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مقدمه
تبذل حكومة اململكة العربية ال�سعودية الكثري من اجلهود خلدمة �ضيوف بيت اهلل احلرام وال�سهر على �سالمة �آرواحهم
وممتلكاتهم لت�أديةمنا�سك حجهم يف �أمن وام�آن وجعلت هذا الهدف من �أولوياتها حيث �أوكلت ذلك �إىل الوزارات ذات العالقات
كوزارة الداخلية وغريها من �أجهزة الدولة الأخرى ،وي�أتي تعاون تلك الأجهزة نتيجة جلهود كبرية يدعمها ما �سخرته الدولة
من �إمكانيات جبارة �سعي ًا لتحقيق الأمن وال�سالمة حلجاج بيت اهلل احلرام كما ان ما ت�سهم به مو�س�سات الطوافة من خالل
اال�شراف واملراقبة على خميمات احلجاج وتوفري و�سائل ال�سالمة املنا�سبة والرعاية واملتابعة يف كافة مراحل احلج وامل�شاركة
الفاعلة يف توعية احلجاج و�ضرورة تقيدهم بالتعليمات واالر�شادات التى تقدم اليهم للحفاظ على �أمنهم و�سالمتهم ومتابعة
املخالفات ال�صادرة عنهم ومعاجلتها وحثهم على التقيد مبا يحقق لهم ال�سالمة ملا لها من االثر الكبري يف امتام احلج بكل ي�سر
و�سهولة .

�أوالً :االفرتا�ش
يعترب االفرتا�ش يف مو�سم احلج من قبل احلجاج ظاهرة �سيئة �إذ �أن بع�ض احلجاج يقوم ب�إفرتا�ش الأر�صفة
وال�شوارع والأنفاق مما قد يلحق الأذى بهم وبغريهم من احلجاج من حوادث الده�س �سواء من ال�سيارات �أو
احلجاج وتعطيل حركة ال�سيارات �أو امل�شاة و�إليك �أخي الكرمي بع�ض الن�صائح التي يجب مراعاتها ل�سالمتك :
 الطرق جعلت لل�سري ولي�ست للنوم �أو اجللو�س . �إ�ستخدام الطريق لأغرا�ض اخرى قد ي�سبب امل�ضايقة لأخيك احلاج . �إتباع تعليمات ال�سالمة ي�سهل ت�أديتك ملنا�سك احلج . �إفرتا�ش الأر�صفة يف ال�شوارع قد يلحق االذى بك فهل �إبتعدت �أخي احلاج الكرمي عن ذلك ل�سالمتك . -عند االنتهاء من رمي اجلمرات تذكر �أخي احلاج الكرمي �أن هناك �أماكن خ�ص�صت لراحتك .
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ثانياً :االمطار وال�سيول(الفي�ضانات)
تعزى �أ�سباب الفي�ضانات ملايلي :
�أ ـ املطر.
ب ـ انفجار ال�سدود وت�صدعها وتهدم اخلزانات.
ج ـ تغيري جماري ال�سيول.
د ـ ارتفاع قيعان الأودية ب�سبب تراكم الطمي.

�أخي احلاج :
ل�سالمتك اتبع التعليمات والإر�شادات التالية عند حدوث ال�سيول :
 -1كن هادئ ًا وت�صرف بحكمة وروية حتى ال تعر�ض نف�سك للخطر .
 -2ال حتاول �إثارة الذعر بني احلجاج بن�شر معلومات غري �صحيحة .
 -3تعرف على خمارج الطوارئ باملخيم حتى تتم عملية الإخالء بكل ي�سر و�سهولة قبل حدوث الكارثة .
 -4احتفظ ببع�ض الأ�شياء ال�ضرورية والتي ت�ساعدك حلني و�صول امل�ساعدات ( ماء ـ طعام )
 -5تعرف على الأماكن التي ميكن �أن حت�صل منها على امل�ساعدات ال�ضرورية ( غذاء ,ك�ساء ,دواء)
 -6احتفظ بك�شاف يدوي للإنارة عند ال�ضرورة .
 -7عند �صدور الإنذار بوجود اخلطر فعليك باالبتعاد عن قنوات املياه والأودية حتى ال تكون
عر�ضة للخطر .
 -8ال حتاول العبور من الأماكن التي تتجمع بها املياه حتى ال تعر�ض نف�سك للغرق .

