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      األمن مطلب والسالمة هدف تسعى املديرية العامة للدفاع املدني إىل حتقيقه 

ونشللره بللن املواطن واملقيمللن ، وخري دليل علللى ذلك احلمللالت التوعوية اليت 

تقوم بها اإلدارة العامة للتوعية الوقائية من خالل الربامج التلفزيونية واإلذاعية 

والصحفيللة والنشللرات واملطبوعات التثقيفية واإلرشللادية اليت تهللدف إىل توفري 

سللبل األمن والسالمة لكافة شرائح اجملتمع وجتنب املخاطر بكافة أشكاهلا 

وأنواعهللا، وذلللك بدعم من والة األمللر الذين حيرصون على رفع مسللتوى خدمات 

الدفاع املدني ، لتبلغ كل شللرب من هذا الوطن الغالي .

مقدمة

والكتيللب الللذي بن أيدكللم حيتوي على جمموعللة من إرشللادات وتعليمات 

السللالمة الواجب اتباعها لتاليف األخطار اليت حتيط باإلنسللان .
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األخطارالتي تهدد سالمة 
ذوي القدرات الفائقة 

يتعللرض ذوو القللدرات اخلاصللة  ألخطللار خمتلفللة نتيجللة قيامهللم بإجناز ومباشللرة 

حاجاتهللم بأنفسللهم، وهللذه األخطللار قللد تكللون يف الداخللل أحيانللا. لللذا جيللب أن 

يعللرف املعللوق تلللك األخطللار إمللا بالتدريللب أو باإلرشللاد أو بالتوجيلله مللن قبللله هللو 

شللخصيا أو ممللن يسللاعده يف مللكان وجللوده. وهللذا يدعونللا علللى حللث األسللرة 

واملؤسسللات احلكوميللة اخلرييللة واألهليللة وغريهللا ممللن يعللي خبدمة هللذه الفئة 

اللليت تتبنللى هللذا املوضللوع والعمللل علللى إظهللاره إىل الواقللع التعامللل معلله جبدية، 

فهللَو حتمللَا سللوف خيفللف مللن املشللكالت واملخاطللر اللليت تتعللرض هلللا هللذه الفئللة، 

فاإلهمللال سلليؤدي إىل فقللد أعداد كبرية مللن املعوقللن وإحلاق األضللرار بهم زيادة 

علللى مللا لديهللم من إعاقللات سللابقة، ولو نظرنللا إىل اإلحصللاءات الرقمية اللليت ترصد 

نسللبة العللوق يف العللامل لوجدناهللا تصللل إىل 10% مللن حجللم سللكان أي جمتمللع 

علللى أقللل تقديللر، ومعنللى ذلللك أن العللامل يضللم حوالللي 500 مليللون معللاق، أي أنه 

مللن بللن كل مليون مللن السللكان نتوقع أن يكللون لدينا حوالللي 100.000 معاق. 
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ومللن املؤكللد أن حوالللي 16% مللن أسللباب اإلصابللة بالعللوق ترجللع إىل احلللوادث 

واألخطللار اللليت يتعللرض هلللا بعللض األشللخاص الذيللن ال يلقللون لتعليمللات 

واشللراطات األمللن والسللالمة بللااًل أو اهتمامللا. ويعترب األمن والسللالمة هدفًا تسللعى 

املديريللة العامللة  للدفللاع املدنللي إىل حتقيقلله ونشللره  بللن املواطنللن واملقيمللن 

مللن خللالل برامللج  التوعيللة باملخاطللر اللليت قللد يتعللرض هلللا اجملتمللع يف احليللاة 

اليوميللة لرسلليخ مفهللوم توفللري متطلبللات السللالمه يف كافللة مناشللط احليللاة.

