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 فهرس المحتويات

 الصفحة الموضـــوع              
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      د٠ ج         فهرس الجداول

  ح.ز٠و٠هـ فهرس األشكال  

 ي.ط فهرس الصور   

 ك شكر 

 ل اإلهداء  

 م ملخص الرسالة 

 ١ مدخل الدراسة: الفصل األول

 ١  مقدمة -١-١

 ٤ .  مشكلة الدراسة-٢-١

 ٥ .     أهمية الدراسة-٣-١

 ٦  أهداف الدراسة-٤-١

 ٦ .  ساؤالت الدراسة ت-٥-١

 ٦ .  المصطلحات والمفاهيم-٦-١

 ١٠ اإلطار النظري والدراسات السابقة: الفصل الثاني

 ١٠     سالمة المنشآت بمكة المكرمةالدفاع المدني و ١-٢

واالستشعار عن بعد ونظام تحديـد       نظم المعلومات الجغرافية     دور ٢-٢
 المدنيأعمال ومهام الدفاع  في المواقع العالمي 

٢٠ 

 ٤٢ الدراسات السابقة       -٣-٢

  )أ( 



 الصفحة الموضـــوع              
 ٥٠ منهج وإجراءات الدراسة: الفصل الثالث 

 ٥٠  مناهج الدراسة وأدواتها ١ – ٣

 ٥١  وصف منطقة الدراسة-٢-٣

 ٥٢   حدود الدراسة       -٣-٣

 ٥٣   جمع البيانات          -٤-٣

 ٦٣ توزيع حوادث حريق المنشآت: الفصل الرابع 

 ٦٤ تطور أعداد المنشآت حسب التراخيص الممنوحة ١ – ٤

 ٦٧ خريطة أقسام الدفاع المدني وخريطة استخدامات األرض ٢ -٤

 ٧٠ تطور حوادث الحريق بمكة المكرمة ٣- ٤

 ٧٣  فرز الحوادث وتوزيعها زمنيا على أشهر السنة٤ -٤

 ٧٩ التوزيع المكاني لحوادث حريق المنشآت ٥ – ٤

 ٩٦          آلية استخدام نظم المعلومات الجغرافية:خامسالفصل ال

المعلومات الجغرافيـة فـي متابعـة سـالمة         ونظم  العلية  اف ١-٥
        المنشآت

٩٦ 

 في إدارة حـوادث     نظم المعلومات الجغرافية   أهمية استخدام    ٢-٥
 المنشآت

١٠٩ 

 ١١٦ زيةالتوزيع المكاني لحوادث حريق المنشآت بحي العزي ٣-٥

 ١٢٣ تحليل البيانات والحوادث ٤-٥

 ١٣١ الخاتمة

 ١٣١  الخالصة   ١-٦

 ١٣٤  النتائج   ٢-٦

 ١٣٦   التوصيـــات     ٣-٦

 ١٣٧ قائمة المراجع     

 ١٤٤ المالحق   

 )ب ( 



 فهرس الجداول

 الصفحة الجــدول رقمال

يـة  اإلمكانيات البشرية الالزمة والفعلية حسب التشـكيل للمدير        ١

 هـ١٤١٧/١٤٢٤العامة للدفاع المدني لعامي 

٢٠ 

المنشآت المصرح لها من البلديات الفرعية بالعاصمة المقدسة من          ٢

 هـ١٤٢٤الى عام ١٤١٩عام 

٦٦ 

 ٧١ حوادث الحريق وحصة حوادث المنشآت لسنوات الدراسة  ٣

إحصائية حوادث حريق المنشآت وخسائرها البشـرية والماديـة          ٤

 رة الدفاع المدني خالل سنوات الدراسةعلى مستوى إدا

٧٢ 

توزيع حوادث الحريق زمنياً على مدار أشـهر السـنة ونسـبة             ٥

 / ١٤١١حوادث المنشـآت نهـا بالعاصـمة المقدسـة لعـامي         

 هـ١٤١٥

٧٤ 

توزيع حوادث الحريق زمنياً على مدار أشـهر السـنة ونسـبة             ٦

 / ١٤١٩حوادث المنشـآت نهـا بالعاصـمة المقدسـة لعـامي           

 هـ١٤٢٣

٧٦ 

إحصائية حوادث حريق المنشآت خالل األشهر األكثر ارتفاعـا          ٧

 في معدالت الحوادث

٧٨ 

 ٨١ نمو حوادث المنشآت خالل سنوات الدراسة  ٨

مسببات حوادث حريق المنشآت وخسائرها في قسم جرول خالل          ٩

 سنوات الدراسة

٨٢ 

 

 )جـ (  



 

 الصفحة الجــدول رقمال

شآت وخسائرها في قسم أجياد خـالل       مسببات حوادث حريق المن    ١٠

 سنوات الدراسة

٨٤ 

مسببات حوادث حريق المنشآت وخسائرها في قسـم المعابـدة           ١١

 خالل سنوات الدراسة

٨٦ 

مسببات حوادث حريق المنشآت وخسائرها في قسـم العزيزيـة           ١٢

 خالل سنوات الدراسة

٨٧ 

 مسببات حوادث حريق المنشآت وخسائرها في قسـم الصـناعية          ١٣

 خالل سنوات الدراسة

٨٨ 

مسببات حوادث حريق المنشآت وخسائرها في قسم المسفلة خالل          ١٤

 سنوات الدراسة

٩٠ 

الفرق في احداثيات مواقع بعض المنشآت المأخوذة من الصورة          ١٥

 الفضائية ومن جهاز تحديد المواقع العالمية

١٠٦ 

 )د ( 



 فهرس األشكال
 ةــالصفح الشـــكلرقمال

 ٦٦ ء المنشآت حسب البلديات الفرعيةتصاريح بنا ١

خريطة رقمية توضح الحدود اإلدارية ألقسام الدفاع المـدني لعـام            ٢

 هـ١٤٢٦

٦٨ 

 ٧٠ ١٤٢٤خريطة استخدامات األرض بمكة المكرمة لعام  ٣

 ٧١               الحريق وحصة خرائط المنشآت منهارسم بياني لحوادث  ٤

 ٧٢       وخسائر الحوادث خالل فترة الدراسةمسببات   لتطوررسم بياني ٥

 ٧٤ هـ١٤١١لتوزيع حوادث الحريق على االشهر لعام رسم بياني  ٦

 ٧٥ هـ١٤١٥لتوزيع حوادث الحريق على االشهر لعام رسم بياني  ٧

 ٧٧ هـ١٤١٩لتوزيع حوادث الحريق على االشهر لعام رسم بياني  ٨

 ٧٧ ١٤٢٣لتوزيع حوادث الحريق على االشهر لعام رسم بياني  ٩

 ٧٨ حرائق المنشآت في بعض األشهر ١٠

 ٨١   يعبر عن تطور الحوادث حسب األقسامرسم بياني  ١١

 ٨٣                يظهر الحوادث حسب مسبباتها بقسم جرولرسم بياني  ١٢

 ٨٤                تها بقسم اجياديظهر الحوادث حسب مسببارسم بياني  ١٣

 ٨٦               يظهر الحوادث حسب مسبباتها بقسم المعابدةرسم بياني  ١٤

 ٨٨               يظهر الحوادث حسب مسبباتها بقسم العزيزيةرسم بياني  ١٥

 ٨٩              يظهر الحوادث حسب مسبباتها بقسم الصناعيةرسم بياني  ١٦

 
 )هـ (  



 ٩٠    ١٤٢٣لعام  يظهر الحوادث حسب مسبباتها بقسم المسفلةرسم بياني  ١٧

واجهة قاعدة البيانات ومسببات حـوادث حريـق المنشـآت لعـام             ١٨

هـ موزعه مكانيا على أقسـام الـدفاع المـدني بالعاصـمة        ١٤١١

 المقدسة

٩١ 

ة المقدسـة   واجهة الخريطة الرقمية لحدود أقسام الدفاع المدني بالعاصـم         ١٩

موضح الجداول التكرارية لمسببات الحريق حسب توزيعها المكاني لعـام          

 هـ١٤١١

٩١ 

واجهة قاعدة البيانات ومسببات حوادث حريق المنشآت لعام ٢٠

هـ موزعه مكانيا على أقسام الدفاع المدني بالعاصمة ١٤١٥

 المقدسة

٩٢ 

بالعاصـمة المقدسـة    واجهة الخريطة الرقمية لحدود أقسام الدفاع المدني         ٢١

موضح الجداول التكرارية لمسببات الحريق حسب توزيعها المكاني لعـام          

 هـ١٤١٥

٩٢ 

واجهة قاعدة البيانات ومسببات حـوادث حريـق المنشـآت لعـام             ٢٢

هـ موزعه مكانيا على أقسـام الـدفاع المـدني بالعاصـمة        ١٤١٩

 المقدسة

٩٣ 

المدني بالعاصـمة المقدسـة     واجهة الخريطة الرقمية لحدود أقسام الدفاع        ٢٣

موضح الجداول التكرارية لمسببات الحريق حسب توزيعها المكاني لعـام          

 هـ١٤١٩

٩٣ 

 
 )و (  



هــ  ١٤٢٣واجهة قاعدة البيانات ومسببات حوادث حريق المنشـآت لعـام           ٢٤

 موزعه مكانيا على أقسام الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة

٩٤ 

ام الدفاع المدني بالعاصـمة المقدسـة موضـح         واجهة الخريطة الرقمية لحدود أقس     ٢٥

 هـ١٤٢٣الجداول التكرارية لمسببات الحريق حسب توزيعها المكاني لعام 

٩٤ 

الواجهة الخاصة النواع المجلدات المدخلة في برنـامج اآلرك فيـو            ٢٦

 وطريقة االستعالم

٩٦ 

واجهة تحدد قاعدة البيانات للمنشآت السكنية واإلدارية األعلى مـن           ٢٧

 اربع ادوار 

٩٧ 

واجهة جدول المعلومات العامة للمنشآت السكنية واإلدارية األعلـى          ٢٨

 من اربع ادوار

٩٨ 

واجهة جدول المعلومات العامة للمنشآت السكنية واإلدارية األعلـى          ٢٩

 من أربع ادوار

٩٩ 

 ١٠٠ عالم عن موقع المنشأة وقاعدة بياناتها واجهة االست ٣٠

االستعالم عن المالحظات المنشأة وتحديد موقعها الجغرافـي علـى           ٣١

 الصورة الفضائية

١٠١ 

 ١٠٣ االستعالم عن المنشآت التي انتهى تصريح الدفاع المدني لها ٣٢

الواجهة الرئيسية للمستخدم توضح طريقـة االسـتعالم عـن احـد             ٣٣

 لمدخلةالمجلدات ا

١٠٩ 
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 عن بيانات وسائل السالمة للمنشأة التي وقع بها حـادث           واجهة االستعالم  ٣٤

 من قاعدة البيانات مربوطو بموقعها الجغرافي على الصورة

١١١ 

 ١١٤ مواقع نظام اإلنذار على الخرائط المعمارية للمنشأة ٣٥

 ١١٥ مواقع نظام اإلطفاء على الخرائط المعمارية للمنشأة ٣٦

قاعدة بيانات حريق المنشآت بسبب التماسـات الكهربائيـة بقسـم            ٣٧

 هـ١٤١٩العزيزية لعام 

١١٨ 

قاعدة بيانات حريق المنشآت بسبب التماسـات الكهربائيـة بقسـم            ٣٨

 هـ١٤٢٣العزيزية لعام 

١٢٠ 

االستعالم عن بيانات إحصائيات مسببات حوادث حريـق المنشـآت         ٣٩

 هـ١٤٢٣لعاصمة المقدسة لعام ألحد أقسام الدفاع المدني با

١٢٣ 

امكانية البط بين المجلدات بيانات إحصائيات مسببات حوادث حريق          ٤٠

 المنشآت لجميع سنوات الدراسة والمساحات الجغرافية لألقسام

١٢٤ 

مواجهة استعالم عن حوادث حريق المنشـآت بسـبب التماسـات            ٤١

 الكهربائية

١٢٥ 

بب التماسات الكهربائية الواقعـة     ترتيب حوادث حريق المنشآت بس     ٤٢

 حسب أطول مـدة اسـتغرقتها الفـرق         ١٤١٩بقسم العزيزية لعام    

 .للوصول لموقع الحادث

١٢٦ 

 

 
  )ح( 



 فهرس الصور

 الصفحــة الصــــورة الرقم

 ٦١ .صورة لمنشأة سكنية كنموذج لقاعدة البيانات المرتبطة بالدراسة ١

 موضـح عليهـا     القمر الهندي  من   صورة فضائية لمدينة مكة المكرمة     ٢

 هـ١٤٢٦الحدود اإلدارية ألقسام الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة لعام 

٦٨ 

توزيع المنشآت مكانيا حسب الرموز المختـارة لهـا علـى الصـورة              ٣

  في منطقة الدراسة الخاصة بسالمة المنشآتالفضائية

١٠٢ 

 ١٠٤ شآتبعض استخدامات الصور الفضائية في متابعة سالمة المن ٤

 ١٠٨ الصورة الفضائيةخطوط الطول ودوائر العرض على  ٥

طريقة اإلستنعالم عن موقع المنشأة الجغرافـي علـى الصـورة            ٦

   الفضائية في البرنامج

١١٠ 

واجهة الصورة الفضائية الموضح عليها موقع الحـادث مـع إمكانيـة             ٧

 ثتكبيرها أو تصغيرها حسب االحتياج ودورها في إدارة الحاد

١١٢ 

 ١١٣                  واجهة إحدى أبنية المنشآت المعدة لسكنى الحجاج ٨

بسب التماسات الكهربائية بقسم    التوزيع المكاني لحوادث حريق المنشآت       ٩

 هـ١٤١٩لعام العزيزية 

١١٩ 

بسب التماسات الكهربائية بقسم    التوزيع المكاني لحوادث حريق المنشآت       ١٠

 هـ١٤٢٣لعام ية العزيز

١٢٠ 

 )ط( 



-١٤١٩توزيع حوادث المنشآت على الصورة الفضـائية لعـامي           ١١

 هـ١٤٢٣

١٢١ 

 ١٢٢          ومواقع الفرق)  هـ١٤٢٣ - ١٤١٩ (التوزيع الجغرافي للحوادث ١٢

واجهة الموقعين الجغرافيين لحادثين الذين استغرقا زمن وصـول          ١٣

 دقيقةالفرق اليهما أكثر من عشرين 

١٢٧ 

 ١٢٩ توزيع فرق ووحدات الدفاع المدني بقسم العزيزية  ١٤
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 شكر وتقدير
 

اللهم لك الحمد كما ينبغي لجالل وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد حتى             

 .ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا

 الرسالة  والصالة والسالم على من أرسله اهللا رحمة للعالمين ، أفضل من بلغ            

 .وأدى األمانة ونصح األمة وتركها على المحبة البيضاء ليلها كنهارها

أتقدم بعد شكر اهللا عز وجل بشكري الجزيل إلى جميع مـن سـاعدني فـي                 

 .مواصلة تحصيلي العلمي من مسئولي الدفاع المدني

عبد العزيز بـن    . كما أقدم عميق شكري وتقديري إلى معالي األستاذ الدكتور         

لغامدي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، وجميـع أعضـاء هيئـة             صقر ا 

 .التدريس فيها

بهجات محمد علي محمد ، على ما قدمه خالل مدة          . وأشكر أستاذي الدكتور   

اإلعداد لهذه الرسالة ومن ثم اإلشراف عليها وتوجيهاته ونصحه وإرشـاده ، كمـا              

سلمى ، وسعادة اللواء الدكتور سعد بن       أشكر سعادة األستاذ الدكتور ناصر بن محمد        

 .علي الشهراني ، على تفضلهما بمراجعة هذه الرسالة وتقويمها ومناقشتها

وكذلك أشكر كافة الجهات والدوائر الحكومية التي قامت بتزويدي بالمعلومات           

 .والبيانات اإلحصائية الالزمة لموضوعات الرسالة

و ساعد في خروج هذا العمل إلى       وأيضاً الشكر موصول إلى كل من ساهم أ        

حيز الوجود ، واهللا أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع بـه ،                 

وأسأله سبحانه أن يتجاوز بالصفح عما قد أكون وقعت به في هذه الرسالة من زالت               

 .وأخطاء وإن يجعل شفيعي في ذلك سالمة القصد وبذل الجهد

 رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء        وآخر دعوانا أن الحمد هللا     

 والمرسلين،،،

 )ك ( 



 داءــــاإله
 

إلى والدي ووالدتي أطال اهللا في عمرهما وأسبغ عليهما ثوب العافية ، اللذين              

ساعداني لمواصلة دراستي، وغمراني بدعائهما حتى يسر اهللا لي إتمام هـذه            

 .الرسالة

 سنوات هذه الدراسة وتحملت الكثير من إلى زوجتي التي وقفت تساندني طيلة      

 .الجهد والعناء

ضي وود وجود، الالتي لم يستمتعن بوجودي معهـن النشـغالي           : إلى بناتي  

 .بإعداد هذه الدراسة

إلى من يتوفر فيهم اإلخالص في العمل والفهم الواعي والخلق القـويم بمـا               

 ...يتالءم مع شخصية اليوم وطموح الغد
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 الرسالةملخص 
 

ــد  ــاالً  يع ــة وإن آم ــات الحكومي ــم المؤسس ــن أه ــدني م ــدفاع الم  ال

كبيــرة  تعلــق علــى كاهلــه مــن كــل قطاعــات المجتمــع التــواق لألمــن  

ــى  ــائم عل ــه     الق ــر ومتغيرات ــروف العص ــا ظ ــدة أملته ــؤوليات جدي مس

ــاء ذات      ــؤولية بن ــة مس ــؤولية األمني ــبح المس ــه لتص ــه وتداعيات وأحداث

ــاء فــي تقنيــات العمــل وحمايــة وجــود ، ممــا يتطلــب  بالضــرورة االرتق

 .األمني ووسائله 

إن هذه المسـؤوليات األمنيـة تمـس بشـكل مباشـر حيـاة النـاس وسـالمتهم                  

كمـا أن المواكبـة الواعيـة للتقـدم         .وهي آخذة فـي التعـاظم يومـاً بعـد يـوم           

العلمي األمني أصـبحت تتطلـب أكثـر مـن أي وقـت مضـى تحقيـق قفـزة                   

 وممـا الشـك فيـه أن تطـوير          .التخطـيط العلمـي   نوعية علمية قائمـة علـى       

وبناء نظـم جيـدة للمعلومـات األمنيـة وربطهـا مكانيـا لـه عالقـة مباشـرة                   

ــة مــن  . بنمــو وتطــوير العمــل ــد أصــبحت نظــم المعلومــات الجغرافي وق

ــوادر     ــة والك ــوارد المالي ــل الم ــأة مث ــة منش ــي أي ــية ف ــول األساس األص

ن دعــم كبيــر فــي إجــراء البشــرية والمبــاني والتجهيــزات، لمــا تقدمــه مــ

ــة     ــي كاف ــة ف ــتويات اإلداري ــاعدة المس ــة ومس ــات المختلف ــذ العملي وتنفي

 .األنشطة والقرارات التي تتطلبها أجهزة الدفاع المدني
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 مدخل الدراسة : الفصل األول
 :ةـالمقدم ١ – ١

 ريفيـة صـغيرة     تجمعات بشرية  غالبية المواطنين السعوديين يعيشون في       استمر   

وكانت مراكز االستقرار الحضـرية المهمـة       .حتى الخمسينيات من القرن العشرين    

ـ  ١٤٠٨ و   ١٣٨٤ وبـين سـنتي   .تتمثل في مكة والمدينة والرياض وجدة فقط               هـ

تقريباً مـن   % ٧٥إلى% ١٥ زادت نسبة السكان الحضر من        )م١٩٨٧ - ١٩٦٣ (

ثم وصل عدد   . في آخر تلك الفترة    )١( مليون ١٣سكان المملكة الذين قدر عددهم بنحو       

منهم % ٨٠ مليون نسمة ، يعيش أكثر من        ٢٢ هـ إلى أكثر من      ١٤٢٥السكان سنة   

وقـد   .)٢( نها بشكل كبيـر    الرئيسة م   المدن في المدن ، التي زاد عددها ، وتضخمت       

أتاحت عائدات الثروة النفطية التي تحققت للمملكة العربيـة السـعودية فـي عقـد               

توظيف هذه العائدات في خدمـة مشـروعاتها التنمويـة،في          وما بعدها   السبعينيات  

       مما أدى إلى زيادة عـدد المـدن مـن         المجاالت المختلفة،ومشروعات البنية األساسية،   

ـ ١٣٩٦في عام مدينة  ) ٥٩(   هــ   ١٤٠٨ مدينـة فـي عـام     ) ٨٥(  إلى ،)م١٩٧٥(  ه

وحققت تطوراً شامالً وسريعاً في النواحي العمرانية، فاتسعت رقعـة           .)٣( )م١٩٨٧(

المدن والقرى، وانتشرت المباني العاليـة، والمراكـز التجارية،والحـدائق العامـة            

لصناعية، والسـكنية،   والمدارس، والمستشفيات، والفنادق، وغير ذلك من المنشآت ا       

وتمشياً مع هذا التوسع العمراني كان ال بد من         . وأماكن الترفيه، والتجمعات البشرية   

ضرورة توفير وسائل السالمة لتلك المنشـآت،للمحافظة علـى األرواح واألمـالك            

الخاصة والعامة وهي من مهام الدفاع المدني الرئيسية،لذلك أصدر مجلـس الـدفاع             

                                           
)١ (Al- Angary, K and El- Bushra, El- S    . Urbanisation and Urban growth in Saudi 

Arabia. 
ـ ١٤٢٥ / ١١ / ١٢ ،١٤٠٠٨،العدد ١٤٢٥النتائج األولية للتعداد العام للسكان   .)٢(  عـن  جريـدة عكـاظ  ( هـ

 ).مصلحة اإلحصاءات العامة

الكثافة السكانية ونصـيب الفـرد مـن الحيـز          "،)هـ١٤١٤(إبراهيم،عبدالمنعم علي، ،أرباب محمد   إبراهيم، )٣(

 ،الندوة الجغرافيـة الخامسـة ألقسـام الجغرافيا،جامعـة الملـك            "مدن السعودية الحضري في منظومة ال   

 .٣٧،ص )هـ١٤١٤(الرياض،المملكة العربية السعودية،سعود،
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ر الداخلية عدداً من اللوائح المنظمة لوسـائل سـالمة المنشـآت            المدني برئاسة وزي  

بمختلف أنشطتها لحماية قاطنيها من األخطار، وضرورة تطبيق مـا تـنص عليـه              

اللوائح من إدخال أجهزة وتمديدات اإلطفاء واإلنـذار اليـدوي، أو التلقـائي فـي               

لطوارئ، وغير  تصميماتها، وأنظمة متكاملة للسالمة، ككشافات اإلضاءة، ومخارج ل       

وقـد وردت بتلـك     دم عند وقوع كارثة، أو حريق فيها،      ذلك من الوسائل، كي تستخ    

حيث تتدرج العقوبـات    .اللوائح مواد جزائية، تطبق في حالة عدم االلتزام بنصوصها        

وردع  من البسيطة، إلى األكبر، فتضمن بها الدولة احتـرام األنظمـة واألوامـر،            

فيما بعد لعملية المراقبة، والتطبيق التي تقوم بها الجهة         وسيبقى الدور الهام    المخالفين،

وبدون هذه المتابعة، ومالحظة المخالفين،     ). الدفاع المدني (المعنية بتنفيذ هذه اللوائح   

وتطبيق ما يجب بحقهم من إجراءات، فإنه ال يكون لهذه اللوائح قيمة،وهذا سـيؤدي              

 .إلى فشل الخدمة، وعدم تحقيق األهداف المطلوبة

 حصر كافة المنشآت،داخل مركز المدينـة،          تتطلب عملية متابعة سالمة المنشآت    

 : خطورتها،التي قسمت إلى عدة فئاتوما حولها، بمختلف أنشطتها، ودرجه

وتشمل المباني الحكومية الهامـة والمستشـفيات ودور العجـزة           :)أ  ( فئةالمنشآت  

 )ستة أدوار فـأكثر   (ية واإلدارية والفنادق والشقق المفروشة والسجون والعمائر السكن     

 .وبيوت الشباب،ويتم الكشف عليها عادة كل ستة أشهر

  - رياض األطفـال   - المعاهد -المدارس(وتشمل المباني التعليمية   :)ب( فئةالمنشآت  

 وصاالت المعارض والصاالت    ،واألسواق العامة والمراكز التجارية   )مراكز التدريب 

 االحتفـاالت  وأمـاكن  األلعاب وقصور األفراح     الرياضية والنوادي الرياضية ومدن   

 والمستوصفات والمراكز الصحية والمستودعات والعمـائر       ،العامة والمكتبات العامة  

السكنية واإلدارية أقل من ستة أدوار،ومحطات الوقود ومحالت بيع الغاز والـورش            

 .بأنواعها والمخابز اآللية،ويتم الكشف عليها عادة كل سنة

تشمل المحالت التجارية الصغيرة،ويتم الكشف عليها عادة حسب         :)ج  ( فئةالمنشآت  

 .أهمية المنشأة وخطورتها
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 :  أما المنشآت الصناعية فقد قسمت إلى الفئات التالية 

وهي المنشآت الصـناعية ذات األخطـار الخاصـة،ويتم          ):أ  ( منشآت صناعية فئة  

 .أشهر )٣(الكشف عليها كل 

عالي،ويتم الحريق  الي المنشآت الصناعية ذات خطر      وه):ب  (  منشآت صناعية فئة  

 .شهور )٤(الكشف عليها كل 

حريـق  الوهـي المنشـآت الصـناعية ذات خطـر           ):ج  ( منشآت صناعية فئـة     

 .شهور)٦(منخفض،ويتم الكشف عليها كل ال

حريـق  الوهـي المنشـآت الصـناعية ذات خطـر           :) د( منشآت صـناعية فئـة    

 .)١(واحدة في السنةمنخفض،ويتم الكشف عليها مرة ال

وينبغي معرفة خصائص المنشآت وموقعها، ومدى انسجام مواصفاتها مع اللوائح             

الصادرة بكل نشاط، بطريقة ممكنة، وتدوين بياناتها، ومالحظاتها، وعمـل جـدول            

فـات إن   زمني للمتابعة بصفة مستمرة لجميع المنشآت، لتالفـي األخطـاء والمخال          

 ،وجدت، ورفع مستوى سالمتها

تطلـب  فإن األمر ي     ولكي تشمل الخدمة تلك األعداد الهائلة والمتزايدة من المنشآت،          

وفير السالمة لألرواح   المتابعة إمكانات مادية وبشرية كبيرة،واستغالل الوقت بفعالية،لت      

 ولكن هدر الوقت بسبب طريقة العمل التقليدية،دون تحقيق نتائج مرضـية            والممتلكات،

 .ن ، يحتم البحث عن طرق أفضل في متابعة سالمة المنشآتفي كثير من األحيا

فاق مستقبل أفضل، هي التي تسعى لتطوير       الشك فيه إن األمم المتطلعة إلى آ        ومما  

ونتيجـة للتطـور    بتكار، واستخدام الوسـائل الحديثة،    خدمات مرافقها عن طريق اال    

 وبـرامج الحاسـب     المستمر الذي نشهده اليوم، في تقنية المعلومات، واالتصاالت،       

اآللي، انتشر نظام جديد عرف بنظم المعلومات الجغرافية في منتصـف الثمانينـات             

الميالدية من القرن العشرين، حيث يعد من أهم التقنيات الحديثة التي يجب توفرهـا              

 وتوفر هذه التقنية ربط الموقـع       عات الحكومية، خاصة األمنية منها،    في جميع القطا  
                                           

 .٢-١،ص) هـ١٤٢٣(ية العامة للدفاع المدني،المدير،اإلدارة العامة للسالمة ،، دليل خطة الكشف الوقائي  )١(
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لى الخريطة الرقمية بقاعدة بياناتها الوصفية المحتوية على كافة         الجغرافي للمنشأة ع  

معلومات السالمة فيها،وتخزينها، واسترجاعها بسرعة عند الحاجة، وتقديم أفضـل          

الخدمات األمنية بأقل التكاليف، مع فاعلية في األداء، ودقة العمـل،وإن خـدماتها ال         

 تحليلية قوية ذات كفـاءة عاليـة،      يمكن حصرها،وتنبع أهميتها من حقيقة كونها أداة        

 . القراراتايحتاج إليها المخططون ومتخذو

يتنـاول الفصـل األول مـدخل        وخاتمـة،    ،  تتكون هذه الرسالة من أربعة فصول     

لمصـطلحات والمفـاهيم     وأهدافها وتسـاؤالتها وا    ، وأهميتها ،مبيناً مشكلتها الدراسة،

 والدراسات السـابقة ،     ،ار النظري بينما يركز الفصل الثاني على اإلط     الواردة فيها، 

ويبين الفصل الثالث منهج وإجراءات الدراسة ، ويختص الفصل الرابع بإظهار آلية            

استخدام نظم المعلومات الجغرافية في الدراسة وكيفية االستفادة من هذه التقنية فـي             

إظهار توزيع المنشآت وحوادث الحريق التي تصـيبها ، وبنيـة قواعـد البيانـات               

تبطة بها من أجل المتابعة واالستعالم ، أما خاتمة الرسـالة فتبـين كـالً مـن                 المر

 .الخالصة والنتائج والتوصيات

 :  مشكلة الدراســة ٢ - ١

 :   يمكن تلخيص مشكلة الدراسة في البنود اآلتية 

يتزايد عدد السكان في مكة المكرمة بشكل مطرد ، فقد ازداد عدد سكانها من               -

 نسمة في عام    ١,٢٠٠,٠٠٠ هـ إلى نحو     ١٣٩٤عام   نسمة   ٣٧٠,٠٠٠نحو  

 .)١( هـ ١٤٢٥

توسعت مساحة المدينة ضمن مخططها العمراني وخارجـه خـالل العقـود             -

كيلـومتر   ٢١٤الثالث األخيرة عدة مرات أيضاً ، فقد كانت مساحتها نحـو            

                                           
لتخطيط،المملكــة العربيــة  ااالقتصــادحصــاءات العامــة،وزارة ،مصــلحة اإلالتعــداد العــام للسكان، )١(

    .١٧،ص)هـ١٣٩٤(السعودية،

 .٣ص , هـ ١٢/١١/١٤٢٥  األحد،  ١٤٠٠٨،العدد المنشورة في جريدة عكاظألولية لتعداد السكان، النتائج ا    
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 كيلـومتر مربـع سـنة       ١٤٢٠ هـ ، إلـى أكثـر مـن          ١٤٠٤مربع سنة   

 )١(هـ١٤٢٥

شآت في المدينة بشكل كبير ، بحيث أصبح عدد ما يمنح مـن             تزايد عدد المن   -

 .)٢( رخصة سنويا١٠٠٠٠ًنائها يصل إلى تراخيص لب

يتزايد عدد حوادث حريق المنشآت في مكة المكرمة طـرداً مـع الزيـادات               -

ني إلـى   السابقة ، حيث وصل عدد حرائق المنشآت التي باشرها الدفاع المد          

 .)٣(هـ١٤٢٣ حادث سنة ١٠٠٠نحو 

 ونوعاً ، ولكنه لـم      المنشآت كماً  طور عمل الدفاع المدني فيما يتعلق بسالمة      ت -

يواكب التطور السكاني والعمراني للمدينة ، كما أن األساليب المتبعـة فـي             

 .متابعة سالمة المنشآت ما زال يغلب عليها الطابع التقليدي 

 :أهمية الدراسة  ٣  -  ١

 :يمكن إبراز أهمية الدراسة في اآلتي

 رفع قدرة الدفاع المدني في متابعة سالمة        لها مدلول إيجابي في   ن هذه الدراسة    أ -١

 ، بعـد     والحد من الخسائر البشرية والمادية     ،حوادث  الخفض نسبة   ل المنشآت ، 

 .استخدام آليات العمل الموصوفة في هذه الدراسة

 .فةرفع الكفاءة وزيادة الفاعلية لألجهزة األمنية، مع خفض الجهد وقلة التكل -٢

تطوير ورفع مستوى متابعة سالمة المنشآت،عن طريق تحويل متابعتهـا مـن             -٣

 . األسلوب التقليدي الحالي إلى الطرق التقنية الحديثة

                                           
سـة فـي تحديـد      ،درا "مورفولوجية مكة المكرمة االجتماعيـة     "،)هـ١٤١١(الجابري،نزهة يقطان صالح،   )١(

االجتماعية بالعاصمة المقدسة،ماجستير،قسم الجغرافيا،كلية العلوم االجتماعية،جامعـة         المناطق االقتصادية   

 ٢٧ص)هـ١٤١١(م القرى،المملكة العربية السعودية،أ

بأمانة العاصمة المقدسـة ، وزارة الشـؤون البلديـة          مركز المعلومات     رخص المنشآت التجارية،   إحصائية )٢(

 .) هـ ١٤٢٤ ( ،)ستحصل عليها الباحث مباشرةا(قرويةوال

 ، إدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة ، المديريـة العامـة            التدريب، شعبة التخطيط و   إحصائية الحوادث    )٣(

 ).هـ١٤٢٣( وزارة الداخلية،–للدفاع المدني 
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 .تطبيق الحكومة اإللكترونيةنحو   للدولةلتوجه العاممع اهذه الدراسة تتوافق  -٤

سـتخدام  افي مجـال    المحلية   نظراً لقلة البحوث والدراسات      ا المعرفي ،  مهإسها -٥

 . في عمل الدفاع المدني نظم المعلومات الجغرافية

 

 : أهداف الدراسة ٤ - ١

 وتحليـل    رصد التوزيع المكاني لها    بعدتوضيح إمكانية الحد من حوادث المنشآت        -١

 .هذا التوزيع

 .بيان إمكانيات نظم المعلومات الجغرافية في متابعة سالمة المنشآت -٢

 :تساؤالت الدراسة  ٥  - ١ 

 :النطالق من السؤال الرئيس التالييمكن ا

 ونظام تحديـد المواقـع العـالمي        استخدام نظم المعلومات الجغرافية   كيف يمكن   

  في متابعة سالمة المنشآت؟واالستشعار عن بعد

 : ومن هذا السؤال يمكننا صياغة السؤالين التاليين

 ها؟التوزيع المكاني لبعد رصد وتحليل كيف يمكن الحد من حوادث المنشآت  -١

 ما هي إمكانيات هذه النظم في متابعة سالمة المنشآت؟ -٢

 :ا لمصطلحات والمفاهيــم  ٦ - ١

 :  GIS – Geographic Information Systemsنظم المعلومات الجغرافية

 األساسـيين،البرامج،   قي لتكنولوجيا الحاسب اآللي بشـقيه     هي نمط تطبي   :اصطالحاً

 بحصر، وتخزين،ومعالجة،بيانات متعددة    ومكونات الحاسب،والتي أصبحت تسمح لنا    
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على إمكانية الحصول على نتائج نهائية      مع   دون قيود  المصادر،كمية كانت أو نوعية   

 )١(ورسوم بيانية ومجسمات وصور وجداول أو تقارير علمية هيئة خرائط

لمعلومات الجغرافية  واحداً من برمجيات نظم ا٣,٢ Arc View GIS   ويعد برنامج 

 وهـو البرنـامج الـذي       ESRIرها معهد بحوث النظم البيئية األمريكـي        التي أصد 

 .نستخدمه في هذه الرسالة 

هي إحدى تقنيات الحاسب اآللي الحديثة التي تربط بين موقـع            :التعريف اإلجرائي 

 وبـين   ،حوادث حريق المنشآت أو موقع المنشأة الجغرافي على الخريطة الرقميـة          

دم مع تقنية االستشعار عن بعد ونظام تحديد المواقـع          قاعدة بياناتها الوصفية،وتستخ  

 .  العالمي لزيادة فاعليتها في متابعة سالمة المنشآت بأقل جهد وتكلفة

  :Remote Sensing( RS)االستشعار عن بعد 

  مجموعة من األدوات والمنهجيات المستخدمة فـي دراسـة سـطح األرض دون             

الصور والمرئيات الملتقطة من الطـائرات      التماس المباشر مع هذا السطح باستخدام       

 .أو األقمار الصناعية

  :Global Positioning System ( GPS): نظام تحديد المواقع العالمي 

نظام لتحديد إحداثيات موقع أي نقطة على سطح األرض اعتماداً على البيانات التي             

صة تعرف بنفس   ترسلها منظومة خاصة من األقمار الصناعية ، وتستقبلها أجهزة خا         

 .االسم 

 :المتابعة

د الليثي تابعنا األعمال فلم     كمه وأتقنه،وفي حديث أبي واق    تابع الرجل عمله أي أح    :لغة

نجد شيئاً أبلغ في طلب اآلخرة من الزهد في الدنيا أي أحكمناهـا وعرفناهـا،وتتبع               

  )٢(الشيء تطلبه متتبعاً له
                                           

ر عوامل التلوث في منطقة الخلـيج       تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية وكيفية حص     " ،عزيز،محمد الخزامي )١(

 . ٢١١ص )هـ١٤١٣(مجلة مركز الوثائق والدراسات اإلنسانية،جامعة قطر،،"العربي

ــدالقادر،    الراز )٢( ــن عب ــر ب ــي بك ــن أب ــد ب ــحاح،الجزء األوي،محم ــان  ،ل،مختار الص ــة لبن ،مكتب

 .٣١،ص)هـ١٤١٥(ناشرون،بيروت،لبنان،
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ى تحقيق األهداف المراد إدراكها في       هي متابعة عمليات التنفيذ لتبين مد      :اصطالحاً

