــا   و املـــــ ـــ ـــ ــــ  الـــــــــــــــ وار و ال  ـــــ ـــ ـــ ــــا   نـــــ ـــ ـــ   الطـــــــــــــــوارئ  حـــــ

ـــــــــ  و  ــا املبـــــ ـــــــ    ينـــــ
 
ـــــــــة    ـــــــــــــــا ــــ  كا ـــــ ـــ ـــ ــ موا ـــــ ـــــــ ـــــــــا  الجامعيـــــ ــــ  ةاملل بـــــ ـــ ـــ ـــــــــلة واملوا ـــــ ــــا  الخطـــــ ـــ ـــ ـــــــــة والبوا ـــــ ــــار  وكا ـــــ ـــ ـــ  مخـــــ

ــــ لك  الطـــــــــــــــوارئ  ـــــــ ـــالس و ـــــ ـــــــ ــــ  ا  ـــــ ـــــــ ــــا  ع ـــــ ـــ ـــ ــــة امل حقـــــ ـــــــ ــــة املك لـــــ ـــــــ ــــ  ال الطـــــــــــــــوارئ  لخطـــــ ـــــــ ــــــــــل مو ـــــ ــــة لكـــــ ـــــــ ــــ فلعيـــــ ـــــــ  وهـــــ

 :التالي  النحو ع  

 :الول الحق امل 1

ـــــــــل  ـــــــــا  و  لـــــ ـــــــــة  يـــــ ـــــــــ   ر ــــــــــــــام  كا ـــــ ـــــــــة الهواتـــــ ـــــــــة الهامـــــ ـــــــــة واملطلو ـــــ ـــــــــوس لحظـــــ ـــــــــا ة الطــــــــــــــارئ  و ـــــ   اإل ـــــ

ـــــــــة ـــــــ ـــــــــ   ر ـــــــــــــــــــــام لكا ـــــ ـــــــ ـــــــــة الهواتـــــ ـــــــ ـــــــــلة واألر ــــــــــــــــــــــية النقالـــــ ـــــــ ـــــــــة املباطـــــ ـــــــ ــــة    ســـــــــــــــــــــ وا  الخانـــــ ـــ ـــ ـــــــ الجامعـــــ

  الطارئ  و وس لحظة واملطلو   
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     الجامعة اإل فا  ومواد   عدا   يا  و   ل الثاني: امللحق 2

 

 : لجامعة سبهااهداف خطة الطوارئ العامة  -2

 ا ستعداد الدا   ملواجهة الحا   الطار ة  1

  حواد  جسي ة  اا  تطوراا ومن  الطار ة الحا   احتوا  2

 املاد ة األ لار  سبة وتخفيض األ لاد ح ا ة 3

 تقليل الت   ر السلبي ع   البيئة الخارجية  4

 تقد   الخطوا  ا منة  ستئنا  ومتا عة الع ل  عد الحاد   5

  م ك  و   و  سلس الطار ة الحالة  بل علي  ما كا  نا  الو   نعادة 6

 

 : التعريفات -3 

ــالــــة . 3.1  :الطـــارئــــــة  الحـ

 : ملل رطلة   بيعة   وذا  مفاجئ   كل  وت د  لها مخط  غ ر  حالة    ه 

 الحلا    •

 ا  ف ارا   •

 املواد الهيدرو ل و ية )غا   وسا ل(  ا سكا  تسل   و   •
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 حا   اإلنا ا  الخط رة  و امل يتة  •

 حا   اللوا   واألو ئة   •

 الكوار  الطبيعية   •

   وامل تلكا    األرواح    لارا  تس    الطار ة  قدحدو  ا   الحا      وعند
 
 تتطل   و د  الجامعة     طة  ن   وإر اكا

  احتوائنا  ل لض والخارجية  الدارلية املوارد  كل تسخ ر  نا  ال جو 

 : الطوارئ  درجات . 3.2

ـــ  ـــــــ ــــــــــني  تـــــ ــــــــــا   ت ـــــ ــــي الطار ـــــــــــــــة الحـــــ ـــ ـــ ــــــــــد التـــــ ــــد   ـــــ ـــ ـــ ــــــــــل ت ـــــ ـــة  دارـــــ ـــــــ ــــــــــا  الجامعـــــ ـــ  مل بـــــ ـــــــ ـــال  ااـــــ ـــــــ  درجــــــــــــــــا   ـــــ

 . وس كل ع  النات ة األ لار وطدة الخطل  بيعة ع   اعت ادا

 :اإلنذار صافرة . 3.3

ــــ  ـــ ـــ ــــيلة هـــــ ـــ ـــ ــــال  وســـــ ـــ ـــ ــــة إل ـــــ ـــ ـــ ــــئول   كا ـــــ ـــ ـــ ــــوظف   املســـــ ـــ ـــ ــــة   واملـــــ ـــ ـــ ــــا  الجامعيـــــ ـــ ـــ ــــا    املل بـــــ ـــ ـــ ــــ  واملبـــــ ـــ ـــ ــــود عـــــ ـــ ـــ ــــة وجـــــ ـــ ـــ  حالـــــ