 -9حاول االلتجاء بعد اهلل �إىل الأماكن املرتفعة لالبتعاد عن اخلطر .
 -10ال تقرتب من اجل�سور �أو الكباري التي قد تكون عر�ضة لالنهيار بفعل ال�سيول .
 -11ابتعد عن �أعمدة الكهرباء التي وقعت حتى ال تعر�ض نف�سك للخطر .
 -12قم ب�إطفاء ( النار ـ التيار الكهربائي ) بقدر ا�ستطاعتك.
 -13اتبع تعليمات و�إر�شادات الدفاع املدين واجلهات الأخرى عند عملية الإخالء والإيواء .
 -14انتظر يف مكانك حتى ت�صدر �إليك التعليمات بالإخالء .
 -15ابتعد عن منطقة الكارثة حتى ال تعيق عمليات ( الإ�سعاف ـ الإنقاذ ـ الإطفاء ـ الإخالء ـ الإيواء ـ �إعادة الأو�ضاع ) .
 -16انتظر يف مواقع الإيواء حتى ت�صدر �إليك التعليمات بالعودة �إىل املواقع الأ�صلية .
� -17إذا طلب منك تقدمي امل�ساعدة فبادر على الفور دون تردد .
 -18ال حتاول البقاء يف منطقة الكارثة �أو العودة �إليها لال�ستطالع حتى ال تعر�ض نف�سك للخطر .
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تنبيهات
جتنب اخلروج من املخيم قبل و�أثناء نزول الأمطار .
جتنب املواقع التي ت�شكل خطورة عند وجود ال�صواعق.
االبتعاد عن الأماكن املنخف�ضة .
عدم ال�سري داخل الأنفاق يف �أماكن اخلطر .

ثالثاً� :أنفاق امل�شاة وال�سيارات
(�أ) �أنفاق امل�شاة
�أخي احلاج :
عند ال�سري داخل �أنفاق امل�شاة �إتبع التعليمات التالية :
 -1كن هادئ ًا وت�صرف بحكمة وروية عند وجود م�شكلة داخل الأنفاق اخلا�صة بامل�شاة.
 -2تعرف على خمارج الطوارئ بالأنفاق للعبور بكل ي�سر و�سهولة يف حالة وجود طارئ ال قدر اهلل.
 -3عند مالحظتك لوجود م�شكلة داخل �أنفاق امل�شاة فبادر على الفور ب�إخبار رجال الأمن بالقرب منك داخل �أو خارج النفق التخاذ
الإجراءات الالزمة ملعاجلة هذه امل�شكلة.
 -4االبتعاد عن مدخل الأنفاق عند وجود طارئ ال قدر اهلل حتى ال تعيق عمليات ( الإنقاذ ,الإطفاء ,الإ�سعاف ,الإخالء  ...الخ ) .
 -5اتبع �إر�شادات رجال الأمن عند الأنفاق يف حالة ما ي�ستوجب ذلك ال قدر اهلل .
 -6رمي املخلفات والنفايات داخل الأنفاق منظر غري ح�ضاري ي�سبب انت�شار الأمرا�ض والأوبئة وقد ي�ؤدي لوقوع �إ�صابات بني احلجاج
نتيجة لرتاكمها داخل الأنفاق .
 -7لب�سك لكمامات الورقية الطبية ي�ساهم يف حمايتك من الأمرا�ض .
 -8تعاون مع رجال الأمن وامتنع عن اجللو�س داخل الأنفاق وخارجها ف�إن افرتا�شك يف هذه املواقع يعر�ضك للخطر .
 -9اتبع �أنظمة احلركة يف الدخول واخلروج لت�صل �إىل وجهتك بكل �أمن و�سالم
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(ب) �أنفاق ال�سيارات
�أخي احلاج قائد املركبة :
عند �سريك داخل �أنفاق ال�سيارات عليك باتباع التعليمات التالية :
 -1كن هادئ ًا وت�صرف بحكمة داخل النفق حتى ال ت�سبب يف تعطيل حركة املركبات داخل
الأنفاق .
 -2كن هادئ ًا وت�صرف بحكمة عند وجود م�شكلة داخل �أنفاق ال�سيارات وبادر �إىل القيام
ب�إخالء املركبة يف حالة تعذر خروج املركبة من النفق .
 -3بادر �إىل �إخبار رجال الأمن باخلارج عند وجود �أي م�شكلة �أو مالحظة داخل النفق تفادي ًا
حلدوث الأخطار .
 -4اتبع �إر�شادات رجـال الأمن داخل وخارج الأنفـاق من حيث التوقف عند مدخل النفق حتى
تتمكن املركبات الأخرى من اخلروج من النفق وذلك تفادي ًا لزيادة ن�سبة الكربون وقلة
الأوك�سجني .
 -5عدم �إيقاف املركبة بالقرب من مداخل وخمارج الأنفاق لأن ذلك قد يعيق حركة املركبات
لفرتات زمنية طويلة ت�ؤدي �إىل زيادة ن�سبة الكربون وقلة الأوك�سجني .
 -6الإبالغ عن املركبات املتعطلة داخل الأنفاق .
-7عند وجود طارئ داخل �أنفاق ال�سيارات فعليك مبراعاة دخول مركبات ( الإ�سعاف ـ
الإطفـاء ـ الإنقـاذ ) للقيام مبهامها .
� -8إبالغ رجال الأمن عن عدم التزام امل�شاة بال�سري من الأماكن املخ�ص�صة لهم .
 -8يجب عليك ا�ستخدام الكمامة الطبية لوقاية نف�سك من الغازات ال�ضارة املنبعثة من
عوادم املركبات .
� -9أطفئ املركبة �أثناء التوقف داخل النفق حتى ال تزيد ن�سبة الغازات ال�ضارة املنبعثة من العادم .