وقتها المحدد، وتحديد مسئولية كل ذي سلطة، والكشف عن مواطن العيب، والخلل،            

 )١(حتى يمكن تفاديها، والوصول باإلدارة إلى أكبر كفاءة ممكنة

هي مجموعة المهام والجهود المكتبيـة      :الذي أخذت به الدراسة     : التعريف اإلجرائي 

ءات الميدانية الهادفة إلى توفير وسائل السالمة فـي المنشـآت           والتحركات واإلجرا 

 .وإتمام عملية التأكد من جاهزيتها،واتخاذ ما يلزم للسيطرة على حوادثها 

 : السالمــة

دار السالم ،ألنهـا دار السـالمة مـن         : السالم في األصل السالمة،ومنه قيل للجنة      :لغة

 تفنى وهي دار السالمة من المـوت والهـرم          اآلفات،والسالمة الدائمة التي ال تنقطع وال     

 .)٢(واألسقام

هي حالة ال تتحقق إال بعمل وقائي ضروري يقضي باتخاذ مجموعة من            : اصطالحاً

ل واألمراض المهنيـة    التدابير الفنية والوسائل لتجنب حوادث الطرق وحوادث العم       

 .)٣(وحوادث المنازل

الواردة في اللوائح الصادرة مـن       تطبيق جميع االشتراطات      هو :التعريف اإلجرائي 

 واألوامر والتعليمات المستجدة على المنشآت الواقعـة تحـت          ،مجلس الدفاع المدني  

اإلشراف الوقائي للدفاع المدني، بهدف منع وقوع المخاطر أو الحد منهـا لحمايـة              

 .األرواح والممتلكات

 :المنشآت

 أو آالت   ،ا من معـدات   هي العقارات واألرض أو المباني وما يلحق به       :  اصطالحا

إذا خصصت لتحقيق منفعة عامة للشعب وذلك بغض النظر عما إذا كانـت تـدخل               
                                           

،األســكندرية،جمهورية مصــر  ر المطبوعــات الجامعية،علم اإلدارة العامــة،دا الحلو،ماجــد راغــب )١(

 .٤٣ص)م١٩٨٥(العربية،

لعرب،الطبعـــة األولى،الجـــزء األول،الناشـــر دار إبـــن منظور،محمـــد بـــن مكـــرم، لســـان ا )٢(

 .٢٩١،ص)م١٩٨٨(صادر،بيروت،لبنان،

 .٩ص)هـ١٤٠٠(السالمة،،مؤسسة الرسالة،بيروت،لبنان،أورفلي،علي، )٣(
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ضمن أمالك الدولة أو في نطاق الملكية الخاصة لألفراد وسـواء قامـت بإدارتهـا               

  .)١(الحكومة أو شخص طبيعي أو اعتباري أو خليط من هذا وذاك 

ئر الحكومية ، والمبـاني السـكنية،       تشمل جميع الدوا  : التعريف اإلجرائي للمنشآت  

والتجارية بمختلف أنشطتها، والمصانع، والمرافق العامة، والخاصة، سواء في ذلك           

 .ما كان ملكاً للدولة، أو لألفراد، والخاضعة تحت اإلشراف الوقائي للدفاع المدني

 

                                           
داخلية،المملكة العربية  ،سلم،سيد،أمن وحراسة المنشآت الحيوية، األمن العام، وزارة ال       المشرف،محمد عبد اهللا  ) ١(

 .١١ص)هـ١٤١٨(السعودية،
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 الفصل الثاني
 طار النظري والدراسات السابقة  اإل

 

ه وتعالى هذه البالد بوجود الحرمين الشريفين، ففي واٍد غير لقد أكرم اهللا سبحان    

أساس البيت العتيق بمكة -عليهما السالم-ذي زرع رفع إبراهيم وابنه إسماعيل

المكرمة قبلة المسلمين وفيها أنزلت أخر الرساالت السماوية،وأدى ذلك إلى ابتدأ 

بن كالب الجد الرابع  ومن ثم تولى قصي ،النشاط العمراني لهذه المدينة المقدسة

 على مكة فأسس مبادئ االستقرار بالقرب من -صلى اهللا عليه وسلم -للرسول 

وبعد ظهور اإلسالم كانت خدمات حكام المسلمين من خلفاء راشدين ،الكعبة المشرفة

وملوك سعوديين ملموسة ،وعباسيين وسالطين عثمانيين وأئمة،وخلفاء أمويين

ي لتطوير ونمو هذا البلد األمين وجميعها بال شك وواضحة عبر  التاريخ اإلسالم

 .خدمات جليلة يشهد بها التاريخ في الماضي ويقرها الواقع اليوم

 

 سالمة المنشآت بمكة المكرمةالدفاع المدني و   ١-٢

 :مقـدمــة -١-١-٢

تتميز منطقة الحرم المكي الشريف بثبات المكان وديمومته وعرفت بحاراتها 

الضيقة والمتعرجة إضافة إلى المساكن واألسواق التي انتشرت حول وأزقتها العتيقة 

الحرم مركز الحياة الحضرية وتتجمع حوله كل النشاطات الرئيسية الدينية والمدنية 

وبعد دخول الملك عبد العزيز يرحمه اهللا مكة واالجتماعية والثقافية والتجارية،

وضوع استتباب األمن فيها هـ كان م١٣٤٣ربيع األول لعام /١٨المكرمة بتاريخ 

من أولويات اهتماماته لتوفير الطمأنينة للمواطنين ولحجاج بيت اهللا الحرام الذين 

تزايدت أعدادهم سنة بعد أخرى مع إرساء دعائم األمن في المملكة وتزايدت أعداد 

وتؤكد إحصائية إدارة الدفاع " المباني والمحالت التجارية بمكة المكرمة عبر الزمن، 

مدني بالعاصمة المقدسة بأنه في الوقت الحاضر يصل عدد المباني التي يقدر ال
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مبنى معدة للسكن بصفة ) ١٠٠٠(ارتفاعها بثمانية أدوار فأعلى بمكة إلى أكثر من 

 .)١(  "عامة ولسكن زوار بيت اهللا الحرام بصفة خاصة

لى  وسالمة المنشآت خاصة مطلباَ ضرورياَ ع،وقد أصبحت السالمة العامة  

واتخذت عدة ،المستوى العالمي والمحلي للوقاية والحماية من أخطار الحوادث

متعددة ومتنوعة وفرضت أنظمة لتحقيق ذلك تتطلب توفر وسائل سالمة ،إجراءات

 والمملكة العربية السعودية أحد تلك الدول التي أولت اهتماما حسب نشاط المنشأة،

 المسيرة من مكة المكرمة وعبر رحلة عدة وكانت االنطالقة األولى لهذه،بالغاَ لذلك

عقود في مجال سالمة المنشآت سوف نستعرض المراحل األولى التي مرت بها 

 .سالمة المنشآت بمكة المكرمة

 :هـ١٣٤٣ المرحلة األولى قبل عام ٢-١-٢

د اوهي المرحلة التي سبقت توحيد المملكة العربية السعودية حيث كانت أعـد           

وال يوجد في ذلك الوقت توسـع فـي اسـتخدام المـواد             ،يلةسكان مكة المكرمة قل   

ويندر استخدام األجهزة الكهربائية، وكانت المنـازل محـدودة المسـاحة           ،البترولية

واألدوار،وكان الناس عادة ما يستخدمون الحطب لعملية الطهي والفوانيس البترولية          

 حيـث يقومـون     لإلنارة وكانوا يتقون شر النار بموجب الخبرة في التعامل معهـا          

 لالشـتعال بعمليات الطهي في أماكن مخصصة من المنزل بعيداَ عن أي مواد قابلة             

 لالشـتعال وإذا كانت هناك رياح فإنهم يقومون بوضع بعض السواتر غيـر قابلـة              

والتأكـد  ، مواقع أخرى  إلىحول النار لمنع انتقال النار أو الشرر        ) صاجات حديدية (

راب بعد االنتهاء منها كما يتم االحتفاظ بالمواد البترولية         أو الت ،من إخماد النار بالماء   

المستخدمة لذلك في أماكن بعيدة عن متناول األطفال،وإذا وقع حادث حريق في أحد             

 القرب وبعض األواني المنزلية لديهم فـي نقـل          باستخدامالمنازل يقوم أهل المنزل     

                                           
،معايير السالمة من الحريق بالمباني السكنية العالية ومدي تطبيقها في مـدينتي مكـة              بداهللا فيصل  الثقفي، ع  (١)

ألمنية،المملكـة العربيـة    يمية نايف العربية للعلوم ا    المكرمة وجدة بمنطقة مكة المكرمة،رسالة ماجستير،أكاد     

 .٨ص)هـ١٤٢٢(السعودية،



 -١٢- 

 خزانات المنـزل إلخمـاد      أو، مياه الشرب والغسيل الموجودة في البراميل      واستخدام

الحريق وإذا تنبه الجيران وأهالي الحي للحريق فإنهم يتقدمون إلخماده وإنقاذ أهـل             

 .المنزل

 هـ١٣٦٧هـ إلى  ١٣٤٣المرحلة الثانية من عام  ٣ - ١ - ٢

ة                 "   وبعد ضم الملك عبد العزيز مكة المكرمة إلى سلطته تعامل مع الحجاز في البداي

تقلة عن   دة مس ه وح اطق الد وآأن اقي من ة  ب زة   ؛ول ز بوجود أجه ة ألن الحجاز تمي إداري

د    ي نج ائدة ف ت س ي آان ة واإلدارة الشخصية الت ة والمحلي اق القبلي اوزت نط  ،)١( "تج

ين        وأمر بتشكيل مجلس أه   " اء وممثل اء           لي يضم ممثلين عن العلم  عن آل حي من أحي

النظر في حفظ األمن .. وآان من بين اختصاصات المجلس األهلي    "،  )٢( "مكة المكرمة 

 .)٣( "ودعمًا لمهام وأعمال تلك المجالسلبلد وترتيب الشرطة الالزمة لذلك،داخل ا

 عبد العزيـز بطلـب مـاكينتين        أمر الملك ) م١٩٢٥(هـ    ١٣٤٤ عام   وفي

لإلطفاء من الطراز الحديث على حسابه الخاص عندما وصل إلى علمه عدم كفايـة              

ة العاصمة المقدسة بعد وقوع حادث حريـق فـي          اإلطفائية الموجودة في إدارة بلدي    

 .إحدى الدور الواقعة في الجهة الجنوبية من الحميدية بمكة المكرمة

ونظراً لقدسية مكة المكرمة كان شغله الشاغل أن يرسي قواعد األمن في بيت        

اهللا الحرام وما حوله حتى يؤمن للحجيج تأدية مناسكهم في سالم وطمأنينـة آمنـين               

لذلك فقـد صـدر       وأموالهم من األخطار بما في ذلك حوادث الحريق،        على أنفسهم 

األمر السامي بإنشاء أول فرقة إلطفاء الحريق تكون ضمن نظام البلدية في العاصمة             

والعاملين بها هم موظفون مدنيون وبموجبه      " فرقة مطافئ العاصمة  "المقدسة وسميت   

                                           
-٣٧٤:،ص) م١٩٩٣هــ، ١٤١٤(العتيبي ، إبراهيم عوض ، تنظيمات الدولة في عهد الملك عبد العزيز ،             )١(

٣٧٥ . 

 .٣: هـ ، ص٩/١/١٣٤٤في ) ٣١(هـ ، نصه في أم القرى ، ع٨/١/١٣٤٤أمر سلطاني بتاريخ  )٢(

 ٣: هـ ، ص١٦/١/١٣٤٤في ) ٣٢(قرى ، عأم ال )٣(
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هــ  ١/١/١٣٤٦ فـي ) ١٣٣ (تمت المصادقة على نظام دائرة البلدية الصادر برقم

 :)١("م ١/٧/١٩٢٧الموافق 

هـ ١٣٤٦وقد تضمنت ميزانية أمانة العاصمة المقدسة للفترة من غرة محرم           

إلى نهاية جمادي اآلخرة من نفس العام والصادر بموجب قرار مجلس الشورى رقم             

واعتماد وظيفـة   ،ربيع اآلخر الموافقة على شراء سيارة لإلطفاء      ) ٢٦(وتاريخ  ) ٣(

ئيس مأموري اإلطفاء وخمسة وظائف مأموري إطفاء وإيجـاد شـعبتين لمركـز             ر

 .)٢(اإلطفاء

هـ أحضرت الحكومة خمس ماكينـات إلطفـاء الحريـق،          ١٣٤٨وفي عام   

وماكينتـان فـي   ،وأخرى في القصر األميري   ،وضعت واحدة منها في القصر الملكي     

افظة على المباني الحكومية     للمح أجيادواألخيرة في بناية المالية العامة ب     ،دار الحكومة 

 .)٣(نظراً ألهميتها ولتخفيف الضغط على فرق اإلطفاء العاملة في أمانة العاصمة

ولكثرة استخدام المواد القابلة لالشتعال في ذلك الوقت في عمليـات الطهـي             

واإلنارة والتي كانت تخزن بكميات كبيرة في بعض المنازل والمحالت ولما تشـكله             

ـ ١٣٥٥على األرواح والممتلكات صدرت في عام       من خطورة بالغة     ) م١٩٣٦(هـ

توجيهات تتعلق بأمور السالمة والوقاية من األخطار ونصت المادة األولى منها على            

تكوين لجنة من الشرطة ومفتش من أمانة العاصمة وعمدة كل محلـة فـي محلتـه                

 إلـى خـارج     لتفتيش المحالت التي تقوم بتخزين تلك المواد وتكليف أصحابها بنقلها         

 .)٤(النطاق العمراني ويتولى المجلس البلدي وضع التعليمات ومواد جزائية للمخالفين

                                           
مركز الوثائق، الفصـل الحـادي      / هـ، معهد اإلدارة العامة   ١/١/١٣٤٦في  )١٣٣(نظام دائرة البلدية رقم     )  ١(

 ويالحظ عدم تسلسل المواد ألن الباحث حذف        ١٢،  ١١: ص) ٦١،  ٥٩ ، ٥٨ ، ٥٥( المواد   -عشر من النظام  
 .ةمنها المواد الغير متعلقة بموضوع الدراس

هـ  وجدول موازنة أمانة العاصمة للنصف األول        ٢٦/٤/١٣٤٦في  ) ٣٢(أنظر قرار مجلس الشورى رقم      ) ٢(
 .مركز  الوثائق/  محفوظات معهد اإلدارة العامة) هـ١٣٤٦(من عام 

 م٣١/١/١٩٣٠ -هـ ١/٩/١٣٤٨في ) ٢٦٩(أنظر أم القرى،  العدد ) ٣(
هـ ورفع القرار إلى سمو نائب جاللة الملك بالحجـاز   ١٥/٨/١٣٥٥في  ) ٢٢٩(قرار مجلس الشورى رقم     )  ٤(

 )مركز الوثائق/ هـ وتمت موافقة سموه شرحاً عليه، معهد اإلدارة العامة١٧/٨/١٣٥٥في ) ٢٣٩(برقم 



 -١٤- 

ـ ١٣٥٨كما صدر أول نظام للمواد القابلة لالشتعال في عـام            ) م١٩٤٠/هـ

مادة ويحظر النظام تخزين الكيروسين والبنزين داخل مكة،بحيث        ) ١٧(مكـون من   

 التجارية التي تبيعها ويخزن الباقي فـي        يسمح بوجود كميات بسيطة داخل المحالت     

ويشمل ذلك تخزين علف الدواب والفحم والحطب والخشـب         ،مستودعات خارج مكة  

إلـى  ) ١٦(وجريد النخل وكل مادة قابلة لالشتعال وأوكل النظام بموجـب المـادة             

 .)١(مديرية األمن العام وأمانة العاصمة المقدسة والبلديات لتنفيذ هذا النظام

لمستوى العلمي والعملي للعاملين في فرق اإلطفاء تم ابتعاث مجموعة مـنهم            ولرفع ا 

ومنح المتـدربين بعـد     ،إلى مصر للدراسات التخصصية في مجالي اإلطفاء واإلنقاذ       

 )٢(عودتهم رتبة مالزم ثاني

ونظرا لخطورة المستودعات المخصصة لتخزين المواد البترولية ولمحاولـة         

ات بتأمين وسائل مكافحة الحريق بداخلها بوضـع        الحد من خطورتها صدرت توجيه    

صفائح مملوءة بالرمل بعد طالئها باللون األحمر في كل مخزن من مخازن الغـاز              

 .)٣(والبنزين وتأمين الحراسة على هذه المستودعات

بتأسيس شعب لإلطفاء   ) ١٣١(هـ صدر األمر السامي رقم      ١٣٦٧وفي عام   

ا مكة المكرمة وأصبح العاملون بهذه الشعب من        تابعة للبلديات في المدن الكبرى منه     

ويتضمن هـذا األمـر     ،العسكريين ويرأس هذه الشعبة ضابط ويعمل معه ستة جنود        

فـي  ) ٦٤٥(السامي الموافقـة علـى مـذكرة أمانـة العاصـمة المقدسـة رقـم                

 والمتضمنة تعيين أحد الضباط الذين تلقوا تدريباَ خارجيـاَ فـي            ،هـ٢٤/٣/١٣٦٧

 .لمكرمةإطفائية مكة ا

 ،هـ مكاتبات من قائم مقام جـدة      ١٣٦٧وقد رفع إلى المقام السامي في عام        

وأمين العاصمة المقدسة يقترحان فيها ربط شعب وإدارة اإلطفاء في كل مـن مكـة               

                                           
 .٧، ص٢٦/١/١٩٤٠هـ ١٦/١٢/١٣٥٨في ) ٧٨٨(أنظر أم القرى العدد )  ١(
 .م١٦/١/١٩٤٨ -هـ ٥/٣/١٣٦٧في ) ١١٩٣(أم القرى، العدد )  ٢(
هـ، ورقم  ١٧/١٠/١٣٦٦في  ) ٢٥٢(هـ، ورقم   ١٥/٨/١٣٥٣في  ) ١٢٥(قرارات مجلس الشـورى رقم     )  ٣(

 .مركز الوثائق/هـ، معهد اإلدارة العامة٢٧/١٢/١٣٦٧في )  ٢٨٠(



 -١٥- 

المكرمة وجدة والطائف بمديرية األمن العام لوجود العدد الكافي من الجنود وكـون             

 لمكاتبات من المقام السامي إلى مجلس الشورى البلديات إدارات مدنية، وبإحالة هذه ا

قرر باإلجماع الموافقة على ربط إدارات اإلطفاء بالعاصمة المقدسة وفي كل           

هــ  ١/١/١٣٦٨من جدة والطائف والمدينة المنورة بإدارة األمن العام اعتباراً من           

 .)١( على أن تنظم لها ميزانية عامة

  هـ١٣٨٠ـ إلى ه١٣٦٨ من المرحلة الثالثة  ٤ - ١  - ٢

رئاسـة عمـوم    (ومعه تم تحويل مسماها من فرقة مطافئ العاصـمة إلـى            

وربطت بها كافة المطافئ األخرى بالمملكة وُألحقت بمديرية األمن العـام           ) المطافئ

 .)٢( التي كان مقرها في مكة المكرمة آنذاك

وقامت مديرية األمن العام بإعادة تنظـيم فـرق اإلطفـاء فـي العاصـمة               

سة،وشكلت فرقتي إطفاء وقامت بتحديد مقر لهذه الفرق يحقق سرعة االنتقـال            المقد

وفق النطاق العمراني القائم في ذلك الوقت،فحددت مقر الفرقة األولى بحـي بـاب              

الخريق، والثانية في حي الباب وقسمت أحياء مكة المكرمة إلى قسمين لتـولي كـل           

 .)٣( ضمن القسم التابع لمسئوليتهافرقة مباشرة حوادث الحريق في األحياء الواقعة 

وقام األمن العام بدور توعوي للمواطنين والمقيمين بنشر إرشادات تثقيفية في           

 .)٤(الصحف المحلية لرفع درجة الوعي في مجال السالمة من حوادث الحريق 

الفحـم  ) أسـواق (الموافقة على نقل حلقات     بكما صدر قرار مجلس الشورى      

إلى األرض الكائنة   ) مكة المكرمة ( من داخل البلدة     لاللتهابة  والحطب والمواد القابل  

                                           
 .مركز الوثائق/ معهد اإلدارة العامةهـ ،٢٩/٧/١٣٦٧في ) ١٣٧(ورقم ) ١٣٦(قرار مجلس الشورى رقم )  ١(
 .٦:م، ص٥/١١/١٩٤٨ -هـ ٤/١/١٣٦٨في ) ١٢٣٤(،  العدد جريدة أم القرى)  ٢(
وتم ابتعاث رئيس فرقة المطـافي      .،٣:م ص ٢٠/٥/١٩٤٩ -هـ  ٢٣/٧/١٣٦٨في  ) ١٢٦٢(أم القرى العدد    ) ٣(

بالعاصمة المقدسة إلى الواليات المتحدة األمريكية للتدريب على أعمال اإلطفاء واإلنقاذ وعاد وباشر عملـه               
 .٢:م ص٣٠/٦/١٩٥٠ - هـ ١٥/٩/١٣٦٩في ) ١٣١٨(أم القرى العدد في مكة المكرمـــة،  

 .٤:م، ص٢٦/٥/١٩٥٠ -هـ ٩/٨/١٣٦٩في ) ١٣١٣(جريدة أم القرى،  العدد )  ٤(



 -١٦- 

وعدم السماح بنزول شيء من البضائع إلى البلدة إال          قرب قوز النكاسة في المسفلة،    

 )١(،لاللتهاببالقدر الذي حدده نظام المواد القابلة 

 ونظراً للتوسع في استخدام المواد البترولية في ذلك الوقت فقد اتخـذت إجـراءات             

لتسهيـل استيـراد المركبات الكيميائيـة الخاصة في إخماد تلك المواد وإعفائها من           

 .)٢(الرسوم الجمركية

 هـ١٣٩٧هـ إلى  ١٣٨١المرحلة الرابعة من   - ٥ - ١ - ٢

ـ             ع أدى التطور في تنظيمات وزارة الداخلية واألجهزة التابعة لها إلـى توزي

 برئاسـة  ختالف طبيعة المهام المنوطة  ونظراَ ال ؛االختصاصالمهام لكل دائرة حسب     

المطافئ عن بقية األعمال والمهام الموكلة لجهاز األمن العام، وباعتبار أن أعمـال             

المطافئ أعمال متخصصة تستهدف أغراضاً محددة تنحصر في مكافحـة النيـران            

والحد من انتشارها والتخفيف من آثارها، حدا بالمسئولين في ذلك الحين إلى إعـادة              

ظر في ارتباط هذه الرئاسة بمديرية األمن العام، وأعيد فصل رئاسة المطافئ عن             الن

مديرية األمن العام وتم تحويلها إلى مديـرية عامة للمطافئ تتبـع وزارة الداخليـة              

 .هـ١٣٨١مباشرة وذلك في عام 

كما أن تطورات األوضاع الدولية في منطقـة الشـرق األوسـط وأخطـار              

ربية أدى إلى إعادة النظر في دور هذه المديرية وهيكلتهـا           الحروب في المنطقة الع   

لكي تستطيع أن تواكب المستجدات والظروف المحيطة وأن تؤدي الـدور األوسـع             

لمفهومها كما في الدول المتقدمة،ونتج عن ذلك دعوة السكرتير العام للمنظمة الدولية            

مديرية العامة للمطـافئ    طالع على جهاز ال   المدني بجنيف لزيارة المملكة واال    للدفاع  

والفرق التابعة لها، وكان من نتائج تلك الزيارة انضمام المملكة العربية السعودية إلى       

هـ رغبة من المملكـة فـي تطـوير         ١٣٨٢المنظمة الدولية للدفاع المدني في عام       

  . المنظمات الدوليةالمديرية العامة للمطافئ من خالل االستعانة بخبرات

                                           
 .مركز الوثائق/هـ، معهد اإلدارة العامة ١٦/١١/١٣٧٤في ) ١٢٧(قرار مجلس الشورى رقم )  ١(
 .هـ،  معهد اإلدارة العامة، مركز الوثائق١٣/١٠:١٣٧٥في ) ١٠٥(قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم )  ٢(



 -١٧- 

وقت االتجاه إلى تطوير المديرية العامة للمطافئ لكي تصـل          وبدأ بعد ذلك ال   

إلى مفهوم المديرية العامة للدفاع المدني من خـالل سـن التشـريعات وإصـدار               

وتـاريخ  ) ١٧( التعليمات في هذا المسار، فقـد صـدر المرسـوم الملكـي رقـم             

وتـاريخ  ) ١٦٣(هـ والمبني على قـرار مجلـس الـوزراء رقـم            ١٨/٣/١٣٨٢

 بالموافقة على نظام المحالت المقلقة للراحة والمضـرة بالصـحة           هـ١٥/٣/١٣٨٢

ومن ضمن أحكام هذا النظام استلزام الحصول على ترخيص مسبق من قبـل وزارة            

الداخلية قبل إنشاء المحالت التي تؤثر على سالمة األرواح والممتلكات وأوجب في            

 ،)١( حال مخالفة التعليمات فرض العقوبات النظامية

لك خطوات متتالية ومدروسة للوصول إلى الهدف المنشود والمتمثل         وكانت ت 

هـ بالموافقة علـى    ٢٤/٣/١٣٨٥في  ) ٦٨٥٨(في صدور األمر السامي الكريم رقم       

تحويل المديرية العامة للمطافئ المقتصر عملها على عملية إخماد الحرائق فقط إلى            

م والواجبات الجديدة والمختلفة    المديرية العامة للدفاع المدني ليتناغم المسمى مع المها       

وتزويدها باألجهزة الالزمة لمواجهة جميع أنواع الحوادث والكوارث التي لم تكـن            

 .)٢( تدخل في اختصاصات مديرية المطافئ العامة في وضعها السابق

وبدأ أثر ذلك التحول واضحا باالهتمام بكل ما مـن شـأنه حمايـة ووقايـة                

 قد يهددها قبل وقوعه أيضا ورفع درجة الـوعي          األرواح والممتلكات من أي خطر    

 له من خالل صدور أمر سامي بالموافقة على ضرورة تـوفر وسـائل              واالستعداد

السالمة من الحريق المطلوبة في كل وزارة ودائرة حكومية من اسطوانات الحريق            

لتسهيل مقاومة الحريق في    ) البودرة(والمسحوق الخاص بذلك    ) ثاني أكسيد الكربون  (

بدايته قبل استفحال خطره عند وقوعه مع وضع مجموعـة مـن السـالل الحديـد                

) حريـق (بعد ملئها بالرمل الناعم وطالئها باللون األحمر وكتابة كلمـة           ) السطول(

                                           
 المملكـة العربيـة     – المديرية العامة للـدفاع المـدني، وزارة الداخليـة            عام، ٧٤فاع المدني ومسيرة    الد)  ١(

 .١٩-١٨،ص )هـ١٤١٩(السعودية،
 .مركز الوثائق/ هـ،  معهد اإلدارة العامة٦/٩/١٣٨٥في ) ١٢١٢١(أنظر وثيقة رقم )   ٢(



 -١٨- 

عليها،ووضع اإلسعافات األولية في عموم الدوائر الحكومية وورش صيانة السيارات          

 .)١(والمستودعات والسيارات الحكومية

لتنظيمات الجديدة المواكبة لمفهوم الدفاع المدني فقد اسـتحدث قسـم           ونتيجة ل 

ثـم  ) م١٩٦٨ -هـ  ١٣٨٨(األمن والوقاية في إدارة الدفاع المدني بمدينة جدة عام          

 .أنشأت أقسام أخرى في مدينة الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية

للقوى البشـرية   ومن هنا بدأت المديرية العامة للدفاع المدني تولي اهتمامها          

العاملة في السالمة من خالل عقد الدورات التخصصية لتأهيلهم حيـث عقـدت أول              

هـ الثني عشر ضابطاً،واستمر االهتمام مـن خـالل         ١٣٩٤دورة للسالمة في عام     

تأهيل خريجي معهد الدفاع المدني من األفراد في مجـاالت السـالمة مـع إلحـاق               

ـ   ات مختلفة، حيث تـم ا     ية أخرى ولفتر  العاملين في دورات تخصص     ةبتعـاث خمس

هـ ولمدة ثالثـة أعـوام      ١٣٩٨وأربعين طالباً للواليات المتحدة األمريكية في عام        

ضباط لنفس الدولة في    ) ٨(بتعاث  ا على دبلوم سالمة،باإلضافة إلى ا     حصلوا بنهايته 

وتواصل االهتمام من خالل تطـوير الهياكـل التنظيميـة          ،مجال الهندسة الصناعية  

الت التي تعنى بالسالمة،حيث أصبحت السالمة هي القلب النابض ألعمـال           والتشكي

 .الدفاع المدني والواجهة الحقيقية لها

 هناك قلة في اإلمكانات البشرية والمعدات واآلليات، حيـث          توفي البداية كان  

 .لم تكن تتوفر دراجات وال سيارات لضباط وأفراد السالمة باإلدارات

هـ حيث شكلت فرقة    ١٣٩٥لسالمة بموسم الحج عام     وكانت بداية اهتمامات ا   

تم إحداثها بسبب الحريق الذي شب في مشعر        ) فرقة السالمة الوقائية  (سالمة سميت   

منى في ذلك العام وكانت مهمتها األساسية التفتيش عن بقايا الحريق فقـط ، وفـي                

داً فر) ٣٠(ضباط و   ) ٨(تم تشكيل فرقة للسالمة مكونة من       ) هـ١٣٩٦(موسم حج   

                                           
 .مركز الوثائق/ هـ، معهد اإلدارة العامة١٥/٥/١٣٨٦في  ) ١١٧٠١(ر سامي برقم أم)  ١(



 -١٩- 

لتقديم النصح للمطوفين والحجـاج علـى       ) منى(للقيام بجوالت تفتيشية داخل منطقة      

 .تالفي مخاطر الوسائل المستخدمة في اإلضاءة وطهي الطعام في المخيمات

دراجة نارية كوسيلة نقـل     ) ١٥(تم تأمين   ) م١٩٧٨ –هـ  ١٣٩٧(وفي عام   

ولة التحـرك فـي المشـاعر       لرجال السالمة أثناء الجوالت الميدانية لتتالءم مع سه       

المزدحمة بالحجاج،وفي العام نفسه حدث حريق حضره صاحب السمو الملكي نائب           

وشاهد فعاليـة اسـتخدام الـدراجات فـي     ،أمير منطقة مكة المكرمة في ذلك الوقت      

دراجة جديدة مثلث نقله نوعيـة فـي        ) ١٠٠(عمليات اإلطفاء والسالمة فأمر بتأمين      

 .)١(أعمال السالمة بالحج

 :هـ١٤٢٣ حتى ١٣٩٨ المرحلة الخامسة  من ٦ -١ -٣

فـي    على وجه الخصوص     سالمة المنشآت الدفاع المدني عموماً و    استمرت مسيرة   

وفي تطبيق األنظمة واللوائح التي     ،طور بإمكانياتها البشرية والمادية   هذه المرحلة بالت  

امت إدارة  توالى صدورها الحقا والمنظمة الشتراطات سالمة المنشآت المختلفـة،وق        

وحتى اآلن بـإجراء كـل مـا        ،الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة منذ تلك السـنوات       

صـمة  لقد تطور عدد أقسام الـدفاع المـدني بالعا        .   ستطيعه لرفع مستوى العمل     ت

وتطور طور عدد الوحدات فأصبحت بالعشـرات،     وتالمقدسة ليصل إلى سبعة أقسام،    

ي الهياكل التنظيمية الصادرة من اإلدارة      من خالل البحث ف   و،٩٠عدد العاملين ليصل    

العامة للتخطيط والتطوير بالمديرية العامة للدفاع المدني فيما يخص قسم السالمة بهـذه             

 : لوحظ اآلتي فقطاإلدارة

 

                                           
 المركـز   رسالة ماجسـتير ،   ،  " أثر السالمة الوقائية في الحد من حوادث الحريق        "محمد بن عبد اهللا،   لقرني،ا) ١(

  .٩٧-٩٤ص،)هـ١٤١٦(،العربي للدراسات األمنية والتدريب
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 للمديرية العامة للدفاع زمة والفعلية حسب التشكيلاإلمكانات البشرية الال )١( جدول

 .ـ لقسم السالمة بالعاصمة المقدسة ه١٤٢٤هـ و عام ١٤١٧المدني لعامي 

 العام

عدد الضباط 
 عدد األفراد في التشكيل

 تشكيلفي ال
 الموجود الفعلي

 طابمن الض
 الموجود الفعلي
 من األفراد

أفراد مجموع 
 الدفاع المدني

 بمكة

 ٩٥٠ ٩٦ ٩ ١٣٢ ١٤١٧٤٧هـ

 ١١٠٠ ٧٤ ١٦ ٢٢٣ ١٤٢٤٥٤هـ

 .انات الدفاع المدني اعتماداً على بيمن إعداد الباحث:المصدر

وبغض النظر عن الفرق بين األعداد في الهيكل التنظيمي والموجودين فعلياً من الضباط واألفراد 

،وتراجع أعداد أفراد السالمة في السنوات األخيرة ، فإن أقسام الدفاع المدني كافة شهدت تطوراً 

 أن زيادة عدد اآلليات وتحديثها ، كمياً ونوعياً ملحوظاً بالمقارنة مع الماضي غير البعيد ، كما

وتنويعها حسب المهام المصممة لها ، جعل الدفاع المدني في المملكة ذو تجهيز عصري يواكب 

والزيادات السكانية في العاصمة ، التوسع العمرانيغير أنالمستويات العالمية إلى حد بعيد ، 

لمواكبة هذه وتحسين األداء ،النوعالمقدسة تفرض على هذا القطاع حركة تطوير دائمة في الكم و

 .الزيادات

ة     - ٢ - ٢ ع             و نظم المعلومات الجغرافي د المواق ام تحدي د ونظ االستشعار عن بع
 :العالمي 

إن معظم الجهات األمنية تعاني من مشكالت فنية تتعلق بطرق حفـظ وقيـد              

تخطـيط  وتدوين وتسجيل المستندات والمعلومات الكثيرة والمتنوعة المتعلقة بأمور ال        

التقليدي يعوق عمليات التخطيط ذاتها، ويبطـئ       " األرشيفي"المكاني، وما زال النمط     

من إنجاز العديد من المهام، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، من بينها طبيعة المعلومات              

الالزمة للعمليات التخطيطية وبخاصة المعلومات المكانيـة منهـا، وذلـك نظـراً             

كما أن عمليات تجميع هـذه      واختالف طرق تجميعها،  ها وتكرارها   النتشارها وتوزع 

المعلومات يحتاج عادة إلى جهود مضنية وآليات مركبة ال تتوافر في الجهـات ذات              

ولعل الوسيلة لجعـل     والمجهدة والمضيعة للوقت والجهد،    المناهج واألساليب اليدوية  

مـن خـالل   هذه المعلومات ذات فائدة، وسهلة االستخدام هو محاولة ربطها الشبكي           
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قواعد معلومات جغرافية مكانية متعددة المستويات، تتركب عليها مجموعات وحزم          

 .)١(المعلومات المختلفة المتصلة بالبقع واألماكن المختلفة

مع منتصف السبعينات ومع مزيد من التدفق والتـراكم لحجـم المعلومـات             

رمجياته أصـبح مـن     المكانية، ومع التقدم في علوم الحاسوب وتقنياته بتجهيزاته وب        

أو بأخرى في محاولة السيطرة علـى       ،الضروري استيعاب التقنيات الحديثة بطريقة    

 .إدارة هذا الكم الهائل من المعلومات المكانية المتكاثرة يوماً بعد يوم وتوجيهها

والخرائط والتصـوير   ،أدى التطور السريع في علوم نظـم المعلومـات        وقد  

ا من العلوم التطبيقية مثل التخطـيط العمرانـي         الجوي واالستشعار عن بعد وغيره    

نظـم  "والبيئة والهندسة إلى ظهور علم جديد في تطبيقات نظم المعلومات ُعرف بـ             

 ".المعلومات الجغرافية

 عـام  (Canada GIS)ويمكن اعتبار نظام المعلومـات الجغرافـي الكنـدي    

ليـة الكنديـة    م أول نظام معلومات جغرافي وذلك لتزويد الحكومة الفيدرا        ١٩٦٤

 وكـذلك إلدارة    بمعلومات مفصلة عن صالحية األراضـي الفيدراليـة للزراعـة         

 وبعد ذلك ظهر نظام اسـتخدام األراضـي وإدارة المـوارد            الغابات والمحميات، 

م ونظام والية مينيسوتا األمريكيـة إلدارة       ١٩٦٧الطبيعية في والية نيويورك عام      

 .م١٩٦٩األراضي عام 

 عدد المؤسسـات المسـتخدمة لـنظم المعلومـات          م أصبح ١٩٧١وفي عام   

ئـات   مؤسسة معظمها يمثل الهي  ٥٤الجغرافية في الواليات المتحدة األمريكية حوالي       

 وفي منتصف السـبعينيات وفـي أحـد مـؤتمرات           والمنظمات الكبيرة والجامعات،  

مستخدمي نظم الحاسب اآللي لرسم وتحليل الخرائط تم االتفاق على تسمية هذه النظم     

 وذلـك  (Geographic Information Systems)" نظم المعلومات الجغرافيـة  "باسم 

                                           
لمعلومات الجغرافية أهميتها وعالقتها بالتخطيط العمراني فـي دول العـالم    نظم ا  ، دعبد الجوا محمد، محمد    )١(

 .١١١-١١٠، ص)هـ١٤١٦ (، ، الكويت٣ العدد ،الدارة،الثالث ، دراسات جغرافية
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لمعالجة ورسم ودراسة وتحليل جميع العناصر الجغرافية الممثلة بالنقاط والخطـوط           

 .واألشكال في جميع هذه النظم

أما في التسعينيات فقد ُوِجد العشرات من الشركات المنتجة لهذه النظم بأسعار            

 هذا باإلضافة إلى تـوفر      ألسعار في الستينيات والسبعينيات،    مقارنة با  منخفضة جداً 