وهنا جند أن املسللؤولية مشللركة بن الدفاع املدني واجملتمللع يف خدمة فئة معينة 

وجندهللا حتتللاج إىل رعايللة إضافية وهللم ذوو االحتياجات اخلاصة من أفللراد اجملتمع 

، واللليت قللد ال تتوافللر هلا عوامللل األمن والسللالمة الذاتيللة بالصللورة اليت تتوفللر للناس 

العاديللن ، لللذا قللام الدفللاع املدنللي بإصدار الئحة )شللروط السللالمة وسللبل احلماية 

الواجب توفرها يف مراكز املعاقن( بقرار من مسو وزير الداخلية رئيس جملس الدفاع 

املدني رقم 2/212 و/2 د ف وتاريخ 27/1/1421 هجري مما قد حيتم التعاون يف تفعيلها 

لتطويللر احلمايللة الالزمة لتلللك الفئة لرعايللة أمنهم وسللالمتهم بالتعليللم والتدريب 

واإلشللراف املباشللر مللن  )األسللره ومعاهللد التدريللب ومراكللز الرعايللة والتأهيللل . . (
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ومن أمثلة خماطر الطريق:

حوادث 
السرعة

اليت تؤدي إىل 
االنقالب أو 

التصادم.

حوادث اإلهمال
مثل عدم تغيري 
اإلطارات، قطع 
اإلشارات، عدم 

تفقد الكوابح، 
مثل: عدم تفقد 
املاكينة وغريها.

حوادث املشاة
 مثل االستعجال يف 

عبور الطريق، 
عدم التقيد 

بإشارات املشاة 
وغريها.

حوادث الدراجات 
خمالفة األنظمة 

والتعليمات، 
السرعة، عدم لبس 

وسائل احلماية 
والسالمة وغريها.

حوادث الدهس.

األخطار التي تهدد أمن وسالمة
 ذوي القدرات الفائقة

  تعتللرب احلرائللق من أكثر احلوادث اليت   قد يتعرض هلا اإلنسللان يف حياته اليومية 
كحوادث احلريق باملنازل واملصانع واملستودعات والسيارات وغريها.

   مع التقدم السللريع يف هذه احلياة واعتماد اإلنسللان كثرياًً على السلليارة 
يف تنقالتلله داخللل املدينة وعند السللفر، ومع ازدياد عدد السلليارات بازدياد 
عدد السللكان، أصبحت حوادث السلليارات املختلفة سللببًا رئيسًا يف حوادث 

الطريق.

1- أخطار احلريق 

2- أخطار الطريق  
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    مللع تزايللد عللدد األجهللزة الكهربائيللة داخللل املنللزل وخارجلله واعتمللاد 
اإلنسللان عليها بشكل كبري لتيسري أمور حياته نتج عن ذلك العديد من 

مثل:  املخاطر 

3.أخطار الكهرباء 

حوادث الصعللق  الكهربائي 
مثل  ملس األجهزة الكهربائية 

واأليدي املبللة باملاء.

حللوادث التحميللل: مثللل 
حتميل األفيللاش بأكثر 

مللن جهللاز يف آن واحد.

 حللوادث احلريللق مثللل: عمللل 
التمديللدات الكهربائيللة أسللفل 
السجاد أو على الرفوف والشبابيك 
واألبللواب اخلشللبية وهللي كلهللا 

مللواد  قابلة لإلشللعال.

حوادث احلريقحوادث االنفجار 

قللد ال خيلللو منزل من وجودأسللطوانة أو متديدات للغاز  تسللتخدم يف الطبخ 
لكللن يف املقابل هناك أخطا ر هلذا الغاز منها: 

حوادث االختناق حوادث التسرب 

4.أخطار الغاز
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حوادث 
سقوط 

الكابينة

حوادث 
انقطاع التيار 
الكهربائي 

حوادث 
االحتجاز 

حوادث 
االختناق  

حوادث التوقف 
املفاجئ

    أصبحللت املصاعللد مللن وسللائل النقللل السللريع يف املبانللي 
السللكنية والتجاريللة الشللاهقة ومللن خماطرهللا: 

5.أخطار املصاعد 

حوادث 
الصواعق 

حوادث األدوات 
الساخنة 

حوادث الطبخ

حوادث 
انسكاب مياه 
حارة أو سائل 

األسيد

حوادث الصعق 
الكهربائي

    حتللدث دائمللا نتيجللة حادث حريق او انسللكاب ميللاه حارة أو 
التمللاس كهربائي أو صواعق ومللن تلك األخطار :

  