رابعاً :الرياح والأعا�صري
�أخي احلاج :
يجب �إتباع التعليمات والإر�شادات التالية يف حالة حدوث الرياح والأعا�صري حلماية نف�سك وممتلكاتك:
 - 1كن هادئ ًا وت�صرف بحكمة وروية .
 -2تعرف على خمارج الطوارئ باملخيم الذي تقيم فيه قبل حدوث الكارثة ال قدر اهلل .
 - 3تعرف على الأمـاكن التي ميكن �أن حت�صل منها على امل�ستلزمات واحلاجات ال�ضرورية (غذاء ,ك�ساء ,دواء).
 - 4اتبع الإر�شادات والتوجيهات التي ت�صدر �إليك من الدفاع املدين .
 - 5انتظر يف خيمتك حتى ت�صدر �إليك التعليمات بعملية الإخالء .
 - 6الت�أكد قبل عملية الإخـالء من �أنك قمت بالأعمال التالية ( �إطفـاء النـار ـ �إقفـال التيار الكهربائي ـ �إقفال الغاز يف حالة وجوده
لديك مع العلم �أنه �صدر املنع با�ستخدامه داخل املخيمات )
 - 7ابتعد عن منطقة الكارثة لأن اال�ستطالع قد يعيق عمليات (الإ�سعاف ـ الإطفاء ـ الإنقاذ ـ الإخالء ـ الإيواء ـ �إعادة الأو�ضاع ) .
 - 8ابتعد عن الأماكن التالية ( اجل�سور ـ �أعمدة الكهرباء ) يف حـالة االنهيار للج�سور وت�ساقط الأعمدة بفعل الرياح والأعا�صري .
 - 9انتظر يف مواقع الإيواء حتى ت�صدر �إليك التعليمات بالعودة .
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تنبيهات
اال�ستماع للن�شرات اجلوية والتعليمات التي ت�صدر من اجلهات املخت�صة من خالل و�سائل
الإعالم حتى يتم الت�أكد من زوال اخلطر.
جتنب الوقوف بجوار اللوحات الإعالمية والأ�سوار احلديدية املتحركة والتي ت�شكل خطورة
عليك
ابتعد عن الأ�شياءاملحتمل تطايرها مع االلتزام بالهدوء .
ا�ستخدام الأقنعة الورقية على الفم والأنف حلماية اجلهاز التنف�سي لك وجلميع �أفراد الأ�سرة
من �آثار الأتربة والغبار .
�إذا كنت خارج املخيم فتوجه �إىل �أقرب موقع �آمن وا�ستمع لتعليمات رجال الأمن .

خام�ساً :ال�صدوع وال�شقوق والهبوط الأر�ضي
�أخي احلاج :
اتبع التعليمات والإر�شادات التالية عند مالحظتك لوجود �صدع �أو �شق �أو هبوط �أر�ضي :
 -1كن هادئ ًا وت�صرف بحكمة وروية وال ت�ست�سلم للخوف �أو تثري الذعر بني احلجاج.
 -2ابلغ �أقرب مركز للدفاع املدين يف حالة مالحظتك لبداية وجود ال�صدع �أو ال�شق �أو الهبوط الأر�ضي.
 -3عدم االقرتاب من مكان اخلطر بق�صد اال�ستطالع حتى ال تعر�ض حياتك للخطر.
� -4إذا طلب منك مغادرة و�إخالء املوقع فبادر على الفور بتنفيذ التعليمات ال�صادرة �إليك.
 -5ابتعد عن منطقة اخلطر حتى ال تعيق عمليات الدفاع املدين ملعاجلة امل�شكلة.
� -6إبالغ رجال الأمن يف حالة وجود �شبكة مياه تالفة.
 -7الإبـالغ يف حالة عدم ردم ال�صدوع وال�شقوق والهبوط الأر�ضي ب�شكل كامل حتى ال تعر�ض حياتك وحياة احلجاج للخطر .
-8تقدمي امل�ساعدة �إذا طلب منك ذلك .
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تنبيهات
و�ضع عالمة للتحذير من االقرتاب للموقع.
االت�صال فور ًا باجلهات املعنية التخاذ الالزم .
يجب تر�شيد ا�ستخدام املياه بامل�شاعر املقد�سة لأن زيادة الإ�سراف باملياه قد ي�ؤدي
�إىل حدوث مثل هذه الظواهر نتيجة لت�سرب املياه بكميات كبرية يف باطن الأر�ض.