 ،استعمالها في جميع أنواع أجهزة الحاسب اآللي الكبيرة والشخصية ومحطات العمل          

واستخدام لغة البرمجة المتطورة مثل النوافذ في استخدام األوامر بدالً من طباعتهـا             

مات من نظام إلى آخر وتنفيذ تطبيقات مركبة        وإمكانية تبادل وتحويل المعلو   ،على الشاشة 

 .)١ ((Application and Analytical Models)باستخدام النماذج التحليلية والتطبيقية 

 :نظم المعلومات الجغرافيةوظائف  ١-٢-٢

 هي طريقة أو Geographical Information Systemsنظم المعلومات الجغرافية     

غرافية والوصفية بواسطة الحاسوب، وربطها بمواقعها      أسلوب لتنظيم المعلومات الج   

 هـذه    بـة  وأهم ما تمتاز   .)٢ (Coordinatesالجغرافية اعتماداً على إحداثيات معينة      

 :النظم 

أو صـور   ،أو خـرائط  ،أو نصـية  ،ارتباط جميع المدخالت سواء كانت جدوليه      -١

الصيغة ومنعكسات طيفية بالمكان المدروس، وتحويل جميع هذه المعلومات إلى          

 .بياسوالرقمية التي يتعامل بها البرنامج الح

، وإمكانية  Layersأو طبقات   ،تشكيل المعطيات المتعلقة بالمكان على شكل شرائح       -٢

 .عرضها ومعالجتها منفصلة أو مجتمعة بأي ترتيب يريده الباحث

إمكانية رسم الخطوط واألشكال والرموز المختلفة بما يتناسب مـع المعطيـات             -٣

عن المنطقة المدروسة، وإظهار النتائج على شكل خرائط ورسوم بيانية          المتوفرة  

                                           
فية وتطبيقاتها الحضـرية والبيئية،مؤسسـة      ، مقدمة في نظم المعلومات الجغرا      كُبارة، فوزي سعيد عبد اهللا      )١(

 .٨،ص)م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨(،)ر العلم بجدةدا(المدينة للصحافة

 النظريـة والتطبيق،الطبعـة األولى،مطبعـة       -مـات الجغرافيـة   ، نظـم المعلو   )م  ٢٠٠٣(الدويكات، قاسم    )٢(

 .١٩،ص)م٢٠٠٣(البهجة،جامعة مؤتة،األردن 



 -٢٣- 

بواسطة الحاسب، وطباعتها عند اللزوم بسهولة وسرعة، مع إمكانية إجراء أيـة           

 .تعديالت على المعطيات وعلى الخرائط الناتجة

إمكانية قياس األبعاد والمساحات، والتعرف على األشـكال، والتحويـل حسـب             -٤

 .مختلفةطرق اإلسقاط ال

إنجاز العمليات اإلحصائية المختلفة للمعطيات المكانية، بالشكل الذي يتناسب مع           -٥

الغاية من البحث، بما في ذلك عمليات التدوير والتقريب، وحسـاب المعـامالت     

 .اإلحصائية المختلفة

التحليل والتركيب للعالقات المكانية، وفق ما يطلبه الباحث، بما في ذلك إظهـار              -٦

ات عن طريق األشكال والخرائط وإعطـاء النتـائج الكميـة لهـذه             هذه العالق 

 .العالقات

إمكانية مراقبة التغيرات التي تطرأ على عناصر المكان، وإظهار هذه التغيرات            -٧

 .الحاصلة أو المتوقعة، على شكل جداول أو رسوم بيانية أو خرائط

البحـث عـن    إجراء التحليل الجغرافي الشامل لعناصر المنظومات الجغرافية، و        -٨

المتشابهات، وتصنيفها، وإجراء التقسيم المكاني بنـاء علـى نتـائج التحليـل             

 .تصنيف اللوني لمنعكسات سطح األرضالجغرافي، بما في ذلك إجراء ال

أو أشكال ثالثية األبعاد، يسهل استخدامها      ،إمكانية الحصول على أشكال متحركة     -٩

 )١(لفهم عناصر المكان 

ومات الجغرافية يمكن أن تساهم في تطوير أعمال الدفاع          أن نظم المعل   ومن الواضح 

 :المدني وفيما يخص متابعة سالمة المنشآت تحديداَ من خالل اآلتي

 

 

                                           
ريـة   الجمهو قسم الجغرافيا، جامعة دمشـق،    بهجت محمد، بعض تطبيقات المعلوماتية في الجغرافية،       محمد، )١(

 .٢٧-٢٦،ص)م١٩٩٩( ،العربية السورية
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 :توزيع المنشآت حسب نشاطها على طبقات خاصة مكانياَ) ١

أو ،توجد أنواع مختلفة من النشاطات لكل منشأة، فقد تكون منشـأة تجاريـة            

ونظراَ لعددها الكبيـر   ؛ أو سكنية منتشرة في مواقع مختلفة      تعليمية أو صحية أو أمنية    

الذي يستحيل معه معرفة جميع مواقعها اعتماداَ على الذاكرة الشخصية للمسئول عن            

متابعة وسائل سالمتها، فإن هذا النظام يمكن أن يعمل عدة طبقات للمنشـآت علـى               

محددة مواقعهـا علـى     الخريطة الرقمية فتكون طبقة خاصة بالمنشآت التعليمية فقط         

 وتـربط بهـا قاعـدة البيانـات     ةالخريطة بدقة باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي    

الوصفية الخاصة بها، وطبقة أخرى خاصة بالمنشآت الصحية وهكذا، لتكون لـدينا            

عدة طبقات حسب النشاطات المختلفة المخزنة، كما يمكن جمع كل المنشـآت علـى           

هولة استرجاع معلومات تلك المنشآت في حالة تحديثها أو         طبقة واحدة فقط، وذلك لس    

 . سرعة معرفة موقعها في حالة وقوع الحوادث

 :  تحديد أقصر الطرق وأسرعها للوصول إلى موقع المنشأة) ٢

لدى هذا النظام إمكانيات عالية حيث يمكن من إدخال مواقع أقسـام وفـرق              

ع لمكـة المكرمـة ومسـمياتها       الدفاع المدني والمنشآت وخرائط الطرق والشـوار      

ومعلومات عن الكثافة المرورية في األوقات المختلفة،إن تحديـد مواقـع المنشـآت             

وإدراج خصائصها المختلفة في قاعدة البيانات الخاصة بشـريحة المنشـآت،وإدخال           

والجهات الداعمة لعملها في شرائح أخرى،إضـافة       ،مواقع أقسام وفرق الدفاع المدني    

ق والشوارع وتحديد مواصفاتها الكمية والنوعيـة ضـمن شـريحة           إلى إدخال الطر  

خاصة وقاعدة بياناتها،يجعل من الممكن تحديد أفضل المسارات من حيث المسـافة            

 نوبمقدار ما تتضـم   ،هوالزمن من مراكز الدفاع المدني إلى موقع الحادث المبلغ عن         

دامها إلى نتيجة أكثـر     ستخالطبقات المكونة للنظام على بيانات واقعية ودقيقة يؤدي ا        

 وبذلك يستطيع النظام أن يحدد أقصر وأسرع الطرق للوصـول لموقـع             مصداقية،

 وكذلك الطرق التي يجـب أن تسـلكها         ؟المنشأة ومن هي أقرب فرقة لموقع الحادث      

الفرقة للوصول في أسرع وقت ممكن مع إمكانية تحديد الوقت الالزم لوصول الفرقة             
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الخدمات الكبيرة التي يقدمها هذا البرنامج وهي سـرعة         إلى موقع الحادث وهذه من      

إن هذا الدور األساسي الذي يمكـن أن ينفـذه          . مباشرة فرق الدفاع المدني لمهامها    

 العامل المهم لرجال الدفاع المدني في حالـة          يوفر الكثير من الوقت الذي يعد      النظام

 .  )١(أو الحد منهاوقوع الحوادث ليتمكنوا من منع الخسائر البشرية والمادية 

 : تخزين معلومات المنشآت في البرنامج واسترجاعها) ٣

يَسهل هذا البرنامج على المختصين بالدفاع المدني عمليات كثيرة كانـت فـي             

السابق تشكل بعض الصعوبات، مثل قدرته على تخزين جميع بيانات حوادث المنشآت            

المنشأة الجغرافي على الخريطـة     ووسائل سالمتها  في قاعدة البيانات وربطها بموقع         

 أو رقم التصـريح     ، عن طريق اسم صاحب المنشأة     باالستعالمحيث يمكن استرجاعها    

أو رقم الهاتف،أو من خـالل أي بيانـات         ،أو برقم الحاسب الشخصي لصاحب الطلب     

 عنة علـى الخريطـة      االستعالممخزنة في البرنامج،أومن خالل تحديد الموقع المراد        

وعب هذا النظام األعداد الهائلة للمنشآت والمتزايـدة بصـفة مسـتمرة            الرقمية، ويست 

وتخزينها مما يساعد على سرعة استرجاعها وتحديثها عند الحاجة والحد من الطـرق             

 .التقليدية في استخدام الملفات الورقية وتراكمها وما تحتاجه من مواقع لتخزينها

 :  اإلنشاءاستخراج تصريح تسهيل تطبيق اشتراطات ) ٤

إن لوائح وأنظمة واشتراطات السالمة المطلوب توافرها في كل منشأة حسب           

نوع النشاط متعددة ومن ضمنها اشتراطات الموقع المراد إنشاء منشأة عليه، فمـثالً             

أن تكون علـى شـارعين وعـرض        ) أ  ( يشترط في موقع محطة الوقود من فئة        

والتجمعات البشرية ،باني السكنية متر وأن يبعد عن الم    ) ١٥(الشارع العام ال يقل عن      

متر، ويصعب على مسؤول السالمة في الدفاع المدني أن         ) ٥٠٠(مسافة ال تقل عن     

يقوم بقياس تلك الشوارع ميدانياً عند كل طلب، ويصعب الحصول على الدقـة فـي               

 الجهـات   تلك القياسات التي تتطلب قياس النطاق العمراني حول المحطة من جميع          

ولكن نجد ذلك سهالَ باستخدام هذا البرنامج المعتمد على         ات الالئحة؛ لتطبيق اشتراط 

                                           
)١(Arc View Network Analyst ١ , ESRI   



 -٢٦- 

الخريطة الرقمية التي تمكننا من قياس عرض أي شارع بدقة وكذلك قياس النطـاق              

 .العمراني المحيط وأية قياسات أخرى

 : معرفة المواقع المخالفة الشتراطات السالمة مكانياً) ٥

 على المحطات المصـرح لهـا سـابقاً         بتطبيق تلك الطريقة المذكورة أعاله    

ومعرفة ما هي مخالفاتها من ناحية عرض الشوارع المقامة عليها أو قربهـا مـن               

منشآت حيوية أخرى مثل المدارس أو األسواق لوضع الحلول المناسبة لهـا، ممـا              

يجعل جميع مواقع المنشآت واضحة أمام المختصين في السـالمة علـى الخريطـة              

اقعها باشتراطات السالمة من خالل شاشـة الحاسـب لمعرفـة           الرقمية ومقارنة مو  

المنشآت المخالفة لالشتراطات، مما يحافظ على الوقت والجهد الذي يهدر باسـتخدام            

 .الطرق التقليدية في القياس الميداني لكل موقع

 :معرفة طبوغرافية الموقع المراد إنشاء منشأة عليه) ٦

مركزية للحرم المكي محدودة، ولـذلك      إن المناطق المنبسطة حول المنطقة ال     

استغلت السفوح الجبلية إلنشاء منشآت مختلفة األنشطة وسببت تلك المنشآت ظهـور            

مناطق عشوائية ذات طرق وعرة وضيقة وبعضها شديد االنحدار مما يتعذر معـه             

دمات الدفاع المدني، خاصة    أحياناَ وصول الخدمات الضرورية إليها ومن ضمنها خ       

الغات الحوادث حيث ال يمكن آلليات الدفاع المدني الكبيـرة الوصـول    بفي حاالت 

ادة في  مما يسبب تأخير عمليات اإلطفاء واإلنقاذ وبالتالي زي        إلى بعض تلك المواقع،   

لذلك يمكننا هذا النظام من مشاهدة موقع المنشـأة المـراد           الخسائر البشرية والمادية؛  

رق المؤدية إليها على الخريطة الرقمية        تصريح بمزاولة نشاطها وكذلك الط     استخراج

محل بيـع اسـطوانات     (فإذا كان الموقع صعب الوصول إليه ونشاط المنشأة خطر          

فينبغي عدم التصريح له مثالَ لعدم صالحية الموقـع لهـذا           ) الغاز على سبيل المثال   

النشاط،مع ضرورة وضع الحلول المناسبة للمنشآت األخرى ذات النشاطات المختلفة          

 . مثل هذه المناطقفي
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 : تحديد مواقع وسائل السالمة داخل المنشأة الهامة) ٧

إن وجود وسائل السالمة في المبنى ال يؤدي الهدف المطلوب منها إذا لم يتم              

توزيعها على جميع األدوار بشكل صحيح، فمثالَ إذا وضعت جميع طفايات الحريق            

 االستفادة منها في حالة وقـوع       المطلوبة في أحد األدوار دون األخرى فكيف يمكن       

 تحادث حريق في أحد الطوابق البعيدة عنها،لذلك يوجد عادة بقسم السالمة في إدارا            

الدفاع المدني  مهندس من ضمن أعماله فحص خرائط المنشآت الهامة والموضـح             

عليها مواقع وأنواع وسائل السالمة المطلوبة والمحددة بناء على دراسـات علميـة             

قش بين المكتب الهندسي القائم على المشروع وبين المختصـين بالـدفاع            فيها، وتنا 

 وبعد االنتهاء   اللتزام بتنفيذ اشتراطات السالمة،   المدني وال يعطى التصريح إال بعد ا      

من إنشاء المبنى يتم الكشف عليه من قبل مسئولي السالمة باإلدارة للتأكد من تـوفر               

طابق للخرائط يتم إيصال التيار الكهربـائي       جميع االشتراطات المطلوبة، وإذا كان م     

له، ولكن يالحظ وبعد فترة زمنية قد تزال أو تتغير مواقع بعض وسائل السالمة مما               

يسبب خلل في نظام السالمة داخل المنشأة،وبعد ذلك تكون الجوالت الميدانية الدورية       

ـ                ى للكشف عن اشتراطات ذلك المبنى مبنية على خبـرات شخصـية ال تعتمـد عل

 .االشتراطات المطلوبة في الخرائط مما يفقد تلك الخرائط أهميتها

ولذلك فإن تضمين مخططات توزيع وسائل السالمة داخل المنشآت في قاعدة بيانات            

ة من تلك الخرائط  يحل      نظام المعلومات الجغرافية وتزويد القائمين بمتابعتها بصور      

 .ير إدارة ومباشرة  حوادث المنشآت متعلقة بالمتابعة الفّعالة،وفي تطومسألة مهمة

 : تخزين خرائط وسائل سالمة المنشآت في الحاسب اآللي لغرفة العمليات الرئيسية) ٨

 من الجهل به ليكون التعامل معه بأسـلوب علمـي           إن المعرفة بالشيء خيرٌ   

منطقي، فكيف هو الحال إذا كان يتعلق باألرواح والممتلكات، فغالبـاَ عنـد وقـوع               

ق في أي منشأة تكون معلومات المبلغ محدودة تتركز على وصف موقع            حادث حري 

وبعض معلومات أخرى حسب حالة المبلغ      ) سكني، تجاري (الحادث ونشاط المنشأة    

النفسية ومدى تركيزه بسبب الحادث، وعليه يقوم العاملين بغرفة العمليات بنقل أقرب        

إال أدنى حد من المعلومات عن      فرق اإلنقاذ والمكافحة لموقع الحادث وقد ال يملكون         
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الحادث، وتواجه الفرق المباشرة للحادث عند وصولها عدة مشاكل متعلقـة بطـرق             

 :إدارة الحادث منها

 .قد ال تعلم عدد المداخل للمبنى الستخدام أفضلها ) أ

موقع العدادات الكهربائية المغذية للمنشأة لفصل التيار الكهربائي عنها مما يؤخر            ) ب

 .فحةعملية بدأ المكا

 فيها لسرعة وسهولة اسـتخدامها فـي        أنواع ومواقع وسائل السالمة   ) ج

 .عمليات المكافحة

وجود مخرج طوارئ من عدمه لسرعة استخدامه في عمليـة إنقـاذ            ) د

 .األرواح

عدد المصاعد ومواقعها خاصة بالمباني الضخمة إلنقاذ المحتجزين        ) هـ

 .في داخلها

 تصنيفها كأن تكون خطـرة      معرفةومات عن المنشآت المجاورة، و    معل) و

 .كمحل بيع اسطوانات الغاز أو مهمة كمدرسة

 .معرفة أقرب مستشفى ودرجة استيعابه لنقل المصابين إليه) ز

 .معرفة مواقع أقرب مصدر مائي لتزويد الفرق المحتاجة) ح

ولعدم معرفة تلك المعلومات مباشرة بعد البالغ سوف يترتـب عليـه هـدر              

ادث بطريقة عشوائية قد تتسبب مثالَ في تأخر إرسال فرق الـدعم            للوقت وإدارة الح  

لموقع الحادث والعمل بطريقة االجتهاد الشخصي في إخماد الحريق وأعمال اإلنقـاذ            

 .        عن الحادثنمما يؤدي إلى إرباك العاملين وتضارب األوامر بين المسئولي

اضـعة لإلشـراف    فمن خالل قاعدة البيانات المتضمنة جميع المنشـآت الخ        

ى الخريطة الرقميـة،  الوقائي من قبل الدفاع المدني والمرتبطة بموقعها الجغرافي عل   

يمكننا معرفة ما نحتاجه من معلومات عن أي منشأة، إضافة إلى خـرائط السـالمة               

للمنشأة، ويمكن من خالل مشاهدة موقع الحادث على الصـورة الفضـائية وقاعـدة              
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البيانات، توجيه الفرق إلى نقاط التمركز المناسبة حول المنشأة وإلى مدخل المنشـأة             

لسالمة بداخلها لسرعة الوصول إليها من قبل الفرقة ومباشرة         وكذلك تحديد وسائل ا   

الحادث وما في ذلك من سرعة في إنقاذ األرواح والممتلكات خاصة إذا اسـتخدمت              

خرائط ثالثية األبعاد لتحديد مواقع األبواب والنوافذ والممرات والساللم بطرق أكثر           

لحادث فور وقوعـه مـن      طالع على موقع ا    ووضوح،ويمكن للقيادات العليا اال    دقة

والمعلومات المتوفرة في غرفة العمليات عن طريق ربطها بشـبكة          ،خالل الخريطة 

المعلومات الموحدة ليتسنى لهم متابعة مباشرة الحوادث وإعطاء األوامر إذا اقتضت           

 .الضرورة،وبذلك نكون قد أحدثنا نقلة نوعية في إدارة ومباشرة الحوادث

 : ية واستعماالتهاتحديث المعلومات المكان) ٩

لقد تقدمت العلوم في هذا العصر وأصبحت تتداخل مع بعضها الـبعض فـي        

كثير من المحاور وأصبحت تقدم لإلنسانية خدمات جليلـة تسـهل أسـلوب الحيـاة        

 عقبة أصبح اآلن من األمور الميسـرة،      تعقيداَ،وما كان في الماضي يعد     وتجعلها أقل 

 تواجه عدة مصاعب إلنجـاز العمـل بكفـاءة          فالدفاع المدني كغيرة من القطاعات    

عالية،فمن الصعب متابعة سالمة كل المنشآت متابعة فورية النتشارها على مساحات           

واسعة داخل المدن وخارجها، ومع محدودية دوريات السالمة وتنوع المهام المطلوبة           

طق بعيدة  منها، وبناء عليه قد يتم بناء العديد من المنشآت في بطون األودية وفي منا             

مثالَ نتيجة عدم الوعي بخطورة ذلك،فمن الصعب اكتشاف جميع مثل تلك الحـاالت             

بالوسائل المتاحة حالياَ، ويبرز هنا دور نظم المعلومات الجغرافيـة ومـن خـالل              

الصور الفضائية ألي منطقة يمكن لنا تحليل تلك الصور التي يمكن بواسطتها متابعة             

آت الجديدة داخل المدينة وخارجهـا وتحديـد موقعهـا          والمنش ،اتجاه النمو العمراني  

إلعداد الدراسات والتخطيط الالزم في توفير خدمات الدفاع المدني لهـا باسـتخدام             

نظام تحديد المواقع العالمي عبر الصورة الفضائية المصححة ومن ثم التحقـق مـن         

ـ األمر في الموقع المحدد التخاذ ما يلزم حياله، وبذلك نكون قـد احك             ا سـيطرتنا   من

 لجميع المنشآت في مختلف المواقع، مع تـوفير كبيـر جـداَ فـي الوقـت                 التتبعية

 .  المادية والبشرية التي كانت تهدر باستخدام الطرق التقليديةتواإلمكانيا
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 : صالحة لبناء المنشآتالتحديد المواقع الخطرة غير ) ١٠

ت مختلفة من   توجد في بعض المخططات العمرانية وغيرها من المواقع درجا        

الخطورة مثل ارتفاع منسوب المياه الجوفية أو مناطق تجمع ميـاه األمطـار فـي               

المواقع المنخفضة داخلها وقد تسبب هذه الظاهرة خطـورة علـى سـالمة األرواح              

لبعض ) البدرومات(والمباني اإلنشائية إذا تسربت المياه الجوفية إلى الطوابق السفلية          

ر شديدة تتسبب في غمر بعض المباني، وكذلك الحـال          المنشآت،أو عند هطول أمطا   

في المخططات والمنشآت الموجودة حالياَ على مجاري بعض األودية،ونسـتطيع أن           

نحدد جميع المواقع الخطرة على الخريطة الرقمية ونضع طبقة خاصـة لمجـاري             

ر األودية،وطبقة أخرى لمواقع تجمع المياه وغيرها من الطبقات، لتتضح الصورة أكث          

 .    للمخططين لوضع الحلول أو الخطط لمواجهة ذلك

 :القدرة التحليلية العالية للنظام) ١١

شخصـية وقـدرات   إن التخطيط اإلداري في السابق كان يعتمد على خبرات        

 قد ال تعتمد بدرجة كبيرة على اإلحصائيات وتحليلهـا السـتقراء            مميزة للمخططين 

لك الخطط ال تستكمل فقراتها أو يدخل عليها        المستقبل واالستعداد له، فكانت معظم ت     

تعديالت جوهرية باستمرار تؤدي إلى إرباك العمل وهدر الطاقات والزمن، بسـبب            

 .اعتمادها بشكل أساسي على اجتهاد المخطط المحدود

   إن التخطيط الحديث المبني على قاعدة علمية صلبة، يعتمد بشكل كبير على عدد             

 مع بعضها من جميع الجوانب لتنتج لنا المحصلة المطلوبة          من العلوم مجتمعة تتفاعل   

 .بشكل أكثر ثقة وأقرب للصواب

ففي العقدين األخيرين تطور علم الجغرافيا باستخدامه أدوات التقنيـة الحديثـة            

 ومن أهمها نظم المعلومـات الجغرافيـة        ،كالحاسب اآللي وأنظمته وبرامجه المختلفة    

 ذات فاعلية عالية يحتاج إليها الكثير مـن المخططـين           كونها أداة تحليل جيدة وتقنية    و

وصانعي ومتخذي القرارات فالحاجة إليها ماسة عند إعداد برامج التخطيط والتنميـة            

حيث من خاللها يتم تخزين بيانات كثيرة ومتنوعة مختلفة المصادر على قاعدة بيانات             

جميع مكوناتها بعضـها    واحدة تمكننا من إجراء مقارنة بين المعلومات ودمجها وربط          
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ببعض من خالل إنشاء عالقة بين جميع المعالم والهيئات وجميع المنشـآت بمختلـف              

أنشطتها وبذلك نتمكن من القيام بعمليات تحليلية متطورة مثل تحديد الزمن المطلـوب             

لوصول فرقة اإلطفاء ألبعد منشأة داخل نطاقهـا، والمنشـآت التـي عليهـا بعـض                

،كما يسـمح   ؟ثر قطاعات أقسام الدفاع المدني تعرضاَ للحوادث      المالحظات،وما هي أك  

غيـر المباشـرة    النظام بالحصول على كم كبير من المعلومات المكانية المباشـرة و          

وإظهار البيانات بأشكال أو جداول أو التي ربما يغنـي مجـرد            بطريقة سهلة وفعالة،  

 ،كانية عرض البيانـات   النظر إليها عن قراءة تقرير طويل، ومن التطورات الهامة إم         

مما يساعد المختصين   . أو المعلومات في ثالثة أبعاد كمعالم االرتفاعات بدالَ من بعدين         

 .والقيادات على اتخاذ قرارات ذات درجة صحة أكبر ومبنية على أسس علمية

 : تحديد أفضل المواقع لمراكز وفرق الدفاع المدني) ١٢

 إدارة أي حادث هو الوصـول فـي         إن من أهم النقاط الرئيسية واألولية في      

أقصر وقت ممكن للموقع لما له أهمية في إنقاذ األرواح والممتلكات، فنجد من خالل              

إحصائيات الحوادث بإدارة الدفاع المدني أن بعض الحوادث تصلها الفرق في وقت            

جيد كدقيقتين وأقل من ذلك من لحظة البالغ، وبعض الحوادث تصلها الفـرق فـي               

ائق وربما أكثر من ذلك، فلو نظرنا إلى أحد أسـباب ذلـك نجـد أن                حدود عشر دق  

الحادث األول قريب من مقر الفرقة، أما الثاني فقد يكون في أبعد نقطة مـن مقـر                 

الفرقة،أو أن العنوان غير واضح أو أن الطريق غير سالك أو تم اختيـار الطريـق                

اع المـدني، حيـث     الخطأ، ومن هنا يتضح وجود خلل في اختيار مقرات فرق الدف          

المفروض أن تتركز في مواقع بحيث توفر الخدمة بأسـرع مـا يمكـن للمنـاطق                

ولكن الواقع يشير إلـى      كانت في أطراف القسم أو المدينة،      المسؤولة عنها حتى ولو   

بقاء بعض المناطق خارج النطاق الخدمي المفترض لفرق الدفاع المدني لوقوعها في            

 الوصول  ةو لبعد فرق الدفاع المدني عنها،أو صعوب       أ ،مناطق هامشية بين القطاعات   

 .ويؤدي الموقع غير المناسب للفرق إلى زيادة زمن الوصول لألطراف.إليها
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 فينبغي حسـاب المسـافات الفاصـلة بـين مراكـز اإلطفـاء، والنطاقـات               

المخدومة،ويربط بعدد السكان ومناطق تركيز المنشآت، ومعلومات أخرى لتكوين قاعدة          

مكن من خاللها أن يحدد النظام أفضل المواقع لتمركز فرق اإلطفاء، ومن أهم             بيانات ي 

النظريات التخطيطية والجغرافية في اختيار المواقع هي النظرية المركزية التي يمكـن            

من خاللها الحصول على أقصر الطرق من موقع الخدمة إلى جميع المواقع داخل نطاق  

 .عالية الخدمة وعدالة تقديمهاالخدمة بما يؤمن مستوى متقارب من ف

اده              ٢-٢-٢ ان بأبع استخدام الصور الجوية والمرئيات الفضائية في دراسة المك
 :الطبيعية والبشرية

إن التخطيط للنمو الحضري يعمل على توفير الخـدمات للمدينـة، لمواجهـة             

ية التغييرات االقتصادية وتلبية الحاجات االجتماعية، وكذلك تطوير الخطط المسـتقبل         

زه، للتوسع الصناعي، وتخطيط استعماالت األراضي األخرى السكنية والتجارية والتن        

الرغم من ذلك التطـور، إال أن اسـتعمال         وتخطيط مواقع الخدمات وغيرها، وعلى      

الصور الفضائية من قبل المخططين أصحاب العالقة وعلى نطاق واسع يمثل اتجاهاً            

 . والمخططات الطبوغرافيةحديثاً بالمقارنة مع استعمال الخرائط

  لكامل الدولة  ا عام اً وتقدم الصور الجوية والفضائية في الوقت الحاضر منظر       

 من  الوسائل العلمية الفاعلة في دراسة جوانب كثيرة          أو المدينة أو أجزاء منها وتعد     

من المشكالت التي تهم الدفاع المدني كالنمو السكاني، وطرق المواصـالت، وتوزيـع             

 ولذلك تزود   واقع مراكز ووحدات الدفاع المدني،    بمختلف أنشطتها، واختيار م   المنشآت  

، بعـد   الصور الجوية والفضائية المخططين بصورة وافية وواضحة عن المدينة وبيئتها         

 .فوق الصور أو المرئيات )  Vector( بناء طبقات موجهة 

، إلـى إجـراء     وقد أدى توافر سلسلة متتابعة من الصور الفضائية لكثير من المدن          

دراسات مقارنة للصور المأخوذة في فترات زمنية مختلفة للتعرف على مراحـل نمـو              

  على وضع سياسات من قبل المخططين،      المدينة وتقييم هذا النمو وتوقع نتائجه مما ساعد       
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وكذلك تقييم إيجابيات وسلبيات نمو المدينة في المراحل المختلفة لهدف إعادة توجيه نمـو              

 Singh and ;١٩٧١ ,Monkhouse and Wilikinson) األفضل في المسـتقبل  المدينة نحو

Dutt, خاصة إذا كان هذا النمو في إتجاة مجاري األودية القديمة.)١ ((١٩٦٦. 

هذا وتشير مقارنة االستشعار عن بعد بالنظم التقليدية األخـرى لجمـع نفـس              

لتكرارية معلوماته مع   المعلومات إلى تفوق االستشعار عن بعد على هذه النظم وذلك           

 .الزمن وإلى رخص تكاليفه بالنسبة لكبر المساحات التي تغطيها بياناته

الصور الجوية ومناظر األقمار ( وتظهر أهمية االستشعار عن بعد بجميع أنواعه

في أنها ذات قدرة هائلة على تقديم معلومات غزيرة )االصطناعية والرادار وغيرها

) صور وسجالت رقمية( المعلومات في أشكال مختلفة عن األرض، واالحتفاظ بهذه

للرجوع إليها، كما أنها تساعد على المراقبة والمتابعة المستمرة لألرض وإجراء 

 .المقارنات بين فترات زمنية مختلفة

 ومن المعروف أن االستشعار عن بعد يمكن أن يساهم في متابعة سالمة المنشآت             

 :من خالل اآلتي

و العمراني واستعماالت األرضي عن طريق إجراء المقارنـة         معرفة اتجاه النم   -١

 .لعدد من الصور أخذت في أوقات مختلفة لنفس المكان

يمكن تحديد الحدود العمرانية لمدينة مكة المكرمـة ، وتظهـر عليهـا جميـع                -٢

 .المنشآت التي تقع تحت إشراف إدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة

 يتم إنشائها دون أخذ الموافقة من الدفاع المـدني ،           رصد المنشآت المخالفة التي    -٣

بمقارنة المرئيات المأخوذة في تواريخ مختلفة ، وبعد تحميل المنشآت المرخصة           

 .في الطبقة المرتبطة بالمرئيات

                                           
 الجوية،جمعية عمال المطابع التعاونية عمـان،       ، االستشعار عن بعد وتطبيقاته، الصور     يحيى عيسى  فرحان،) ١(

 .٩٧،ص)م١٩٨٧(الجامعة األردنية،
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المساعدة على تحديد المواقع العشوائية التنظيم وتوزيعها على األحيـاء داخـل             -٤

 ووضـع   ،ن على دراسة سلبيات ذلـك      ومساعدة المخططي  ،مدينة مكة المكرمة  

 .الحلول إليصال الخدمات لهم بشكل أفضل

وتوزيعها المكاني ورصد بعـض     )  صنادق – شعبي   –مسلح  (تحديد نوع البناء     -٥

 .المخالفات على أسطح المنازل مثل الصنادق

متابعة مجاري األودية بصفة مستمرة للتدخل السريع عنـد وجـود أي تغييـر               -٦

 .أو بناء منشآت بداخلهابشري لمساره الطبيعي،

تعيين مواقع تجمع المياه والمنشآت التي تتضرر عادة بفعل األمطار والسـيول             -٧

 .لدراستها بشكل كامل للحد من أضرارها مستقبالً

 الصور الفضائية مرجعاً تاريخياً لدراسة أي ظاهرة مستقبالً، بأسرع وقـت            تعد -٨

 .وأقل جهد وتكلفة

ت بمكة المكرمة وتحديـد اتسـاع شـوارعها         يمكن بواسطتها تقدير عدد المنشآ     -٩

 .وتوزيع المنشآت على المناطق الجبلية والمنخفضة

توفير معلومات عن حرائق الغابات التي قد تستمر أليـام فـي المنـاطق               -١٠

الجبلية القريبة من مكة المكرمة والتي يصعب وصول المركبات إليها لمتابعة           

 .تطورها ووضع الخطط لموجهة انتشارها

المي   -٣-٢-٢ ع الع د المواق ام تحدي تخدام نظ دفاع  GPSاس ات ال ي تطبيق  ف
 :المدني

مع التقدم التقني الحديث في مجال الحاسبات واالتصاالت أصبح من الممكـن            

 أو أي نقطـة علـى الكـرة    ،استخدام األقمار الصناعية في تحديد الموقع ألي هدف    

 Global باسم ف ما يعراألرضية سواء كان ذلك الهدف ثابتاَ أو متحركاَ باستخدام

positioning System    وهو جهاز له القدرة على تحديد إحـداثيات أي مكـان أو 

بالـدقائق  (موقع أو نقطة بدقة عالية عن طريق تحديد خطوط الطول ودوائر العرض           

،واالرتفاع عن سطح البحر ويتم ذلك من خالل جهـاز يـدوي            )والثواني وأجزائها 
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 التلفـون المحمول،يسـتقبل إشـارات مـن األقمـار           صغير يشبه اآللة الحاسبة أو    

 يدورون حول الكرة األرضـية       صناعياً  قمراً ٢٤ من    ويتكون هذا النظام  .الصناعية

ويؤمن  تشكل كل أربعة أقمار سوية مدار اهليلجي،      .كم٢٠٠٠٠بارتفاع تقريبي قدره    

)GPS (         لمستخدمي الجو واألرض والبحر سهولة تحديد السرعة والزمن واالتجـاه 

وعلـى مـدار    )إحداثيات الطول والعرض واالرتفاع   (والموقع ذو اإلحداثيات الثالثة   

 .الساعة وفي كل األحوال الجوية

 لتصبح ضإننا بحاجة إلى ربط المعلومات بجميع أشكالها بالموقع أو باألر

لقد أدى التطور الهائل في تقنية المعلومات الرقمية إلى .المعلومات مكتملة جغرافياً

ل جديد من أشكال العلوم الحديثة تكاملت فيه المعلومات الجغرافية بروز شك

)GIS(مع نظام تحديد المواقع العالمي)GPS( ومن جهة أخرى فإن استخدام تقنية،

مع نظام تحديد المواقع ونظام المعلومات الجغرافية )الجوال(االتصاالت الالسلكية

تابعة لمصلحة معينة مثل يساعد في مشاهدة  وتحديد مواقع وتحركات العربات ال

الدفاع المدني على شاشة الحاسب اآللي الرقمية،شريطة أن تكون مزودة بنظام 

 يقوم النظام من خالل اتصال ونظام تحديد المواقع ونظام المعلومات الجغرافية،حيث

 بمتابعة العربات وتحديد وتسجيل معلوماتها المختلفة مثل استخدام تقنية االتصاالت

 عمل المطلوبوبعد انتهاء ال،سيرهاوقع والسرعة في أوقات مختلفة خالل الزمن والم

وعودة السيارة يمكن توصيل جهاز المتابعة بالحاسب اآللي في المكتب حيث يتم 

 لحظة بلحظة مسارهاومن ثم إعادة مشاهدة ، إلى الحاسبمسارهاتحميل معلومات 

   . بكامل تفاصيلها على الخرائط الرقمية

 مثل المسافة بعض المعلومات المهمةلك يمكن الحصول على إضافة إلى ذ

 . والزمن الكلي للرحلة ومتوسط السرعة وزمن البداية والنهاية

 وباإلضافة إلى هذه الخدمات يمكن استخدام النظام لتخزين ومراجعة وإدارة

مثل الموديل، ورقم الهيكل، ورقم اللوحة، وجدول (المعلومات الخاصة بالسيارة 

 ). ة، واستهالك الوقودالصيان
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كما يمكن االستفادة من الخرائط الرقمية الخاصة في النظام للحصول على 

 ،وطباعة أي جزء منةأو البحث عن مواقع معين،ن األماكن المهمة عمعلومات

 .التفاصيل المطلوبة

من المميزات الهامة التي تقدمها معظم أجهزة تحديد اإلحداثيات المرتبطة          و

 :اعية ما يليباألقمار الصن

خـروجهم مـن المنـاطق      وضمان عدمدوريات السالمة الراكبةمتابعة عمل  •

ضمن نطاق الحدود اإلدارية لكل قسم من خالل مالحظـة جميـع            .همالمحددة ل 

  .تحركاتهم على الخريطة الرقمية على الحاسب اآللي

  .مية أثناء تأدية مهامهم اليو دوريات السالمة إعداد تقارير يومية عن خط سير •

عند حضور المراجعين لألقسام السـتكمال إجـراءات التصـاريح المطلوبـة             •

للمنشآت يمكن للمسؤولين توجيه أقرب دورية سالمة لموقع تلك المنشأة حسب           

 .ما يتضح له من موقع الدوريات على الخريطة الرقمية

  .ميدان ومثبتة بالتوقيتالمكتب وال تبادل الرسائل و المعلومات بين •

   وتحركات جميع المركبات الخاصة بالقسمالمهام سير مراحل تنفيذمتابعة  •

  . وترقية األداءلدورياتا توفير الوقت وزيادة إنتاجية •

تخزين عدد من الطرق بمعرفة مواقع هامة عليها،وإحداثيات عدد من مواقـع             •

سهولة الرجوع إليها من قبل دوريات مختلفة فال        في ذاكرة الجهاز ،و   المنشآت  

 . صف الذهني الذي قد يصيب ويخطئداعي للو

حساب المسافة بين موقعين وتقدير الوقت الالزم للوصول مع رسم للطرق التي             •