7.أخطار احلروق 

 كثللريا مللا تللؤدي األدوات واملعللدات املتناثللرة يف املنللزل أو العمل إىل 
تعثللر املعاقللن بها، خاصة فاقللدي البصر ومن تلللك املخاطر ما يلي: 

6.أخطار التعثر والسقوط

حوادث التعثر 
باألدوات 

واملعدات وألعاب 
االطفال 

حوادث 
السقوط 

من ارتفاع 
عال 

حوادث 
السقوط

 من السالمل 

حوادث 
االنزالق



11

حوادث 
التسمم مبواد 

التنظيف

حوادث 
التسمم 
بالغازات 

حوادث 
التسمم 

بالرصاص 

حيدث التسمم عن طريق األكل أو الشرب ومن تلك األخطار ما يلي: 

أخطار التسمم 

حوادث 
التسمم 
الغذائي

حيتللوي املنللزل ومللكان العمللل غالبللًا علللى أدوات حللادة، ففللي املنللزل 
هناك السللكاكن والشوك واملقصات والدبابيس وماسكات الشعر 

ويف املصنللع آالت القطللع وغريها وقد تشللكل أخطللارًا منها:

10.أخطار األدوات احلادة : 

حوادث القطع 
بالسكاكن 

واألمواس واملقصات

حوادث األلعاب 
احلاده واملدببة

حوادث انغالق 
األبواب 

حوادث البلع

حوادث االختناق 
عند الرضاعة 

حوادث االختناق 
عند النوم

حوادث االختناق 
داخل الصناديق 

احملكمة

حوادث االختناق 
داخل األكياس 

البالستيكية

حوادث االختناق 
مبرآب )كراج( 

السيارات

كثريًا ما يتعرض الطفل املعاق ملواقف خطرة يف غفلة من والديه تؤدي اىل االختناق 

ومن تلك األخطار ما يلي:  

أخطار االختناق 
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سبل الوقاية والحماية 
من األخطار

للوقايللة مللن احلرائللق البللد مللن 
تركيب أجهزة لكشف الدخان 
تصللدر صوتللًا وضللوءًا للتنبيلله 

عندحللدوث احلريللق

اسللتخدام العصللا للكفيللف 
يف حالة السري بالشارع لتاليف 

خطر األماكن املكشللوفة

إعللالم الكفيللف مبخطللط 
املكان الذي يسكن فيه وما 
بداخله من أثاث وأبواب طوارئ 

وخالفه 

جتنللب دخللول املطبخ واسللتخدام 
أدواته دون مساعدة

كيفيللة  علللى  التدريللب 
وطلللب  اهلاتللف  اسللتخدام 

النجللدة

تّلقللي التدريبللات املسللتمرة 
وكيفيللة  األخطللار  عللن 

مواجهتهللا

احلذر عند اسللتخدام االدوات 
احلادة 
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أسللاليب  علللى  التدريللب 
اهلروب عند مشاهدة اخلطر 

االنتبللاه واحلللذر عنللد عبللور 
الشللوارع

الطللوارئ  أرقللام  ختزيللن 
ليسللهل عليهللم طلبها عند 

احلاجللة 

التدريللب علللى كيفيللة 
اسللتخدام وسللائل النجللاة 

عللدم ترك شللديدي اإلعاقة 
وحدهم 

إبعللاد األدوات احلللادة عللن 
متنللاول األيدي .

عللدم السللماح هلللم بدخللول 
املطبللخ والعبللث يف مواقللد 

الغللاز وبقيللة حمتوياتلله 
عللدم السللماح هلللم باسللتخدام 
تشللكل  كهربائيللة  أجهللزة 

خطللورة عليهللم

إجيللاد وسلليلة تنبيه يسللتخدمها 
األبكللم بينلله وبللن ذويلله أو 
اجلهللات ذات العالقللة عند حدوث 

أي خطللر
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متطلبات السالمة 
للمعوقين من المجتمع 

اهتمللت الدولللة حفظهللا اهلل بسللالمة وأمللن ذوي القللدرات الفائقللة 
وتوفللري كافللة سللبل الراحللة هلم ومللن ذلك:

توفري مواقف خاصة لسيارات املعوقن
عنللد تصميللم مبانللي حكومية يلللزم األخذ يف عللن االعتبار إجياد 

مدخل خمصللص لعربات املعوقن .
عنللد مشللاهدة معللاق يريللد قطللع الطريللق يقللف السللائق حتللى مير 

. املعاق 
حللق املعوقن يف احلصول علللى رخصة قيادة من الفئة األوىل والثالثة 
شللريطة اجتيازهم الفحص العلمللي بعد جتهيز سللياراتهم بتجهيزات 
خاصللة مالئملله، وبعد حصوهلللم على تقاريللر طبيه معتمللدة تثبت 

قدرتهم علللى قيادة املركبات. 