ــــ   ار ـــــــــــــــة ـــ ـــ ــــة الدرجـــــــــــــــة مـــــ ـــ ـــ ــــة  و اللا يـــــ ـــ ـــ ــــت  اللاللـــــ ـــ ـــ ــــ يلها و ـــــ ـــ ـــ ــــ مل ت ـــــ ـــ ـــ ــــ   ـــــ ـــ ـــ ــــد ل مـــــ ـــ ـــ ــــالمة  ندارة مـــــ ـــ ـــ ــــحة والســـــ ـــ ـــ الصـــــ

  او م   نو  عن 

 :التجمع  نقاط  . 3.4

  األ لاد   ت     ل لض   ما ا     ر     وا    واملبا   اإلدار ة  عية   املل با  الجام  ت د داا  ت     ما    ه   الت      قا 

 وند  ح ا ة األرواح   الطوارئ    نا   وإرالئن 

 مخارج الطوارئ:  . 3.5
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واـــــــــــــــــو الطل ـــــــــــــــــ  اقمـــــــــــــــــ  الـــــــــــــــــ   يســـــــــــــــــلك  ال ـــــــــــــــــخ  للهـــــــــــــــــلو  مـــــــــــــــــ  املو ـــــــــــــــــ  ملكـــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــد  يـــــــــــــــــ  األمـــــــــــــــــا   

  والسالمة 

 زوال الخطر: . 3.6

  واو اإلعال  ع  ا تنا  ع ليا  املكا  ة والسيطلة ننا يا ع   الطارئ    

 تقييم املخاطر:  . 3.7

ـــــخا  او   ـــــــ ـــــ  األ ـــــ ـــــــ ـــــ  ل ع ـــــ ـــــــ ـــــ     تـــــ ـــــــ ـــــ  امل كـــــ ـــــــ ـــــي مـــــ ـــــــ ـــــد نا والتـــــ ـــــــ ـــــة وطـــــ ـــــــ ـــــدو  حاد ـــــ ـــــــ ـــــا  حـــــ ـــــــ ـــــد ل احت ـــــ ـــــــ ـــــ  تقـــــ ـــــــ هـــــ

امل تلكـــــــــــــــا  او ح ا ـــــــــــــــة البيئـــــــــــــــة والتعل ـــــــــــــــ    قـــــــــــــــدار الخســـــــــــــــارة النات ـــــــــــــــة والحكـــــــــــــــ  ع ـــــــــــــــ  مســـــــــــــــتو   بـــــــــــــــو  

ا ل الــــــــــــــت ك  لتقليــــــــــــــل درجــــــــــــــة الخطــــــــــــــورة  وتنت ــــــــــــــي  و ــــــــــــــ  التونــــــــــــــيا  التــــــــــــــي مــــــــــــــ  طــــــــــــــ ننا الخطــــــــــــــورة ووســــــــــــــ

  السيطلة علينا 

 التطبيق:  . 3.8

ــــدنا اـــــــــــــــ   الخطـــــــــــــــة مو ـــــــــــــــوعة اجاونـــــــــــــــة كا ـــــــــــــــة حـــــــــــــــا   الطـــــــــــــــوارئ دارـــــــــــــــل موا ـــــــــــــــ   ـــ ـــ ــــة ســـــ ـــ ـــ ــــد جامعـــــ ـــ ـــ ــــي  ـــــ ـــ ـــ والتـــــ

ــــل ة  ـــــــ ــــلار   ـــــ ـــــــ ــــا   ـــــ ـــــــ ــــتي ع نـــــ ـــــــ ــــة  نـــــ ـــــــ ــــة  و ماد ـــــ ـــــــ ــــال  حالـــــ ـــــــ ــــلد نعـــــ ـــــــ ــــا    ـــــ ـــــــ ــــل ونـــــ ـــــــ ــــد  الع ـــــ ـــــــ ــــة و بـــــ ـــــــ الطــــــــــــــــارئ او  يئيـــــ

  وحت  اإلعال  ع  ا تنا  حالة الطوارئ و وا  الخطل

 

 : تصنيف الحاالت الطارئة حسب الفئة وكيفية اإلعالن عن الخطر -4
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 األولى:   الدرجة 4.1

و  ك   (  املب     و    و املع ل   )الوحدة  الحاد     و    العامل     بل  م    احتوائنا    ت    التي  الطار ة   الحا     ت  ل

الحالة    املو    طاغ     بل  م   معالجتنا و  ك )ااخو    ناولة  رط    الطار ة(   رال   م   علينا  السيطلة 

 - اقتية:   األ لا  و التعاو  م  لإلدارا  الدارليةالطوارئ  

 ام ندارة السالمة ـــا س •

 الجام  األم    س  •

 مكت  ااخا   وامل تر ا    •

ــــا  • ــ  )مكن  ا ت ــا  (  والعال ا  مكت  الخــــدمـ

ــ ــ ـــــــ ــــوم )ااخولـــــ ـــــــ ــاذ   ناولــــــــــــــــة الحالــــــــــــــــة الطار ــــــــــــــــة( و   قـــــ ــ ـــــــ ـــــة  اتخـــــ ـــ ـــ ــــلا ا  كا ـــــ ـــــــ ـــــة اإلجـــــ ـــ ـــ ــــوا  الكفيلـــــ ـــــــ الطــــــــــــــــارئ   حتـــــ