 .يسلكها المتنقل ،ورسم توضيحي لالتجاه

مساعدة المتنقل بين موقعين في الوصول لموقعه بسهولة وذلك بتحديد المسـار             •

 .األنسب لحركته

 . الموقع المقصود أو االقتراب منهعند وصولبإشارة على الشاشة ،التنبيه  •
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وتكمن أهميته العظمى في حالة وقوع حادث ما ويتم توجيـه فـرق اإلطفـاء                •

للموقع، حيث يمكَن البرنامج من مشاهدة تحـرك الفـرق المجهـزة بوسـائل              

االتصال على الخريطة التي يمكن وضعها في غرفة العمليات وتشاهد كنقـاط            

ولتعديل مسـارها   ؛صحيح إلى موقع الحادث   متحركة على الطرقات لتوجيهها ال    

في حالة انحرافها عن الطريق الصحيح مما يساهم في وصول الفرق في أقصر             

 . وقت وكذلك الحال بالنسبة لدوريات السالمة

وقد ال تتوفر كل هذه المميزات في جميع أجهزة تحديد اإلحداثيات وإنما قـد              

 .يتوفر معظمها

 : ية بالنسبة لعمل الدفاع المدنيأهمية المعلومات المكان -٤-٢-٢

ال شك أن المعلومات وطرق إحصائها يحتل ركناً أساسياً في مجال التنمية والتخطيط             

والبحوث والدراسات في العصر الحديث، إذ بدونه ال يمكن القيـام بـأي مشـروع               

تنموي أو بحث علمي يعتد به في مجال التنمية االقتصادية والبشرية، سواء كانـت              

 إنتاجية أو خدمية، حيث ال يمكن االعتمـاد علـى التخمينـات والتكهنـات               مشاريع

 .المجردة في هذا العصر الذي صار كل شيء فيه يعتمد على األساليب العلمية

 المعلومات أحد المصادر األساسـية لحركـة وحيويـة المؤسسـات              وتعد

ألمنـي بصـفة    والتخطيط لعملها المستقبلي،وتظهر أهمية المعلومات بالنسبة للعمل ا       

خاصة، ألنه بدون توفر المعلومات ووصولها في األوقات المناسبة،فإنه يصـعب أن            

يكون األداء األمني على المستوى المطلوب من ناحية الفَعالية والكفاءة، وهـذا مـا              

يدعو إلى العمل على دعم عمليات جمع المعلومات،واالرتقـاء بصـورة تصـنيفها             

تطويرها وتحليلها وتوظيفها بأفضل صورة ممكنـة       وحفظها واستدعائها ومعالجتها و   

 .لرفع مستوى العمل األمني

إن المخططين األمنيين يحتاجون في أعمالهم إلى معلومات تفصـيلية حـول            

قع الهامة عليهـا فـي المـدن        طبيعة األرض واستخداماتها المختلفة، وتوزيع الموا     

زيع المكاني ألنواع المنشآت     وتحتاج أقسام الدفاع المدني لمعرفة تامة بالتو       والقرى،
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وحوادثها المختلفة بجميع معلوماتها والتي تقع في إطار حـدودها اإلداريـة،ويجب            

تجديد البيانات اإلحصائية  باستمرار لتطوير أساليب وتحاليل مكانية، تعين المخطط           

والمنفذ ومتخذي القرارات وصانعيها في معرفة مواقع جميع أنواع المنشـآت علـى             

الرقمية وتوزيعها داخل حدود كل قسم ومعرفة كل مـا يخـص سـالمة              الخريطة  

المنشآت ذات النشاطات المختلفة لمتابعتها بصفة مستمرة من خالل قاعـدة بياناتهـا             

 .لرفع مستوى سالمتها  )GIS( الموجودة في هذا النظام

 قابلة للتحـديث وعليهـا      ةلكترونيومن جانب آخر يجب أن تكون الخرائط اال       

يع حوادث المنشآت المرتبطة بقاعدة بياناتها لكل قسم بأسبابها المختلفة مع           مواقع جم 

إمكانية توزيع الحوادث بإجمالها وحسب أنواعها ومسبباتها مثل التماسات الكهربائية          

ث تكون على خريطة مستقلة وكذلك الحال لبقية المسـببات األخـرى لمعرفـة              يبح

معرفة العوامل المؤثرة فيها للتحكم في      توزيعها الجغرافي مما يسهل على المختصين       

ضبطها ومن ثم السيطرة عليها للحد من زيادتها،وتوجيه اإلمكانات المادية والبشرية           

حسب توزيع حوادث المنشآت ودرجة خطورتها وترتيب األولويات حسب ما نمتلك           

 .من معلومات لرفع مستوى سالمة المنشآت والعمل على الحد من حوادثها

فة خصائص األحياء اجتماعيًا واقتصاديًا وثقافيًا وتاريخيًا ودورها معر -٥-٢-٢
 :في التحليل المكاني للحوادث

 في الدراسات الجغرافية حالياً، فضالً      - بشكل واضح  -تزايد االهتمام بالمكان    

 عن بقية العلوم االجتماعية وبخاصة في السنوات األخيرة، والمكان ليس كياناً ماديـاً            

نه مكان للقيم والعادات واألنشطة التي يصـعب        لنظر إليه كذلك إذ إ    فقط، ويصعب ا  

علينا أن ننظر إليها منفردة بعضها عن بعض، وبناء عليه فموقع الحادث يتباين من              

مكان إلى آخر بحكم مؤثرات طبيعية وجغرافية واقتصادية واجتماعيـة وحضـارية            

 .)١(وهذه تؤثر في تباين معدالت الحوادث

                                           
 دور الشرطة في مكافحة الجريمة،مجلة العلوم       منظور جغرافي لدعم  :، ،مسرح الجريمة  محمد مدحت  جابر، )١(

 .١٠٦،ص)م٢٠٠٢(،جامعة الكويت،)١(العدد)٣٠(لمجلداالجتماعية،ا
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إلدارات األمنية في الدول المتقدمة محللون يقومون بدراسـة         إن لدى معظم ا   

الخرائط للمدن واألقاليم بحسبانها مسارح للحوادث، مختلفة الخطـورة، ويدرسـون           

أنماط هذه الحوادث، ويقترحون تدبير المخصصات المالية ووضع األولويات طبقـاً           

 .للخطورة النسبية لمسرح الحادث المتوقع

د أن يعي رجل األمـن والسـالمة األبعـاد المكانيـة            وعن موقع الحادث الب   

 ا تصبح مكافحة الحوادث غير ناجحـة،      دون فهمها وإدراكه  بالتفصيلية له والتي من     

ومثل ذلك الفهم يوجه أنظار صناع القرار إلى توجيه الموارد بأنواعها إلى األمـاكن            

  خاصة،لها خصائص مكانية واجتماعيةالتي لها أولوية في مكافحة الحوادث و

وقد نشطت االجتهادات في دراسة مسرح الحادث ليمكن حمايته بشكل أفضـل مـن              

 .مادي، وبشري: إجراءينخالل 

إعادة تخطيط البيئة مثل تحسـين الخـدمات األساسـية وتطـوير             :اإلجراء المادي 

 .الشبكات المتعلقة بها لتصبح أكثر أمناً وسهولة في حمايتها

األوضاع المادية واالقتصادية واالجتماعية للسكان     يتناول تصحيح   : اإلجراء البشري 

 .في األماكن المحتاجة إلى ذلك، فتقل معدالت الحوادث

وينبغي النظر إلى مجال عمل أقسام الدفاع المدني المكاني ليس علـى أنـه              

مجال موحد، متشابه الخصائص، بل على أنه مكون من مستويات من الخطورة في             

 في درجة الخطورة بين األقسام، وتوجه إدارة الدفاع         الحوادث، بمعنى وجود تسلسل   

المدني على هذا األساس نشاطها، بحيث تحظى المناطق التي تسمى بالنقاط الساخنة            

 .بالجهد األكبر، حتى ال يكون هناك هدر في الطاقات

ومن الجدير بالذكر أال تهمل النواحي الحضارية واالجتماعية في التحليل ألن           

حصائية وحدها والمقارنات الرقمية ال تقدم األسباب الكافية الرتفـاع          االرتباطات اإل 

 .معدالت الحوادث في حاالت كثيرة، لذلك تتصف التحليالت بالتعسفية
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 : ني هنا التأكيد على مفهومين رئيسيينبغيو

أن تنهج الجهات األمنية المختصة في تحليل الحوادث منهجاً بينيـاً وتعـددياً             : األول

 .اًوليس أحادي

 . االهتمام بموقع الحادث وما يتضمنه من أبعاد مكانية: الثاني

وعادة ما تدرس الحوادث من منظور أسبابها وخسائرها البشـرية والماديـة            

أو تهمل البيانات الخاصة    ،وتكاد تخلو ) موقع سكني أو تجاري   (ونوعية مكان الحادث    

 .هم في سوء التحكم فيهبموقع الحادث بشكل تفصيلي، مما يعيق فهمنا له ومن ثم تس

والتحليل المكاني لحوادث المنشآت هو جزء من المنظور المكاني لجغرافيـة           

الحوادث والتعرض لها مكانياً مع ربطـه بمكونـات البيئـة الجغرافيـة الطبيعيـة               

وبذلك يكون موقع الحادث أكثر من مجرد نقطة على الخريطة،بعد أخذ ما            . والبشرية

 .ئص مادية وثقافية بعين االعتباريحيط بذلك الموقع من خصا

ومن أهداف جغرافية الحوادث البحث عن السـبب، أي التفسـير والتحليـل             

للظاهرة بمساعدة األبعاد المكانيـة، ولـيس مجـرد التعويـل علـى االرتباطـات               

 . )١(اإلحصائية

فيقصد باستخدام أسلوب رسم الخرائط المتعلقة بالحوادث، إعـداد الخـرائط           

) طبقـة (جغرافية وتوزيع الحوادث عليها، ويمكن عمـل أكثـر مـن            اإللكترونية ال 

خريطة،واحدة لحوادث االلتماسات الكهربائية،وأخرى لعبـث األطفـال، ولحـوادث      

 .وذلك للنطاق الجغرافي محل الدراسة لكامل المدينة أو لحي من أحيائها.. اإلهمال

مثـل   منيـة، كما يستفاد من إعداد تلك الخرائط في دعم اتخاذ القـرارات األ           

 أو الحد    تتركز فيها الحوادث لمنعها    توجيه الدعم البشري والمادي في المناطق التي      

 .منها

                                           
،الكمبيوتر واستخدام أنظمة الخرائط اإللكترونية الجغرافية في مكافحة الجريمـة،          ويش،عبد الكريم أبو الفتوح   در )١(

ــدد الرابع    ــادس الع ــد الس ــرطي، المجل ــر الش ــة الفك ــرط،،مجل ــة  اة ش ــارقة،اإلمارات العربي لش

 .١٢٩-١٢٠،ص)هـ١٤١٨(المتحدة،
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 مثل المواقـع الخطـرة       التي تم تضمينها في النظام     وذلك بناء على المعلومات   

  . في المدينةالمنشآتوالمواقع التي تكثر فيها حوادث 

قات االرتبـاط بـين موقـع       ن عملية تحليل الحوادث تهدف إلى اكتشاف عال       إ

الحوادث وأسبابها وتوفير المعلومات الالزمة لمواجهتها، وتساعد أسـاليب تحليـل           

الحوادث على اكتشاف ما هو متكرر منها مع التفرقة بين أشكال الحوادث المتكررة             

 .بما يفيد عملية مكافحتها

جغرافية فـي   وتظهر أهمية وإمكانية االستفادة من أنظمة الخرائط اإللكترونية ال        

ن تقديم بياناتها في صورة خرائط يعظـم االسـتفادة منهـا            حوادث، حيث إ  مجال ال 

نه قد تظهر اتجاهـات ال      يمها في صورة أرقام وجداول، حيث إ      بالمقارنة بمجرد تقد  

وقد يتيح تطبيق النظام في كافة      ن خالل النظر ودراسة األرقام فقط،     يمكن رصدها م  

عداد تقارير لرؤساء األقسام بناء على ما هو متاح من          أقسام الدفاع المدني الفرصة إل    

معلومات عن الحوادث مما يساهم في إصدارهم لقرارات بناء على تلك المعلومات،            

 .وهو ما يطلق عليه نظام دعم واتخاذ القرار

 أو علـى    ،كما يمكن نشر خريطة الحوادث الشهرية على مستوى أحـد األقسـام            •

رة والتي يتم إعدادها بواسطة الكمبيـوتر، وتحتـوي   مستوى الحدود اإلدارية لإلدا 

هذه الخريطة على أماكن وأعداد حوادث اإلهمال والعبث وااللتماس وغيرها مـن            

 .الحوادث مرتبطة بقاعدة بياناتها الوصفية

القيام برسم خريطة لحوادث االلتماسات في قسم ما، واتضـح أن هنـاك أمـاكن                •

ي وضع خطة لمعالجة أسبابها وتكثيف الجهود       تتركز فيها حوادث االلتماس وبالتال    

 .للحد من ارتفاعها والقضاء على مسبباتها
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 الدراسات السابقة -٣-٢    

تضح بمراجعة الدوريات والدراسات السابقة في المكتبـات الوطنيـة قلـة            ا  

الدراسات العلمية التي أجريت في متابعة سالمة المنشـآت فـي المملكـة العربيـة               

وبناء علـى ذلـك فـإن       .م توفرها باستخدام نظم المعلومات الجغرافية     السعودية،وعد

الباحث قام بمراجعة بعض الدراسات التي تناولت سالمة المنشآت،وأخرى في نظـم            

 :المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها المتعددة وهي على النحو التالي 

اكز إطفاء  الخصائص التخطيطية لتوزيع مر   ( ،بعنوان)١(: دراسة الجار اهللا   ١-٣-٢

وهي بحث في مجلة أمنيـة محكمة،أوضـحت التوزيـع          ) الحريق في مدينة الدمام   

التجمعي لمراكز الدفاع المدني لمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية من المملكة العربيـة            

السعودية، ويهدف إلى تحليل الخصائص التخطيطية لتوزيع مراكز إطفاء الحريـق           

ين مراكز الدفاع المدني والمسـاحات المخدومـة        بالتركيز على المسافات الفاصلة ب    

وعدد السكان المخدومين والوقت الالزم للوصول إلى الحريق، من أجل تحديد مدى            

كفايتها وأوجه القصور فيها ومن ثم اقترح نموذج لتوزيع تلك المراكز على الحيـز              

 إذ  اًي تجمع المكاني لمدينة الدمام بعد أن استنتجت الدراسة أن المراكز موزعة توزيعاً          

 .تمركزت في رقع صغيرة وتركت مساحات كبيرة غير مخدومة

تعتمد على استخدام نظم المعلومات الجغرافية فـيمكن مـن       ف هذه الدراسة أما   

ريطة الرقمية لمدينة مكـة     خاللها أخذ جميع القياسات المطلوبة بين نقطتين على الخ        

وحوادثها بالعاصمة المقدسـة     وتوضيح الزيادة في معدل وأعداد المنشآت        المكرمة،

خالل عدة سنوات وتوزيعها المكاني إلعطائنا تصور عن ما نحتاجه مـن إمكانـات      

بشرية ومادية لمتابعة سالمتها، كما توضح في بعض جوانبها الزمن المستغرق فـي             

وصول فرق الدفاع المدني لمواقع عدد من الحوادث وإلقاء الضـوء علـى بعـض               

 .نيةأسباب تلك الفوارق الزم

                                           
،الخصائص التخطيطية لتوزيع مراكز إطفـاء الحريـق فـي مدينـة الدمام،مجلـة أمنيـة        اهللا،أحمد   لجارا) ١(

 )هـ١٤١٦(داخلية،المملكة العربية السعودية،محكمة،اإلدارة العامة للعالقات والتوجيه،وزارة ال
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نموذج لالستجابة السريعة في تحديد موقـع       (،بعنوان)١( :دراسة العسيري  ٢-٣-٢

الحادث باستخدام نظم المعلومات الجغرافية لمراكز الـدفاع المـدني فـي مدينـة              

،وهي رسالة دكتوراه قدمت طريقة جديدة عبر نظم المعلومات الجغرافيـة           )الرياض

ي الميدانية من خالل التعامل معها كـأداة        كوسيلة تطبيقية إلدارة أعمال الدفاع المدن     

مساعدة في تحقيق االستجابة السريعة للنداء وإدارة الحـوادث بالصـورة السـليمة             

البعيدة عن التخمين والتصورات الذهنية، وتقديم تصور لبناء نموذج نظم معلومات           

مـن  جغرافية يحقق التجاوب السريع مع النداء وتمكين العاملين في غرفة العمليات            

والترقيم للشوارع والعقـارات واسـتخدام      ،إدارة الحادث عبر تفعيل نماذج التسمية     

أو اسم الظاهرة أو رقمها الخاصة بالبلد وربـط         ، أو الرمز البريدي   ،رموز للمنطقة 

 .تلك الخرائط بقواعد البيانات

 :ولعل أهم ميزات دراسة العسيري

 زمن وأنسب طريق لوصـول      م نظم المعلومات الجغرافية في تحقيق أقل      ا استخد -١

 .فرق الدفاع المدني لموقع الحادث

 عمل قاعدة بيانات وصفية لنشاط المنشآت وما تحتويـه مـن مـواد ودرجـة                -٢

 .خطورتها وطرق مكافحتها وإبراز المنشآت الهامة المحيطة بموقع الحادث

تطوير  اقتراح لرفع كفاءة الدفاع المدني في االستجابة السريعة لطالبي الخدمة و           -٣

وتحسين عمل القطاع ليواكب التزايد المستمر فـي أعـداد السـكان والنمـو              

 .العمراني

 – المـرور    –تم تحديد مواقع الجهات األخرى التي ستشارك في الحادث كالشرطة            -٤

الهالل األحمر والمستشفيات،حيث يتم إرسال خريطة موقع الحادث إليهم عن طريق           

 .ب لوصول كل جهة مشاركة لموقع الحادثالفاكس موضحاً عليها الطرق األنس

                                           
نموذج لالستجابة السريعة في تحديد موقع الحـادث باسـتخدام نظـم المعلومـات              مد،فايز بن مح  ،العسيري) ١(

، قسم الجغرافيا،كلية اآلداب،جامعة الملك     دكتوراهالجغرافية لمراكز الدفاع المدني في مدينة الرياض، رسالة         

 )هـ١٤٢٤(،سعود،المملكة العربية السعودية
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 الدراسة فسوف نبين أهميـة اسـتخدام نظـام تحديـد المواقـع               هذه أما في 

وصور األقمار الصناعية في تحديد مواقع جميـع المنشـآت عليهـا             )GPS(العالمي

وتحديث الخرائط والمصورات الجوية بصفة دورية لتحديد الطريق األنسب لفـرق           

اء للوصول ألي منشأة في وقت أسرع باالعتماد على التقنيات          السالمة أو فرق اإلطف   

الحديثة في طريقة االستعالم المتوفرة في هذا النظام والمعتمـدة علـى المعلومـات              

 .   المخزنة في قاعدة البيانات

التحليل المكاني لحوادث الحريق بمدينة مكـة       ( بعنوان :)١( دراسة كتبي  ٣-٣-٢

 على المنهج الوصفي بحيث ركز على التوزيـع         ،وهو كتاب أعتمد فيه   )المكرمة

 لمراكز الـدفاع    مكة المكرمة كإحدى الوظائف المهمة    المكاني لحوادث الحريق ب   

المدني وعالقة هذا التوزيع ببعض الخصائص العمرانيـة والطبيعيـة ومعرفـة            

 .انطباع بعض السكان عن خدمات الدفاع المدني

كز الدفاع المدني بمكـة المكرمـة           ومن أهم نتائجها إن التوزيع الحالي لمرا      

ال يخضع لقواعد علمية إلى حد ما،بل يخضع لقرارات إدارية، كما إن هناك تداخالً              

 وألن معظم هذه المراكز يقـع       ؛بين مراكز الدفاع المدني من حيث الخطة التنفيذية       

 . على الشوارع الرئيسية

 :ولعل أهم مميزات هذه الدراسة

وادث الحريق بمدينة مكة المكرمة على أساس تحديد أنواعهـا           التحليل المكاني لح   )أ

 .وأسبابها ونموها في الفترة السابقة

 . استعراض بعض جوانب التطور العمراني والسكاني لمدينة مكة المكرمة)ب

ومن جهة أخرى تعرضت النطباعات السكان الذين وقعـت فـي مسـاكنهم             

مكرمة، وأعطت دراسته وصـفاً     حوادث حريق عن خدمات الدفاع المدني في مكة ال        

عاماً عن األحوال االجتماعية والسكنية لمجتمع الدراسة من حيث العمـر والحالـة             

                                           
ادث الحريق بمدينة مكـة المكرمة،الطبعـة األولى،الفنـون         التحليل المكاني لحو  زهير محمد جميل،    كتبي، ) ١(

 ).هـ١٤١٤(،للطباعة والنشر،جدة،المملكة العربية السعودية
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االجتماعية ومستوى التعليم والمهنة ومستوى الدخل الشهري وحجم األسرة وكـذلك           

 .أنواع الوحدات السكنية

 المنشـآت    الدراسة االعتماد على التحليل المكاني لحـوادث       هذه سنحاول في     

 – ١٤١١(بالعاصمة المقدسة وأسبابها وخسـائرها البشـرية والماديـة لألعـوام              

وتوزيعها مكانياَ على كل قسم من أقسام الدفاع المدني         )هـ١٤٢٣ – ١٤١٩ -١٤١٥

خالل تلك السنوات لمعرفة نموها ، واسـتخدام النظـام فـي إظهـار المخرجـات                

ات بيانية مختلفة األشكال تعطـي      اإلحصائية المدخلة عن الحوادث على شكل رسوم      

 ، حيث يمكن من خالل ذلـك دراسـة األسـباب ومعرفـة              صور إيضاحية مختلفة  

 .اإلجراءات المناسبة للحد من هذه الحوادث

كما ستعطي دراستي دوراً بارزاً لنظام المعلومات الجغرافية في إعداد خرائط            

 المقدسـة،وللحدود اإلداريـة     رقمية للحدود اإلدارية إلدارة الدفاع المدني بالعاصمة      

ألقسام الدفاع المدني وتوزيع الحوادث عليها،مما يجعل الخرائط اآللية قابلة للتعـديل            

 . والتحديث بسرعة بعد ربطها بقواعد البيانات

منظـور جغرافـي لـدعم دور       :مسرح الجريمة (بعنوان :)١( دراسة جابر  ٤-٣-٢

فصـلية محكمة،هـدفت إلـى      وهي دراسة في مجلة     ) الشرطة في مكافحة الجريمة   

توضيح أن الجريمة يجب أن تدرس في ظل منهج بيني وأن تؤخذ األبعاد المكانيـة               

للجريمة في الحسبان مع العلم أن مسرح الجريمة لم يحظ بالتحليـل فـي معظـم                

 مسـرح الجريمـة ومكوناتـه       دراسات الجريمة،وتحلل هذه الدراسة تطور مفهوم     

مـة ، والتبـاين المكـاني فـي معـدالت           مثل خصائص مسـرح الجري     ،المكانية

الجريمة،ودور مورفولوجية المدن واستخدامات األرض فيها في حدوث الجريمـة،          

ووجهت هذه الدراسة عناية خاصة لمراحل اإلدراك المكاني لألفراد فـي مسـرح             

الجريمة،وعالقة ذلك بمفهوم الخرائط الذهنية، وتعد حركة المجرمين المكانية محور          

                                           
 منظور جغرافي لدعم دور الشـرطة فـي مكافحـة الجريمة،المجلـد           :،مسرح الجريمة جابر،محمد مدحت، ) ١(

 ).م٢٠٠٢( العلوم االجتماعية،جامعة الكويت،،مجلة)١(،العدد)٣٠(
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ح الجريمة،وناقش القسم األخير من هذه الدراسة دور التقنيات الحديثة          تحليالت مسر 

مثل نظم المعلومات الجغرافية،واالستشعار عن بعد في دعم جهود الشـرطة فـي             

مكافحة الجريمة، وطالبت هذه الدراسة بالدمج بين األبعاد المكانية والسلوكية لفهـم            

 . أكثر كفاءةأفضل للعالقة بين مسرح الجريمة ومكافحتها بصورة

 :ونخلص من هذه الدراسة إلى النقاط اآلتية

 ضرورة االهتمام بمسرح الحادث وما يتضمنه من أبعاد مكانية حيث المالحظ إنها             )أ

 .تدرس دائماً من منظور قانوني واجتماعي وأمني

 إن إحصائيات الحوادث تكاد تخلو أو تهمل البيانات الخاصة بمواقـع الحـوادث            )ب

ل تفصيلي التي يمكن أن تثري فهمنا لها ومن ثـم تسـهم فـي               وخصائصها بشك 

 .التحكم فيها

 النظر إلى مجال عمل األجهزة األمنية المكاني ليس على أنه مجال موحد متشابه              )ج

الخصائص بل وجود تسلسل في الخطورة المكانية، تركز القوات األمنيـة علـى      

لجهد األكبر من القوات    أساسها بحيث تحظى المناطق األكثر تعرضاً للحوادث با       

 .وهذا ينطبق على الدفاع المدني

 األخذ بالتقنيات الحديثة التي من خاللها يمكن تخزين بيانـات هائلـة واسـتنباط               )د

 .معلومات مفيدة ومتنوعة ذات مدى واسع له عالقة بالحوادث

 سوف نقوم بتحديد مواقع حـوادث التماسـات الكهربائيـة            هذه الدراسة  وفي 

ومن خالل الصـورة الفضـائية للقمـر        )GPS(ظام تحديد المواقع العالمي   باستخدام ن 

هـ ١٤٢٣ -هـ١٤١٩الهندي، والتي وقعت في قسم الدفاع المدني بالعزيزية لعامي          

على الخريطة الرقمية وربطها بقاعدة بياناتها كما هي موجودة في إحصائيات إدارة            

زه في معرفة درجة تركيزها     الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة إليضاح دورها وإبرا      

في بعض المواقع عن األخرى ومحاولة فهم العالقة بين مواقـع الحـوادث  وبـين                

وبين الشبكات الكهربائية وحالتها    بعض الخصائص االجتماعية والثقافية واالقتصادية      

التي يمكن أن تؤثر في معدل نمو الحوادث واتجاهها،بحيث تكون حوادث كل عـام              

اصة،مع إمكانية دمج الطبقتين مع بعض لمشاهدة تركيز حـوادث          منها على طبقة خ   
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التماسات في هذا القسم، ومن جانب آخر يمكن التعرف على ما تحتاجه وسائل جمع              

بيانات الحوادث من إضافات تساعد المختصين على فهم أعمق للحـوادث تمهيـداَ              

 . للسيطرة عليها أو الحد منها

أثر تطبيق قواعد السالمة فـي الحـد مـن          ( بعنوان :)١(دراسة آل مقبول   ٥-٣-٢

وهي رسالة ماجستير عن خطورة حوادث الحريق فـي          )حوادث الحريق في الفنادق   

 .الفنادق،نظراً لما تحدثه من خسائر في األرواح والممتلكات

أن هناك تهاوناً في عمل التجارب الالزمة ألنظمة السـالمة          :ومن أهم النتائج  

ا وهذا سيؤدي إلى عدم جاهزية هذه األنظمة والوسائل         للتأكد من استمرار صالحيته   

في حالة حدوث طارئ، وأن هناك مباني فندقية ال تتـوفر بهـا شـروط السـالمة                 

 والتنظيم الداخلي كما أن البعض من وسائل وأنظمة السالمة          ،المطلوبة ابتدءاً بالموقع  

تـي وردت فـي      أو ال يتوافق مع متطلبات السالمة ال       ،غير متوفر بالشكل المطلوب   

الالئحة الخاصة بشروط السالمة، ومن جهة أخرى فإن بعـض وسـائل وأنظمـة              

 .السالمة يعمل بكفاءة عالية والبعض اآلخر ضعيفة

كما اهتمت الدراسة بالتعرف على مدى اهتمام مديري الفنادق بتطبيـق قواعـد       

 والكشف  السالمة في الفنادق بمدينة الرياض،وكذلك معرفة أسباب حوادث الحريق بها         

عن مدى التزام النزالء بقواعد السالمة أثناء اإلقامة في الفنادق ومدى ما يقدم لهم مـن                

 .إرشادات والكشف عن مدى معرفة العاملين بفنادق الرياض بقواعد السالمة

 فستركز على إيجاد وسيلة علمية متقدمة تسهل على المعنيين          هذه الدراسة أما  

  ،ائل السالمة المطلوبة فـي جميـع المنشـآت        سرعة وسهولة التحقق من توفر وس     

والكشف الالزم على مدى صالحيتها وكفاءتها من خالل االستعالم السريع عن حالة            

السالمة في أي منشأة مدخلة بياناتها والمرتبطة بموقعها الجغرافي مما يتيح الوقـت             

قـه فـي    الكافي لمتابعة سالمة عدد كبير من المنشآت وبجهد أقل لم نتمكن من تحقي            

 مما يجعل سالمة جميع المنشآت تحت السيطرة والمتابعـة المسـتمرة،كما            ،السابق

                                           
،أثر تطبيق قواعد السالمة في الحد من حوادث الحريق في الفنادق،أكاديمية نـايف             ل مقبول،سعيد بن علي   آ) ١(

 ).هـ١٤٢٠(الرياض،المملكة العربية السعودية،العربية للعلوم األمنية،
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يمكن تحديد مواقع وجود وسائل السالمة داخل كل منشأة في حال إدخـال مخطـط               

المنشأة في البرنامج ووجودها في غرفة العمليات المركزية  لتسهل عمليـة توجيـه              

 شرة الحريقفرق اإلطفاء إليها الستخدامها أثناء مبا

تقرير الجـرائم الرئيسـة لمدينـة سـالم بواليـة        ( براون   يل دراسة داني  ٦-٣-٢

 .)١( )م٢٠٠١ابريل ( أوريجون في الواليات المتحدة األمريكية  

د مواقع في المدينة وتحدي) الهامة ( اعتمد البحث على تقرير الجرائم الرئيسة   

كاني النتشار الجرائم ، باستخدام بغرض تحليل البعد المحدوثها على مخطط المدينة،

جرائم في بعض المناطق من نظام المعلومات الجغرافية ، وقد لوحظ تركز شديد لل

، إضافة إلى لمناطق األكثر أماناً من المدينةمما سمح من جهة بإظهار االمدينة،

نية  في المناطق التي المساعدة في مكافحة الجريمة عن طريق تركيز الرقابة األم

 . عدد من الجرائم   أكبرشهدت

وتنظيم قاعدة بيانات ،لدراسة بالتوزع الجغرافي للجرائم   ومن الواضح عالقة هذه ا

شآت، أن تطبيق هذه الطريقة على حوادث الحريق التي تصيب المنمكانية لها،غير 

 .حاولنا القيام به في هذا البحثوهذا ما سيؤدي إلى نتائج إيجابية،

دمة اإلطفاء خالل ثالث دقائق  خ–الوحدة األولى (ن  دراسة ديف إيتو٧-٣-٢

 .)٢( ) الواليات المتحدة –تطبيق على مدينة فونيكس (

هدفت الدراسة إلى تحديد مواقع وحدات اإلطفاء القائمة في المدينة ، واقتراح 

مواقع وحدات جديدة بحيث تستطيع هذه الوحدات تأمين خدمة اإلطفاء ألي نقطة من 

وقد اقترحت الدراسة االعتماد على  من لحظة تلقي البالغ،ثالث دقائقالمدينة خالل 

، وعلى نظام تحديد ية في  تخزين المعلومات المكانيةنظام المعلومات الجغراف

 .المسارات والتوجه إلى موقع الحدثالمواقع العالمي في تحديد 

                                           
)١(Daniel Brown, city of Oregon ,Major Crime Incidents Report for April ٢٠٠١ ESRI Map 

Book , v. ١٧.. 