 راجع نظام املرور الصادر عام 1391 هجري املادة )١٠( الفقرتن )أ،ب(.

 *

 *
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تخصيص األرصفة للفئات 
التالية 

الئحة شروط السالمة وسبل الحماية 
الواجب توفرها في مراكز المعوقين 

عربللات األوالد واملرضللى واملقعديللن املدفوعللة باأليللدي، وحيظللر 
وضع أي شلليء علللى األرصفة يعيللق سللري املنتفعن بها. 

حسللب الئحللة شللروط السللالمة وسللبل احلماية الواجللب توفرهللا يف مراكز 
املعوقللن الصللادرة عللن األمانللة العامللة للدفللاع املدنللي  1421 هـــ / 2000م اللليت 

اسللتندت للمللادة عشللرين مللن نظام الدفللاع املدني السللعودي اآلتللي نصها: 
ال جيللوز إنشللاء مراكللز املعوقللن أو الراخيللص بإنشللائها أو توسلليعها أو 
ترميمهللا أو حتديثهللا قبللل أن يتللم تقديللم دراسللة فنيللة معللدة من قبللل أحد 
املكاتللب أو اجلهات املختصة بأعمال السللالمة واإلنللذار ومكافحة احلرائق 
املعتمللدة مللن قبللل املديريللة العاملله للدفللاع املدنللي توضللح مللدى االلتللزام 

باملواصفللات والتعليمللات الللواردة بهللذه الالئحللة.

املشاة
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     كما ألزمت الالئحة يف مادتها العاشللرة تدريب العاملن والعامالت يف مركز املعاقن 
على أعمال السللالمة واإلطفاء واإلنقاذ واإلسللعاف يف مدارس ومعاهد التدريب السعودية 
املختصللة واملعتمللدة مللن املديرية العامللة للدفللاع املدني أو بأحللد معاهد أو مراكللز الدفاع 

املدنللي على أن تتحمل اجلهة طالبة التدريللب التكاليف املالية .
)وملزيللد مللن املعرفللة مبحتويات هذه الالئحة ميكللن احلصول عليها من فللروع وزارة املالية 

واالقتصاد الوطي ومؤسسللة النقد العربي السللعودي مبناطق اململكة(.

إن عمليللة اإلشللراف علللى رعايللة ذوي القللدرات الفائقللة رسللالة ذات دالللله سللامية خللالف 
كونها وظيفة مهنيه تعتمد على الدراسللة العلمية ، فالدور الذي يقوم به املشللرف جبانب 
العملية الربوية ميثل مهمة كبرية أال وهي زرع أساسلليات السللالمة بوصفها كسلللوك 
ينمو مع ذوي القدرات الفائقة جبانب تعليمه وتدريبه على العلوم املختلفة اليت جتعل منه 
مواطنا حيظى مبعرفة ما يدور حوله من أخطار قد تواجهه يف حياته اليومية من خالل برامج 

تهللدف اىل احملافظللة على سللالمة ورعاية ذوي القللدرات الفائقة. 

واجبات المشرفين القائمين على
 رعاية ذوي القدرات الفائقة 

1.شروط املوقع . وقد مشلت هذه الالئحة اآلتي: 
2.شروط مواد البناء والتجهيزات الداخلية .