  الظلو  ا   ملل تفت ينا  د متطلبا    ة وتو  ر

ـــــــــ  ــــ ا نـــــ ـــ ـــ ــــوس اـــــ ـــ ـــ ـــــــــ  النـــــ ــــة الطـــــــــــــــارئ   مـــــ ـــ ـــ ــــ  حاجـــــ ـــ ـــ ـــــــــ يل ناـــــ ــــا لة ت ـــــ ـــ ـــ ــــ ار نـــــ ـــ ـــ ـــــــــ  اإل ـــــ ــــ  ولكـــــ ـــ ـــ ــــار    ـــــ ـــ ـــ ــــد ل نرطـــــ ـــ ـــ مـــــ

 والبيئةلصحة والسالمة ا   سام ل    ع  اإلدارة

 الدرجة الثانية:  4.2

ـــــ ل ـــ ـــــــــا   ت ـــــ ــر الطار ــــــــــــــة الحـــــ ـــ ـــ ـــــــــورة األ  ـــــ ـــــــــ  رطـــــ ــة مـــــ ــد  الدرجـــــــــــ ـــ ـــ ـــــــــي  فقـــــ ـــــــــ  والتـــــ ـــــــــ عاملســــــــــــــ و  األواـــــ ـــــــــ  املل ـــــ    ـــــ

ــام   ــ ـــ ـــ ــا  الجـــــ ــ ـــ ـــ ــــيطلة علينـــــ ـــ ـــ ــــــــــ  و الســـــ ــــ  تتطلـــــ ـــ ـــ ــــة توظيـــــ ـــ ـــ ــــوار كا ـــــ ـــ ـــ ــــــــــة د املـــــ ــــة الدارليـــــ ـــ ـــ ـــا    الجامعـــــ ـــــــ ــــــــــت  مناولتنـــــ و ـــــ

ـــــ   ـــ ـــــ   ل ـــــ ـــ ـــــعـــــ ـــ ـــــة الطـــــ ـــ ـــــ  م اونـــــ ـــ ـــــئ ار و  ل ـــــ ـــ ـــــ إدارة الصـــــــــــــحة والســـــــــــــالمة املهنيـــــــــــــة والبيئـــــــــــــة مت للـــــــــــــة  ـــــ ـــ ـــــام  نـــــ ـــ ا ســـــ
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ـــــة و  ـــــــ ـــالمة املهنيـــــ ــ ـــ ـــ ملناولــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــا   الطار ـــــــــــــــــة  اإل فــــــــــــــــا  والصـــــــــــــــــحة املهنيـــــــــــــــــة والجنــــــــــــــــة العليـــــــــــــــــا لطـــــــــــــــــوارئ الســـــ

ـــــــوم  ـــ ـــ ـــــــاذتقـــــ ـــ ـــ ـــــــة  اتخـــــ ـــ ـــ ـــــــلا ا  كا ـــــ ـــ ـــ ـــــــة اإلجـــــ ـــ ـــ ـــــــوا  الكفيلـــــ ـــ ـــ ـــــــة  حتـــــ ـــ ـــ ـــــــال  الطار ــــــــــــــــــة الحالـــــ ـــ ـــ ـــــــا  وإ ـــــ ـــ ـــ  الخارجيــــــــــــــــــة الجهـــــ

ـــــــة ذا  ـــ ـــ ــــــتعداد العال ـــــ ـــــــ ـــــــو  ر  ا ســـــ ـــ ـــ ـــــــا متطل    لتـــــ ـــ ـــ ــــــد بـــــ ـــــــ ــينا  ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــــل تفت ـــــ ـــــــ ـــــــ   ملـــــ ـــ ـــ ـــ   الظــــــــــــــــــلو  اـــــ ـــ ـــــــ ــــــ ا نـــــ ـــــــ  اـــــ

ـــــــــوس ـــــــــ  النـــــ ـــــــــدة  الطــــــــــــــارئ  قــــــــــــــوم مـــــ ـــــــــا وحـــــ ـــــــــام    اإل فـــــ ـــــــــ  الجـــــ ـــــــــ يل  املل ـــــ ـــــــــا لة  ت ـــــ ـــــــــ ار نـــــ ـــــــــا  اإل ـــــ ـــــــــ   نـــــ  ع ـــــ

ـــــا  ـــــــ ـــــد ل تعلي ـــــ ـــــــ ـــــ  مـــــ ـــــــ ــ   ندارة مـــــ ـــ ـــــــ ـــــو  عنـــــ ـــــــ ـــــ   نـــــ ـــــــ ــة او مـــــ ـــ ـــــــ ـــــالمة املهنيـــــ ـــــــ ـــــحة والســـــ ـــــــ ـــــكالصـــــ ـــــــ ـــــال  وذلـــــ ـــــــ ــة إل ـــــ ـــ ـــــــ  كا ـــــ

ـــــئول   ـــــــ ـــــام    املســـــ ـــــــ ـــــ  الجـــــ ـــــــ ـــــوظف    املل ـــــ ـــــــ واإلعـــــــــــــــــال  عـــــــــــــــــ  وجـــــــــــــــــود حالـــــــــــــــــة  ار ـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــ  اـــــــــــــــــ ا النـــــــــــــــــوس  واملـــــ

 
 
  و قا للتف يل املوض   حقا

 الثالثة: الدرجة   4.3

ـــــ  ـــــــ ـــــرة الكـــــــــــــــــوار  هـــــ ـــــــ ـــــي الكب ـــــ ـــــــ ـــــ  والتـــــ ـــــــ ـــــخ ر ج يـــــ ـــــــ ـــــا تســـــ ـــــــ ـــــ  احتوائنـــــ ـــــــ ـــــا   تطلـــــ ـــــــ ـــــة اإلمكا يـــــ ـــــــ ـــــة   الدارليـــــ ـــــــ  الجامعـــــ