)٢( Dave Eaton , First Unit- Three Minute Travel Time, Phoenix , USA,٢٠٠٢ ESRI Map Book , 

v. ١٧.. 
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عدادها من  تعد هذه الدراسة  متوافقة تماماً مع أهداف الدراسة التي قمنا بإ  

المنشآت في تحديد مواقع ، ولكن حيث االعتماد على نظام المعلومات الجغرافية 

وحدات اإلطفاء ، والتأكيد على استخدام نظام وخصائصها بدالً من تحديد مواقع 

 تحديد المواقع العالمي في الوصول السريع ومتابعة الوحدات المرسلة ، مع تركيزنا

ومن جهة أخرى تعد فكرة العمل على تقليص آت،على وسائل السالمة في المنش

)  دقائق٣(لى مكان الحادث إلى دقائق معدودةالزمن الالزم لوصول وحدات اإلطفاء إ

،  ال يتضمن فقط زيادة عدد الوحداتفي غاية األهمية ، ألن الوصول إلى هذا الهدف

عالم عن وتكثيف انتشارها في أنحاء المدينة ، بل العمل على تحديث طريقة االست

تاحة في نظم المعلومات موقع الحادث ، وتحديده بدقة بواسطة األدوات الم

، ونظام تحديد المواقع العالمي ، وتحديد مسارات الحركة في كل لحظة الجغرافية

 .اعتماداً على بيانات يتم تحديثها باستمرار 
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 منهج وإجراءات الدراسة: الفصل الثالث 
 

   تعد نظم المعلومات الجغرافية المدعمة بمعطيات االستشعار عن بعد ونظام تحديد 

المواقع العالمي ، ذات فعالية كبيرة في تنظيم وتحليل المعلومات المكانية ، وفي 

 بيانات الوصول إلى حلول سريعة وموثوقة للمسائل المطروحة التي تم إنشاء قواعد

مناسبة لها ، ولذلك فإن هذه النظم لم تعد مجرد أدوات بحث ، بل تعدت ذلك لتصبح 

 طريقة بحثية 

  مناهج الدراسة وأدواتها ١-٣

 :سيعتمد البحث على مجموعة من المناهج ، أهمها

 .العتمادنا على تحليل البيانات وتوزيعها مكانيا وزمانيا: المنهج التحليلي-

 .  لتناولنا الجوانب المتعلقة بعرض التغيرات الزمنية: ي المنهج التاريخ-

العتمادنا على الخرائط المخططات،واستثمارها    ):الكارتوغرافي( المنهج الخرائطي  -

  .من أجل الوصول إلى معلومات مفيدة

  :أما األدوات البحثية التي ستستخدم في البحث فهي

حاسوبي الـذي تسـتند عليـه       وهو البرنامج ال  :)GIS( نظم المعلومات الجغرافية   -

الدراسة بشكل أساسي ، الرتباطها بتحديد مواقع المنشآت الجغرافـي والطـرق            

 .األسرع واألقرب المؤدية إليها

، للتعرف البصري السريع على الموقـع ، وتحـديث           مرئيات االستشعار عن بعد    -

ئط البيانات المكانية ، والستخدام المرئيات الفضائية كأساس بـدال مـن الخـرا            

والمخططات الموضوعة للمنطقة ، تتمتع بالحداثة والدقة وسهولة التعامل بالنسبة          

 .للعناصر قليلة الخبرة

لتحديد إحداثيات مواقع المنشـآت ،ولتوجيـه       :)GPS( نظام تحديد المواقع العالمي    -

 .فرق الدفاع المدني إلى مواقع الحوادث بدقة أعلى
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لجمع بيانات : من الدفاع المدني استمارات الكشف على المنشآت المعتمدة-

 .مختلفة األنشطةالوسائل السالمة للمنشآت 

  وصف منطقة الدراسة٢ -٣

ْ ٢١ّ    ٣٠و ْ  ٢١ّ    ٢٠ تقع مكة المكرمة بين درجتي العرض        : الموقع الفلكي  -١-٢-٣

ـ   ْ  ٤٠ّ    ٠٠ْ و   ٣٩ّ    ٤٥شمال وبين خطي الطول      احة المنطقـة المعنيـة     شرقاً وتقدر مس

 .٢ كم٥٠٠بنحو

من المعروف أن مدينة مكة المكرمة تقـع وسـط           :  الوصف الجغرافي  -٢-٢-٣

 متراً  ٢٧٠منطقة جبلية منخفضة إلى متوسطة االرتفاع حيث تراوح ارتفاعاتها بين           

 متـراً   ٣٥٠في الوديان جنوبي المدينة المقدسة ، وتالل صخرية تبدأ ارتفاعاتها من            

فـي شـمال شـرقي الحـرم         متر في بعض الجبال الواقعة       ١٠٠٠لتصل إلى نحو    

الشريف ، ومن الناحية الجيولوجية فإن صخور جبالها اندفاعية شديدة الصالبة أمـا             

ات رملية خشنة بسمك مختلف يصل إلى عشرات األمتـار ،           يوديانها فتسودها رسوب  

ات دوراً مهماً في تـأمين امتصـاص الميـاه وتخزينهـا ،           يحيث تلعب هذه الرسوب   

 .  توفر المياه  حال فيوالتربة الصالحة للزراعة

 ومن الناحية البشرية ، نشأت المدينة حول المسجد الحرام،وبـدأت تتوسـع            

باتجاه المعالة والمسفلة ثم على السفوح المجاورة لوادي إبراهيم الخليل ،مثل جبـل             

أبي قبيس وجبل عمر وجبل الكعبة وغيرها، ثم خرجت المدينة من وادي إبـراهيم              

وتتصـف  . لموجودة داخل أراضي الحرم المكـي الشـريف         إلى الوديان األخرى ا   

المناطق القديمة من المدينة بمبانيها القديمة والصغيرة وبأزقتها المتعرجة، وكانـت           

العشوائية في التوسع هي الغالبة على أحياء المدينة إلى عهد قريب من عمر المدينة              

سة تبعته أحياء كثيرة    ،حيث يعد حي الزاهر أول األحياء المنظمة في العاصمة المقد         

غير أن وضع المناطق السكنية على السفوح لـم         . منها العزيزية والرصيفة وغيرها   

يشهد تغيراَ كبيراَ بسبب تركيز التنمية العمرانية على المناطق السهلية في الوديـان             

ابتداء من منطقة المسجد الحرام وباتجاه األطراف على امتداد الوديـان، وقـد بـدأ               



 -٥٢-

هذه القاعدة في السنوات األخيرة بعد نفاذ المساحات السهلية القريبة من           الخروج عن   

الحرم وارتفاع أسعارها وبسبب تحسن وسائل حفـر وتسـوية األراضـي الجبليـة              

 .وارتفاع عائدات االستثمار العقاري

وبشكل عام فإن انتشار السكن العشوائي على السفوح الجبلية التي يزيد معدل            

 يجعل أمر تخديمها بالطرق ووصـول وسـائل النقـل           ٧: ١  و ٥: ١انحدارها عن   

واآلليات الكبيرة الخاصة بمختلف الخدمات بما في ذلك آليات الدفاع المدني أمر بالغ             

 .الصعوبة

  حدود الدراسة-٣-٣

  الحدود الموضوعية١-٣-٣

وهي متابعة وسائل سالمة المنشآت باستخدام نظـم المعلومـات الجغرافيـة            

دة األخرى، مثل معطيات االستشعار عن بعد ونظام تحديـد المواقـع            والتقانات الراف 

 .  العالمي

 : الحدود المكانية-٢-٣-٣

 :   تتناول الدراسة حوادث المنشآت ومتابعة تأمين سالمتها على ثالثة مستويات

 على مستوى إدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة ممثلة في جميع أقسامة، األول -

 .ة إجمالية فيها عن حوادث المنشآت وتكرارهابقصد رسم صور

 على مستوى الحدود اإلدارية لقسم الدفاع المدني بالعزيزية لدراسة التوزيع الثاني -

 . المكاني لبعض حوادث المنشآت عليها

يحـده  ,  على مستوى قطاع هام من قسـم الـدفاع المـدني بالعزيزيـة      الثالـث  -

الحـرم  (طريق العزيزية العـام   :ر منى،وجنوباً مشع:كوبري الملك خالد،وشماالً  :شرقاً

ترصد فيـه بعـض   ). الحرم(المؤدي إلى أنفاق أجياد   ) ٤٥(كوبري: ، وغرباً )المكي

المنشآت بمختلف أنشطتها ،وتطبق عليها إدارة سالمة المنشآت اعتماداً على نظـام            

ـ           . ة  المعلومات الجغرافية ، بعد تنظيم المخططات والصور وقواعد البيانات المختلف

 :وقد تم اختيار هذا القطاع لألسباب التالية
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 .تتوفر به العديد من المنشآت ذات األنشطة المختلفة ومباني ضخمة إلسكان الحجاج -١

 يسكن هذا القطاع أعداد كبيرة من الحجاج في موسم الحج لمتاخمته الجغرافيـة              -٢

 .مع مشعر منى

ب مع أهداف الدراسة ، وبـين        جمعه بين التخطيط العمراني الحديث الذي يتناس       -٣

 .بعض البقع العمرانية العشوائية

  تخدم مواصفات هذه المنطقة أهداف الدراسة -٤

 تتوفر لهذه المنطقة صورة فضائية من القمر الصناعي إيكونـوس ذات الدقـة              -٥

، ومساحتها مناسبة حيث إن الدراسة تعتمد على تحديد مواقع عدد           ) سم   ٨٠( العالية  

  .عليها من المنشآت 

 : الحدود الزمانية٣-٣-٣

 هـ ،   ١٤٢٥هـ،وحتى  ١٤١١ستعتمد الدراسة على بيانات تشمل زمنياً الفترة من         

مع أخذ نماذج زمنية ضمن هذه الفترة ، وذلك بقصد الوصول إلى درجات مناسـبة               

 .من التفصيل ، تتناسب وجوهر الموضوع وأهدافه 

   جمع البيانات-٤-٣

 :ي وتحديد مصادر المعلوماتالعمل الميدان  -١-٤-٣

 من الدراسـات العلميـة التـي تسـتخدم التقنيـات            بما إن هذه الدراسة تعد         

) نظم المعلومات الجغرافية،االستشعار عن بعد،نظام تحديد المواقع العـالمي        (الحديثة

وعليـه تعـددت    . في تطبيقها، تطلب األمر التعرف على مصادر تلك المعلومـات         

يارتها لحصر المعلومات التي تحتاجهـا الدراسـة وتصـنيفها           الجهات التي تمت ز   

 :تمهيداَ لجمعها وهي كالتالي

 : المديرية العامة للدفاع المدني-أ

تمت مراجعتهـا للوقـوف علـى الطـرق         :  اإلدارة العامة للسالمة بالرياض    -١

المستخدمة في متابعة سالمة المنشآت والتعليمات والتنظيمات الصادرة مؤخراَ فـي           
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لك واستلمت استمارات اشتراطات السالمة للكشف على للمنشآت مختلفة األنشـطة           ذ

 .لجمع بياناتها ال حقا

 للتعرف على استخدامات الحاسب اآللي في مجال سالمة         :الحاسب اآللي   إدارة -٢ 

 . المنشآت ومدى توفر وتطبيق نظم المعلومات الجغرافية لديهم

على الهياكل التنظيمية واللـوائح فـي مجـال          للتعرف   :اإلدارة العامة للتنظيم   -٣ 

سالمة المنشآت واإلمكانات المادية والبشـرية إلدارة الـدفاع المـدني بالعاصـمة             

 .المقدسة

طالع على ما لديهم     لال : واإلعالم، ومكتبة الدفاع المدني    اإلدارة العامة للعالقات   -٤

جوانـب  من كتب وأبحاث ودوريات ونشرات بغرض االستفادة منها فـي بعـض             

 . الرسالة

 :إدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة -ب

 الورقيـة المتـوفرة عـن       للحصول على البيانـات    :شعبة التخطيط والتدريب   -١

ـ ١٤٢٣هــ، ١٤١٩هــ، ١٤١٥هـ،١٤١١(إحصائيات الحوادث لعام   التـي  )  هـ

 .باشرتها فرق الدفاع المدني،وبعض البيانات األخرى عن قسم السالمة باإلدارة

لمناقشة الجوانب المتعلقة بإجراءات سالمة المنشآت ، والتي تمت         : سم السالمة ق -٢

طالع علـى مـا لـديهم مـن         واال،مناقشتها أيضاَ مع قسم الدفاع المدني بالعزيزية        

معلومات عن الطرق المستخدمة في متابعة سالمة المنشآت،والتنسيق معهـم لجمـع            

نزال فريـق ميـداني ودوريـات       بيانات حديثة ومحددة لبعض المنشآت من خالل إ       

 .السالمة اليومية

لتوضيح الحدود اإلدارية بين أقسام الدفاع المدني على خريطة         : غرفة العمليات  -٣ 

ورقية لمكة المكرمة،ومعرفة الطرق المستخدمة في توجيه الفرق لمواقع الحـوادث           

 . وكيفية إدارتها

وادث التي تقع ضمن حدود      في أقسام الدفاع المدني لحصر أعداد الح       نالمختصو -٤

كل قسم من أقسامهم والمدونة في إحصائيات الحوادث بشعبة التخطـيط والتـدريب             
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بالعاصمة المقدسة وكذلك تحديد المواقع الجغرافية لبعض الحـوادث فـي منطقـة             

 . الدراسة بقسم العزيزية على الطبيعة

طالع على مـا     لال : الحجاج سكانإفي لجنة الكشف على مباني       مندوب اإلدارة  -٥

لديه من معلومات عن كيفية متابعة سالمة تلك المباني،والتنسيق معه إلنزال فريق            

ميداني لفترة محدودة لجمع بيانات حديثة باستخدام االسـتمارات المعتمـدة عـن             

 .المباني الموجودة في منطقة الدراسة

 

 : دارة الملك عبد العزيز بالرياض-ج

مر والقرارات والتعليمات الخاصة بنشأة سـالمة        تمت مراجعة الدارة لحصر األوا    

 .المنشآت بمكة المكرمة بتتابع زمني على مدى أكثر من خمسين عام

 : فرع معهد اإلدارة العامة بجدة-د

تمت المراجعة بغرض الحصول على المعلومات الالزمة لعمـل إحصـائية             

يخـص الـدفاع    لجميع القرارات واألوامر السامية والتوجيهات التي صدرت فيمـا          

 .المدني منذ نشأته إلى عهد قريب لتغطية الجهة التاريخية من البحث

 : المكتبات-هـ

من أجل بناء الخلفية النظرية التي ترتكز عليها الدراسة،وتم الحصول عليهـا               

من عدة مصادر مثل الكتب والدوريات والبحوث والدراسات السـابقة والمطبوعـات            

بة الملك فيصل ومكتبة الملك فهد ومكتبة جامعـة الملـك           مثل مكت (والوثائق الرسمية، 

سعود بالرياض، ومكتبة جامعة أم القرى ومكتبة الحرم المكي الشريف بمكة المكرمة            

في محاولة لإلطـالع    ) ومكتبة الملك عبد العزيز بمكة، والعديد من المكتبات الخاصة        

 . معلوماتعلى كل ما يخص جوانب الدراسة وإلثراء البحث بما يحتاجه من

،مركز أبحاث الفضاء وتـم الحصـول        للعلوم والتقنية  ز مدينة الملك عبد العزي    -و

 :منهم على اآلتي
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    أخــذت سـنة    ) ICONOS( صـورة فضائيـة من القمر الصنـاعي األمريكي      -

 الشرقية من مدينة مكة المكرمة وتشتمل على القطاع         ءلبعض األجزا ) م٢٠٠٣( 

 ، بنيت عليها طبقة      سالمة المنشآت وبشكل واضح    محل الدراسة الخاص بمتابعة   

 .تبين المنشآت

وتشـمل  ) م٢٠٠٢(أخذت سـنة  ) IRS( صورة فضائية من القمر الصناعي الهندي      -

مدينة مكة المكرمة بكاملها مع مساحات واسعة خارجها ، استخدمت في تحديد مواقع             

ع المدني بالعاصـمة    حوادث المنشآت، وفي تعيين الحدود اإلدارية ألقسام إدارة الدفا        

 . المقدسة،وهي أقل وضوحاً من القمر األول

حـة  زاولوحظ وجود بعض اإل   )  إرجاعها جغرافيا ( وتم تصحيح جميع تلك الصور    

المأخوذ من أمانـة العاصـمة      ) المصور الجوي لمكة المكرمة   ( بينها وبين مخطط    

 ومطابقة الصور مـع     نظراً لوجود تباين في قيم نقاط التحكم وجرى معالجة ذلك         المقدسة    

 .الخرائط بدرجة جيدة

 . الحصول على بعض الكتب والدوريات والنشرات من المكتبة لديهم-

حيث تم استخدام   : بجامعة أم القرى    معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج      -ز

بعض التقنيات الفنية المتوفرة لديهم والتي تخدم الدراسة في وحدة نظم المعلومـات             

 .لديهم الجغرافية

 تمتلك أمانة العاصمة الكثير من التقنيات والمعلومـات         : أمانة العاصمة المقدسة   -ح

الضرورية ألعمال اإلدارة والتخطيط في هذه المدينة ، والتي اتضحت مـن خـالل              

المعلومات، وبمـا إن  وقوفي على قسم نظم المعلومات الجغرافية التابع إلدارة مركز   

كونها تحتوي على الكثير مـن البيانـات        ليدية والمهمة    من الوسائل التقل   الخرائط ت 

التي تعتمد عليها نظم المعلومات الجغرافية كأحد مصادر قاعـدة بياناتـه فقـد تـم                

الحصول على بعض الخرائط الورقيـة والمخططـات الجويـة ومصـور جـوي              

لمدينة مكة المكرمة موضحا عليهـا بعـض الطـرق الرئيسـية          ٢٥٠٠٠:١بمقياس

كنية والمعالم اإلنشائية ومن خالله تم إعداد خريطـة رقميـة توضـح             والمباني الس 
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إضافة إلى معلومات  . الحدود اإلدارية الحالية ألقسام الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة       

 .إحصائية عن أعداد المنشآت بمكة المكرمة

للحصول علـى معلومـات وصـفية       : الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة      -ط

عن التعداد السكاني والخصائص السكانية والعمرانية ومـا لـديهم مـن            وإحصائية  

 . خرائط متنوعة األغراض

 :  إدخال البيانات وتنظيمها-٥-٣

  المنشآتعن  بيانات - ١  - ٥ - ٣ 

تم جمع هذه البيانات من خالل استمارات الكشف على بعض المنشآت متعددة                

 تكليفهم للقيام بذلك لصالح البحـث ،وكـان         األنشطة من ِقبل أفراد السالمة الذين تم      

) جزء مـن قسـم العزيزيـة      (بداية النزول لمنطقة الدراسة الخاص بسالمة المنشآت      

هـ واستمر على مراحل بسبب المتابعة األولية للنتـائج حتـى       ١٣/٣/١٤٢٥بتاريخ  

 :هـ واستمارات الكشف المستخدمة هي كالتالي٢٠/٤/١٤٢٥تاريخ 

محالت واألسواق التجارية وعدد المنشآت التي ملئـت         استمارة الكشف على ال    -١

 ).١٥(لها هذه االستمارة 

 استمارة الكشف على المباني السكنية واإلدارية األقل من أربعـة أدوار وعـدد              -٢

 ).١(منشآتها 

 استمارة الكشف على المباني السكنية واإلدارية والتجارية والعمائر األعلى مـن            -٣

 ).٢٩(ا أربعة أدوار وعدد منشآته

 ).٢( استمارة الكشف على المدارس والمنشآت التعليمية وعددها -٤

 ).١( استمارة الكشف على محالت بيع الغاز وعددها -٥

 : استمارة الكشف على مباني الخدمات الصحية-٦

 ) ٣( الصيدليات وعددها -

 ).١( المستشفيات وعددها -
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 ).١( استمارة الكشف على المباني الحكومية وعددها -٧

 ).١( استمارة الكشف على محطات الوقود وعددها -٨

 ).٩( استمارة الكشف على المطاعم وعددها -٩

 ). ٥( استمارة الكشف على المساجد وعددها -١٠

          ومن جهة أخرى ، فقد تم استقطاع منطقة الدراسة المحـددة مـن حـي               

ـ          ا علـى أوراق     العزيزية من الصورة الفضائية للقمر الصناعي إيكونـوس وطبعه

وتوزيع نسخ منها على فريق المسح، بحيث يحدد موقع أي منشأة يتم جمع بياناتهـا               

على الصورة  الورقية تلك، لنتمكن الحقاً من ربط بياناتها الوصـفية مـع موقعهـا                

 .الجغرافي في البرنامج

ألخذ إحداثيات بعـض    ) GPS(         وقد تم استخدام جهاز تحديد المواقع العالمي      

 .لمنشآت  كعينة لتحديد مواقعها الجغرافية على الطبيعة ا

 للحصول          وبالنتيجة فقد تم استخدام نماذج االستمارات العشر السابقة الذكر ،         

ن بأ مختلفة األنشطة في منطقة الدراسة،علماً       منشأة) ٦٨ (على بيانات لثمانية وستين   

ة، وتختلف من نشـاط آلخـر       اشتراطات السالمة في تلك االستمارات ليست متشابه      

كما في استمارة الكشف على المبـاني       )ملفات(وتشمل كل واحدة منها على عدة بنود      

 :السكنية واإلدارية والتجارية والعمائر أعلى من أربعة أدوار وهي على سبيل المثال

 .السالمة اإلنشائية: ثانيا                   .معلومات عامة: أوال

 .اشتراطات عامة: رابعا                .ربائيةالسالمة الكه: ثالثا

 .وسائل الهروب ومخارج الطوارئ: سادسا                .سالمة المصاعد: خامسا

 .نظام اإلطفاء:ثامنا                     .نظام اإلنذار: سابعا

 )يمكن الرجوع إلى االستمارة في ملحق البحث.(مالحظات عامة: تاسعا

 : يمكن ذكر المراحل التالية لإلدخال  :  بالنسبة لهذه االستماراتاألعمال المنفذة
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 تم إدخال جميع هـذه االستمارات على اختالفها إلى قاعدة البيانـات ضمــن              -١

بعـد  ) ٣,٢(النسخة رقم  ) Arc View( آرك فيو نظام المعلومات الجغرافية برنامج 

ل الطويلة مع االحتفاظ    إجراء بعض االختصارات على بعض االشتراطات ذات الُجم       

 :بالمضمون،وكانت عملية اإلدخال كالتالي

 عدد مـن الجـداول          مجلد لكل استمارة حسب مسماها يحتوي على       تخصيص تم   - 

 . حسب نوعية البيانات الواردة في االستمارة) الملفات ( 

 .أعاله إلى الجداول المنظمة إدخال البيانات تم  -

بما أنه :ت بموقعها الجغرافي على الصورة الفضائية  ربط بيانات سالمة المنشآ-٢

تم تحديد مواقع المنشآت التي تم الكشف عليها سابقا على الصورة الفضائية الورقية 

وهي صورة من القمر ) كجزء من العمل الميداني في حي العزيزية(لمكة المكرمة 

ا هنا سوى س تتضح فيها المعالم بصورة ممتازة ، ما كان علينوالصناعي إيكون

إنزال تلك المواقع على نفس الصورة الفضائية بهيئتها الرقمية في برنامج نظام 

 .المعلومات الجغرافية،وتم بذلك ربط البيانات بالموقع الجغرافي

وبهذا أصبح لدينا عشر مجلدات على عدد أنشطة المنشآت المختلفة التي سبق            

شاط معـين، مثـل المراكـز       ذكرها، تتضمن عدداً من الطبقات،كل طبقة تختص بن       

 ).المجلدات(التجارية،وأخرى بالمدارس، والمستشفيات،وغيرها من االستمارات

وأصبح من السهل اآلن االستعالم عن أية بيانات مخزنة في البرنامج، ألي منشـأة              

 .عبر المجلد الخاص بها مع معرفة موقعها الجغرافي

  إلى حد كبيـر فـي إنجـاز          وقد اتضح أن استخدام مثل هذه التقنيات يساعد          

كما يمكن دمج جميع تلـك الطبقـات        .العديد من المهام باإلمكانيات البشرية المتوفرة     

مضافاً إليهـا   على صورة فضائية واحدة لتشاهد صورة فضائية لمدينة مكة المكرمة           

مواقع جميع المنشآت التي يشرف عليها الدفاع المدني إشرافا وقائيا على           طبقة تبين   

ط أو بأشكال مختلفة حسب نوع النشاط مع إمكانيات متعـددة مثـل تكبيـر               شكل نقا 

 . أو تصغيرها عند اللزوم إللقاء نظرة شاملة،الصورة للتوضيح
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ويعد تزويد غرفة عمليات الدفاع المدني بمثل تلك البيانات والصور الفضائية              

حيث يمكـن    أهمية بالغـة،   نطقة العمل في العاصمة المقدسة ذات     التي تشمل كامل م   

 عن موقـع حـادث مـا فـي منشـأة      تحقيق متابعة سالمة أي منشأة  أو االستعالم       

 أو اسم   ،،عن طريق االستعالم في قاعدة البيانات باستخدام اسم المنشأة التجاري         معينة

 أو أي معلومة متوفرة في ،أو برقم تصريح الدفاع المدني    ،المالك والحي الذي تقع فيه    

ن خاللها بثواٍن معدودة معرفة موقع المنشأة المبلـغ عنهـا           قاعدة البيانات نستطيع م   

على الصورة الفضائية، والحصول على كامل بياناتها المدخلة، وتحديد موقع أقـرب            

فرقة دفاع مدني لها،ومن ثم توجيه الفرق األقرب وتحديد مسار الحركة الذي يؤدي             

 . إلى وصول أسرع إلى مكان الحادث 

 مارية،والصور الفوتوغرافية للمنشأة داخل قاعدة البيانات إدخال المخططات المع-٣

 تخـدم تطـور     غرافية المستخدم يمتلك ميزات مهمـة     إن برامج نظام المعلومات الج    

حيث يمكن إدخال بيانات مختلفة للمنشـآت الهامـة         . أعمال متابعة سالمة المنشآت   

معماريـة،مثل  كالمباني الكبيرة،والمراكز التجارية،وغيرها،إضـافة لمخططاتهـا ال      

 مخططات السالمة الخاصة بالمنشأة التي توضح مواقع وسائل السـالمة،وأعدادها،          

حسب اشتراطات الدفاع المدني، وموقع مدخل المنشأة،ومواقع المصـاعد وسـاللم           

ة للمبنى تضاف حسـب أهميـة       الطوارئ،والممرات،ومواقع المطابخ،وتفاصيل كامل  

رافية للمنشأة من الداخل أو من الخـارج        كما يمكن إضافة أي صورة فوتوغ     المنشأة،

لها ومسـاحات الشـوارع     أو المباني المجاورة    ،إلبراز موقعها العام،وواجهة المنشأة   

 كما هو   وعليه فقد تم إدخال الصور الفوتوغرافية لمنشأة سكنية كنموذج        المحيطة بها، 

مة  وإدخال مخططاتها الموضح عليها مواقع وسائل السال       )١(واضح في الصورة رقم   

 :وتتكون المنشأة من .المطلوبة في قاعدة البيانات

 . مبيتاتر،ى عشر دور متكرإحد ، ميزانين،دور أرضي،        بدروم

وتم إعداد قاعدة بيانات خاصة لكل وسيلة من وسائل السالمة للتعرف علـى             

مسمياتها وبعض المعلومات الخاصة بها،وكذلك الحال بالنسبة للصور الفوتوغرافيـة       

 . توضح واجهة المبنى وبعض جوانبهالتي



 -٦١-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .مرتبطة بالدراسةال البيانات للمنشأة السكنية التي أدخلت كنموذج في قاعدة صورة )١(صورة 
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وبتلك الخرائط والصور نستطيع أن نعرف الكثيـر عـن المنشـأة ومـدى              

قة،ومن ناحيـة   أو على شوارع ضي   ،أهميتها،من حيث وقوعها مثال في منطقة جبلية      

أنواع وسائل السالمة المتوفرة بها وكميتها،وليتوج هذا العمل البيانات السابقة عـن            

سالمة المنشآت كما هي موجودة في قاعدة البيانات،ويمتلك المسؤولون عن سـالمة            

المنشآت بذلك معظم ما يحتاجونه عن سالمة المنشأة ليسهل عليهم متابعة سـالمتها             

ظات السالمة المدونة على المنشأة وتسليمها للمسؤول عـن         حيث يمكن طباعة مالح   

سالمتها لمتابعة تالفيها وتزويده أيضا بنسخة من الصورة الفضائية محـدد عليهـا             

 .   موقع المنشأة لسهولة الوصول إليها

وهنا نأمل بمساهمة هذا العمل في تسهيل السيطرة على حـوادث المنشـآت                

ل تفاصيلها الداخلية والخارجية وباالستغالل األمثل      بمعرفة مداخلها ومخارجها وكام   

لوسائل سالمتها المتوفرة بها وذلك بسرعة توجيه فرق الدفاع المدني إليها عند وقوع             

حادث بها مما يساهم في استغالل الوقت والجهد في مباشرة الحوادث ومن ثم الحـد               

 . من الخسائر البشرية والمادية
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 الفصل الرابع
 يع حوادث حرائق المنشآتتوز

 

اع المدني بالعاصمة المقدسـة     إن إحصائيات الحوادث التي باشرتها إدارة الدف      

 األساس لهذا العمل الذي سنلقي الضوء من خالله على إحصائيات حوادث حريق     تعد

المنشآت وتوزيعهـا المكـاني ومسـبباتها وخسـائرها البشـرية والماديـة عـام               

، وتم اختيار هذه السنوات التي تمثـل        )هـ١٤٢٣هـ،١٤١٩هـ،١٤١٥هـ،١٤١١(

لتوفرها بشكل مناسب لتعطي تصور عـن       ) حوالي ثالثة عشر عاماَ     ( مدى زمني   

 . معدل الحوادث واتجاهاتها

تتضمن إحصائيات إدارة الدفاع المدني هذه جميـع حـوادث الحريق،منهـا               

ف على المنشآت   الواقعة تحت اإلشراف الوقائي كما ورد ذكرها في استمارات الكش         

خاضعة لإلشـراف   الغير  ،ومنها المنشآت والحاالت    )ة هنا وهي مجال الدراس  (سابقا  

، وإن  )سيارات،،نفايات،مباني قديمة مهجورة،منازل شعبية، صنادق، وغيرها     (الوقائي

الحوادث مرتبة حسب التسلسل الزمني لوقوعها مجتمعة على مستوى كافة األقسـام            

لسنة، فقد يكون الحادث األول في حـدود قسـم أجيـاد            على مدار اليوم والشهر وا    

 وهكذا حتى تجد حادث يخص القسم المطلوب فيتم فـرزه           ،والثاني في قسم العزيزية   

وتدوين بياناته ، األمر الذي يتطلب فرزاً دقيقاً لإلحصاءات التي تهم الدراسة وهـي               

ني وإهمال غير   حوادث حريق المنشآت التي تقع تحت اإلشراف الوقائي للدفاع المد         

ذلك، وتكون ضمن ترتيب محدد، وقد أخذ ذلك جهداً ووقتاً كبيرين ، نظـراً لكـون                

السجالت يومية وفي حالتها األولية ، ونظراً لتكرار تلك العملية عدة مرات للتأكـد              

 :من صحة النتائج، فكانت مراحل العمل هنا كالتالي

لوقائي للدفاع المدني عن     فرز حوادث حريق المنشآت الواقعة تحت اإلشراف ا        -

 .حوادث الحريق األخرى
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 فرز وتوزيع حوادث حريق المنشآت مكانيا حسب وقوعها فـي أقسـام إدارة              -

 .الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة

 فرز حوادث أقسام الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة حسب مسبباتها المختلفـة            -

 .وخسائرها البشرية والمادية

 . على أشهر السنة وللسنوات المأخوذةوقوعها زمانياُ حسب  فرزها وتوزيعها-

 إدخال البيانات كافة إلى قواعد بيانات مرتبطة بخريطة أقسام الـدفاع المـدني     -

 . نظام المعلومات الجغرافية المستخدم برنامجبالعاصمة المقدسة في 

 .  تطور أعداد المنشآت حسب التراخيص الممنوحة١ -٤

ئية عن أعداد المنشآت والمحالت التجارية التي تـم         تم الحصول على إحصا   

إصدار تراخيص لها لمزاولة أنشطتها من قبل البلديات الفرعيـة بأمانـة العاصـمة      

هـ الذي يوافق إحصائية حـوادث المنشـآت فـي سـنتها            ١٤١٩المقدسة منذ عام    

هـ الذي يشمل أيضا اإلحصائية الرابعة لحوادث منشـآت         ١٤٢٤ الثالثة،وحتى عام 

 .هـ،وذلك لتوفرها لديهم ضمن نظام حاسوبي١٤٢٣ام لع

طالع على الحدود اإلدارية للبلديات الفرعية بأمانة العاصمة المقدسة          ومن خالل اال  

اتضح أنها غير مطابقة لحدود أقسام الدفاع المدني،حيث توجد لديهم عشـرة بلـديات              

  بلدية بحرة استبعادتم (فرعية تتداخل حدودها مع حدود أقسام الدفاع المدني السبعة

الفرعية وكذلك قسم الدفاع المدني ببحرة في اإلحصائيات،كون الحدود الزمانيـة لهـذه         

،وعليه نأخذ إحصائية األمانة لالستشفاف عن مـدى نمـو أعـداد            )الدراسة ال تشملهم  

 هـ١٤٢٣هـ وحتى عام  ١٤١٩المنشآت في أقسام الدفاع المدني في الفترة مابين عامي        

 :ين التالي)١(والشكل رقم)٢(الجدول رقم كما يالحظ في 
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هـ إلى ١٤١٩ المنشآت المصرح لها من البلديات الفرعية بالعاصمة المقدسة من عام )٢(جدول

 .هـ١٤٢٤عام 

 السنة
بلدية 
 أجياد

بلدية 
الرصيفة

بلدية 
 العتيبية

بلدية 
 العمرة

بلدية 
المشاعر

بلدية 
المعابدة

بلدية 
 الشرائع

بلدية 
العزيزية

ية بلد
اإلجمالي المسفلة

 ٦٦٣٨ ٨٠١ ٦٦٦ ٨٢٨ ٩٠٦ ١٢ ٤٥٧ ٩٨٢ ١١٦٨ ١٤١٩٨١٨هـ

١٠١٥٩ ١٢١٧ ٩٧٧ ١٢٥٢ ١٢١١ ٥٧ ٨٠٣ ١٦٥٩ ١٦٤٤ ١٤٢٠١٣٣٩هـ

 ٦٤٣٠ ٧١١ ٦٩٤ ١٠٧٩ ٦٠١ ٣ ٤٩٩ ٨٥١ ٩١٣ ١٤٢١١٠٧٩هـ

 ٥٩٩٠ ٦٨٢ ٥٨٢ ٩١٦ ٦٥٠ ٧ ٤٧٤ ٧٣٠ ٩٣٧ ١٤٢٢١٠١٢هـ

 ٥٦٠٦ ٦٤٤ ٧٠١ ١٠٣٢ ٤٣٢ ٦ ٤٣٦ ٥٥٦ ٨٩٣ ١٤٢٣٩٠٦هـ

 ٩٥٧٥ ١٠٦٦ ١٣٥٤ ١٨٠٩ ١٢٤٢ ١ ٧٥٢ ١١٠٨ ١٤٤٤ ١٤٢٤٧٩٩هـ

٤٢١٠٣ ٤٣٢٠ ٤٣٠٨ ٦٠٨٨ ٥٠٤٢ ٨٦ ٣٤٢١ ٥٨٨٦ ٦٩٩٩ ٥٩٥٣ اإلجمالي

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . المقدسةمن عمل الباحث اعتمادا على بيانات أمانة العاصمة: المصدر

ا سنوياً كبير نالحظ من خالل الجدول السابق أن عدد المنشآت المصرح له

جداً ، ويتزايد هذا العدد باستمرار ، وهذا يتطلب من إدارة الدفاع المدني مواكبة 

التوسع العمراني والتجاري عموماً ، والعدد المتزايد من المنشآت الخاضعة لرقابة 

 .الدفاع المدني على وجه الخصوص 

 
شكل ( 16 ) تصاريح بناء المنشآت حسب البلديات الفرعية 1419 - 1424هـ
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ت المصرح ومن جهة أخرى فإننا نحاول البحث عن العالقة بين أعداد المنشآ

لها من قبل البلديات وإعادة توزيع المساحات الجغرافية بين األقسام ومع معدل 

 :حوادث المنشآت داخل أقسام الدفاع المدني ويتضح ذلك من التالي

  قسم جرول-١

وفيه تكون غالبية أجزاء بلدية العتيبية والرصيفة ضمن حدود قسـم الـدفاع             

هـ يقع ضـمن    ١٤٢١احة القسم في عام     المدني بجرول،وبعد استقطاع جزء من مس     

نحسر عـدد    الحدود اإلدارية لقسم الصناعية ا     اختصاصات بلدية العتيبية وضمة إلى    

 المنشآت المصرح لها  تقريبا على بلدية الرصيفة التي تقع ضمن حدود قسم جرول 

 : قسم أجياد -٢

هـ ١٤٢١كان يشمل معظم حدود بلدية أجياد إضافة إلى بلدية المسفلة حتى عام 

ثم انفصل مركز المسفلة عن قسم أجياد وأصبح قسما مستقال بذاته،وأصبح قسم أجيـاد              

 .مرتبطا فقط ببلدية أجياد بينما تتبع بلدية المسفلة قسم الدفاع المدني بالمسفلة

 : قسم المعابدة -٣

يشمل معظم مناطق بلدية المعابدة إضافة إلى بلدية الشرائع وهذا القسـم لـم              

 .يم في حدوده اإلدارية خالل الفترة المدروسة يطرأ عليه أي تقس

 :قسم العزيزية -٤

 .ويتبع له معظم أجزاء بلدية العزيزية وبلدية المشاعر المقدسة

 :قسم الصناعية -٥

 .ويتبع له معظم أجزاء بلدية العمرة

 :قسم المسفلة -٦

 .ويتبع له معظم أجزاء بلدية المسفلة

م الـدفاع المـدني والبلـديات       إن هذا االختالف في الحدود اإلدارية بين أقسا       

الفرعية يسبب بعض التأخير في كثير معامالت المواطنين الذين يتوجهون أوال لبلدية            

المسفلة مثال الستخراج تصريح مزاولة النشاط،وتجرى فيها بعض اإلجراءات،ومن         

يحمـل  (ثم تقوم هذه البلدية الفرعية بتوجيه خطاب إلى قسم الدفاع المدني بالمسـفلة            
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الستكمال بقية اإلجراءات فيمـا يخـص       ) مى البلدية الفرعية كموقع وحدود    نفس مس 

الدفاع المدني من اشتراطات السالمة ولكن يتضح للمـواطن بعـد عنـاء الـذهاب               

واإلياب بين الدوائر الحكومية أن موقع هذه المنشأة يتبع قسم دفـاع مـدني أخـر                 

لوقت أيضا على المـوظفين     الختالف الحدود اإلدارية مما يتسبب في إهدار الجهد وا        

 .في تحرير الخطابات لتصحيح ذلك الخطأ

وربما من األفضل مستقبال إعادة توزيع الحدود اإلداريـة لألقسـام بشـكل                

مدروس وأكثر فاعلية مبني على المعلومات الجغرافية بحيث يسـاهم فـي تحقيـق              

فاع المـدني مـع     التوازن بين األقسام،مع ضرورة تطابق الحدود اإلدارية ألقسام الد        

البلديات الفرعية ألمانة العاصمة المقدسة واإلدارات األخرى التي تعاني من نفـس            

 وهــام ألســباب طة والهــالل األحمر،وهــو مطلــب أســاسالمشــكلة، كالشــر

التنمية،ولالستفادة من اإلحصائيات التي تصدرها اإلدارات الخدمية المختلفـة ممـا           

 .قة يمكن االستفادة منها بشكل أفضليساهم في الحصول على معلومات أكثر د

 : خريطة أقسام الدفاع المدني وخريطة استخدامات األرض- ٢ -٤

دني        ١-٢- ٤   دفاع الم لم تكن إدارة الدفاع المدني بالعاصـمة        :خريطة أقسام ال

المقدسة تعتمد على رسم دقيق يوضح حدود األقسام التابعـة لها،وكـان االعتمـاد              

نظري الوصفي،مع بعض اإلشارات على الخرائط،وقد قمنـا  األساسي على التحديد ال   

في هذه الدراسة برسم حدود األقسام اعتمادا على المعلومات المرسومة سابقا وعلى            

الوصف الشفهي الذي تلقيناه من غرفة عمليات الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة،ومن           

ه الحدود فقد رؤساء بعض األقسام،ومن أجل الحصول على رسم صحيح ومنطقي لهذ      

 للقمر الصناعي الهندي كونها تشمل مدينة مكة المكرمة تم استخدام الصورة الفضائية

 التي تبـين حـدود أقسـام        )٢ والشكل   ٢أنظر الصورة   (والمساحات المجاورة لها،    

 .الدفاع المدني على الصورة الفضائية وبدونها
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كرمة موضح عليها الحدود صورة فضائية من القمر الهندي لمدينة مكة الم)  ٢(صورة 

 .هـ١٤٢٦اإلدارية ألقسام الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة لعام 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IRSعمل الباحث ، على صورة القمر الصناعي الهندي :المصدر 

خريطة رقمية توضح الحدود اإلدارية ألقسام الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة ) ٢(شكل 

 .هـ١٤٢٦لعام 
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   . خريطة استخدامات األرض بالعاصمة المقدسة-٢-٢-٤

من األهمية معرفة االختالفات المكانية الستخدام األراضي في مكة المكرمة ، حيث يـتم              

الخاصـة  التمييز بين المناطق المشغولة بالمساكن ، وتلك التي تنتشـر فيهـا المنشـآت               

فة  المكرمة خرائط مختل   وقد وضعت لمكة  بالخدمات التجارية وسواها،والمناطق الصناعية،   

بمقاييس تسمح بتمييز المساحات المتوسطة والكبيرة التي       تبين أوجه استخدام األرض فيها،    

ويساعد االعتماد على مثل هـذه الخـرائط فـي          كنية وغير السكنية،  تشغلها المنشآت الس  

 امال السالمة والوقاية من المخاطر، ووضع توجهات المستقبل لتحسينهالتخطيط إلدارة أع

 ) ٣شـكل   ( التي وضعتها الهيئة العليا لتطوير مكة المكرمة      ومن خالل الخريطة          

يتضح للمختصين في إدارة الدفاع المدني حجم وتوزيع المنشآت على األقسام،وسـوف            

توجد به عدد مـن     الذي  نضرب مثال على أهمية ذلك في قسم الدفاع المدني بالصناعية           

عدداً من المصانع تقع داخل المدينـة الصـناعية         يضاً  ه يضم أ  المواقع التجارية ،ولكن  

 بمكة المكرمة،وأن هذه المصانع تعتمد في إنتاجها على مواد كيميائية مختلفة،منها ما           

فمن خالل الخريطة األصلية نستطيع أن نميز بين        هو شديد االشتعال،ومنها غير ذلك،    