3.مراعاة شروط ومتطلبات السالمة واحلماية التالية: 

قاعة الدراسة 
الفنية والورش 

واملختربات 
املمراتقاعة الطعام

 األرضية
شبكة

 االتصاالت

املطابخ
النوافذ واملطاعم  السكن 
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للوالديللن دور هللام يف تربية الطفللل من ذوي القللدرات الفائقة من حيث التنشللئة االجتماعية 
أو من حيث تعليمه وتدريبه ويف مقدورهما معاونته ومساعدته على عدم استشعار عجزه ، 
عندما تكون الرعاية األسللرية متكاملة وتكون مصدرًا حيويًا ملواصلة اجتيازه للصعاب 

اليت تواجهه .
ومللن حيللث األمن والسللالمة فإن األسللرة يقللع على عاتقهللا مسللؤولية محاية أبنائهللا من ذوي 
القدرات الفائقة من األخطار  اليت حتيط بهم، فدور األسرة هنا عظيم كونها اجلهة األوىل اليت 
ميكن من خالهلا ترسيخ مبادئ السالمة من اخلطر لدى تلك الفئة بتدريبهم وتعويدهم على 

اختللاذ تدابري خاصة تقيهم الوقوع بدائرة اخلطر منها: 
تدريب وتعليم أبنائهم من ذوي القدرات الفائقة على بعض األمور اهلامه مثل: 

استخدام 
املسابح.

استعمال األجهزة 
الكهربائية .

كيفية التعرف يف 
حال الفقدان أو الضياع 
يف األماكن املزدمحة 

أخطار املطبخ )القدور 
الساخنة ، الكربيت 

، األدوات احلادة( 

أخطار ابتالع املواد 
الصغرية أو وضعها 

باألنف أو بعيون اآلخرين 

أخطار السخانات 
)فتح الصنبور 

الساخن( 

أخطار األفياش 
وإدخال األشياء بها

أخطار ومشاكل 
الطريق

 

حوادث السقوط 
)ويضاف إليه السقوط 
من الكرسي املتحرك (

أخطار املواد 
الكيماوية 

السامة 

تدريللب وتعليللم أبنائهللم مللن ذوي القللدرات الفائقللة كيفية التصللرف عند 
حللدوث خطللر، وذلك بسللرعة إخالء املللكان أو طلب االسللتغاثة .

توفري كامل وسللائل األمن والسللالمة يف املنزل والسلليارة من أجهزة كشف 
الدخللان باإلضافللة إىل أخللذ احليطة واحلللذر ومتابعة كافة حتللركات هذه 

الفئة بشللكل مستمر .

الرعاية األسرية في توفير األمن 
والسالمة لذوي القدرات الفائقة 
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متطلبات السالمة في السكن الشخصي 
العائلي لذوي القدرات الفائقة 

جتنب السماح لألطفال 
ذوي اإلعاقات الشديدة 
باحلركة داخل املنزل 

دون رقابة 

جتنللب  تللرك الشللبابيك 
واألبواب مفتوحة وخاصة 
الشللارع علللى  املطلللة 

تعريفهللم باألخطللار اليت ميكن 
أن يتعرضللوا هلا باملنزل خصوصا 
مللا يتعلللق باحلرائللق وأخطللار 
الكهرباء واملنظفات والسللقوط 

واملسابح

تصميللم دورات ميللاه خاصللة 
حبيللث  املنللزل  يف  باملعوقللن 
تصبللح احلركللة سللهله منهللا 
وإليهللا علللى أن تللزود باألجهزة 
اخلاصللة املسللاعده اللليت تسللهل 

عمليللة اسللتخدامها بأمللان 

وضع حواجز على 
جانيب السالمل 

جتنب الزوايا احلاده 
باجلدران 

وضع دعامات جلميع 
األبواب لتكون دائما 

مغلقة 

أي  إحللداث  جتنللب 
جتديللدات داخللل املنللزل 
دون علللم أن كان بللن 
القانطللن من لديلله إعاقة 

بصريللة 
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االجراءات اإلدارية للجهات المعنية بخدمة ذوي 

اإلحتياجات الخاصة أثناء الرحالت والزيارات الخارجية 

جيب معرفة أمساء وعناوين 
شركات التأمن املتعاقدة مع 

سيارات النقل.

جيب أن يرافق الرحلة أو 
النشاط مرشد صحي أو 

ممرض.

جيب التزود حبقيبة 
إسعافات أولية ومعلومات 

عن األدوية اليت قد 
يستعملها بعض املعاقن.