ــــد والخارجيـــــــــــــــــــــة ـــ ـــ ـــــــ ــــد  و ـــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــــــــ ا   ـــــ ـــــــ ــــوس اـــــ ـــ ـــ ـــــــ ــــ  النـــــ ـــ ـــ ـــــــ ــــ مـــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــــــــلة ارئ و الطـــــ ـــــــ ــــة مباطـــــ ـــ ـــ ـــــــ  الحلا ــــــــــــــــــــــ  الك ــــــــــــــــــــــر  او  تي ـــــ

ـــــــــة ا  ف ــــــــــــــارا  ـــــــــوم  العنيفـــــ ـــــــــ ا  قـــــ ـــــــــوس اـــــ ـــــــــ  النـــــ ـــــــــ مـــــ ـــــــــاذ ارئ و الطـــــ ـــــــــة  اتخـــــ ـــــــــدا  ر كا ـــــ ـــــــــلا ا  التـــــ ـــــــــال  واإلجـــــ  وإ ـــــ

ــــا  ـــ ـــــــ ـــــ  الخارجيـــــــــــــــــــة ذا  العال ـــــــــــــــــــة الجهـــــ ـــ ـــــــ ـــــــ ــ ــ ــاعدة لـطـلـ ــ ـــ ـــــــ ــــوا  املســـــ ـــ ـــــــ ــــة  حتـــــ ـــ ـــــــ ــــت   الطار ـــــــــــــــــــة الحالـــــ ـــ ـــــــ ــــال  و ـــــ ـــ ـــــــ  ن ـــــ

ــــــــــا لة ــــــــــ ار    نـــــ ــــ يلها اإل ـــــ ـــ ـــ ــــــــــت  ت ـــــ ـــ   ـــــ ـــــــ ـــ نذا لـــــ ـــــــ ــــــــــة  الدرجـــــــــــــــة اللا يـــــــــــــــة نـــــ ــــــــــة معلنـــــ ــــــــــ ا  الطار ـــــــــــــــة الحالـــــ ـــ  اـــــ ـــــــ مـــــ

 .النوس و قا للتف يل املوض   حقا

 

 ت الطارئةالتبليغ واالتصال في الحاال  - 5

  د ا :  امل كورة  الطل    كل  و  نحد   ت  استع ا  
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 ال جا (   سل  )وحدة الحل    ع  اإل  ار  وحدة  ل   ع  1

 الطوارئ   اات  استع ا   ل   ع  2

 الالسلك  ) ناة الطوارئ(   جها   ل   ع  3

 ع   ل   ا ت ا  ال خص ي   4

ـــــ  ـــ ـــــ   ر   ـــــ ـــ ـــــ   التـــــ ـــ ـــــتع ا   ـــــ ـــ ـــــدة اســـــ ـــ ـــــل وحـــــ ـــ ـــــا   ســـــ ـــ ـــــد  ال جـــــ ـــ ـــــ  تـــــ ـــ ـــــ   قـــــ ـــ ـــــود ع ـــــ ـــ ـــــة وجـــــ ـــ  و   ار ـــــــــــــة حالـــــ

ـــــــدد ـــ ـــ ـــــــوس ت ـــــ ـــ ـــ ـــــــ    ـــــ ـــ ـــ ـــــــة اـــــ ـــ ـــ ـــــــ )  الحالـــــ ـــ ـــ ـــــــار, حل ـــــ ـــ ـــ ـــــــ     ا ف ـــــ ـــ ـــ ـــــــا ل  (, الـــــ ـــ ـــ ـــــــل الوســـــ ـــ ـــ ـــــــا   كـــــ ـــ ـــ ـــــــت  ا ت ـــــ ـــ ـــ ـــــــة  ـــــ ـــ ـــ عليـــــ

ـــــــام    حســــــــــــــــــ  األر ــــــــــــــــــام   كــــــــــــــــــل ـــ ـــ ـــــــ  جـــــ ـــ ـــ ــــــــ مل ـــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــــــدة علـ ـــ ـــ ـــــــحة حـــــ ـــ ـــ ـــــــامل ح  واملوضـــــ ـــ ـــ ـــــــا ( 01) ر ــــــــــــــــــ   ـــــ ـــ ـــ  الخـــــ

ـــــ    ر ــــــــــــــــــــام ـــ ـــــــ ـــــفلا   الهواتـــــ ـــ ـــــــ ـــــا  وال ـــــ ـــ ـــــــ ـــــ  واملعلومـــــ ـــ ـــــــ ــا الواجـــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــــد نعطائنـــــ ـــ ـــــــ ـــــ  عنـــــ ـــ ـــــــ ـــــ  التبليـــــ ـــ ـــــــ ــة عـــــ ـــ ـــ ـــــــ  الحالـــــ

   الطار ة

 - مالحظة: 