بيانـات  نكون قاعـدة    مختلف النشاطات باستخدام األلوان على مستوى المدينة وأن         

 يتم تعزيزها بالربط بين خريطة استخدامات األرض وبين المرئيات الفضائية ،            مهمة

 .وحدود أقسام الدفاع المدني 
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 .هـ١٤٢٤ لعام خريطة استخدامات األرض بمكة المكرمة ) ٣(شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة:المصدر

 

 

              المصدر الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة

واعتماداً على ما ذكر فإنه ال بد من توزيع اآلليات ومواد اإلخماد المختلفة وحتى              

المهارات الفردية للعاملين في عمليات اإلطفاء واإلنقاذ والضباط بناءا على مـا            

 .              درجة خطورتهايحتويه كل قسم من منشآت مختلفة في محتوياتها وفي

حساب معدل  ومن جهة أخرى تم   :  تطور حوادث الحريق في مكة المكرمة      ٣ – ٤ 

حوادث حرائق المنشآت الواقعة تحت اإلشراف الوقائي على مستوى إدارة الـدفاع            

لغة األرقـام   ب معدل حوادثها ونموها واتجاهها       بغية معرفة  المدني بالعاصمة المقدسة  

وذلك لتشكيل خلفيـة    ،)٤(والشكل رقم )٣(كما يتضح في الجدول رقم     انيوالرسم البي 
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جيدة كاملة عن الوضع السابق والحالي وصوالً إلى تحديد التوجهات واإلجـراءات            

 .  الكفيلة باستمرار الحد من هذه الحوادث ، وتقليل أضرارها

 ة لسنوات الدراسيبين حوادث الحريق ، وحصة حوادث حريق المنشآت) ٣(جدول 

جميع حوادث الحريق  العام
 بالعاصمة المقدسة

حوادث حريق المنشآت 
الخاضعة لإلشراف الوقائي 

 بالعاصمة المقدسة

نسبة حوادث 
حريق المنشآت 

% 
 ٢٤،٤٣ ٤٣٢ ١٧٦٨ هـ١٤١١

 ٢٩٫٥٣ ٥٥٠ ١٨٦٢ هـ١٤١٥

 ٣٣٫٧٨ ٦٧٢ ١٩٨٩ هـ١٤١٩

 ٤٠٫٥٦ ٩٤٥ ٢٣٣٠ ـه١٤٢٣

 ث الحريق وحصة حرائق المنشآت منهارسم بياني لحواد ) ٤( شكل         

 

 

 

 

 

 

 

 .من عمل الباحث اعتمادا على بيانات الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة:المصدر          

ويتضح من الجدول والرسم البياني وجود عالقة طرديه بين حـوادث الحريـق                  

 حـوادث حريـق     العامة وبين حوادث حريق المنشآت المعنية،وإن معدل الزيادة في نسبة         

المنشآت في تزايد مستمر عبر الزمن وقد تسارعت في الفترة األخيرة بشكل ملفـت ممـا                

 . يستوجب دراستها لمعرفة أسباب نموها في محاولة للسيطرة عليها أو الحد منها

والشكل )٤(أما حرائق المنشآت فتختلف مسبباتها وخسائرها كما يتضح من الجدول           

 :ين التالي)٥(رقم
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إحصائية مسببات حوادث حريق المنشآت وخسائرها البشرية والمادية على ) ٤(جدول

 .مستوى إدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة خالل سنوات الدراسة

السبب 

 والعام

التماسات 

الكهربائية

عبث 

أطفال

تسرب 

 غاز

مصدر 

 حراري

 الخسائرالوفياتاإلصاباتالمجموعجنائيإهمال

)ريال(المادية

 ٤,٢٨٠,٧٥٠ ٧ ٧٩ ٤٣٢ ٨ ٣١ ٤٩ ٦٩ ٥٦ ٢١٩ هـ١٤١١

 ٤,٥٥٧,٩٣٥ ٧ ٣٧ ٥٥٠ ٨ ٨٥ ٢٤ ٧٣ ٦٢ ٢٩٨ هـ١٤١٥

 ١,٤٤٢,٤٦٠ ١ ٤٤ ٦٧٢ ١٦ ١٠٢ ٤٣ ٨١ ٧٧ ٣٥٣ هـ١٤١٩

 ١,٣٠٧,٦٤٥ ٠ ٦٤ ٩٤٥ ٢٠ ١٤٠ ٦٢ ٥٦ ٧٦ ٥٩١ هـ١٤٢٣

  الحوادث خالل فترة الدراسة وخسائررسم بياني لتطور مسببات ) ٥( شكل        

 

 

 

 

 

 

 

 

 .الباحث اعتمادا على بيانات الدفاع المدني بالعاصمة المقدسةمن إعداد :المصدر

 :ونستخلص من الجدول السابق ما يلي

 تحتل حوادث التماسات الكهربائية المرتبة األولى ضمن مسببات حوادث حريق           -١

المنشآت وبفارق كبير عن بقية األسباب األخرى في جميع السنوات،وهي فـي            
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وقد يعزى ذلك لعيوب    .لتلك السنوات % ٥٦ مستمر عبر الزمن،وبمعدل     ازدياد

شركة الكهرباء التي تخرج من أعالها الخطـوط        ) طبلونات  ( فنية في لوحات    

المغذية للمنشآت مما يساعد في دخول مياه األمطار إلـى داخلهـا            ) الكيبالت(

اخـل  مسببة التماسات،كما أن مدى جودة ونوعيـة التمديـدات الكهربائيـة د           

 .المنشآت،وزيادة األحمال الكهربائية له دور في ذلك

 تحتل حوادث اإلهمال المرتبة الثانية،وقد ظهر تقدمها فـي السـنوات الـثالث              -٢

 .األخيرة من اإلحصائية، مما يوحي باستمرارها في المستقبل

 تزداد الحوادث الجنائية ولكن نسبتها محدودة،وتعبر عن المستوى الجيد للحالـة            -٣

 .منية واالجتماعيةاأل

 تتقدم وتتأخر المسببات األخرى على بعضها األخر في تلك اإلحصائيات ونموها            -٤

 .طبيعي من وجهة نظر الباحث مقارنة باألسباب األخرى

 .  فرز الحوادث وتوزيعها زمنيا على أشهر السنة٤- ٤

ى بعض          بما أن موضوع الدراسة هو سال        ا إل ا    مة المنشآت التي تطرقن ة  جوانبه  المهم

ة وا  ائرها المادي بباتها وخس ريةومس البش ع    ،ويمكن هن ن توزي ات ع افة معلوم إض

وادث  ى   الح ادا عل ك اعتم ا وذل هرية له ات الش ل االختالف هر وتحلي ا حسب األش زماني

وام ات األع ـ١٤٢٣، ١٤١٩، ١٤١٥، ١٤١١(بيان ك  ) ه ين تل ة ب اد العالق ة إيج لمحاول

ؤثر              الشهور التي تزداد فيها معدالت حوادث          د ت ين بعض العوامل التي ق المنشآت وب

اعد عل  ا يس آت فيها،مم وادث المنش ر لح تيعاب أآب م واس ع ى فه الي وض  وبالت

ا ووضعها تحت    كلة واحتوائه ذه المش و ه ن نم د م ي الح اعد ف ة تس تراتيجيات أمني إس

 .السيطرة

ة طالع على إحصائيات الحوادث الشهرية بإدارة الدفاع المدني بالعاصـم         وقد تم اال  

المقدسة وفرزت حوادث المنشآت من مجموع حوادث الحريق التي باشـرتها هـذه             

 : كالتالي)٦،٧(والشكل رقم)٥( كما يتضح من خالل الجدول رقماإلدارة
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 على مدار أشهر السنة ونسبة حوادث حريق وزيع حوادث الحريق زمنياًت) ٥( جدول

 .هـ١٤١٥ و ١٤١١المنشآت منها بالعاصمة المقدسة لعامي 

 الشهر

مجموع 
حوادث الحريق 

 هـ١٤١١ لعام

 حوادث
  حريق
  المنشآت

 النسبة
  المئوية

 مجموع
  حوادث الحريق

 هـ١٤١٥ لعام 
 حريقحوادث 

  المنشآت
النسبة 
المئوية

 ٢٨ ٤٣ ١٥٤ ٣٢ ٤٤ ١٣٨ محرم
 ٢٦ ٣٩ ١٤٨ ٢٦ ٣٥ ١٣٢ رصف

 ٣٤ ٣٣ ٩٧ ٢٥ ٣٤ ١٣٨ ربيع أول
 ٣٤ ٤٩ ١٤٣ ٢٤ ٣٢ ١٣٢ربيع ثاني

 ٣٦ ٦٢ ١٧٤ ٢٠ ٢٠ ١٠٢ اد أولجم
 ٢٩ ٣٩ ١٣٢ ٢٢ ٣٠ ١٣٣جماد ثاني
 ٢٦ ٣١ ١١٧ ١٨ ٣٣ ١٨٣ رجب
 ٢٩ ٣٨ ١٣٢ ١٨ ٢٢ ١٢٣ شعبان
 ٢٥ ٤٩ ١٩٢ ٢٣ ٤٢ ١٨٦ رمضان
 ٢٤ ٣٨ ١٥٧ ٢٩ ٤٣ ١٤٦ شوال

 ٢٩ ٤٩ ١٦٨ ٢٢ ٣٧ ١٧٠ ذو القعدة
 ٣٢ ٨٠ ٢٤٨ ٣٢ ٦٠ ١٨٥ذو الحجة
 ٢٩ ٥٥٠ ١٨٦٢ ٢٤ ٤٣٢ ١٧٦٨ المجموع

 هـ١٤١١سنة على األشهر حوادث الحريق توزع رسم بياني ل ) ٦( شكل            

 

 هـ١٤١١ على األشهر سنة حوادث الحريقتوزع رسم بياني ل ) ١١( شكل 
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 هـ١٤١٥سنة على األشهر حوادث الحريق توزع رسم بياني ل ) ٧( شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .دفاع المدني بالعاصمة المقدسةالباحث اعتمادا على بيانات المن عمل :المصدر

من خالل هذه اإلحصائية نالحظ أن أعداد الحوادث تزداد في أشهر معينة من             

السنة وتنخفض في بعضها اآلخر،وقد يرجع ذلك لحيثيات معروفة وقد ال يكون لذلك             

حيثيات معروفة بالنسبة لبعض األشهر األخرى، لعدم توفر دراسات تخصصية تحلل           

وبالتالي ال يمكن االستفادة من هذه اإلحصائيات بشكل صحيح إال          .ةمثل هذه الظاهر  

إذا تمكنا من محاولة تحليل بياناتها بربطها مـع بيانـات أخـري لتعطينـا بعـض                 

 .التفسيرات التي يمكن من خاللها فهم ما يحدث وأسباب حدوثه

 -هـ  ١٤١٩عامي  ل  الحوادث الشهرية   إحصائية وسوف نطبق ذلك من خالل    

 : كالتالي)٩ ،٨(والشكلين رقم)٦(ا في الجدول رقم كمهـ١٤٢٣
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 على مدار أشهر السنة ونسبة حوادث حريق لحريق زمانياُتوزيع حوادث ا) ٦(جدول 

 .هـ١٤٢٣ و ١٤١٩المنشآت منها بالعاصمة المقدسة لعامي 

 א
א א
١٤١٩

א
א

א ١٤١٩  א

א
 א

١٤٢٣ 

א
  א

١٤٢٣
א
 א

 ٤٣ ٩٢ ٢١٤ ٣٨ ٦٢ ١٦٤ محرم

 ٣٥ ٦٨ ١٩٣ ٣٣ ٦٠ ١٨٢ صفر

 ٤٠ ٨٣ ٢٠٥ ٢٨ ٤٨ ١٧٤ ربيع أول

 ٤٢ ٨٣ ١٩٨ ٣٦ ٥١ ١٤٣ ربيع ثاني

 ٣٤ ٧٦ ٢٢٥ ٣٠ ٤٥ ١٥١ جماد أول

 ٣٧ ٥٩ ١٥٨ ٣١ ٥١ ١٦٢ جماد ثاني

 ٤٤ ٦٨ ١٥٦ ٣١ ٤٧ ١٥٢ رجب

 ٣٧ ٦٨ ١٨٢ ٣٤ ٤٩ ١٤٣ شعبان

 ٦٦ ١٢٠ ١٨١ ٤٢ ٨٢ ١٩٦ رمضان

 ٤٠ ٨٦ ٢١٥ ٣٢ ٥٨ ١٨٠ شوال

 ٣٨ ٦٦ ١٧٥ ٣٠ ٤٥ ١٥١ ذو القعدة

 ٣٣ ٧٦ ٢٢٨ ٣٩ ٧٤ ١٩١ ذو الحجة

 ٤٠ ٩٤٥ ٢٣٣٠ ٣٤ ٦٧٢ ١٩٨٩ المجموع
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 هـ١٤١٩رسم بياني لحوادث الحريق حسب األشهر سنة ) ٨(شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هـ١٤٢٣رسم بياني لحوادث الحريق حسب األشهر سنة ) ٩(شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .الباحث اعتمادا على بيانات الدفاع المدني بالعاصمة المقدسةمن عمل : المصدر
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 األكثر ارتفاعـا فـي      احث كعينة للتحليل األشهر الثالثة    وعليه فقد اختار الب   

لتحليـل مسـببات حـوادث      )هـ١٤٢٣هـ و   ١٤١٩(معدل حريق المنشآت لعامي     

 كما  المنشآت فيها وربطها مع البيانات السابقة للوصول إلى فهم أشمل وكانت النتيجة           

 : ينالتالي) ١٠(والشكل رقم)٧(في الجدول رقم

 إحصائية  حوادث حريق المنشآت خالل األشهر األكثر ارتفاعا في معدالت الحوادث)٧(جدول

  

 هـ١٤٢٣ هـ١٤١٩هـ١٤١٥هـ١٤١١ السنة/ الشهر 
 ٩٢ ٤٤٤٣٦٢ محرم

 ١٢٠ ٤٢٤٩٨٢ رمضان

 ٧٦ ٦٠٨٠٧٤ ذو الحجة

 ٧٣ ٣٢٤٢٥٠ متوسط حرائق بقية األشهر

 ٧٩ ٣٦٤٦٥٦ المتوسط الشهري

 ٢٨٨ ١٤٦١٧٢٢١٨مجموع حرائق األشهر الثالث

 ٦٥٧ ٢٨٦٣٧٨٤٥٤ حرائق بقية األشهر

 ٩٤٥ ٤٣٢٥٥٠٦٧٢ مجموع حرائق منشآت السنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .الباحث اعتمادا على بيانات الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة من إعداد :المصدر

شكل (  15  )   حريق المنشآت في بعض األشهر
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أن أعداد حرائق المنشـآت      الجدول والشكل البياني السابقين،    نالحظ من خالل  

، ثة تفوق مثيالتها في بقية األشهر،وخالل السنوات المدروسـة        في هذه األشهر الثال   

من كون مكة المكرمة تستقبل في هـذه األشـهر أكبـر            وال نجد سبباً أكثر وجاهة      

 في هذه   بل يتضاعف عدد السكان   جاج ومعتمرين، األعداد من ضيوف الرحمن من ح     

ة،والخدمية في العاصمة    كل أو معظم المنشآت السكني     شغالإاألشهر عدة مرات،ويتم    

 بشـكل عـام، ومنهـا       ومن هنا يمكن توقع زيادة في عدد حوادث الحريق        المقدسة،

بسبب الضغط علـى     الناتجة عن التماسات الكهربائية،    والسيما منها رائق المنشآت، ح

أضف إلـى   ،الشبكة ، التي قد ال تكون جاهزة فنياً لتحمل الحمالت الكهربائية الكبيرة           

،  إلى حرائـق بسـبب تـوزع المسـؤوليات         ذلك تزايد حاالت اإلهمال التي تؤدي     

والجهل بطريقـة االسـتخدام     خدم المرافق، واالجتماعية التي تست  والمستويات الثقافية   

ي برأينا إلى زيادة نسبة     كل هذا يؤد  .ائح من الحجاج والمعتمرين   التي تعاني منها شر   

يق بسـبب   لكن قد تصادف عوامل أخرى مساعدة على زيادة حوادث الحر         الحوادث،

أو السيول التي تصادف في هذه الشهور،     األمطار و التماسات الكهربائية،وتمثل أهمها    

غيرها مما يؤدي إلى زيادة حوادث التماس الكهربائي وما يمكن أن ينتج عنها مـن               

 .حرائق للمنشآت 

 :التوزيع المكاني لحوادث حريق المنشآت على أقسام الدفاع المدني ٥ -  ٤

 عدد أقسـام الـدفاع      من ذكر البد  ، للحوادث لمكانيا عن التوزيع     الحديث عند

ت والمستجدات التي طرأت عليها خالل تلك الفترة        والتغيرا،المدني بالعاصمة المقدسة  

ومن خالل ذلـك     ،حيث تم تتبعها ورصدها   )هـ١٤٢٣هـ إلى عام    ١٤١١من عام   (

 إلعادة توزيـع    وجد أن إدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة قامت  بعدة محاوالت          

لة لتقـديم   المساحات الجغرافية ذات الكثافة العمرانية والسكانية بين األقسام في محاو         

الخدمة بشكل أفضل ولتغطية النمو العمراني المستمر بمكة المكرمة بسـبب زيـادة             

المخططات السكنية بشكل كبير في الفترة األخيرة ممـا يعنـي ازديـاد المسـاحات               
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وكانـت تلـك التغيـرات        الجغرافية التي يخدمها كل قسم من أقسام الدفاع المـدني         

 :كالتالي

 د أنه في بداية الحدود الزمانية لهذه الدراسة       وج: هـ١٤١١الوضع في عام     -١
يوجد في إدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة خمسة أقسام إدارية          ) هـ١٤١١(

 :وهي كالتالي

ويضم المنطقة المركزية المحيطة حول الحرم المكي : قسم أجياد •

 .الشريف ويمتد حتى الجهة الجنوبية الغربية من مكة المكرمة

 ).غرب منطقة الحرم(إلى الغرب من قسم أجياديقع : قسم جرول •

 ) شمال شرق الحرم(رقي من قسم أجيادويقع إلى الشمال الش:قسم المعابدة •

 .ويقع في الجهة الجنوبية الشرقية من مكة المكرمة: قسم العزيزية •

 .ية من مكة المكرمةويقع في الجهة الشمال: قسم الصناعية •

 : العام ما يلي  تم في هذا):هـ١٤٢١( الوضع في عام -٢

 .استقطاع جزء كبير نسبياً من مساحة قسم جرول وأضيف إلى قسم الصناعية •

التـابع  .  تحويل مركز المسفلة الواقع في الجهة الجنوبية الغربية للحرم المكي          •

لقسم أجياد إلى قسم مستقل باسم المسفلة ليصبح سادس قسم باإلدارة وأضيفت            

ومن المالحظ أن    ومن قسم جرول أيضاَ،    من قسم أجياد  إليه مساحات جغرافية    

التابعة ألمانـة العاصـمة   هذه األقسام تمتد خارج المدينة لتضم كل المساحات     

 ) جدة،الجموم،الليث،الطائف(أي إلى حدود المحافظات المجاورة المقدسة 

تم استقطاع جزء من قسم جرول مـن جهتـه           ):هـ١٤٢٤( الوضع في عام     -٣

م الصناعية في جهته الغربية  ليدخال ضمن القسم السابع          الغربية وكذلك جزء من قس    

وهو قسم بحرة الذي كان يتبع إداريا قبل ذلك إدارة الدفاع المدني بمحافظة جدة،ولم              

 تم خارج نطـاق     لى هذه الدراسة أو اإلحصائية ألنه     يكن لهذا القسم دور أو تأثير ع      

 . هـ١٤٢٣الحدود الزمانية لها المحددة بعام 
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غيرات المساحية لألقسام كانت مناسبة لقياس نتائجها على صعيد الحوادث           إن الت   

،فقد تم توزيع حوادث حريق المنشآت على األقسام الخمسة قبل التغيير أي حتى نهايـة     

هــ لمعرفـة أثـر      ١٤٢٣هـ،وتم توزيعها بعد إجراء التغييرات في عام        ١٤١٩عام  

ألقسام على متابعة سالمة المنشآت وما      المعلومات الجغرافية في تغير الحدود اإلدارية ل      

هو أكبر قسم تعرضاَ لحوادث المنشآت عبر تلك السنوات لوضع رؤية مستقبلية مبنيـة              

والشـكل  )٨( حسب ما تقتضيه النتائج التي أوضحها الجدول رقم        على األسلوب العلمي  

 :  كالتالي)١١(رقم

 .نمو حوادث حريق المنشآت خالل سنوات الدراسة) ٨(جدول

 المجموع المسفلةالصناعيةالعزيزية المعابدةأجيادجرول امالع
 ٤٣٢ - ٢٤ ٤٣ ٧١ ١٢٢ ١٧٢ هـ١٤١١

 ٥٥٠ - ٤٨ ٧٨ ١١٠ ١١٥ ١٩٩ هـ١٤١٥

 ٦٧٢ - ٥٣ ٨٤ ١٤٤ ١٤٨ ٢٤٣ هـ١٤١٩

 ٩٤٥ ١٢١ ١٥٠ ١٢٦ ٢٠٠ ١٣١ ٢١٧ هـ١٤٢٣

 

 ني يعبر عن تطور الحوادث حسب األقسامرسم بيا ) ١١( شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 .بالعاصمة المقدسة من عمل الباحث اعتمادا على بيانات الدفاع المدني: المصدر
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نالحظ من خالل الجدول والرسم البياني ، أن أعداد الحـوادث فـي تزايـد               

مستمر من حيث المجموع،مع تباين واضح بين األقسـام والسنوات،والسـيما فـي             

 .التي تم اقتطاع جزء منها وإلحاقه بأقسام أخرىاألقسام 

  

 :على مستوى األقسام هافرز حوادث حريق المنشآت حسب مسببات ١ - ٥  - ٤  

 :توجد لحوادث المنشآت مجموعتان من المسببات

التماســات الكهربائيــة،وعبث : التــي ينــدرج تحتهــا: المســببات العرضــية) ١

 .األطفال،وغيرها من الحاالت

 .التي تكون بقصد جنائي: بات العمديةالمسب) ٢

ولكي نتعمق أكثر في حوادث المنشآت وذلك بهدف إعطاء صورة واضـحة            

للمختصين والمسؤولين عن سالمتها بأكثر مسبب انتشاراً للحوادث في كل قسم مـن             

خر الذي يليه،ليهتم كـل قسـم       ي بالعاصمة المقدسة، ثم السبب اآل     أقسام الدفاع المدن  

ا حسب أولويتها، ووضع الحلول المالئمة لمنع ازدياد معدالتها والحـد           بالتركيز عليه 

 .من انتشارها، من خالل لغة األرقام والرسوم البيانية

  قسم الدفاع المدني بجرول-١

 أكثـر األقسـام     إن قسم الدفاع المدني بجرول يعـد       من خالل اإلحصائيات يتضح     

 :ينالتالي )١٢(والشكل رقم)٩( رقمتعرضاَ لحوادث المنشآت كما يوضحه الجدول

 .مسببات حوادث حريق المنشآت وخسائرها في قسم جرول خالل سنوات الدراسة) ٩(جدول
 التماس السنة

آهربائي
 عبث
أطفال

 تسرب
 غاز

 مصدر
حراري

مجموع  خسائر مادية إصابات الوفياتجنائيإهمال
الحوادث

 ١٧٢ ٢,٩٢٢,٧٠٠ ٤٦ ١ ٤ ١٣ ٢٠ ٢٤ ٢٧ ٨٤ ههـه١٤١١

 ١٩٩ ٧٩٥,٨٨٥ ٩ ٣ ٥ ٣١ ٧ ٢٤ ٣٠ ١٠٢ هـه١٤١٥

 ٢٤٣ ٣٣٥,٤١٠ ١٠ ١ ٧ ٣٦ ١٥ ٢٧ ٢٧ ١٣١ ههـ١٤١٩

 ٢١٧ ٢٠٥,٦٤٠ ٨ - ٤ ٣١ ١٤ ١١ ٢٢ ١٣٥ هـه١٤٢٣

 ٨٣١ ٤,٤٦٥,٧٧٥ ٧٣ ٥ ٢٠ ١١١ ٥٦ ٨٦ ١٠٦ ٤٥٢ المجموعالننا
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 رسم بياني يظهر الحوادث حسب مسبباتها في قسم جرول ) ١٢( شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .من عمل الباحث اعتمادا على بيانات الدفاع المدني: المصدر                    

نجد في هذا القسم نمو معدل الحوادث السنوي بشكل مسـتمر،وكذلك نموهـا    

هـ الذي حدث بعده إعـادة التوزيـع        ١٤١٩حسب معظم مسبباتها حتى نهاية عام       

هـ،نتيجة ١٤٢٣المساحي بين األقسام أدى ذلك إلى انخفاض في عدد الحوادث عام            

خروج مساحات عمرانية من هذا القسم وإتباعها لقسم آخر ،وليس بسبب اإلجراءات            

 .المتخذة في الغالب األعم

ـ             ل إن ازدياد أعداد الحوادث من سنة إلى أخرى حسب مسبباتها يعود لعوام

 عدد المنشآت وعدد    لكن المرجح برأينا هو زيادة    عدة يصعب ترتيبها حسب األولوية،    

أما العوامـل   .المة من جهة أخرى   ووسائل الس ،وتقادم عمر المنشآت  من جهة، السكان  

االقتصادية واالجتماعية والثقافية وتغيرها في حدود القسم الواحـد خـالل سـنوات             

، ددات زيادة عدد الحوادث أو نقصها     الدراسة فيتعذر اإللمام بها ووضعها ضمن مح      

 .  ثرة أو قلة الحوادث مع الشعور بأن لبعض من هذه العوامل دور ما في ك

إن أكثر األسباب شيوعاَ هي التماسات الكهربائية حيث بلغت نسبة تسببها في            

على مستوى القسم، وهـي نسـبة       % ٦٢,٢هـ  ١٤٢٣حوادث حريق المنشآت عام     

مرتفعة بالنسبة لبقية األسباب ، ويرجح أن يكون لقدم المباني فـي األحيـاء التـي                
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قدم الشبكة الكهربائية فيه دور في ارتفاع أعداد        لالي  وبالتيحتويها معظم قسم جرول،   

 فيه ووجود منـاطق     حوادث التماسات الكهربائية، كما قد يعود ذلك للكثافة العمرانية        

والسـيما فـي التمديـدات      بنيت دون النظر إلى متطلبات السالمة       عشوائية متعددة، 

نشاط االقتصادي والبشري   ،كما أن للمستويات االقتصادية والثقافية وكثرة ال      الكهربائية

 . به دور واضح في زيادة هذا النوع من الحوادث

 د حوادث حريق المنشآت في هذا القسم عن سابقة بالعددتختلف أعدا: قسم أجياد-٢

سبب تشابه ظروف قسمي وذلك ب عنه بالمسببات ونسبها بشكل كبير،ولكنها ال تختلف

  يوضحان هذه الحوادث لتاليين ا)١٣( رقم والشكل)١٠( رقموالجدول جرول وأجياد

 . وخسائرها خالل سنوات الدراسةأجياد مسببات حوادث حريق المنشآت بقسم )١٠(جدول
 السبب

 السنة

 التماس

كهربائي

 عبث

أطفال

 تسرب

 غاز

 مصدر

حراري

مجموع الخسائر الماديةاإلصابات الوفياتجنائيإهمال

الحوادث

 ١٢٢ ٧٥٢٣٠٠ ١٥ ٠ ٠ ٦ ١٦ ١٩ ١٢ ٦٩ هـ١٤١١

 ١١٥ ٤٠٠٩٠٠ ٩ ٢ ١ ٢٦ ٦ ٢٠ ٢ ٦٠ هـ١٤١٥

 ١٤٨ ٥٧٢٨٠٠ ١٩ ٠ ٤ ٣٥ ١٠ ١٤ ١٦ ٦٩ هـ١٤١٩

 ١٣١ ١٢٩٧٥٠ ٢٤ ٠ ٣ ٢٩ ١٢ ١١ ٦ ٧٠ هـ١٤٢٣

 ٥١٦ ١,٨٥٥,٧٥٠ ٦٧ ٢ ٨ ٩٦ ٤٤ ٦٤ ٣٦ ٢٦٨الكلي المجموع

 أجيادرسم بياني لمسببات الحريق في قسم  ) ١٣( شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ث اعتمادا على بيانات الدفاع المدنيمن إعداد الباح: المصدر
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نجد من الجدول والرسم البياني السابقين أن التماسات الكهربائية هي أيضـاَ            

أكبر مسببات حريق المنشآت بهذا القسم حيث بلغت حوادث التماسات الكهربائية في            

 .على مستوى القسم% ٥٣هـ ١٤٢٣عام 

كونه يشـرف    ل ألقسام باإلدارة وال بد من اإلشارة إلى أن هذا القسم يعد أهم ا          

حيث يتواجد بها على مدار ) الحرم المكي الشريف وما حوله(على المنطقة المركزية  

العام المعتمرين والزوار ويصل التجمع البشري ذروتـه خـالل موسـمي الحـج              

 أن المساحة الجغرافية لهذا القسم  صغيرة جدا مقارنة مع            من رغموعلى ال .ورمضان

وتوجد بهذا القسم أعـداد     ،خرى لكنها تشمل أعداداً كبيرة من المنشآت      بقية األقسام األ  

لذلك كان االهتمام بـه     ،والمراكز والمحالت التجارية،  كبيرة من مباني إسكان الحجاج    

مـع درجـة    من إدارة الدفاع المدني وغيره من القطاعات الخدمية األخرى متناسباً           

لمركزية شهدت عملية إزالـة لـبعض       ،كما إن هذه المنطقة ا    أهميته بالنسبة للمجتمع  

أو شركات استثمارية وإنشاء بدالَ عنها منشآت حديثة        ،المباني القديمة من قبل مالكيها    

مع عمل تجديد وصيانة مستمرة ألعداد كبيرة أخرى ،مما اثر إيجابيا علـى معـدل               

هـ وقد انخفض معدل الحوادث     ١٤١٩هـ و   ١٤١٥حوادث المنشآت بها بين عامي      

هـ ليس فقط بسبب فصل المسفلة، بل لرفـع مسـتوى سـالمة             ١٤٢٣م  بها في عا  

 .المنشآت بها من قبل الدفاع المدني

 : قسم المعابدة-٣

يضم مساحات واسعة مثل حي الجميزة والخنساء وريع ذاخر والمـالوي والعـدل             

وجبل النور وحي الشرائع األكبر مساحة وتمتد حدوده حتى تلتقي مع حـدود إدارة              

ني بمحافظة الطائف وهو من األقسام التي تشهد حاليـا نمـواً عمرانيـاً              الدفاع المد 

واقتصادياً ملحوظاً، يحتوى على عدد من المناطق العشوائية، وقد تزايدت معـدالت            

هـ المرتبة الثانية في    ١٤٢٣حوادث المنشآت بها بشكل متصاعد حتى احتل في عام          

ات البلديات الفرعية بأمانـة     ويتضح لنا من إحصائي   . معدل الحوادث بعد قسم جرول    

العاصمة المقدسة أن بلدية الشرائع الفرعية وبلدية المعابدة الفرعية الواقعـة تقريبـا             



 -٨٦-

 ضمن نطاق حدود قسم الدفاع المدني بالمعابدة،قد أصدرت عدداً كبيراً من تصاريح           

وذلك بزيادة ملحوظة   ) تصريح ٨٩٠٧(هـ١٤٢٣هـ و ١٤١٩بناء المنشآت بين عامي   

لـى متابعـة مـن قبـل الـدفاع          ألقسام،مما ُيشعر بأن هذا القسم يحتاج إ      عن بقية ا  

أمـا حـوادث حريـق      .سبة تالئم التطورات المستمرة بـه     ووضع خطط منا  المدني،

  والرسـم البيـاني    )١١( رقم فيظهرها الجدول منشآت حسب مسبباتها في هذا القسم،     ال

 :   التاليين )١٤(رقم
 .لمنشآت بقسم المعابدة خالل سنوات الدراسةإحصائية مسببات حوادث حريق ا )١١(جدول
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 ١١٠ ٣١٧٣١٥٠ ١٢ ١ ١ ١٠ ٥ ١٢ ١٩ ٦٣هـ١٤١٥

 ١٤٤ ١٧٠٤٠٠ ٨ ٠ ٤ ١٣ ١١ ١٩ ٢٥ ٧٢هـ١٤١٩

 ٢٠٠ ٦٢٨,٥٩٥ ٣ ٠ ٤ ٢٧ ١١ ١١ ٢٠ ١٢٧هـ١٤٢٣

 ٤,١٤٦,٢٩٥٥٢٥ ٣٢ ١ ١٢ ٥٨ ٣٤ ٥٧ ٧٥ ٢٨٩ المجموع

 رسم بياني لمسببات الحريق بقسم المعابدة ) ١٤( شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 . الباحث اعتمادا على بيانات الدفاع المدنيمن عمل:المصدر
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 -٨٧-

لتماسات الكهربائية حيث بلغت ُيالحظ أن أكبر مسبب لحوادث حريق المنشآت هي ا

وى القسم وهي في المرتبة الثالثة على مست% ٦٣,٥هـ ١٤٢٣نسبة وقوعها في عام 

  .                            المقدسةفي ذلك بين أقسام الدفاع المدني بالعاصمة
  : قسم العزيزية-٤

 يميز العزيزية موقعها المالصق لمشعري منى ومزدلفة، وتوجد بهـا عـدة           
مراكز تجارية وهي منطقة حيوية، تسكنها أعداد كبيرة من الحجاج في موسم الحج،             

تقـل بهـا المنـاطق      وتتميز بأتساع شوارعها وتخطيطها العمراني الجيد غالبـا و        
 الحالة االقتصادية والثقافية لمعظم أفرادها من متوسطة إلى عاليـة،           العشوائية وتعد 

تزايد بشكل منطقي مع زيـادة المخططـات        ويبدو هنا أن نسبة حوادث هذا القسم ت       
العمرانية وعدد المنشآت ومع توسع مساحات العمران ، وبذلك يرى الباحث إنها ال             
تحتاج حالياَ إلى أي تقسيم في حدودها الجغرافية بقدر ما تحتاج إلى رفـع مسـتوى                

منشآت للحد من زيادة تلك الحوادث ويبين معـدالت حوادثهـا           السالمة في جميع ال   
  :التاليين) ١٥(والشكل رقم)١٢(جدول رقمال

 . مسببات حوادث حريق المنشآت بقسم العزيزية خالل سنوات الدراسة)١٢(جدول
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 ٤٣ ٣٣٧٣٠٠ ٨ ٦ ١ ٤ ٥ ٣ ٤ ٢٦ هـ١٤١١
 ٧٨ ١٠٩٧٠٠ ١ - - ١٣ ٢ ١٢ ٥ ٤٦هـ١٤١٥
 ٨٤ ٢٩٧٠٠٠ ٥ - - ١٢ ٥ ١٣ ٤ ٥٠هـ١٤١٩
 ١٢٦ ١١٧٢٠٠ ٧ - ٣ ١٥ ١١ ٩ ٤ ٨٤هـ١٤٢٣

 ٣٣١ ٨٦١٢٠٠ ٢١ ٦ ٤ ٤٤ ٢٣ ٣٧ ١٧ ٢٠٦ المجموع

حيـث  . نالحظ من الجدول أن التماس الكهربائي يحتل أعلى مسبب للحوادث         
لقسم عن بقية المسببات    على مستوى ا   % ٦٦,٦٦هـ إلى   ١٤٢٣وصلت نسبته عام    

 .األخرى، وتقع في المرتبة الثانية بين األقسام
 

 

 

 

 



 -٨٨-

 رسم بياني لمسببات الحوادث في قسم العزيزية ) ١٥( شكل 

 

 

 

 

 

 

 
 : قسم الصناعية-٥

كان هذا القسم من أقل أقسام الدفاع المدني تعرضاَ لحوادث حريق المنشـآت             

ن خفيفة إلى متوسطة بعدد المنشـآت       بسبب وجود بعض المناطق فيها ذات كثافة م       

 .داخل حدوده اإلدارية بالمقارنة مع غيرة من األقسام
وبعد ضم مساحات إضافية له ذات كثافة عمرانية وسكانية وتشـمل بعـض             

المناطق العشوائية القديمة كانت تتبع لقسم جرول، فقد تضاعف عدد حوادث حريق            

ات ، ونرى أن عملية إعـادة        هـ ثالث مر   ١٤٢٣  و    ١٤١٩المنشآت  بين عامي     

توزيع األحياء بين أقسام الدفاع المدني كانت ناجحة لما خلقته مـن تخـديم أفضـل                

 والرسم  )١٣( رقم وتوازن ملحوظ في توزيع الحوادث بين األقسام ، ويظهر الجدول         

 : حوادث حريق المنشآت في قسم الصناعيةالتاليين)١٦ ( رقمالبياني
 .حوادث حريق المنشآت بقسم الصناعية خالل سنوات الدراسة مسببات )١٣(         جدول
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 ٤٨ ٧٨٣٠٠ ٦ ١ ١ ٥ ٤ ٥ ٦ ٢٧ هـ١٤١٥

 ٥٣ ٦٦٨٥٠ ٢ - ١ ٦ ٢ ٨ ٥ ٣١ هـ١٤١٩

 ١٥٩٨٨٠١٥٠ ١٠ - ٤ ٢٤ ٧ ٩ ١٦ ٩٠ هـ١٤٢٣

 ٣٩٩٣٣٠٢٧٥ ١٩ ١ ٦ ٣٥ ١٤ ٣٠ ٢٩ ١٦١ عالمجو
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 ادا على بيانات الدفاع المدني بالعاصمة المقدسةمن إعداد الباحث اعتم: المصدر