�ساد�ساً  :ت�ساقط ال�صخور
�أخي احلاج :
يجب �إتباع التعليمات والإر�شادات التالية:
 -1كن هادئ ًا وت�صرف بحكمة وروية حتى ال تعر�ض نف�سك للخطر.
 -2ال تثري الذعر بني احلجاج بن�شر معلومات غري �صحيحة.
 -3ال حتاول ال�صعود �إىل اجلبال القريبة من املخيمات لأنك قد تت�سبب يف ت�ساقط ال�صخور على احلجاج و�إذاء نف�سك .
� -4إذا ا�ضطررت �إىل ال�صعود �إىل اجلبال فيجب احلـذر من التحرك على ال�صخور املتحركة حتى ال تعر�ض حياتـك وحياة احلجاج للخطر.
 -5ابتعد عن املناطق العالية وجماري املياه حتى ال تكون عر�ضة لل�صخور املتدحرجة �أثناء هطول الأمطار.
 -6ال جتل�س على الأر�صفة املجاورة للجبال التي توجد بها �صخور متحركة حتى ال تت�ساقط عليك ال�صخور.
 -7اتبع تعليمات و�إر�شادات الدفاع املدين واجلهات املخت�صة عند عملية الإخالء والإيواء .
 -8انتظر يف مكانك حتى ت�صدر �إليك التعليمات ب�إخالء املخيم .
 -9تعرف على �أماكن تقدمي امل�ساعدات ال�ضرورية ( الطبية ـ الغذائية ).
� -10إذا طلب منك تقدمي امل�ساعدة فبادر على الفور دون تردد.
 -11انتظر يف مواقع الإيواء حلني �صدور التعليمات بالعودة �إىل املواقع الأ�صلية.
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تنبيهات
االبتعاد عن مناطق اخلطر والتقيد بالتعليمات ال�صادرة دليل وعيك .

�سابعاً� :ضربات ال�شم�س
حتدث �ضربات ال�شم�س نتيجة لتعر�ض الإن�سان حلرارة ال�شم�س العالية مما ي�ؤدي �إىل فقدان كمية كبرية من �سوائل و�أمالح اجل�سم,
وبالتايل يف�شل اجل�سم يف املحافظة على درجة حرارة اجل�سم و يف�شل العرق يف التلطيف فتبد�أ بع�ض الأعرا�ض يف الظهور لدى امل�صاب
مثل ارتفاع �شديد يف درجة حرارة اجل�سم ،احمرار و �سخونة اجللد و جفافه( بدون عرق)� ,سرعة النب�ض� ,صداع �شديد ,دوخة ,الرغبة
يف القيء ،ثم فقدان الوعي.
وللوقاية والتخفيف من �أ�ضرار حرارة ال�شم�س ميكن اتخاذ االحتياطات التالية :
 -1تنبيه حجاج بيت اهلل احلرام �إىل خطورة التعر�ض حلرارة ال�شم�س فرتة طويلة .
 -2ا�ستخدام �أجهزة التربيد والتكييف يف م�ساكن احلجاج .
 -3جتنب التعر�ض املبا�شر لأ�شعة ال�شم�س لفرتات طويلة.
 -4الإكثار من تناول ال�سوائل.
� -5إذا �شعرت ب�سرعة �ضربات القلب و عدم القدرة علي التنف�س ب�سهولة ,توقف عن �أي عمل و اذهب �إيل مكان بارد و خذ ق�سط ًا من
الراحة.
 -6رتب مواعيد الأعمال التي ت�ؤديها خارج مقر �إقامتك بحيث تكون يف ال�صباح الباكر �أو بعد الع�صر.
 -7ا�ستخدام املظالت ال�شخ�صية والعامة لتعك�س �أ�شعة ال�شم�س وت�ساعد على التخفيف من �شدة وحرارة ال�شم�س.
العالمات والأعرا�ض:
 ال�صداع . ال�شعور بالدوران . -ارتفاع درجة حرارة اجل�سم .
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 غزارة العرق يف بداية الإ�صابة ،ثم ي�صبح اجللد حار ًا �أو جاف ًا . النب�ض ال�سريع والقوي . احمرار اجللد . تدين م�ستوى الوعي ،ويف معظم الأحيان فقدان الوعي.كيفية التعامل مع امل�صاب ب�ضربة ال�شم�س:
 و�ضع امل�صاب بو�ضعية اجللو�س �أو ن�صف اجللو�س �إذا كان واعي ًا و و�ضعه يف حالة عدم الوعي يفو�ضع الإقامة.
 طلب خدمة الإ�سعاف عاج ًال خا�ص ًة عند غياب الوعي. �إبعاد املري�ض عن احلرارة و و�ضعه يف مكان مظلل جيد التهوية و اعطائة جمال يف التهويةمع �إزالة املالب�س اخلارجية.
 تربيد اجل�سم بال�سوائل الباردة مع اعطائة قطرات من املاء ب�شكل متكرر و�سريع حتىيبتل ريقه و ي�ستطيع ال�شرب ثم جرعات ب�سيطة ح�سب قدرته.
 ر�ش اجل�سم باملاء مع مراعاة عدم فرك اجل�سم. املعاجلة و الإ�سعاف للق�صور القلبي �أو التنف�سي �إن وجد. -املحافظة على جمرى التنف�س مفتوح .

تنبيهات
االبتعاد عن احلرارة �إىل مكان مظلل وجيد التهوية.
تربيد اجل�سم بال�سوائل الباردة ن�سبي ًا وب�شكل متكرر .
طلب خدمة الإ�سعاف عاجال .