ــــــــــ  ــــا    ـــــ ـــ ـــ ــــــــــ   ا  تبـــــ ـــا   ـــــ ـــــــ ــــــــــال  ا ت ـــــ ــــــــــة  ـــــ ـــ  األا يـــــ ـــــــ ــــــــــل نـــــ ــــ   ملـــــ ـــ ـــ ــــــــــا   اـــــ ـــر الحـــــ ـــــــ ــــ     غ ـــــ ـــــــ ـــة و  ـــــ ـــــــ  الطبيعيـــــ

 .الو   ع   لل  ا ظة ومخت لة ود يقة واضحة املعلومة تكو  

 

اعالن 
حالة 

الطوارئ

االستعداد
لالخالء

زوال 
الحطر
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   : اإلنذار صافرة مراحل تشغيل 

   :اإلنذار لصافرة الدوري  االختبار 

 

ــــ  ــــ    ـــــ ــــ   تو يـــــ ـــــد ا رتبـــــــــارا  اـــــ ـــ ــــ  والت  ـ ــا ة مـــــ ــ ــــ ا  فـــــ ــــام اـــــ ــ  النظـــــ ــ ــ    ـــــــــ  ا  ـــــ ــ ــــة ع ـــــ ـــ كا ـــــ ــ ـــ  وظف  املـ

ــــاذ اإلملــــــــــــــــام التــــــــــــــــام  التو ــــــــــــــــي ا  امل ــــــــــــــــار نلينــــــــــــــــا نــــــــــــــــ  الجــــــــــــــــداو   عــــــــــــــــال  ـــــــ ــــة واتخـــــ ـــــــ ــــلا ا  كا ـــــ ـــــــ  الال مــــــــــــــــة اإلجـــــ

 

ــــل ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ ــ  امللاحـ

 

  وس اإلطارة واملدة ال منيـــــــــــــة 

 

ــــوليــة ــ ــ ــــل نعطـــا  مسئـ  اإل  ار  لة نا ت  ــيل  مــ

 

 نعال  الحالة الطار ة 

 

 د ا    ال  ملدةت  ل نا لة اإل  ار 

 مت لة )نو  مت ل(

 

م       و  الصحة والسالمة املهنية والبيئة   ندارة مد ل  م     مل

  نو  عن  

 ا ستعداد لإلرال 

 

 ت  ل نا لة اإل  ار       

 د ا    ال  ملدة متقط   و  

 )نو  متقط ( 

 

  مل م   مد ل ندارة الصحة والسالمة املهنية والبيئة  و   م   

  نو  عن  

  وا  الخطل 

 

د يقة  ملدةت  ل نا لة اإل  ار 

 واحدة 

 

  مل م   مد ل ندارة الصحة والسالمة املهنية والبيئة  و   م   

  نو  عن  

ــــد ا رتبار  ــ   ـــــــوس ا رتبار  موعـ

  سبوعيا 

 ظهلا(  اللا ية ع ل   الساعة  عند   سبوس  كل ) وم م 

 الخــــطل  وا  نطــــــارة

   ت  ل نا لة اإل  ار ملدة د يقة واحدة  

ــــــا  ــ ــ  طهل ـ

طهل عند الساعة اللا ية   كل م   ن  الخام  ع ل) 

 (ع ل ظهلا

 :اقت  الترتي   حس  امللاحل ج ي 

 الخطل   وا  ملحلة نطارة  •

 الطار ة  الحالة نعال   ملحلة نطارة  •

 لإلرال  ا ستعداد ملحلة نطارة  •

 الخطل   وا  ملحلة نطارة  •
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ــــــد ـــــــ ــــــل عنـــــ ـــــــ ــــــة كـــــ ـــــــ ــــــلا ا  ملحلـــــ ـــــــ ـــا إلجـــــ ـــ ـــــــ ــــــة الطــــــــــــــــــوارئ  و بقـــــ ـــــــ ـــــــوا عه  الدارليـــــ ـــ ـــ ــــــد ملـــــ ـــــــ ـــــــام والتقيـــــ ـــ ـــ ــــا  التـــــ ـــ ـــــــ   تعلي ـــــ

  الظلو  ا     نا  املسئول  

 

 :لجان الطوارئ ومقارها 6

 ي حالة الطارئ من الدرجة االولي: ف . 6.1

ـــــالمة  ر ـــــــــــــــــي   ســـــــــــــــــ تتكـــــــــــــــــو  مـــــــــــــــــ   ـــــــ ـــــحة والســـــ ـــــــ ــاملو   الصـــــ ــا  والســـــــــــــــــالمة  ـــــــــــــــ ــل و ـــــــــــــــــل  اإل فـــــــــــــــ ـــ ـــــــ ــة   قـــــ ـــ ـــــــ غل ـــــ

ــــا   ـــ ـــ ــــت ك    نظومـــــ ـــ ـــ ــــوالـــــ ـــ ـــ ــــا  واـــــ ـــ ـــ ــــامســـــــــــــــئو  عـــــــــــــــ  التنســـــــــــــــي   ـــــــــــــــ   ال اإل فـــــ ـــ ـــ   املعنيـــــــــــــــة و ـــــــــــــــل  اإل فـــــــــــــــا  جهـــــ

  ع   عدم تفا   الو   والت  يدالة وا  ال  ع  الح

 : في حالة الطارئ من الدرجة الثانية . 6.2

و ل  الطوارئ حس  التقسي  املعت د    مد ل ندارة الصحة والسالمة املهنية والبيئة  تتكو  لجنة الطوارئ م   