جيب أن يكون لكل طفل 
سجل صحي ملعرفة ماذا كان 

ممنوعا من تناول بعض األطعمة 
أو ممارسة بعض أنواع الرياضة 

مثل السباحة أو الركض.

جيب السؤال عن أماكن 
املراكز الصحية يف املناطق 
املقرر زيارتها والتزود بأرقام 

اهلاتف وداوم العمل بها.

مرافقة سيارة صغرية 
للحاالت الطارئة.

أواًل : قواعد التصرف قبل الذهاب للرحلة او النشاط اخلارجي: 

         ثانيًا : قواعد التصرف السليم يف احلافالت 

 بعللد ذلللك يتللم قللراءة أمسللاء الفريق  االنتظار حتى وقوف احلافلة 
 . املسئول 

وقللوف الشللخص املسللئول عنللد بللاب 
الصعللود خللارج احلافلة

 جيب عدم فتللح النوافذ وعدم الوقوف 
أثناء سري احلافلة .

وقللوف مربللي آخللر داخللل احلافلللة عنللد بللاب 
د  لصعو ا

 عللدم تناول الطعللام ليللاًل يف احلافلة 
إال اذا كانللت األنوار مضاءة .

 يفضللل أن يغلق البللاب الثاني يف احلافلة 
ويكللون داخلهللا مربللي لتنظيللم عمليللة 

. اجللوس 

 انتظللار احلافلللة حتللى تتوقللف كليللا 
قبل نللزول أي فرد.

 عنللد انتهاء الصعود وقبل إغالق األبواب يتم 
مراجعة األمساء والتدقيق بوجود اصحابها .
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ثالثًا : اختيار املكان املناسب: 

    رابعًا : عند الوصول إىل املكان احملدد: 

حتديللد هللدف الرحلللة أو 
النزهة أو النشللاط لألطفال 
وشللرح األماكللن اخلطرية 
والتحذير من االقراب منها .

احللرم القوانللن والتعليمللات 
اليت وضعتهللا اجلهات املختصة. 

 جتنللب االقللراب مللن مناطق 
. معروفة  غري 

االنتبللاه إىل شللرب امليللاه غري 
. صاحلة 

قللد  بأشللياء  اللعللب   جتنللب 
تسللبب األذى مثللل السللكن 
وجتنللب  القاطعللة  االالت  أو 

الراشللق باحلصللى .

أو  األشللجار  تسلللق  عللدم   
القفللز مللن أماكللن مرتفعة .

جتنللب  السللماح ألي طفللل 
ممتلللئ  وفملله  باللعللب 

. بالطعللام 

اآلليللات  ركللوب  جتنللب   
السللريعة واليت ال تصلح ألعمار 

بعللض املعاقللن .

جتنللب االقراب من املسللتنقعات 
أو أماكللن وجللود اخلزانللات أو 

املولللدات الكهربائيللة .

أحذيللة  أن  مللن  التأكللد 
األطفللال ال تسللبب االنللزالق .

التأكللد مللن جتهيللزات كل 
طفل من قبعلله وثياب وطعام 

ذلك.  وغري 

 التأكد من محل حقيبة 
اإلسعافات األولية .

جيللب السللري يف صللف 
منظللم جمموعللات .

السللري إىل املللكان املقصللود 
جيللب أن يكون يف عكس 
اجتاه السللري حبيث يسللتطيع 
املسئول الذي يسري يف املقدمة 

ويري حركة السللري .
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المراجع: 

1.   اللحياني مساعد منشط 1425 هل التدابري

      االحرازيللة ألمللن وسللالمة ذوي احلاجاتاخلاصللة  ط/1 ،  

مؤسسللة سلللطان بن عبدالعزيز اخلريية.

2. الدفللاع املدنللي  1421 هللل شللروط وسللبل احلمايللة الواجللب 

توافرهللا يف مراحللل املعاقن.

3. مطبوعات ونشرات وزارة الشؤون االجتماعية.

4.  مطبوعات ونشرات املديرية العامة للدفاع املدني.

5.مطبوعات مركز الرياض التخصصي لتأهيل املعاقن.



22

ملزيد من اإلرشادات 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ميكن التواصل عرب موقع

املديرية العامة للدفاع املدني على شبكة االنرتنت

www.998.gov.sa
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