ثامناً  :الغازات ال�ضارة

�أخي احلاج :
حتى حتمي نف�سك من الغـازات التي ت�صدر من عوادم ال�سيارات ,مولدات الطاقة التي تعمل بالوقود ,املطابخ التي تعمل بالوقود,
احلرائق التي ينتج عنها �سحب دخانية كثيفة فعليك �إتباع الإر�شادات التالية :
 -1كن هادئ ًا وت�صرف بحكمة وروية .
 -2ال تثري الذعر بني احلجاج بن�شر معلومات غري �صحيحة .
 -3ابلغ �أقرب مركز للدفـاع املدين �أو اجلهة املخت�صة عند وجود عالمات تدل على وجود غاز �سام مثل (ت�ساقـط احلجاج ـ وجود
رائحة نفاثة ـ �سحابة من الدخان مل يتم التعرف على م�صدرها ) .اتبع تعليمات و�إر�شادات الدفاع املدين عند وجود
ما ي�ستوجب ذلك �أثناء عملية الإخالء والإيواء .
 -4ابتعد عن املواقع التي توجد بها هذه املولدات �أو �أنفاق ال�سيارات عند عدم احلاجة بارتيادها .
 -5ا�ستخدم كمامة طبية �أو قما�ش �أو منديل مبلل باملاء حلماية نف�سك من هذه الغازات عند تواجدك بهذه
املواقع .
 -6جتنب الوقوف خلف عادم ال�سيارات لأنه يعترب من امل�صادر امللوثة للهواء الذي ت�ستن�شقه .
 -7عند وجود حريق كبري �أدى �إىل �إحداث �سحابة كثيفة من الدخان فعليك بالتحرك بعك�س اجتاه الرياح .
 -8انتظر يف مكانك حتى ت�صدر �إليك التعليمات بالإخالء .
 -9انتظر يف مواقع الإيواء حلني �صدور التعليمات بالعودة �إىل املواقع الأ�صلية .
 -10ال حتاول االقرتاب من موقع الكارثة بق�صد اال�ستطالع حتى ال تعر�ض نف�سك للخطر .
� -11إذا طلب منك امل�ساعدة فبادر �إىل تقدميها دون تردد .
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تا�سعاً  :خطر ا�ستخدام الغاز يف الطبخ بامل�شاعر املقد�سة :
 �إن امتناعك و�أتباعك لتعليمات ا�ستخدام الغاز يف عمليات الطبخ بامل�شاعر املقد�سة واحرتامكالتعليمات التي متنع ا�ستخدام الغاز لأغر�ض الطبخ ماهو االدليال على وعيك .
 االلتزام بالطبخ يف الأماكن املخ�ص�صة لذلك ( املطبخ ) . ت�أكد من وجود مطفيات بالقرب من مواقع الطبخ داخل املخيمات . �إن التنقل باجلمر داخل املخيمات احد م�سببات احلريق لأ�سمح اهلل فاتركه يف املكان املخ�ص�ص له� -إر�شاد رجال الأمن وال�سالمة لأي خمالفات فردية من ا�ستخدام او نقل وتخزين الغاز .

تنبيهات
�إن التعليمات متنع ا�ستخدام الغاز بامل�شاعر املقد�سة الغرا�ض الطبخ
�أو اي اغرا�ض اخرى.
التنقل باجلمر بني املخيمات من م�سببات احلريق فتجنب ذلك ل�ستالمتك
و�سالمة االخرين

عا�شراً  :ار�شادات للحجاج اثناء تواجدهم داخل املخيمات :
 جتنب �إ�شعال م�صادر اللهب �إاليف املواقع املخ�ص�صة لها (املطبخ) تعرف على خمارج الطوارئ القريبة منك والطرق امل�ؤدية لها �ضرورة املحاف�ضة على ممرات الطوارئ �سالكه وخالية من �أي عوائق عند وقوع خطر لأقدر اهلل ت�صرف بهدوء و�ساعد كبار ال�سن والن�ساء والأطفال للخروج من املخيمات جتنب التحميل الزائد للكهرباء عند احلاجة مل�صدر الطاقة الكهربائية اخلدمات املتوفرة باملخيم اعدات لراحتك فا�ستخدمها بال�شكل ال�صحيح وحافظ على نظافتها اتبع كل الإر�شادات التي تبلغ لك داخل املخيم فهي ل�سالمتك كن حذر ًا عندما تدخن و�أرمي �أعقاب ال�سجائر يف املكان املخ�ص�ص بعد الت�أكد من �إطفائها (علم ًا بانالتدخني حمرم وم�ضر بال�صحة )
 -من اجل �سالمتك �أحر�ص على و�ضع املخالفات يف الأماكن اخلا�صة بها داخل املخيم .