 -٨٩-

 رسم بياني لمسببات حوادث الحريق في قسم الصناعية ) ١٦( شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التماسات الكهربائية أكبر مسببات الحوادث بقسم الصناعية حيث تشـكل مـا             وتعد

ستوى القسم، ويقع في المرتبة الخامسة بـين        هـ على م  ١٤٢٣في عام   % ٦٠نسبته  

 .األقسام

 : قسم المسفلة-٦

لم نتمكن من إحصاء عدد الحوادث التي وقعت في هذا القسم سابقا ألنه كان              

حيث تم تحويلـه    .هـ١٤٢١هـ تابع لقسم أجياد وانفصل عنه سنة        ١٤١٩حتى عام   

 القسـم وجـود     ويالحظ في هذا  .إلى قسم مستقل وأضيف إليه أجزاء من قسم جرول        

وتبقى مغلقة تقريبا طوال    ) فترة رمضان،الحج (العديد من المباني ذات نشاط موسمي       

العام ونظراً لقربه من المنطقة المركزية يحتوي على العديد من المنشآت والمحالت            

هـ ١٤٢٣التجارية وتوجد به عدة مناطق عشوائية،وظهرت إحصائية هذا القسم سنة           

 المنشآت به بعد انفصاله عن قسم أجياد وال يعتقد بظهـور            ولم يتبلور اتجاه حوادث   

اختالفات واضحة عن بقية أقسام المدينة سوى أنة األقل عدد في حوادث المنشـآت              

 .)١٧(والشكل رقم)١٤( الجدول رقميوضحه كما بالنسبة لألقسام األخرى
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 .الباحث اعتمادا على بيانات الدفاع المدني بالعاصمة المقدسةمن عمل :لمصدرا
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 .ت الدراسةإحصائية مسببات حوادث حريق المنشآت بقسم المسفلة خالل سنوا )١٤(جدول
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 ٦٦٥٨٠١٢١ ١٢ - ٢ ١٤ ٧ ٥ ٨ ٨٥ هـ١٤٢٣

 ١٤٢٣رسم بياني لمسببات الحريق في قسم المسفلة  ) ١٧( شكل 

    

 

 

 

 

 

 

 . المقدسةبيانات الدفاع المدني بالعاصمة الباحث اعتمادا على إعدادمن :المصدر

% ٧٠,٢ونرى هنا أن التماسات الكهربائية أكبر مسببات الحريق حيث بلغت نسبتها            

 . نسبة عالية،وتقع في المرتبة األولى بين األقساموتعد

ونستخلص من ذلك إنه ال يزال هناك فارق حاليا في معدل توزيع حـوادث              

هـ حيث سجل أعلى معدل في قسم جرول بنسبة         ١٤٢٣المنشآت من قسم آلخر لعام      

من إجمالي حوادث حريق المنشآت في مكة المكرمة، وأدنى معدل في قسـم              % ٢٣

مما يستوجب معه اآلن التركيز على رفع مستوى السالمة فـي           % ١٣المسفلة بنسبة   

 . األقسام التي تتعرض ألعلى مستويات من نسبة الحوادث

  :آت على خريطة أقسام الدفاع المدني توزيع حرائق المنش٢ – ٥ – ٤

يمكن إظهار توزيع الحوادث حسب مسبباتها وسنوات حدوثها على أقسام الدفاع 

ة،حيث نالحظ من المدني اعتماداً على برنامج نظام المعلومات الجغرافي

 : قواعد البيانات والخرائط المخرجة منها )٢٥(إلى شكل)١٨(شكل
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هـ،موزعة ١٤١١بات حوادث حريق المنشآت لعام واجهة قاعدة بيانات مسب)١٨(شكل

 .مكانيا على أقسام الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .من عمل الباحث اعتمادا على بيانات الدفاع المدني:المصدر

واجهة الخريطة الرقمية لحدود أقسام الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة موضح عليها )١٩(شكل

 .هـ١٤١١ية لمسببات حوادث حريق المنشآت حسب توزيعها المكاني لعام الجداول التكرار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 يمن عمل الباحث اعتمادا على بيانات الدفاع المدن :المصدر
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هـ،موزعة مكانيا ١٤١٥واجهة قاعدة بيانات مسببات حوادث حريق المنشآت لعام ) ٢٠(شكل

 .على أقسام الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .المدنيمن عمل الباحث اعتمادا على بيانات الدفاع :المصدر

موضح عليها  الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة  واجهة الخريطة الرقمية لحدود أقسام)٢١(كلش

 .هـ١٤١٥الجداول التكرارية لمسببات حوادث حريق المنشآت حسب توزيعها المكاني لعام 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .من عمل الباحث اعتمادا على بيانات الدفاع المدني:المصدر



 -٩٣-

موزعة مكانيا هـ١٤١٩ حوادث حريق المنشآت لعام  بيانات مسبباتواجهة قاعدة) ٢٢(شكل

 .على أقسام الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .من عمل الباحث اعتمادا على بيانات الدفاع المدني:المصدر

 واجهة الخريطة الرقمية لحدود أقسام الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة موضح عليها  )٢٣(شكل

 .هـ١٤١٩ول التكرارية لمسببات حوادث حريق المنشآت حسب توزيعها المكاني لعام الجدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 .من عمل الباحث اعتمادا على بيانات الدفاع المدني:المصدر
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موزعة مكانيا هـ ١٤٢٣ حوادث حريق المنشآت لعام واجهة قاعدة بيانات مسببات)٢٤(شكل

 .على أقسام الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .ع المدنيمن عمل الباحث اعتمادا على بيانات الدفا:المصدر

 واجهة الخريطة الرقمية لحدود أقسام الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة موضح عليها  )٢٥(شكل

    هـ١٤٢٣ الجداول التكرارية لمسببات حوادث حريق المنشآت حسب توزيعها المكاني لعام

 

 

 

 

 

 

 .من عمل الباحث اعتمادا على بيانات الدفاع المدني:المصدر
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 : لحوادث حريق المنشآت  الخسائر البشرية والمادية٣ -٥ - ٤ 

ئر البشرية ترتفع وتقل من سنة ألخرى، كما هو موجـود           يالحظ أن الخسا  

في الجدول السابق وقد يعتمد ذلك على طبيعة وحجم المنشأة المتضررة وأهميتها            

وعدد مستخدميها ووقت حدوث الحادث ،فقد نجد في بعض الحوادث إصابة واحدة            

 وقد نجد في حادث آخر العديد من المصابين والمتوفين حسب طبيعة وظروف كل            

حادث،ونالحظ انخفاض واضح في أعداد المتوفين مما يؤشر على نجـاح خطـط             

 فتكون معظم حاالتهم عبارة      مجال حماية األرواح،أما المصابون    الدفاع المدني في  

عن اختناق من أثر دخان الحريق ويتم إسعاف أعداد منهم في موقع الحادث دون              

ض اآلخـر يـتم تنـويمهم       نقلهم إلى المستشفى الستقرار حالتهم الصـحية،والبع      

وكذلك الحال بالنسبة لحجـم الخسـائر       . بالمستشفيات حتى تستقر حالتهم الصحية    

المادية،حيث تختلف من حادث آلخر حسب حجم المنشأة المتضـررة وثمـن مـا              

تضرر منها،فقد نجد أحد الحوادث يسجل خسائر مادية بماليين الرياالت والبعض           

 . اآلخر قد ال تذكر خسائره



 -٩٦-

 .آلية استخدام نظم المعلومات الجغرافية:  الفصل الخامس

 

.                      فعالية النظم والمعلومات الجغرافية في متابعة سالمة المنشآت١  -  ٥   

بعـد إدخـال قاعـدة بيانـات        :   فعالية نظم المعلومات الجغرافية     ١-١ - ٥  

مانية وستين منشأة ، صنفت تحت أنشطة       الكترونية في نظام المعلومات الجغرافية لث     

تـم اختيارهـا مـن منطقـة        ) تجارية وسكنية وتعليمية وصـحية ودينيـة      (متعددة  

تبط هذه البيانات بمواقعها الجغرافية على الصـورة الفضـائية للقمـر            تر،والدراسة

الفضائي إيكونوس، سوف نستعرض اآلن إمكانيات البرنامج في االستعالم ومتابعـة           

 :نشأة مدخلة من خالل بعض النقاط التاليةسالمة أي م

توجد في المجلد الرئيسي الذي أدخلت إليه ملفات المشروع أسماء االستمارات  -١

المعتمدة من الدفاع المدني التي تم بموجبها الكشف على المنشآت وجمع كافة 

بياناتها المتعلقة بالسالمة، وهي مختلفة حسب األنشطة وعددها هنا في منطقة 

استمارات حيث المراكز الصحية تشمل الصيدليات والمستشفيات )١٠(سةالدرا

).  ٢٦( ونالحظها في قاعدة البيانات تشغل عدة مجلدات كما نراه في الشكل

فيو وطريقة االستعالم  الواجهة الخاصة بأنواع المجلدات المدخلة في برنامج اآلرك)٢٦(شكل

 اإلستعالم
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ارة المنشآت السكنية األعلى من أربعـة أدوار مـن          ولو أردنا االستعالم عن استم     -٢

القائمة السابقة فإننا نقوم بفتحها لنحصل على عدد تسعة جـداول عـن وسـائل               

 :السالمة في المنشأة المعنية مرتبطة بموقعها الجغرافي وهي

 .جدول عن نظم اإلطفاء) ب .       جدول عن االشتراطات العامة للمنشأة) أ 

 .جدول عن السالمة الكهربائية) د .              المصاعدجدول عن سالمة) ج 

 . جدول عن نظم اإلنذار) و .             جدول عن السالمة اإلنشائية) هـ 

 .جدول عن المعلومات العامة) ح .             جدول عن المالحظات العامة) ز 

 .)٢٧(كما في الشكل رقم.جدول عن وسائل الهروب ومخارج الطوارئ) خ 

 واجهة تحدد قاعدة البيانات للمنشآت السكنية واإلدارية األعلى من أربعة أدوار) ٢٧(شكل 
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       ولالستعالم عن  المعلومات العامة يتم الضغط مرتين متتاليتين علـى أعلـى             

 ،والمالك ،   الجدول المطلوب لفتحه حيث يتضمن العديد من األعمدة مثل،اسم المنشأة         

والمستأجر،ونوع النشاط،كما توجد مجموعة من الحقول بعـدد المنشـآت المدخلـة            

ونعطي هنا مثال عن كمية البيانات التي تم إدخالها ألحد الجـداول التسـعة              . بياناتها

المذكورة أعاله،وقد تم إدخال بيانات كافة المنشآت األخرى وعددها ثمانية وسـتون            

البيانات مثل ما وردت في استمارات الكشف على المنشآت         بنفس الطريقة في قاعدة     

 .التاليين) ٢٩، ٢٨(واستغرق ذلك جهداً ووقتاً طويالً،كما يتضح من الشكلين

 

 . للمنشآت السكنية واإلدارية األعلى من أربعة أدوارواجهة جدول المعلومات العامة) ٢٨(شكل 



 -٩٩-

 )٢٩(شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منشأة معينة فإننا نقوم بالضغط على اسم المنشأة ، أو على             إذا أردنا االستعالم عن    -٣

أي معلومة تخصها ، فتظهر لنا بشكل مظلل لتمييزها عن غيرهـا مـن المنشـآت ،                 

ولمعرفة موقعها الجغرافي نقوم بفتح الصورة الفضائية لنجد موقع تلك المنشأة المستعلم            

الموزعـة فـي منطقـة      عنها تظهر واضحة بلون مختلف عن بقية المنشآت األخرى          

الدراسة، كما نستطيع االستعالم عن قاعدة بيانات أي منشأة من خالل تحديد موقعهـا              

وبذلك تكون أي معلومة في قاعدة البيانات       .الجغرافي ليعطينا قاعدة بياناتها بشكل مظلل     

يمكن أن نصل من خاللها إلى كل المعلومات األخرى المتعلقة بنفس المنشأة، ومعرفـة              

 الجغرافي،وبالعكس أيضاً نستطيع الوصول إلى المعلومات من خالل الموقع كما           موقعها

 ).٣٠(يوضحه الشكل رقم
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 .واجهة اإلستعالم عن موقع المنشأة وقاعدة بياناتها) ٣٠(شكل                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .من عمل الباحث:المصدر

يهـا إال بعـد تنفيـذ جميـع      إن المنشآت الهامة ال يتم إدخال التيار الكهربائي إل        -٤

اشتراطات ووسائل السالمة بالعـدد المطلـوب والمواقـع الصـحيحة علـى             

المخططات المعمارية والمطلوبة من قبل الدفاع المدني،مثل وسائل اإلطفـاء،          

واإلنذار،ومخارج الطوارئ، ولذلك يجب إضافة طلـب تسـليم مخططـات           

لبيانات التي ينظمها الدفاع    السالمة بصيغة رقمية لتسهيل إدخالها إلى قواعد ا       

المدني للمنشآت ، بحيث تربط المخططات الخاصة بكل منشأة بمواقعه على           

الخرائط الشاملة لمنطقة عمل الدفاع المدني وبقواعد المعلومات الشاملة لهـا           

أيضاً، مع صور فوتوغرافية للمنشآت من جهات مختلفـة، وحيـث يمكـن             

 عن الكشف لمطابقتهـا     لاؤها للمسؤو طباعة هذه الخرائط ورقياً فيمكن إعط     

مع الواقع، وبهذه الطريقة نكون قد فعلنا أهمية خـرائط السـالمة ويسـرنا               
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متابعتها ألفراد األقسام المختلفة لضمان جاهزية وسائل السالمة في المنشآت          

 . الهامة بشكل مستمر وحسب ما تحدده األنظمة

وسرعة متابعة سالمة عدد كبيـر   يمكن نظام المعلومات الجغرافية من سهولة      -٥

من المنشآت واالطالع على كافة بياناتها،وطبع جميع المالحظـات المدونـة           

حولها في آخر كشف سابق،وترفق مع موقعها في الصورة الفضائية وإرسال           

الفرد،أو الضابط المسؤول عنها لمتابعة تالفي تلـك المالحظات،مختصـرا          

ية فـي البيانـات الورقية،ومختصـراً       بذلك الوقت في عمليات البحث التقليد     

الوقت أيضاً في البحث عن موقع المنشأة للوصول إليها بأقصر الطرق كمـا             

 :التالي) ٣١(يوضحه الشكل رقم 

 .االستعالم عن مالحظات المنشأة وتحديد موقعها الجغرافي على الصورة الفضائية) ٣١(شكل 
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ا البرنامج كثيرة فيمكن هنا مـن إعطـاء رمـوز مختلفـة             إن إمكانيات هذ  -٦

األشكال واأللوان واألحجام حسب نشاط كل منشأة للتمييز فيما بينها فـي            

حال وضع جميع المنشآت على طبقة واحدة،ومن المفترض وجود صورة          

فضائية للحدود اإلدارية لكل قسم من أقسام الدفاع المدني يوضح عليهـا            

قـع تحـت اإلشـراف الوقـائي للـدفاع المـدني            كافة المنشآت التـي ت    

تحديدا،ومرتبطة بقاعدة البيانات،وانزال المنشآت المصـرح لهـا حـديثا          

) ٣(عليها،وتحديث بياناتها بصفة مستمرة كما توضـحه الصـورة رقـم            

 :التالية

توزيع المنشآت مكانيا حسب الرموز المختارة لها على الصورة الفضائية في منطقة ) ٣( صورة

 .اسة الخاصة بسالمة المنشآتالدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .من عمل الباحث اعتماداً على بيانات الدفاع المدني: المصدر
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 وبما أنه أصبح لدينا قاعدة بيانات إلكترونية فإن ذلك يسـرع علـى العـاملين                -٧

بالسالمة وعلى المواطنين أيضا استخراج تصاريح مطبوعة بالحاسب اآللي،عند         

 لتجديد التصريح،وال نحتاج بذلك الرجوع إلى األرشـيف         طلب تصريح جديد،أو  

الورقي الستخراج أساس المعاملة وما يتبعه من هدر للجهد والوقت،ونستطيع أن           

نستعلم عن المنشآت التي انتهت المدة النظامية لتصريحها بيوم أو شهر أو سـنة              

ث ولم يراجع أصحابها لتجديد التصريح الذي عادة تكون مـدة صـالحيته ثـال             

سنوات وكذلك يمكن تحديد مواقعها الجغرافية التخاذ ما يلزم حيالها وبذلك يكون            

الدفاع المدني قد سيطر على مشكلة مزمنة تعد من أهم أعمالـه كمـا يوضـحه                

 ).٣٢(الشكل رقم 

. 

 .االستعالم عن المنشآت التي انتهى تصريح الدفاع المدني لها) ٣٢(شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 من عمل الباحث:المصدر                    
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  :  فعالية المرئيات الفضائية في متابعة سالمة المنشآت ٢ - ١ – ٥ 

 :   من خالل الحصول على صور ذات دقة عالية متكررة لمنطقة العمل يمكن اآلتي 

مالحظة بعض المخالفات لسالمة المنشآت مثل وجود صنادق على أسـطح بعـض              -١

 .المنشآت

إلنشاءات دون أخذ التصريح الالزم      معرفة بعض المواقع التي بدأت فيها أعمال ا        -٢

 .من الدفاع المدني التخاذ ما يلزم حيالها

 التعرف من خاللها على موقع المنشأة بسهولة، وعلى مـدى مطابقـة موقعهـا               -٣

الجغرافي الشتراطات الدفاع المدني، حيث بعض المنشآت يتطلب التصريح لهـا           

لها من الصورة الفضائية وقد     قياسات معينة يمكن حسابها وأخذ القياسات واألبعاد        

يغني ذلك عن الوقوف على الطبيعة كما يحدث اآلن، وعلى سبيل المثال تم قياس              

عرض الشارع الذي تقع عليه محطة الوقود الموضحة في الصورة وقد أعطـى             

 . من الجهة اليسرى)٤(م كما يتضح في أسفل الصورة رقم)٢٨(القياس حوالي 

 .ر الفضائية في متابعة سالمة المنشآتبعض استخدامات الصو) ٤(صورة 
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 رؤية المنطقة من األعلى تعطي للمحللين والمهتمين فرصة أكبر لدراسة المنطقة            -٤

وتنظيم الخطط بناًء على ذلك،حيث تتضح مناطق تركز المنشآت الهامة والخطرة           

وكذلك المناطق العشوائية والجبلية،وتساعد في فهـم أعمـق لمتابعـة سـالمة             

 .لمنشآتا

في متابعة سالمة  ) GPS(   فعالية نظام تحديد المواقع العالمي ٣ -١ -  ٥

 :       تتضح أهمية هذا النظام من خالل األتي:المنشآت 

إن الوصف الذهني لمواقع المنشآت قد ال يكون دقيقاً بما فيه الكفاية ، وقد يحتمل                -١

 البحث عن موقع منشأة     درجة كبيرة من الخطأ ، مما يؤدي إلى إهدار الوقت في          

 .ولكن نظام تحديد المواقع يحل هذه المشكلة بسرعة ودقة كبيرتين . ما

 تعطي أجهزة تحديد المواقع معلومات إضافية عدا اإلحداثيات السينية والصادية،           -٢

فهي تعطي االتجاه أثناء الحركة والمسار، وتظهر الموقع على خريطة الجهـاز،            

تفاع عن سطح البحر ، كما يمكن إضـافة النقـاط   وسرعة حركة المتنقل ، واالر   

الخاصة بمواقع المنشآت على ذاكرة وخريطـة الجهـاز ، وتسـمية المنشـآت              

بأسمائها، وبالتالي العودة إلى نفس النقاط بسهولة تامة،وكل هذه الخصائص تسهل        

 .متابعة وسائل السالمة ، والوصول إلى مكان الحادث في حال وقوعه 

 هنا اإلشارة إلى موضوع الـربط بـين اإلحـداثيات المـأخوذة             ونجد من المناسب  

وتلك المأخوذة مـن الصـورة الفضـائية         ) GPS(  باستخدام أجهزة تحديد المواقع     

 : حيث نجد التالي ) إحداثيا ( المرجعة جغرافيا 

باإلشارة إلى أي نقطة على الشاشة التي تعرض عليهـا الصـورة الفضـائية ،                -

يمكن الحصول على اإلحداثيات السينية والصادية      )  ماوس  ال( باستخدام المؤشر   

) مطاعم(لهذه النقطة ،وقد تم استخدام هذه الطريقة لتعيين  تسعة محالت تجارية           

 .مدخلة سابقا وتم تدوينها في قاعدة البيانات

تم قياس إحداثيات نفس المنشآت السابقة باستخدام أجهزة تحديد المواقـع العـالمي               -

)GPS (   استخدام جهاز جيد الدقة ، مع محاولة أن يكون القياس معتمداً على           حيث تم
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حيث تحد  ( أكبر عدد من األقمار الصناعية ، بأخذ النقاط في أماكن مكشوفة نسبياً             

وحصلنا بالنتيجة على   ) العوائق من إمكانية استقبال اإلشارة من األقمار الصناعية         

نة النتائج الحاصلة للتأكـد مـن سـالمة         إحداثيات للنقاط اآلنفة الذكر، وقمنا بمقار     

اإلرجاع الجغرافي للصورة الفضائية ، وإمكانية استخدام اإلحداثيات المأخوذة منها          

في نفس المواقع بالتبادل مع أجهزة قياس اإلحداثيات من األقمار الصناعية ، وذلك             

ل وبدقـة   بغرض التثبت من إمكانية استخدام أجهزة تحديد المواقع والمرئيات بالتباد         

 :التالي) ١٥(كافية للوصول إلى الهدف المطلوب فكان الجدول رقم

الفرق في إحداثيات مواقع بعض المنشآت المأخوذة من الصورة الفضائية ومن جهاز )١٥(جدول

 .تحديد المواقع العالمية

عن طريق الصورة  اسم المنشأة

 الفضائية

عن طريق الجهاز  اإلحداثيلت

 ياليدو

الفرق بين الجهاز اليدوي 

 والصورة بالمتر

درجة الدقة 

 للجهاز اليدوي

 ٢,٣٦٧,٢٨٥,٦٨ مطبخ األندلس

٥٩٠,٤٦٢,٢٠ 

N 
E 

٢,٣٦٧,٣١٧,٤٩ 

٥٩٠,٤٦٤,٦٢ 

 +٣٢ 

+٢ 

٣٠ 

مطبخ 

 حضرموت

٢,٣٦٧,٣٠١,١٠ 

٥٩٠,٤٤١,٩٩ 

N 
E 

٢,٣٦٧,٣٤١,٣٥ 

٥٩٠,٤٤٢,٠٣ 

 +٤٠ 

٠ 

٣٠ 

 ٢,٣٦٧,٣٤٤,٧١ مطعم الطازج

٥٩٠,٣٩٣,٦٠ 

N 
E 

٢,٣٦٧,٣٨١,٦٣ 

٥٩٠,٣٨٦,٥٢ 

 +٣٧ 

- ٧ 

٩ 

مطعم 

 البرجاس

٢,٣٦٨,٠٧٤,٩٣ 

٥٨٩,٦٦٨,١٧ 

N 
E 

٢,٣٦٨,١١٠,٠٥ 

٥٨٩,٦٦٣,٧٩ 

 +٣٦ 

- ٥ 

٩ 

 ٢,٣٦٨,٠٩٠,٨٨ مطعم الباشا

٥٨٩,٦٥٦,٤٧ 

N 
E 

٢,٣٦٨,١٢٢,٨٩ 

٥٨٩,٦٥١,٦٢ 

 +٣٢ 

- ٥ 

٨ 

مطاعم بن 

 على

٢,٣٦٨,٣٧١,١٦ 

٥٨٩,٣٩٣,٧٤ 

N 
E 

٢,٣٦٨,٤١١,٠٦ 

٥٨٩,٣٨٢,٢٦ 

+٤٠ 

- ١١ 

٨ 

 ٢,٣٦٨,٥١٧,٩٥ مطعم بيتزا

٥٨٩,٢٩١,٦٣ 

N 
E 

٢,٣٦٨,٥٥٦,٣١ 

٥٨٩,٢٩٣,٣٦ 

 +٣٩ 

 +٢ 

٩ 

 ٢,٣٦٨,٥٣٤,٩٧ مطعم البيك

٥٨٩,٢٦٩,٢٩ 

N 
E 

٢,٣٦٨,٥٦٥,٣٤ 

٥٨٩,٢٥٧,٠٣ 

 +٣١ 

- ١٢ 

١٢ 

 ٢,٣٦٨,٥٧٠,٠٧ مطبخ الديوانية

٥٨٩,٣٠١,٧٣ 

N 
E 

٢,٣٦٨,٦١٧,١٤ 

٥٨٩,٢٨٢,٦٦ 

 +٤٧ 

- ١٩ 

٢٣ 

   N :داثي بالنسبة لخط االستواء شماال وهو موقع المنشأة اإلح  . 

E :  الجدول من عمل الباحث .  ( ٣٧وهو موقع المنشأة اإلحداثي بالنسبة لخط الطول األوسط في الحزمة( 
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يالحظ من الجدول وجود فرق بين األرقام التي نحصل عليها من  

يها وبين القياسات التي نحصل عل)إحداثياً(الصورة الفضائية المرجعة جغرافياَ

باستخدام جهاز تحديد المواقع اليدوي،ويعود هذا الفرق لمعدالت الخطأ والدقة في 

ضبط إحداثيات الصورة من جهة، ولدقة القياس بالجهاز المستخدم،وبغض النظر عن 

متر وهي فروق ال تعيق ٤٧هذه االختالفات نالحظ أن الفرق يتراوح بين صفر و 

ولة مع ضرورة العمل على تحسين نتائج عملية الوصول إلى الموقع المطلوب بسه

القياس بتدقيق االرجاع اإلحداثي للصور الفضائية،وباستخدام أجهزة تحديد 

من األقمار الصناعية أكثر دقة علماَ أن القياس بهذه األجهزة يتأثر  )GPS(إحداثيات

خدام ، ولكن است) كما تمت اإلشارة إليه سابقاَ(بدرجة انكشاف الموقع الذي يتم قياسه 

 يحل مشكلة - بعد توقيع المنشآت عليها–الصورة الفضائية الدقيقة إلى جانب الجهاز 

عدم تماثل نتائج اإلحداثيات ، وذلك بعد إجراء المطابقة بين ما يرى على الصورة 

 .  وما يشاهد على الطبيعة

إن تحديد موقع المنشأة المراد متابعة سالمتها،أو لسرعة الوصول إليها عنـد            

 الحادث يعد من األولويات المهمة لدى الدفاع المدني،وال يزال االعتماد كبيـر             وقوع

على الطريقة الذهنية في وصف تلك المواقع وفي توجيه الفرق المباشرة للحـوادث             

من قبل  غرفة العمليات،وهذه الطريقة غير دقيقة وقابلة للخطأ في كثير من األحيان              

وقع الحادث،وما قد ينجم عنه زيـادة فـي         مما قد يتسبب في تأخر وصول الفرق لم       

 .  الخسائر البشرية والمادية

ومن جهة أخرى فإن اعتماد هذه الطرق في أرشفة المعلومات وفـي المتابعـة              

ومباشرة المهام ذات فائدة كبيرة بالنسبة للعناصر الجديدة التي لم تشكل بعد خريطة             

عمليات التنقالت في صفوف    ذهنية لمنطقة العمل ، وهذا ما يحدث عند إجراء بعض           

ضباط وأفراد السالمة ألقسام إدارات الدفاع المدني فإنه بذلك ينتقلون إلـى أقسـام              

 .أخرى ال يعرفون فيها مواقع غالبية المنشآت المسئولين عن متابعة سالمتها



 -١٠٨-

إن قيام جميع أقسام الدفاع المدني بإدخال كافة بيانات المنشآت الموجودة فـي             

دارية في قاعدة البيانات وربطها بمواقعها الجغرافية حسب إحداثياتها         حدود القسم اإل  

يسهل بعـد ذلـك علـى       ) ٥(الجغرافية على الصورة الفضائية كما في الصورة رقم       

منسوبيها القدامى والحديثين التعرف على المنشآت الواقعة تحت مسئوليتهم وبكافـة           

ة العمل عند النقطة التي توقف      بياناتها ومالحظاتها،وبذلك يكون التركيز على مواصل     

عندها اآلخرون،ونوفر الوقت والجهد الذي كان يبذل سـابقا حيـث يبـدأ الضـباط           

واألفراد الحديثين على المنطقة العمل من نقطة الصفر المعرفية الستيعاب المعلومات         

 .الالزمة لعملهم  

لجزء خطوط الطول ودوائر العرض على الصورة الفضائية المأخوذة ) ٥(صورة 

 .من حي العزيزية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .من عمل الباحث:المصدر



 -١٠٩-

 :أهمية استخدام نظم المعلومات الجغرافية في إدارة حوادث المنشآت ٢ - ٥

إن األهمية الكبرى في هذا البرنامج فيما يخص حوادث المنشآت هي المقدرة            

تقني المتقـدم   الفاعلة في تغيير النمط التقليدي في إدارة حوادث المنشآت إلى النمط ال           

 :وذلك من خالل عدد من اإلجراءات المتتابعة كالتالي

يجب أن يحصل متلقي    :  عند تلقي بالغ الحادث في غرفة عمليات الدفاع المدني         -

... ) تجارية ، سـكنية     ( البالغ على أي معلومة تدل على المنشأة مثل وظيفتها          

 كاشف األرقـام ،     وقد يحصل على اسم صاحبها أو رقم الهاتف الثابت من خالل          

أو يحدد الموقع التقريبي لها ، واسم الشارع ، حيث يقوم متلقي البالغ من خالل               

الصفحة الرئيسية للمجلدات  تحديد نوع نشاط المنشأة وفتح المجلد المطلوب كما            

 :التالي) ٣٣(يوضحة الشكل رقم

 جلدات المدخلة الواجهة الرئيسية للمستخدم توضح طريقة االستعالم عن أحد الم) ٣٣(شكل

- 



 -١١٠-

وعمل االستعالم عن الموقع الدقيق فوراً وبشكل متزامن مع إرسال الفرق إلـى             

الموقع حسب وصف المبلغ،ومن ثم يقوم بإدخال اسم المنشأة،أو اسم المالـك أو             

 .أي معلومة يمكن توفرها في قاعدة البيانات

 موضـح   ومنه يستطيع تكبير الصورة الفضائية ليجد المنشأة المبلـغ عنهـا          

موقعها بدقة وبلون مغاير عن مثيالتها من المنشآت ليسهل التعـرف عليهـا كمـا               

 :.التالية)٦(توضحه الصورة رقم

 .طريقة اإلستنعالم عن موقع المنشأة الجغرافي على الصورة الفضائية في البرنامج) ٦(صورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .من إعداد الباحث:المصدر

محددة مواقعهـا   ( أقرب فرقة إطفاء وإنقاذ    وبذلك يستطيع متلقي البالغ اختيار    
المميزة هنا باللون األخضر لموقع الحادث وبالضغط علـى         )على الصورة الفضائية  

موقع المنشأة في الصورة يفتح جدول معلومات عامة عن المنشأة كما وجـدت فـي               
االستمارة الخاصة بجمع بياناتها حيث يمكن من خاللها االطالع علـى المعلومـات             

ية التي تبين لنا مدى أهمية المنشأة وخطورتها التي بناًء عليهـا تحـدد غرفـة                األول
العمليات ضرورة زيادة الفرق المنتقلة لموقع الحادث كون المنشأة كبيـرة ويشـغلها       



 -١١١-

أعداد كثيرة من السكان،بدال من تأخير الدعم المطلوب عدة دقـائق حتـى وصـول               
المعلومات عن حجم المنشـأة وأعـداد       الفرقة المنتقلة لموقع الحادث ومن ثم تجمع        

ساكنيها وغيرها من المعلومات وقد يرسل لهم دعم  بعد فوات األوان،ونرى أن هذا              
البرنامج قد اختصر الزمن الهام في مباشرة الحوادث وإرسال فرق الدعم المطلوبـة             

ًء فوراً مع انتقال الفرقة المباشرة لما فيه من سرعة إنقاذ لألرواح والممتلكـات بنـا              
كما يمكن االنتقال إلى قاعدة البيانات العامة للمنشـأة،         .على ما يمتلكه من قاعدة بيانات     

فسيجد أمامه عدداً من الجداول الخاصة بوسائل سالمة المنشأة المبلغ عنها كما يوضـحه              
،وما عليه سوى اختيار الجدول المطلوب لفتحه واالطالع على محتوياته          )٣٤(الشكل رقم 

ولين عن مباشرة الحادث لتكون الصورة أمامهم واضحة ولتساعدهم على          وإبالغها المسئ 
اتخاذ قرارات سريعة وصحيحة بدرجة كبيرة في االسـتعداد لمباشـرة الحـادث،ويمكن     

 عند  ةلغرفة العمليات متابعة الفرق المنتقلة لموقع الحادث عن طريق االتصاالت الالسلكي          
يههم لموقـع الحـادث بشـكل أسـرع         وصولهم لشوارع محددة أو معالم معروفة وتوج      
 .وباستخدام أقرب الطرق الموصلة لموقع الحادث

واجهة اإلستعالم عن بيانات وسائل السالمة للمنشآة التي وقع بها حادث من قاعدة ) ٣٤(شكل

 .البيانات مربوطة بموقعها الجغرافي على الصورة الفضائية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -١١٢-

 من اإلجراءات الهامة في مباشرة الحادث       إن تمركز فرق اإلطفاء في موقع الحادث      

بشكل صحيح،فقد تصل الفرقة الموقع،وال يعلم أفراد اإلطفاء التمركز الصحيح فـي            

موقع الحادث،ولكن من خالل غرفة العمليات ينبغي التأكيد علـى حصـولها علـى              

معلومات وافية من المبلغ قدر اإلمكان،من حيث الدور الذي يقع فيه الحادث ومن أي              

لجهات األربع يقع،ومن خالل مشاهدة موقع الحادث على الصورة الفضائية كما في            ا

والشوارع المحيطة به ومدى أتساعها وضـيقها، تسـتطيع غرفـة           ) ٧(الصورة رقم 

العمليات،أو المسؤول عن إدارة الحادث عن بعد توجيه الفرق حسب عـددها علـى              

 .كز فرق اإلسناد التمركز بالشكل األمثل في منطقة الحادث، وكذلك تمر

واجهة الصورة الفضائية الموضح عليها موقع الحادث مع إمكانية تكبيرها ) ٧(صورة 

 .وتصغيرها حسب اإلحتياج ودورها في إدارة الحادث



 -١١٣-

 عند وصول الفرق لموقع الحادث تبدأ محاولة إخماد الحريق حسب ما لديهم مـن               -

لحادث غير مـزودة بمعلومـات      وسائل إطفاء،وقد يحدث أن تكون الفرق المباشرة ل       

كافية عن وسائل السالمة بالمنشأة من إطفاء وإنقاذ،وهنا تكون المعلومـات والعمـل             

 .قاصر على ما يمتلكه الدفاع المدني من وسائل لمواجهة الحريق

)  ٨صـورة   (  ومن خالل هذا البرنامج المتضمن الصورة الفوتوغرافيـة للمنشـأة         

ه كافة وسائل السالمة المطلوبة من قبـل الـدفاع          والمخطط المعماري للمنشأة وعلي   

،فإننا بـذلك نسـتطيع     )٣٦،  ٣٥شكل  (المدني حسب اللوائح واألنظمة لجميع األدوار     

توجيه أفراد اإلطفاء إلى مواقع وسائل اإلطفاء داخل المنشأة الستخدامها في إخمـاد             

وار قـد   الحريق وهي أسهل وأسرع من عملية نقل وإيصال خراطيم اإلطفاء إلى أد           

تكون عالية وتستغرق زمن أطول، وتوجيه أفراد اإلنقاذ إلـى مخـارج الطـوارئ              

 .الموضحة على الخريطة الستخدامها بشكل أسرع في إنقاذ األرواح

 واجهة إحدى أبنية المنشآت المعدة لسكنى الحجاج) ٨(صورة 

 

 

 

 



 -١١٤-



 -١١٥-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -١١٦-

منشآت بشكل سليم ومهـم فـي إدارة         وبذلك فعلنا وسائل السالمة المطلوبة في ال       -

الحوادث وما يترتب عليه من سـرعة إخمـاد الحريـق وسـرعة إنقـاذ األرواح                

 .والممتلكات

 وبعد عمليات إخماد الحريق يجب إدخال موقع الحادث في قاعدة البيانات الخاصة -

) GPS(بذلك من خالل الصورة الفضائية أو استخدام نظام تحديد المواقع العالمي

 .ك بقية الحوادث ليسهل دراسة توزيعها المكاني مستقبالوكذل

 .  التوزيع المكاني لحوادث حريق المنشآت بحي العزيزية٣  - ٥

إن إحصائيات الحوادث لألعوام األربعة المدروسة تم استخالصها من بيانات           

صفحة وللتأكد من صحتها تم تكـرار       ) ٧٠٠(تقدر أعداد صفحاتها اإلجمالية حوالي    

عملية عدة مرات، بذل فيها الوقت والجهد بهدف الحصول على معلومات يمكن            تلك ال 

أن يستفيد منها أيضا باحثون آخرون لتطوير أعمال الدفاع المدني، فينبغي تنظيم تلك             

البيانات بطريقة سهلة وحديثة في كل إدارة من إدارات الدفاع المدني باستخدام تقنية             

 أعمال ومهام الدفاع المدني إلى أساليب تتناسـب         حديثة يمكن االعتماد عليها في نقل     

مع عصر تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات الذي نعيشه حاليا من خالل توطين نظم            