   ع ليا  الطوارئ ل

 : في حالة الطوارئ من الدرجة الثالثة. 6.3

و ل     و يل الجامعة  ومد ل ادارة الصحة والسالمة والبيئة واإلدارة  و الجامعة  م  ر ي   تتكو  لجنة الطوارئ  

ايئة السالمة    ومندو  ع    الجامعة لجنة الطوارئ    اا  ر ي    اإل ا ة  مسبقا  الطوارئ حس  التقسي  املعت د  

غل   ومندو    املنطقة   الو نية  ع   ومندو   األمنية  األجه ة  الطوارئ   ع   مقلاا      املنطقة ة  ل ة  و كو  

   الطوارئ ااخ   لقيادة ع ليا   الل يسةالع ليا  
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 واملسؤوليات: املهام  - 7

 م  الدرجة اللا ية واللاللة( ) الطارئ   ع   للسيطلة العليا  ال جنة و ع ا  ر ي   مهام

  الطارئ  مو    تطلدنا التي ا حتياجا  كا ة  م  ت  1

ـــــــــة األ  2 ـــــــــا   كا ـــــ ـــــــــاا ت ـــــ ـــــــــام والجهـــــ ـــــــــة امالع   ســـــ ـــــــــ نــــــــــــــ   طــــــــــــــا  الطــــــــــــــارئ لـــــ ـــــــــي  مـــــ ـــــــــا    والتنســـــ الجهـــــ

ــ ـــ ـــــــ ـــــــ لة  املعنيـــــ ـــ ـــ ـــــــا   ـــــــــــــــــل   جلـــــ ـــ ـــ ـــــــ  اإل فـــــ ـــ ـــ ــا   مـــــ ـــ ـــــــ ـــــــدة  مـــــ ـــ ـــ ـــــــد  عيـــــ ـــ ـــ ــة عنـــــ ـــ ـــــــ ـــــــدما نا الحاجـــــ ـــ ـــ ـــــــا  لخـــــ ـــ ـــ   وغ راـــــ

   ااحلو ا  ق تعو ض  ل والتنسي 

  .متا عة تنفي  مهام لجا  السيطلة  بل و  نا  وبعد و وس الطارئ   3

ــــ   4 ـــ ـــــــ ـــــــ ــــاعدا   لـــــ ـــ ـــــــ ـــــــ ــــ  الخارجيــــــــــــــــــــــــــة املســـــ ـــ ـــــــ ـــــــ ــــلكا  مـــــ ـــ ـــــــ ـــــــ ــــا  ال ـــــ ـــ ـــــــ ـــــــ  نــــــــــــــــــــــــــ   طــــــــــــــــــــــــــا  الطــــــــــــــــــــــــــارئ  وامل سســـــ

 املتاحة    اإلمكا يا 

ــــا   5 ـــ ـــــــ ــــي  ا ت ـــــ ـــ ـــــــ ــــ  والتنســـــ ـــ ـــــــ ــــفيا  ندارا  مـــــ ـــ ـــــــ ــــة املست ـــــ ـــ ـــــــ ــ  الوا عـــــ ــ ـــ ـــــــ ــــا  نـــــ ـــ ـــــــ ــة الطـــــــــــــــــــارئ   طـــــ ــ ـــ ـــــــ   إمكا يـــــ

  املت لر   ن وا 

ــــا   6 ـــــــ ــــ  ا ت ـــــ ـــــــ ـــي  مـــــ ــ ـــ ـــ ــــا  والتنســـــ ـــــــ ـــــة الجهـــــ ـــ ـــ ــــي األمنيـــــ ـــــــ ــــ  التـــــ ـــــــ ـــ   قـــــ ــ ـــ ـــ ـــــا نـــــ ـــ ـــ ـــــ  الطــــــــــــــــارئ   طا هـــــ ـــ ـــ ـــــ  عـــــ ـــ ـــ   ل ـــــ

   الطوارئ  ملواجهة العليا ال جنة  ع ا      املوجود ووناندم

ــــا   7 ـــــــ ــــال  ا ت ـــــ ـــــــ ــــة مســــــــــــــــئو   وإ ـــــ ـــــــ ــــي البلد ـــــ ـــــــ ــــ  التـــــ ـــــــ ــــ   قـــــ ـــــــ ــــا نـــــ ـــــــ ــــ  الطــــــــــــــــارئ   طا هـــــ ـــــــ ــــ  عـــــ ـــــــ ــــ  ل ـــــ ـــــــ  وونادمنـــــ

  الطوارئ  ملواجهة العليا ال جنة  ع ا      املوجود

  املد   للد اس العامة اإلدارة م  والتنسي  ا ت ا   8
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ـــر  9 ــ ـــ ـــ ـــــة ر ــــــــــــــــي  يعت ـــــ ـــــــ ـــــا ال جنـــــ ـــ ـــ ـــــة العليـــــ ـــــــ ـــــ   و الطــــــــــــــــوارئ  ملواجهـــــ ـــــــ ـــــ   مـــــ ـــ ـــ ـــــة  خولـــــ ـــــــ ــــدة الجهـــــ ـــــــ ـــــي الوحيـــــ ـــــــ  التـــــ