حادي ع�شر� :إر�شادات للحجاج �أثناء تواجدهم خارج املخيم :
 تعرف على عنوان م�ؤ�س�سة الطوافة التابع لها وموقع املخيم املقيم فيه . جتنب ال�سري بني ال�سيارات داخل الإنفاق وا�سلك الطريق املخ�ص�ص لذلك . ا�ستخدام املظلة الواقية من ال�شم�س واملطر امر �ضروري ل�سالمتك . -كن حذر عند ركوب احلافالت والنزول منها وجتنب مزاحمة الآخرين
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ثاين ع�شر � :إر�شادات للحجاج �أثناء ت�أديتهم منا�سك احلج :
 جتنب الزحام اثناء الطواف وال�سعي ورمي اجلمرات ا�ستخدم الطرق املخ�ص�صة للم�شاة عند رغبتك يف امل�شي ت�صرف ب�سرعة حلماية نف�سك واحتفظ بالهدوء وال�سكينة التتاثر ببع�ض ال�سلوكيات الفردية والغري واعية وابتعد بنف�سك عنها -الترتدد يف ا�ستدعاء رجال الدفاع املدين على هاتف الطوارئ ()988

ثالث ع�شر� :إر�شادات للحجاج عن خماطر االزدحام :
 جتنب االماكن املزدحمة باحلجاج لأن ذلك قد يودي �إىل حدوث ماال حتمد عقباه الده�س نتيجة لزيادة عدد احلجاج يف وقت واحد . التعر�ض لأ�شعة ال�شم�س ل�ساعات طويلة يف ظل االزدحام ي�ؤدي �إىل اال�صابه ب�ضربات ال�شم�س . �إعاقة حركة املرور مما يزيد من ن�سبة الغازات املنبعثة من عوادم ال�سيارات والتي قد ت�ؤثر على�صحتك .
 �إعاقة حركة مركبات الإ�سعاف والتي قد حتمل بع�ض امل�صابني والذين يحتاجون �إىل نقلهم�إىل امل�ست�شفيات �أو املراكز ال�صحية .
 زيادة عدد الإ�صابات يف حالة وجود كارثة لأ�سمح اهلل التجمع يف مكان ما من امل�شاعراملقد�سة قد يودي اىل زيادة عدد الوفيات نتيجة لعملية االختناق لقلة الأوك�سجني .

رابع ع�شر � :إر�شادات عامة
ميكن للحجاج من خالل تعرفهم على الإر�شادات العامة واخلا�صة بالكوارث احلد والتقليل من �أثارها
�أخي احلاج �أحر�ص على �إتباع التعليمات التالية :
 -1كن هادئ ًا وال ت�ست�سلم للخوف �أو تثري الذعر بني احلجاج يف حالة وجود طارئ ال قدر اهلل .
 -2ا�ستمع �إىل املذياع �أو التلفاز �أو اجلهة امل�سئولة عن مكافحة الأخطار لأخـذ التعليمات عن كيفية التعامل مع احلدث .
ي�سر و�سهولة .
 -3تعرف على خمارج الطوارئ لتتم عملية الإخالء بكل ٍ
 -4تعرف على الأماكن التي ميكن �أن حت�صل منها على امل�ساعدات (غذاء ,ك�ساء ,دواء).
 -5اتبع الإر�شادات ال�صادرة �إليك من الدفاع املدين عند عملية الإخالء والإيواء .
 -6ابتعد عن منطقة اخلطر على الفور وال حتاول الذهاب لال�ستطالع على املخاطر املوجودة.
 -7ال حتاول العبث بالأج�سام الغريبة وبادر على الفور ب�إخبار اجلهات املخت�صة ( الدفاع املدين ) للقيام باتخاذ الأجراء املنا�سب .
 -8بادر على الفور بتقدمي امل�ساعدة والعون للمت�ضررين �إذا طلب منك ذلك .
 -9ابتعد عن منطقة اخلطر حتى ال تعيق عمليات( الإطفـاء ـ الإنقـاذ ـ الإ�سعاف ـ الإخـالء الإيواء ) .
 -10ال تطلق ال�شائعات �أو ت�صدر معلومات خاطئة عن اخلطر حتى ال تثري الذعر بني احلجاج .
 -11يف حالة حدوث طارئ ال قدر اهلل فعليك �أخذ �أمتعتك اخلفيفة واخلروج على وجه ال�سرعة من منطقة اخلطر عند البدء بعملية الإخالء .
 -12انتظر يف مكانك حتى ت�صدر �إليك التعليمات بالعودة �إىل املواقع الأ�صلية .
 -13يف حالة عـدم توفر القناع الواقي ف�أنـه ميكن اال�ستغناء عن ذلك با�ستخدام قطعة من القما�ش �أو منديل مبلل باملـاء .
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خام�س ع�شر  :الو�سائل امل�ستخدمة يف تنفيذ برامج التوعية :
 - 1املحا�ضرات
 - 2املطبوعات (مطويات  -بو�سرتات  -كتيبات )
 - 3لوحات البرن
 - 4الإذاعة الداخلية للمخيمات
 - 5و�سائل االعالم املختلفة
(االذاعة  -التلفزيون  -ال�صحافة )...
� - 6شا�شات عر�ض تلفزيونية
� - 7شا�شات عر�ض تغطية متحركة
 - 8ال�شبكة العنكبوتية (انرت نت )
 -9و�سائل االت�صال االخلوية عن طريق
(البلتوث) .

�ساد�س ع�شر  :دليل عمل من�سق التوعية :
مو�سم احلج يعترب �أكرب جتمع ب�شري اتو من بلدان كثرية جن�سياتهم ولغاتهم خمتلفة تقوم امل�ؤ�س�سات الطوافة بتقدمي
اخلدمات لهم ب�إ�شراف من وزارة احلج لتامني كافة املتطلبات التى تعينهم على �أداء ن�سكهم بكل ي�سر و�سهولة .
�إال �أن هناك بع�ض املهام الإ�ضافية املهمة املتمثلة يف توفري الأمن وال�سالمة والو�سائل امل�ساعدة لتحقيقه داخل املخيمات بالتعاون مع
الدفاع املدين خالل توعية احلجاج و�ضرورة تقيدهم ب�إر�شادات �أعدت لتوفري �سالمتهم من الأخطار و�أنت �أخي رجل ال�سالمة خري
من يقوم بذلك العمل فقد و�ضعت بني يديك �أمانة اعمل على رعايتها و�أدائها بكل جهد م�ستعين ًا باهلل يف ذلك وتابع كل مايحدث داخل
املخيم والحظ �أنك تتعامل مع �ضيوف بيت اهلل العتيق ثقافتهم ووعيهم بحاجة اىل وقفة �صادقة معهم واهلل يف عون العبد مادام العبد
يف عون �أخية .
و�أنت تقوم مبهامك من خالل عملك اليومي الحظ مايلي :
 -1تفعيل الإعمال التوعوية من املهام املكلف بها ف�أحر�ص على متابعة ذلك .
 -2احلر�ص الدائم على �سالمة التو�صيالت الكهربائية وعدم زيادة الأحمال على الأ�سالك والقواطع والأفيا�ش .
 -3متابعة عدم �إ�شعال م�صادر اللهب �إال يف املواقع املخ�ص�صة لها
 -4الت�أكد من تواجد مطفيات احلريق يف املواقع املنا�سبة والك�شف عن �صالحيتها للعمل يوميا
 -5مالحظة خمارج الطوارئ وخلو امل�سالك امل�ؤدية لها من العوائق .
 -6مالحظة خمارج الطوارئ مفتوحة على مدار ال�ساعة .
 -7العمل على م�ساعدة الأطفال وكبار ال�سن يف عمليات الإخالء عند وقوع خطر لأقدر اهلل .
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 -8تذكر دائما انك م�سئول �أمام اهلل عند قيامك ب�أعمال الأمن وال�سالمة و�إخال�صك دليل وعيك .
� -9ساعد احلجاج على تطبيق التعليمات والإر�شادات وذكرهم �أنها و�ضعت ل�سالمتهم وحثهم على ن�شر
ذلك بني ذويهم
 -10تعاون مع رجال الدفاع املدين يف تطبيق وحتقيق ال�سالمة ف�أنت متثلهم يف موقعك
 -11التتونا يف الإبالغ عن كل من يخل ب�أمن و�سالمة احلجاج للجهات الأمنية
 -12ت�صرف بهدوء و�سرعة حلماية نف�سك وغريك .
 -13النظافة حتقق الكثري من خالل �إر�شاد احلجاج لو�ضع املخلفات يف االماكن املخ�ص�ص لها .
 -14منع ا�ستخدام الغاز يف عملية الطبخ داخل املخيم يقيك وغريك من الأخطار الناجتة عنه .
� -15إر�شاد احلجاج �إىل مايحقق �أمنهم و�سالمتهم وم�ساعدتهم يف حتقيق ذلك من
�أهم امل�سئوليات امللقاه على عاتقك .