ـــــــ  ـــ ـــ ـــــــا   ـــــ ـــ ـــ ـــــــد  لهـــــ ـــ ـــ ـــــــل   الت ـــــ ـــ ـــ ـــــــا والت ـــــ ـــ ـــ ـــــــ   ي ـــــ ـــ ـــ ـــــــ ة  الطــــــــــــــــــارئ   تعلـــــ ـــ ـــ ـــــــة لألجهـــــ ـــ ـــ ـــــــئول   اإلعالميـــــ ـــ ـــ  واملســـــ

   الدولة

ــــة  10 ـــــــ ــــا ل جنـــــ ـــــــ ــــ  العليـــــ ـــــــ ــــدرل الحـــــ ـــــــ ــــدار  التـــــ ـــــــ ــــا  وإنـــــ ـــــــ ــــ  التعلي ـــــ ـــــــ ــــل نـــــ ـــــــ ــــا كـــــ ـــــــ ــــلا  مـــــ ـــــــ ــــبا تـــــ ـــــــ ــــوا  مناســـــ ـــــــ   حتـــــ

  علي  والسيطلة الطارئ 

 

 الطارئ: على  السيطرة لجانمهام  -8

ـــــــــ   1 ـــــــــاعدة  لـــــ ـــــــــد املســـــ ـــــــــا  وت د ـــــ ـــــــــة ا حتياجـــــ ـــــــــ  املطلو ـــــ ـــــــــواد مـــــ ـــــــــدا  مـــــ ـــــــــ  ومعـــــ ـــــــــة مـــــ ــــا ال جنـــــ ـــ ـــ  العليـــــ

  الطوارئ  اجاونة

ـــــــــل ي    ــــــــــــــو    2 ـــــــــة لـــــ ـــــــــيطلة لجنـــــ ـــــــــ  الســـــ ـــــــــتبعاد الطــــــــــــــارئ  ع ـــــ ـــــــــخ     اســـــ ـــــــــة  و  ـــــ ـــــــــدة  و جهـــــ ـــــــــ  معـــــ  مـــــ

ــ  ـــ ـــــــ ـــــــا  الطــــــــــــــــــارئ  مو ـــــ ـــ ـــ ـــــــ    نـــــ ـــ ـــ ـــــــا  تنفيـــــ ـــ ـــ ـــــيطلة ع ليـــــ ـــــــ ـــــــ  الســـــ ـــ ـــ ـــــــخ  ق    ــــــــــــــــــو   و  الطــــــــــــــــــارئ  ع ـــــ ـــ ـــ   ـــــ

  الطارئ  ع   السيطلة لجنة ر ي  م  اقذ   رد  عد ن  الع ل ون ا القيام  رل

ــــا    ــــــــــــــــــو      3 ـــ ـــــــ ــــــة    ندرـــــ ـــــــ ــــا   ل ـــــ ـــ ـــــــ ــــا دة ن فـــــ ـــ ـــــــ ــــــدا   و مســـــ ـــــــ ــــ  معـــــ ـــ ـــــــ ــــد ن  الطــــــــــــــــــارئ  ملو ـــــ ـــ ـــــــ ــــال   عـــــ ـــ ـــــــ  ن ـــــ

  الطارئ  ع   السيطلة لجنة ر ي  م  اقذ  و ر 

ــــد    4 ـــــــ ــ   يعتـــــ ــ ـــــــ ــــل    ـــــ ـــــــ ــــا   و ت ـــــ ـــــــ ــــة معلومـــــ ـــــــ ــــورا  متعلقـــــ ـــــــ ــاد   تطـــــ ــ ـــــــ ــــ  الحـــــ ـــــــ ــر مـــــ ــ ـــــــ ــة ر ــــــــــــــــي  غ ـــــ ــ ـــــــ  لجنـــــ

   املنطقة السيطلة
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ـــــل ي    ـــــــــــــــــو    5 ـــــــ ــة لـــــ ـــ ـــــــ ـــــيطلة لجنـــــ ـــــــ ــة الســـــ ـــ ـــــــ ـــــ   املنطقـــــ ـــــــ ـــــخ     تكليـــــ ـــــــ ـــــ   ـــــ ـــــــ ــلا  م ـــــ ـــ ـــــــ ــبا  ـــــ ـــ ـــــــ ــ  مناســـــ ـــ ـــــــ  نـــــ

  الطارئ     اونة املتعلقة املهام م  مه ة    وإدارة  يادة

ــــــة ت و ــــــــــــــــــد  6 ـــــــ ــــــا ال جنـــــ ـــــــ ـــــــيطلة العليـــــ ـــ ـــ ـــ  للســـــ ـــ ـــــــ ـــــــا  الطــــــــــــــــــارئ  ع ـــــ ـــ ـــ ــــــة  املعلومـــــ ـــــــ ـــــــورا  املتعلقـــــ ـــ ـــ ــــ   تطـــــ ـــ ـــــــ  املو ـــــ

    و    و  الطارئ    و  

ـــــــــة  7 ـــــــــيطلة ل جنـــــ ـــــــــ  الســـــ ــــ  الحـــــ ـــ ـــ ــاذ نـــــ ـــــــ ـــــــــلا     اتخـــــ ـــــــــ  نجـــــ ــــ    مـــــ ـــ ـــ ـــــــــل طـــــ ـــــــــ  الع ـــــ ـــــــــيطلة ع ـــــ ــــ  الســـــ ـــ ـــ     ع ـــــ

  ارئ 
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 الطارئ  على  لسيطرةل الرئيسية  رق لف ا

 

 