�سابع ع�شر  :متطلبات ال�سالمه ملباين �إ�سكان احلجاج :
 -1توفري �شبكة �إطفاء رطبة وجافة للمباين �أربعة �أدوار ف�أعلى .
 -2توفري اجهزة انذار املبكر للمباين املعدة ال�سكان احلجاج .
 -3توفري ك�شافات الطوارئ االحتياطية .
 -4توفري خمارج للمباين التى ارتفاعها �أربعة �أدوار ف�أكرث وفق ًا للموا�صفات املعتمدة .
 -5توفري خمارج طوارئ للمباين اربعة �أدوار فاقل والتى يزيد عدد احلجاج فيعا ( )300حاج .
 -6يف حالة عدم كفاية خمارج الطوارئ للمباين لعمليات االخالء فيتم العمل على تقليل عدد احلجاج يف املبنى مبا يتنا�سب مع عدد
املخارج املوجودة باملبنى .
 -7توفري لوحات ار�شادية ملخرج الطوارئ بلغات احلجاج.
 -8ايجاد �أنظمة االطفاء الذاتي يف مواقع خطر (مطابخ –�أقبية –بدرومات) .
 -9عمل عقود �صيانة دورية لأجهزة االنذار واالطفاء من قبل �شركات وم�ؤ�س�سات متخ�ص�صة من قبل الدفاع املدين .
 -10تقدير مدى �صالحية املباين ال�شعبية ال�سكان احلجاج من عدمه من قبل جلنة فنية وازالتة يف حالة اخلطورة .
 -11تدريب العمالة على �أعمال ال�سالمة والإطفاء .
� -12إيجاد �سجل ال�سالمة اخلا�ص لكل من�ش�أة لتدوين الفحو�صات ال�شهرية .
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� -13إيجاد �صيغة للتن�سيق بني وزارة التجارة وجلنة �إ�سكان احلجاج فيما يخ�ص �إخ�ضاع الفنادق وال�شقق
املفرو�شة مل�ساحة حاج حمددة يف موا�سم احلج والعمرة
 - 14عدم �إ�شغال الأ�سطح وتركها لعمليات الإخالء
 -15توفري و�سائل ال�سالمة يف امل�صعد (باب الأمان – مروحة التهوية – جر�س الإنذار )
� -16إن تكون عدادات الكهرباء خارج املبنى وان تكون حممية ولأت�شكل خطر
� -17إن تكون خراطيم املياه من النوعية اجليدة ويف�ضل ا�ستخدام نوع الربل يف الأدوار املتكررة .
 -18توفري ار�شادات ال�سالمة لتوعية احلجاج بلغة احلجاج بالتن�سيق مع الدفاع املدين .
 -19توفري اجهزة منع الت�سرب للغاز لكل موقد .
 -20عدم ا�ستخدام البدرومات يف عمليات التخزين �أوالطبخ او اال�سكان وفقا للوائح ال�سالمة
ال�صادرة من الدفاع املدين .
 -21الزام �أ�صحاب املباين املعدة لإ�سكان احلجاج وبالأخ�ص املباين التي يزيد عدد حجاجها
عن ( )500حاج �أوالتى يزيد ارتفاعها عن �أربعة �أدوار �أو �أكرث بتوفري رجل �أمن
و�سالمة خمت�ص ب�أعمال ال�سالمة والأمن ال�صناعي .
 -22بالن�سبة للمباين اجلديدة يطبق عليها الئحة املباين العالية وكذلك اجلزء الأول
من متطلبات الوقاية واحلماية من احلريق اجلزء الأول ال�صادر من جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية .
� -23إن يتم تعديل م�سمى الالئحه لت�صبح �إ�سكان احلجاج واملعتمرين والزوار .

ثامن ع�شر  :تقييم الربامج التوعية :
يعترب هذا الربامج من �أهم الربامج التي تعدها املديرية العامة للدفاع املدين بالتعاون مع وزارة احلج
ممثلة يف مركز الطوارئ والعمليات والذي يهدف اىل توعية احلجاج و�إر�شادهم اىل �أف�ضل الطرق
ل�سالمتهم و�سوف يتم تقييم هذه التجربة من خالل :
-1ا�ستبيان يوزع على املجموعات امليدانية .
-2التقرير اليومي لبث املادة التوعوية من خالل االذاعة الداخلية
-3حم�ضر م�شرتك جلولة ميدانية .
ويف نهاية املهمة �سوف يعقد اجتماع بني فريق العمل من الدفاع املدين ووزارة احلج ملراجعة
تقييم النتائج وتعديل الربامج .
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بالتعاون مع �شئون العمليات

التقرير اليومي لبث املادة التوعوية خالل االذاعة الداخلية
اليوم .............................../التاريخ 1432 / 12 /هـ املجموعة امليدانية رقم ........................................
والتابعة ملو�س�سة الطوافة حلجاج ..................................................................................................

�أوقات البث

الفرتة ال�صباحية

املو�ضوع

اللغة

الفرتة امل�سائية

املو�ضوع

اللغة

املالحظات........................................................................................................................... /
.........................................................................................................................................
مندوب الدفاع املدين
مندوب م�ؤ�س�سة الطوافة

اال�سم
اال�سم

التوقيع
التوقيع

حم�ضرم�شرتك جلولهميدانية
اليوم ........................./التاريخ 1432 / 12 /هـ امل�ؤ�س�سة .........................................................
املكتب  ....................................................امل�سئول ..........................................................
التقييم

االجنازات

مقبول

جيد جد ًا

جيد

ممتاز

�-1إذاعة داخلية
-2التزام امل�ؤ�س�سات بتوفري لوحات �إر�شادية
-3املحا�ضرات التوعوية داخل املخيم
 -4جهود من�سق التوعية وال�سالمة
-5
-6

املالحظات........................................................................................................................... /
.........................................................................................................................................
مندوب الدفاع املدين
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مندوب م�ؤ�س�سة الطوافة

مندوب وزارة احلج

-1

-1

-1

-2

-2

-2

مناذج من املطبوعات التوعوية يف احلج

مناذج من املطبوعات التوعوية يف احلج
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مناذج من املطبوعات التوعوية يف احلج
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