 

 

 

 

 

الصحة   إدارةمدير 

 والسالمة والبيئة 

 

 

 

 

 رئيسا  

 
 فريق السالمة واالطفاء 

قسم السالمة المهنية برئاسة  

 ومكافحة الحرائق  

فريق االمن  

 الجامعي

  رئيس قسمبرئاسة  

 الجامعيمن األ

فريق اإلسعاف  

 الطبية  الخدماتو

قسم    رئيسبرئاسة  

   الصحة المهنية  والبيئة 

 

 

 

 

 

 

 ماية البيئة حفريق 

دة  حمشرف وبرئاسة  

 البيئة  حماية 
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 اإلخالء: -9

ـــــــــ   املل ــ  الجــام    نرال    ت  ـــــني  حســـــ ـــ   تفــا    عنــد      الطوارئ   حــا    م  اللــاللــة   ــالفئــة  ااخــا ل  ت ـــــ

ـــــــ  علي   السيطلة  نمكا ية  وعدم  الخطل ـــ ـــ  ع لية  تنفي         م   غ ر  املل   الجام      البقا    نب  حالة  و ــ

  ااخت   نية والبيئة  الصحة والسالمة امله  ندارة  مد ل   بل  م   ا رال    مل  نندار  مسئولية  اإلرال   وتكو  

ــــ اس  عند  ا رال   ع لية تت   ا  ع   ــا لة  سـ ــ ــة  اإل  ار  نـ ــ   ع   ذ ل ا    ا  اللاللة   الفئة  الخانـ
 
  ت   ا  ســـــا قا

ـــــلا   الطوارئ   ا وا   نا   الطــارئ     و    املتواجــد   وال وار  واملقــاول   الطال  واملوظف    ـكـا ــة  توجيــ  ـــ    ــ طـــــ

 . املو   املوجودة الت     قا  نا   املو   السالمة   لاد

 

 : فريق الدعم اللوجستيمهام  - 10

  الال مة املالية  املبال  ع    الح و    مه ة تسهيل  راللها م    ك   التي  املناسبة  اقلية و    1

    الطوارئ  ملواجهة  العليا  ال جنة  ر ي  م    طل  و       ن   الطارئ   احتياجا  كا ة لت طية

  اإلدارة   بل م   غه  وإ ال  الطارئ    نا  تواجدا  املطلو   املالية إلدارة   التا ع    املوظف  وت د د 

  ااخت ة

   و    الطارئ   ع    السيطلة  ولجنة  العليا  ل جنة   والالسلكية  السلكية  ا ت ا    كا ة     ت م  2

  الطارئ 

  ن الغه     ت و   الطارئ     نا   تواجدا   واملطلو   وال يا ةكت  الخدما   مل  التا ع     املوظف   ت د د    3

 اإلدارة ااخت ة    بل  م 

   وااحلو ا  تو  ر وسا ل النقل  4
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   الطارئ    و   األ لاد ن امة  واحتياجا    متطلبا  كا ة  ت م    5

 ) الطارئ  ملو    اإل فا   ل    قل  ع ليا  ت م    6
 
   و  لا

 
 (  جوا

 الحالة الطار ة  ت م   كا ة ما  لو  مناسبا لدع     7

 

 : الخطر  وزوال الطوارئ  حالة انتهاء  عن  اإلعالن  -11

 :كاالتي بالخطة املبينة الفئات حسب ويكون 

ـــــالمة مد ل ندارة الصـــــــــــــحة و  بل  م   الطارئ  ا تنا  ع   اإلعال    ت  ـــ  ا تنا  ع   اإلعال    كو    و والبيئة  املهنية  الســـــ

ـــــمي النــا   الطوارئ  لجنــة  ر ي    بــل  م (  3   2)  للفئــة  الطــارئ  ـــ  للطوارئ   العليــا ال جنــة  ر ي    خولــ   الــ   اللســـــ

   د يقة واحدة ملدة الخطل  وا  نا لة  إ ال  اإلذ   إعطا  وذلك  الجامعة
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  ات:امللحق 12

 :امللحق االول 

ـــــــــل  ـــــــــا  و  لـــــ ـــــــــة  يـــــ ـــــــــ   ر ــــــــــــــام  كا ـــــ ـــــــــة الهواتـــــ ـــــــــة الهامـــــ ـــــــــة واملطلو ـــــ ـــــــــوس لحظـــــ ـــــــــا ة الطــــــــــــــارئ  و ـــــ   اإل ـــــ

ـــــــــة ـــــــ ـــــــــ   ر ـــــــــــــــــــــام لكا ـــــ ـــــــ ـــــــــة الهواتـــــ ـــــــ ـــــــــلة واألر ــــــــــــــــــــــية النقالـــــ ـــــــ ـــــــــة املباطـــــ ـــــــ ــــة    ســـــــــــــــــــــ وا  الخانـــــ ـــ ـــ ـــــــ الجامعـــــ

  الطارئ  و وس لحظة واملطلو   

 

    

 :مالحظات :الجهة املسؤولة :الهاتف ع قمو  :الطوارئ  رقم هاتف
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   امللحق الثاني:

    الجامعة اإل فا  ومواد   عدا   يا  و   ل             

 مالحظات:  الصالحية:  املعّدة موقع  رقم املعّدة  نوع املعّدة: 

     

     

 

 

 

 

 

 

 