المعلومات الجغرافية التي يمكن أن تخزن كم هائل من البيانات وتربطهـا بـالموقع              

 .الجغرافي واسترجاعها بالطريقة المناسبة

ة الحوادث المقدرة باآلالف لتلك السنوات المختـارة        نظراَ لصعوبة إدخال كاف      

في إطار هذا البحث ، فقد تم اختيار إدخال حوادث التماسات الكهربائية لكونها أعلى              

مسبب لحوادث المنشآت بالعاصمة المقدسة،وأدخلت كافـة بياناتهـا حسـب بنـود             

 مـن   إحصائية اإلدارة، من ساعة البالغ وموقع الحادث وزمن الوصـول وغيرهـا           

البيانات،والتي وقعت ضمن حدود قسم الدفاع المـدني بالعزيزيـة لحـوادث عـام              

هـ وعـددها أربـع     ١٤٢٣حادثاَ وحوادث عام    ) ٥٠(هـ وعددها خمسون    ١٤١٩

حادثاَ موزعة مكانياَ على الحدود اإلدارية لقسم العزيزيـة،حيث تـم           ) ٨٤(وثمانون  

الموجودة بشعبة التخطـيط    فرز حوادث قسم العزيزية فقط من إحصائيات الحوادث         

باإلدارة عن بقية حوادث أقسام اإلدارة األخرى،ومن ثم حصر الحوادث التي كانـت             



 -١١٧-

أسبابها التماسات الكهربائية عن بقية المسببات األخرى،ومن ثم تخزينها في البرنامج           

 .حسب ترتيب وقوعها الزمني، لنمتلك بذلك قاعدة بيانات الكترونية لتلك الحوادث

 عناوين الحوادث تدون في اإلحصائيات بالتقريب وليس بالتحديد،كمثل         وبما أن 

االبتدائية،فقد يكون الحادث خلفها بعدة أمتار وقد    ) ٤١(أن يقال،حادث يقع خلف المدرسة    

يكون بعدة مئات من األمتار،األمر الذي يصعب معه تحديد موقعها بدقة على الصورة             

الة كون موقع الحادث بارزا كوقوعـه فـي         الفضائية أو الخريطة،ويختلف األمر في ح     

مستشفى معروف أو إدارة حكومية،وقد تمت االستعانة بأفراد فرق ووحـدات الـدفاع             

حادثاً بطريقة ميدانية، وهي إجمـالي      )١٣٤(المدني التابعة لقسم العزيزية لتحديد مواقع     

 .حوادث اإلحصائية للعامين المذكورين،والمنتشرة في كافة أرجاء القسم

 تعذر تحديد مواقع عدد محدود من الحوادث على الصورة الفضائية لعـدم             وقد

حادث في :وضوح عناوين هذه الحوادث في إحصائيات الدفاع المدني،كأن يقال العنوان 

ونظراَ لذلك فقد حاولنا هنا إبراز أحد إمكانيات البرنامج في تحديـد            . شارع معين فقط  

ولة أخذ اإلحداثيات ألول عشر حوادث دونت       موقع الحادث  بدقة أكبر،فلذلك قمت بمحا      

في البرنامج من خالل وضع مؤشر الفارة بالكمبيوتر على موقع الحادث المعلوم عنوانه 

على الخريطة الرقمية المصححة كأحد الطرق المتاحة،كما يمكن استخدام جهاز تحديـد   

عد االنتهاء مـن    الذي يمكن حمله يدوياً لتحديد موقع أي حادث ب        ) GPS(المواقع العالمي 

عملية اإلخماد، وتضاف مع بيانات الحوادث في قاعدة بيانات الحوادث لما لذلك مـن              

أهمية في دراسة توزيعها،ومن المؤكد أن استخدام هذه األجهزة فـي توثيـق مواقـع               

الحوادث لم يعد ضرورة ملحة في المستقبل وال يخدم عملية التوثيق فقط بل يخدم أيضاً               

 .رعة إلى مكان الحادث بعد استالم البالغعملية الوصول بس

ولربط بيانات إحصائيات حوادث حريق المنشآت المتسببة فيها االلتماسـات             

الكهربائية في قسم العزيزية،استخدمنا صورة القمر الصناعي الهندي كونها تشـتمل           

 على كامل الحدود اإلدارية لقسم العزيزية،وبما أننا استخدمنا إحصـائيتين لعـامين           

هـ التي  ١٤١٩مختلفين،فقد تطلب األمر ربط بيانات حوادث اإلحصائية األولى لعام          

 .على صورة فضائية خاصة بها) ٣٧(تزيد عن صفحتين كما يوضحه الشكل رقم



 -١١٨-

 .هـ١٤١٩قاعدة بيانات حريق المنشآت بسبب التماسات الكهربائية بقسم العزيزية  ) ٣٧(شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقدسةاعتمادا على بيانات إدارة الدفاع المدني بالعاصمة  الباحث  المصدر من عمل 

 

هـ أن هناك ١٤١٩ونالحظ من خالل الصورة الفضائية التالية لحوادث عام 

توزيع شبه متعادل بين كافة أجزاء قسم العزيزية وال يوجد تركيز لها،وربما 

يها التمديدات يكون ذلك بسبب قلة المناطق العشوائية واألحياء القديمة التي تكون ف

وقد يكون هذا االنتظام ناتج عن طريقة توقيع الحوادث .الكهربائية قديمة غالبا

 :التالية) ٩(غير الدقيقة كما توضحه الصورة رقم

 

 

 



 -١١٩-

التوزيع المكاني لحوادث حريق المنشآت بسبب التماسات الكهربائية بقسم العزيزية ) ٩(صورة

 .هـ على الصورة الفضائية١٤١٩لعام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .من عمل الباحث اعتمادا على بيانات الدفاع المدني:المصدر

هـ فقد ١٤٢٣أما بيانات حوادث الحريق الناجمة عن التماسات الكهربائية لعام

تم إدخالها إلى قاعدة البيانات الرقمية بتفاصيلها،وتم تحديد مواقعها على الصورة 

 :التاليين) ١٠(والصورة  رقم)٣٨(الفضائية كما يوضحه الشكل رقم

 

 

 



 -١٢٠-

 .هـ١٤٢٣ قاعدة بيانات حوادث حريق المنشآت بسبب التماسات في العزيزية لعام )٣٨(شكل

 

 

 

 

 
التوزيع المكاني لحوادث حريق المنشآت بسبب التماسات الكهربائية في ) ٧(صورة

 .هـ١٤٢٣الع

 

 

 

ائيـة بقسـم    التوزيع المكاني لحوادث حريق المنشآت بسبب التماسـات الكهرب        )١٠(صورة رقم 

 هـ١٤٢٣العزيزية لعام 



 -١٢١-

هـ أيضا توزيع منتشر على كافة أرجـاء        ١٤٢٣نجد في هذه الصورة لحوادث عام       

قسم العزيزية،وقد يكون التمركز واضحاً أكثر على شارع ولم تالحظ أي تمركز تلك             

الحوادث هنا أيضا ، وقد يعزى ذلك إلى نقص دقـة العنـاوين المـأخوذة لمواقـع                 

 .الحوادث

 حصلنا على خريطتين مستقلتين تبينان حوادث السـنتين المـذكورتين ،            لقد

ولكننا نستطيع اظهار مواقع حوادث السنتين معاً على خريطة واحدة ، مـن أجـل               

تحليل االرتباط بين مواقع الحوادث في السنوات المدروسة ، بحيث نعطي لونـاً أو              

م دراسة تركزها وتكرارها    رمزاً مميزاً لحوادث كل عام ، بحيث يسهل تمييزها ، ث          

 وهل الحلول التي وضعت سابقا للحد من تركيزها         - إن حصل    –في بعض المواقع    

في منطقة محددة قد نجحت في ذلك أم ال؟ ومن خالل ذلك الدمج وغيـره يسـتطيع                 

محللوا  الحوادث استنباط العديد من المعلومات التي تصب في خدمة متابعة سـالمة              

 )١٢ و ١١تين انظر الصور. (المنشآت

توزيع حوادث المنشـآت علـى الصـورة الفضـائية لعـامي            ) ١١(صورة

 )هـ١٤٢٣هـ ،١٤١٩(



 -١٢٢-

وموقع )  هـ١٤٢٣ - ١٤١٩( التوزع الجغرافي لحوادث حريق المنشآت  ) ١٢( الصورة 

 .فرق ووحدات الدفاع المدني بقسم العزيزية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ..دفاع المدنيمن عمل الباحث اعتمادا على بيانات ال:المصدر

  يتضح من خالل الخريطة التوزيع المكاني للحوادث  بصورة أفضل حيث نالحـظ        

تمركزها في وسط الحي وخاصة على المنشآت الموجـودة علـى طرفـي شـارع               

العزيزية العام،وشارع عبد اهللا خياط،ويحتاج الوضع إلـى معلومـات دقيقـة عـن              

دات التي وقع بها التمـاس الكهربـائي        نوعيات األجهزة،والمفاتيح الكهربائية،والتمدي  

وذكر البلدان المصنعة لها،لما لذلك من أثر إيجابي في محاولة السيطرة عليها فـي              

وبالتـالي يمكـن أن نسـتنتج أن حـوادث          . حالة زيادة نمط معين منها عن اآلخر      

التماسات الكهربائية في قسم العزيزية قد تكون بسبب األمطار التي تسبب حـوادث             

،أو بسبب استخدام تمديدات غير جيدة في بعض المنشآت المتفرقة،أو بسـبب            متفرقة

 . زيادة األحمال الكهربائية على التيار الكهربائي



 -١٢٣-

 :  تحليل البيانات والحوادث ٤ – ٥
يمكن باستخدام نظام المعلومات الجغرافية تحليل البيانات والحـوادث بعـد             -١

لذلك فإن عمل خرائط متنوعـة      االستعالم عن البيانات الوصفية والموقع ، و      

لحوادث حريق المنشآت لرصد نموها واتجاهاتها  بصورة سـريعة  يحقـق             

جانباً من جوانب االستعالم الهادف إلى عمل التحليل المطلوب وعلى سـبيل            

، )هـ١٤٢٣،  ١٤١٩،  ١٤١٥ ،   ١٤١١(المثال لقد تم إحصاء الحوادث لعام     

دية،وتم توزيعها مكانيـاً حسـب      بناًء على مسبباتها وخسائرها البشرية والما     

وقوعها على خريطة أقسام الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة وتم ربطها فـي            

البرنامج على المساحة الجغرافية لكل قسم،بحيث إذا أردنا االسـتعالم عـن            

حوادث قسم العزيزية،تظهر لنا في قاعدة البيانات بشكل مميز وكذلك موقعها           

 :التالي)٣٩(الجغرافي كما في الشكل رقم
االستعالم عن بيانات إحصائيات مسببات حوادث حريق المنشآت  ) ٣٩( شكل 

 . هـ١٤٢٣ألحد أقسام الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة لعام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من عمل الباحث اعتماد على بيانات الدفاع المدني:المصدر



 -١٢٤-

 :التالي) ٤٠(كما يمكن االستعالم عن قسمين في آن واحد كما في الشكل رقم
ت إحصائيات مسببات حوادث حريق المنشآت إمكانية الربط بين مجلدات بيانا ) ٤٠( شكل 

 .لجميع سنوات الدراسة والمساحات الجغرافية ألقسام الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .من عمل الباحث اعتماد على بيانات الدفاع المدني:                  المصدر

،لما لذلك من أهمية     كما نستطيع االستعالم عن أي حادث وتحديد موقعه الجغرافي         - 

 :في دراسة وتحليل الحوادث،ونضرب مثال لذلك باألتي

  ما هي الحوادث التي حدثت بعد الساعة الثانية عشر ليال ؟-

  ما هي الحوادث التي وقعت بها إصابات بشرية أو وفيات ؟-

  ما هي األضرار التي تسببت بها االلتماسات الكهربائية ؟-

حصرها هنا، فهي بقدر ما يتم إدخاله من بيانات تستطيع          وإن االستفسارات ال يمكن     

 .أن تستعلم عنها



 -١٢٥-

   إن هذا االستعالم يمكن أن توفره بعض برامج الحاسب اآللي المتقدمة،ولكن مـا             

الفرق بينه وبين نظم المعلومات الجغرافية؟ الفرق ، كما ذكرنـا سـابقا ، إن نظـم                 

ت بموقعها الجغرافي الذي يتميز بفهـم       المعلومات الجغرافية تعتمد على ربط البيانا     

وفـي حالـة    . الحالة المدروسة بشكل أعمق من وجودها على هيئة بيانات مجـردة          

دقيقة ) ٢٠(االستعالم عن الحوادث التي أستغرق زمن وصول الفرق إليها أكثر من            

سوف يعطيك البرنامج عدداً من الحوادث المطلوبة يمكنك االطالع علـى بياناتهـا             

اهد مواقعها على الصورة الفضائية التي قـد تحصـل بمشـاهدتها علـى        وكذلك تش 

،وتقارن مواقعهـا   )٤١(معلومات ال توجد في قاعدة البيانات كما يوضحه الشكل رقم         

مع موقع أقرب فرقة إطفاء لها،وقد تجد بعض مواقع الحوادث قريبة للفرقة ومع ذلك        

قيادة مساءلة المختصـين  حصل  تأخر في زمن وصول الفرق إليها،وبذلك تستطيع ال 

في ذلك وما هي األسباب؟التي قد تكون ضيق الشوارع المؤديـة لموقـع الحـادث               

وكونها في منطقة جبلية،والتي من خاللها يمكن التحقق من العديد مـن مالبسـات              

 .الحوادث وطرق إدارتها

 .واجهة االستعالم عن حوادث حريق المنشآت بسبب التماسات الكهربائية) ٤١(شكل 



 -١٢٦-

  

وباالستعالم عن الحوادث التي أستغرق زمن وصول فرق الدفاع المدني إليها           

دقيقة حدد لنا البرنامج حادثتين مربوطتين بموقعهما الجغرافي علـى          ) ٢٠(أكثر من   

،ويسـتطيع  )١٣(والصـورة رقـم   ) ٤٢(الصورة الفضائية كما يوضحه الشكل رقم     

ازليا حسب أطول أو أقصر مـدة       البرنامج أن يقوم بترتيب الحوادث تصاعديا أو تن       

 . لوصول الفرق لموقع الحادث

ترتيب حوادث حريق المنشآت بسبب التماسات الكهربائية الواقعة بقسم العزيزية لعام ) ٤٢(شكل 

 .هـ حسب أطول مدة استغرقتها فرق الدفاع المدني للوصول لموقع الحادث١٤١٩

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .من إعداد الباحث:    المصدر                                 



 -١٢٧-

واجهة الموقعين الجغرافيين للحادثين اللذين استغرق زمن وصول فرق الدفاع ) ١٣(صورة 

دقيقة من بين بقية الحوادث،وموقع قسم الدفاع المدني ) ٢٠(المدني إليهما أكثر من

 .بالعزيزية،ومركز دفاع مدني آخر تابع لقسم المعابدة على الصورة الفضائية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . من عمل الباحث اعتمادا على بيانات الدفاع المدني:المصدر

ومن خالل قاعدة البيانات وموقع الحادثين على الصـورة الفضـائية نسـتطيع أن              

  -:نستخلص بعض المعلومات اآلتية

 :الحادث األول

دقيقة للوصول لموقع الحادث،وربما يكون سـبب ذلـك وقـوع           ) ٤١(   استغرق  

م السابع من ذي الحجة الفترة التي يكون فيها حي العزيزية مـزدحم             الحادث في يو  

بالمركبات قد تصل أحيانا إلى توقف الحركة المرورية لفترات زمنيـة ممـا يعيـق      

 .سرعة انتقال الفرق رغم استحداث فرق دفاع مدني موسمية ومنتشرة في تلك الفترة



 -١٢٨-

ي أعلى الصـورة جـوار         ونرى موقع الحادث األول وهو مميز باللون األصفر ف        

الخط الحدودي األحمر مع قسم الدفاع المدني بالمعابـدة وفرقـة الـدفاع المـدني               

بالعزيزية الموضحة باللون األخضر،وقمنا من خالل هذا البرنامج بقيـاس مسـافة            

كم وهي مسافة كبيرة يصعب قطعها بسـرعة        )٦,٤٥٧(الطريق  بينهما  حيث بلغت     

قة الدفاع المدني بقسم المعابدة الموضـحة بـاللون         في تلك الظروف،مع العلم أن فر     

ال يتبعها موقـع الحـادث      )الحدود بين القسمين  (األزرق والواقعة قرب الخط األحمر    

إداريا ولكنها قد تنتقل لتباشر إخماد الحريق مع الفرق الموسـمية األخـرى كونهـا               

 .  كم)١,٣٣٣(أقرب فرقة حيث تبعد عنها

 :الحادث الثاني

دقيقة،ووجد موقعة قريب من قسم الدفاع      )٢٤(لوصول لموقع الحادث  استغرق زمن ا  

كم،ولكن قد يكـون لوقـت بـالغ        )١,١٠١(المدني بالعزيزية حيث يبعد عنة مسافة     

الحادث في تمام الساعة الثانية والدقيقة الثالثة والعشرون من بعد الظهر دور في ذلك            

ون الحادث يعد بسيطاً في عدادات      التأخير لتوافقها ربما مع نهاية الدوام اليومي،أو لك       

كهربائية وخارج عمارة مما قد يؤدي أحيانا إلى تباطؤ الفرقة المنتقلة،أو قد يكـون              

 االحتماالتالسبب عادة في عدم الوصف الصحيح من قبل المبلغ لموقع الحادث،هذه            

ر جميعها واردة وال يمكن التأكد من أحدها إال إذا تم تدوين أسباب مثل ذلك التـأخي               

مستقبال في إحصائيات الحوادث لنستطيع من خالله معالجة أي إخفاق فـي سـرعة              

   .    انتقال الفرق

إن التوزيع الصحيح والمناسب لفرق الدفاع المدني يجب أن يبنى على دراسة            

المساحات والنطاقات المخدومة وحساب الكثافة العمرانية والسكانية واتجـاه سـير           

الحدود اإلداريـة   ) ١٤(وتوضح الصورة رقم  . ي كل قسم  الطرق والمناطق الساخنة ف   

لقسم العزيزية،ونالحظ قسم الدفاع المدني بالعزيزية يقع في منتصف الصورة فـي            

الجهة الشرقية للكثافة العمرانية والمنشآت الموجودة أعاله تـدخل ضـمن نطاقـه،             



 -١٢٩-

 الـدفاع   ، ووحـدة  )أسفل الصورة (ويتبعه كال من وحدة الدفاع المدني بحي العوالي         

 ).على يسار الصورة(المدني بحي الهجرة 

 

 .توزيع فرق ووحدات الدفاع المدني  في قسم العزيزية ) ١٤(صورة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . من عمل الباحث اعتمادا على بيانات الدفاع المدني:المصدر

إن كثيرا من الفرق تقع في أطراف الحدود اإلدارية لألقسام وينبغـي إعـادة               

يم  الخدمة بشكل متساوي في المدة الزمنية لالنتقال والوصـول لموقـع   توزيعها لتقد 

الحادث على مستوى كامل القسم،ويمتلك هذا البرنامج قدرات مميزة فـي إمكانيـة             

تحديد المواقع المناسبة لفرق ووحدات الدفاع المدني بشكل أقرب للدقة بحيث تحقـق             

 . الخدمة المطلوبة 



 -١٣٠-

ومات الجغرافية من خالل الخرائط الرقمية لمدينة مكة        وقد مكننا استخدام نظام المعل    

المكرمة وما تتضمنه من قاعدة بيانات عن التضاريس واألودية والطرقات والمنشآت           

على شاشة الحاسب اآللي واستخدام مقدرات اإلنسان من سمع وبصر وقوة تحليليـة             

، وإمكانيـة  واستنتاجيه في فهم أكثر وأعمق لحوادث المنشآت حينما تـوزع مكانيـاَ    

إجراء تحليالت مفيدة الهدف منها الوصول إلى مستوى أكبر مـن السـيطرة علـى               

 .  حوادث المنشآت للحد من وقوعها وما يترتب عليها من خسائر بشرية ومادية

 

 

 

 

 

 



 -١٣١-

 الخاتمة

 : الخالصة -  ١  -  ٥

اً   إن الدفاع المدني،وانطالقا من هذا المسمي يهدف إلى تحقيق بيئة أكثر أمن

واستقراراً لحياة اإلنسان ويحاول منع وقوع أي مخاطر تهدد األرواح أو 

الممتلكات،ولقد مر الدفاع المدني بمراحل متعددة من التطور منذ نشأته وحتى 

اآلن، وخاصة في مجال سالمة المنشآت،حيث اهتمت الدول المتقدمة بذلك منذ 

دول أخرى من ضمنها المملكة نهاية القرن التاسع عشر الميالدي وتبعتها بعد ذلك 

العربية السعودية للحد من األخطار التي قد تهدد العاملين في المنشآت المختلفة، أو 

المواطنين في أي مكان من أرض المملكة،وصاحب ذلك إنشاء جهات مختصة 

إلصدار اللوائح واألنظمة التي تنظم متطلبات السالمة في المنشآت،ووضع 

 .ناسبة بحق المخالفين لهاالجزاءات والغرامات الم

   وقد استعرضنا المسيرة األولى من انطالقة وتطور بعض مراحل سالمة 

المنشآت في مكة المكرمة التي بدأت منها نواة الدفاع المدني بالمملكة العربية 

 .السعودية

   إن الدور المطلوب من الدفاع المدني دور كبير ومتشعب،فهو يدخل في توفير 

حوادث مختلفة، فيضانات، (ميع األخطار المحتملة في وقت السلم السالمة من ج

جاهزية صافرات اإلنذار، تحديد مواقع (، وفي وقت الحرب )زالزل،أعاصير

 ).المالجئ، تأمين السالمة العامة

ومع ازدياد أعداد السكان والمنشآت عبـر الـزمن فـإن المسـؤولية تـزداد               

في أعداد المنشآت وبشكل مضطرد، ممـا       أيضا،فنجد في مكة المكرمة تزايد مستمر       

قد يسبب تراجع في مستوى جودة ونوعية الخدمة التي يقدمها الدفاع المدني في حالة              

استمرار اعتماده على الطرق التقليدية في أداء أعمالة،من ناحية استمرار التعامالت           

ب الورقية في تعبئة وحفظ المعامالت في األرشيف وتراكمها مع الزمن مما يصـع            

البحث عنها مستقبال أو تجديد بياناتها،وفي طرق الكشف الميداني على المنشآت الذي            



 -١٣٢-

يعتمد في الغالب على انتقاء المنشآت الهامة أوال ومن ثم ما تبقـى حسـب الوقـت                 

المتاح نتيجة الضغط العملي التراكمي أحيانا على العاملين في مجال سالمة المنشآت            

معينة دون األخرى وهذا يودي إلي ضعف الـدور         مما يؤدي بالتركيز على منشآت      

الذي يؤديه الدفاع المدني مستقبال في حال اعتماده على الطرق التقليدية في متابعـة              

كما أن عدم مواكبة الزيادة في عدد المنشآت بزيادة عدد عناصـر            . سالمة المنشآت 

 .الدفاع المدني سيؤدي إلى تراجع الخدمات التي يؤديها هذا القطاع 

إن دراسات سالمة المنشآت تتسم بأنها معقدة، وتفصيلها إلى قواعد معلومـات             

 المطلوب، أو يصعب جمعها نظراً لنـدرة        لمتعددة األبعاد غير متوافرة أصالً بالشك     

اإلحصاءات أو فقدان الوعي اإلحصائي، وحتى إذا توافرت هذه المعلومات فهي إما            

غير دقيقة أو أنها ذات حجم متراكم هائل        ناقصة أو قديمة أو غير صالحة للتداول أو         

معها، وإنما تحتاج إلى آليات وتقنيات معالجة معلومات        " األرشيفي"ال يجدي التعامل    

الفني القـادر علـى     " الكادر"أكثر حداثة، وإن وجدت هذه التقنيات فال يوجد المالك          

 .تشغيلها كأفراد أو كفرق عمل

هناك توجه ومن إدارته بحكمة ومسؤولية، المعلومات مورد أساس مهم البد تعد   

نحو تفهم دور مختلف الدول،واإلدارات واألجهزة،الحكومية،والخاصة واضح من 

 في نجاح األعمال وتطور المجتمعات،ونحو كيفية استثمار المعرفة في لمعلوماتا

 .تحقيق التقدم التنافسي،على مستوى األفراد،والمجموعات،والمؤسسات،والمجتمعات

استمارة خاصة بجمع بيانات ) ٦٨(ل نظم المعلومات الجغرافية قمنا بإدخال ومن خال

سالمة المنشآت لعينة عشوائية في جزء من حي العزيزية التابع لقسم الدفاع المدني 

 إحصائيات حوادث المنشآت على مستوى إدارة الدفاع إدخالبالعزيزية،وكذلك 

وغيرها من ) هـ١٤٢٣، ١٤١٩ ،١٤١٥، ١٤١١(المدني بالعاصمة المقدسة لألعوام

 استرجاعها عند ها وأصبح من السهلنيخزالبيانات وتم ربطها بموقعها الجغرافي،وت

 في محاولة  أكثر فاعلية و كفاءة لكل المعلومات المتاحةاستخداملتوفير . الطلب

لسرعة إنجاز متابعة سالمة جميع المنشآت ورفع درجة سالمتها التي تزيد أعدادها 

 في تحقيق  الدفاع المدنيلمساعدة سنويا،باستخدام تقنيات حديثة ومتقدمة بشكل كبير



 -١٣٣-

 ومن ضمنها تحقيق أقصى سرعة ممكنة للوصول لموقع الحادث وبشكل دقيق أهدافه

 . ونسبة الخطأ فيه قليلة

إن استخدام الدفاع المدني لهذه التقنية يمكن أن ُيحدث نقلة نوعية في أسلوب العمل 

اإللكتروني المتمثل في استخدام نظم المعلومات الجغرافية واألنظمة من التقليدي إلى 

،ونظام تحديد المواقع العالمية )الصور الفضائية(المرتبطة بها كاالستشعار عن بعد

)GPS ( ال في سالمة المنشآت بشكل عملي،فيالتي يساهم استخدامها بشكل فع

 المنشآت بطريقة متطورة مرحلة متابعة سالمتها الدورية،وفي حالة إدارة حوادث

تحقق الكثير من أهداف وطموح الدفاع المدني،وخاصة في إدارة العاصمة المقدسة 

التي لها أهمية خاصة لما يقصدها سنويا من أعداد كبيرة من الحجاج والمعتمرين في 

موسمي الحج ورمضان،ويصل الموقف فيهما إلى توقف حركة السير أحيانا،وتأخر 

لوصول إلى موقع الحادث،األمر الذي يتطلب معه ضرورة فرق اإلطفاء من ا

جاهزية جميع المنشآت بوسائل السالمة المطلوبة وتدريب العاملين بها على المباشرة 

األولية للحريق لحين وصول الفرق،مع ضرورة توزيع فرق ووحدات الدفاع المدني 

 الخدمة بشكل بشكل علمي ومدروس على كافة أنحاء العاصمة المقدسة لضمان تقديم

 عادل بين كل المواقع، 

   ويمكن ال حقا ربط جميع قواعد البيانات الموجودة في كل قسم من أقسام الدفاع 

المدني برئيس قسم السالمة،ومدير اإلدارة،ومديرية المنطقة،والمديرية العامة للدفاع 

د من المدني،لالطالع على سير العمل في جميع اإلدارات الفرعية وإلجراء المزي

األبحاث والدراسات عندما تربط تلك البيانات بشبكة معلومات موحدة،ومن خالل 

ذلك يستطيع المسؤولين متابعة حوادث المنشآت والتوجيه وإدارتها من بعد عند 

اللزوم لما يقدمه النظام من معلومات وافية عن المنشأة التي وقع بها الحادث 

وبذلك نصل إلى التواصل .ة الفضائيةوكذلك إيضاح موقعها الجغرافي على الصور

 . والتكامل بين القيادات الميدانية والقيادات العليا باستخدام نظم المعلومات الجغرافية



 -١٣٤-

  ومن جهة أخرى فإن هذا الدراسة تتوافق مع التوجه العام الدولي والمحلي،في 

 في تشكيل تطبيق مفهوم الحكومة اإللكترونية،وبذلك نكون قد بنينا لبنة من لبناتها

قاعدة بيانات إلكترونية يمكن تفعيلها بطرق مختلفة،حيث يمكن مستقبالً ربط قواعد 

البيانات الخاصة بالمنشآت على شبكة االنترنت بحيث يمكن لصاحب أي منشأة 

اإلطالع على بيانات منشأته من موقعه وبالطريقة التي تحددها الجهة المسؤولة 

       .     لتواصل مع اإلدارة عند اللزوم ،ليتسنى له تالفي المالحظات، وا

  النتائج -  ٢- ٥

 :توصلت الدراسة إلى االستنتاجات التالية

إن استمارات الكشف على سالمة المنشآت المختلفة األنشطة المعتمدة من  -١

المديرية العامة للدفاع المدني غير فعالة بالشكل المطلوب،كما تحتاج إلى 

بشكل يجمع أكبر قدر ممكن من البيانات ومن ثم دراسة أعمق من المختصين 

 .صياغتها بطريقة تناسب حفظها في قاعدة البيانات اإللكترونية

 عادة ما يوجد نقص أو عدم تعبئة بعض بنود استمارات الكشف على سالمة  -٢

 :المنشآت من قبل أفراد السالمة لسببين

 .عدم إدراكهم أهمية إكمال كافة البيانات) أ 

 .لم ببعض تفاصيل ما يرد في االستمارةعدم الع) ب

إن هناك نقص في استخدام وتفعيل نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن  -٣

 . بعد ونظام تحديد المواقع العالمية في إدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة

 ال يزال االعتماد كبير على الطرق التقليدية في متابعة سالمة المنشآت مما  -٤

لى عدم متابعة سالمة كافة المنشآت وبالتالي وجود بعضها يفتقر يؤدي إ

 .لوسائل السالمة المطلوبة أو توفرها مع عدم صالحيتها لالستخدام



 -١٣٥-

إن تغيير الحدود اإلدارية بين أقسام الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة في  -٥

هـ،نتج عنه تحسن الخدمة إلى حد ما وتوازن ملحوظ في أعداد ١٤٢١عام

 .ث المنشآت فيما بين األقسامحواد

يعد قسم الدفاع المدني بجرول من أكثر األقسام تعرضا لحوادث حريق  -٦

 . المنشآت على مدى الحدود الزمانية للدراسة

إن أكبر مسبب لحوادث حريق المنشآت بالعاصمة المقدسة هو التماسات  -٧

من حوادث الحريق في العاصمة % ٥٠الكهربائية حيث تشكل أكثر من 

 . .قدسةالم

تتسبب األمطار في زيادة أعداد حوادث  المنشآت بسبب التماسات الكهربائية،  -٨

الكهربائية ) الطبلونات( مما يدل على وجود عيوب فنية في سالمة التمديدات و

 . التابعة لشركة الكهرباء والمغذية لتلك المنشآت

هذا ويمكن ل.إن أعداد حوادث حريق المنشآت في تصاعد مستمر عبر الزمن -٩

النظام رفع كفاءة وفعالية أداء الدفاع المدني للحد من حوادث حريق المنشآت 

 : من خالل اآلتي

 .التعرف على الصورة العامة للحوادث في مكة المكرمة وأجزائها المختلفة) أ

 .تحديد اتجاهات وحركة الحوادث واكتشاف ما يمثل منها ظاهرة) ب

 .ث وأسبابهااكتشاف عالقات االرتباط بين الحواد) ج

توظيف اإلمكانات المادية والبشرية والتنظيمية في ضوء النتائج ) د

المستخلصة من دراسة حركة واتجاهات الحوادث التي توضحها خرائطها 

 .اإللكترونية الجغرافية

توضيح معدالت نمو الحوادث على مستوى أقسام إدارة الدفاع المدني  -١٠

 .بالعاصمة المقدسة 

رية لحوادث المنشآت بإدارة الدفاع المدني بالعاصمة توضح المعدالت الشه -١١

 .المقدسة



 -١٣٦-

ايضاح مدى نمو مسببات حوادث حريق المنشآت عبر الحدود الزمانية  -١٢

 .للدراسة

إن اإلمكانات البشرية التابعة لقسم السالمة من ضباط وأفراد بحاجة مستمرة  -١٣

 .للنمو الطردي مع أعداد المنشآت بالعاصمة المقدسة

 صيـــات  التو- ٣- ٥
 : توصي الدراسة بما يلي

استخدام طرق إحصائية حديثة أكثر دقة ومصداقية وصوالً إلى رسم أكثر  -١

شمولية لمسرح الحادث ليتيح ذلك للمختصين تحليل الحوادث على أسس علمية 

 .تزيد من فهم مسرح الحادث،حتى تكون استراتيجيات مكافحتها أكثر كفاءة

ى استمارة جمع بيانات سالمة المنشآت ضرورة إدخال بعض اإلضافات عل -٢

المعتمدة من المديرية العامة للدفاع المدني،مثل تحديد نهاية العمر االفتراضي 

لتلك الوسائل، ومن ضمنها اإلحداثيات لموقع الحادث،واالهتمام بتعبئة كافة 

 .بنودها

ضرورة استخدام التقنيات الحديثة ومنها نظم المعلومات الجغرافية  -٣

ار عن بعد،ونظام تحديد المواقع العالمي، في متابعة سالمة المنشآت واالستشع

 ..  لمواكبة النمو المستمر في أعداد السكان والمنشآت

دراسة الحوادث بشكل شهري ودوري ،وعمل خرائط شهرية لتوزيعها،  -٤

ومعرفة اتجاهها وأكثر مسبباتها انتشاراً،في كل قسم من أقسام الدفاع المدني 

لمواجهة ذلك المسبب بشكل فوري وتركيز والوسائل التوعوية كال على حده،

 . في حدود القسم عليه،حسب تكراره شهريا

ضرورة تطابق الحدود اإلدارية ألقسام الدفاع المدني مع البلديات الفرعية  -٥

 .وأقسام الشرطة ،وبقية اإلدارات الحكومية األخرى

متطورة والتي يمكن أن إنشاء جهة مختصة لإلطالع على التقنيات الحديثة وال -٦

 . تساهم في تطور العمل األمني الستقطابها وتطبيقها



 -١٣٧-

 قائمة المراجع                   
 :الكتب والمجالت العلمية المستخدمة) أ

 األول، دار ء األولى، الجزة العرب، الطبعن بن مكرم، لساد ابن منظور، محم-١

 ). م١٩٨٨(،ن، لبناتصادر، بيرو

الكثافة السكانية ونصيب الفرد من " علي ،م المنعد، عبم إبراهيم، إبراهيد أرباب، محم-٢

،الندوة الجغرافية الخامسة ألقسام " الحيز الحضري في منظومة المدن السعودية

 .)هـ١٤١٤(الجغرافيا،جامعة الملك سعود،الرياض،المملكة العربية السعودية ،

ية لتوزيع مراكز إطفاء الحريق الخصائص التخطيط" الجار اهللا ،أحمد جار اهللا ،-٣

، مجلة األمن،إدارة العالقات والتوجيه، وزارة الداخلية،المملكة "في مدينة الدمام

 ).هـ١٤١٦(العربية السعودية ،

 ). هـ١٤٠٠(، مؤسسة الرسالة،بيروت، لبنان "السالمة"  أورفلي، علي،-٤

معية،  راغب ،علم اإلدارة العامة، دار المطبوعات الجادالحلو،ماج-٥

 . ،)م١٩٨٥(اإلسكندرية،جمهورية مصر العربية ،

، "عام٧٤الدفاع المدني ومسيرة " الثقافية واإلعالمية،ن اإلدارة العامة للشؤو-٦

المديرية العامة للدفاع المدني، وزارة الداخلية، المملكة العربية السعودية        

 ).هـ١٤١٩( 

 ).م٢٠٠٣"( ، النظرية والتطبيق"ةنظم المعلومات الجغرافي"  الدويكات، قاسم،-٧

، الجزء األول، الناشر مكتبة "مختار الصحاح" بن أبي بكر، د الرازي، محم-٨

 ).هـ١٤١٥( لبنان ناشرون، بيروت، لبنان

،د،ن، "زتنظيمات الدولة في عهد الملك عبد العزي" العتيبي،إبراهيم عويض،-٩

 )  .هـ١٤١٤(

، " وحراسة المنشآت الحيويةنأم" د،، وسالم، سي المشرف، محمد عبد اهللا-١٠

 ).هـ١٤١٨( العربية السعودية،ة الداخلية، المملكة   العام، وزارناألم



 -١٣٨-

منظور جغرافي لدعم دور الشرطة في :مسرح الجريمة " مدحت،د جابر،محم-١١

، جامعة )١(، العدد)٣٠(،مجلة العلوم االجتماعية،المجلد"مكافحة الجريمة

 .)م٢٠٠٢(الكويت، بالكويت ،

تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية وكيفية حصر "  عزيز،محمد الخزامي،-١٢

،مجلة مركز الوثائق والدراسات "عوامل التلوث في منطقة الخليج العربي

 ).هـ١٤١٣(اإلنسانية،جامعة قطر،

الكمبيوتر واستخدام أنظمة الخرائط اإللكترونية "  درويش،عبد الكريم أبو الفتوح،-١٣

، الفكر الشرطي، المجلد السادس،العدد الرابع، "ي مكافحة الجريمةالجغرافية ف

 . ،  )هـ١٤١٨(،شرطة الشارقة،اإلمارات العربية المتحدة 

، الصور الجوية، "االستشعار عن بعد وتطبيقاته" فرحان، يحيى عيسى، -١٤

 ).م١٩٨٧(عمان، الجماعة األردنية 

 الجغرافية وتطبيقاتها الحضرية مقدمة في نظم المعلومات" كبارة، فوزي سعيد،-١٥

 ).م١٩٩٧(،مؤسسة المدينة للصحافة دار العلم بجدة، "والبيئية

التحليل المكاني لحوادث الحرائق بمدينة مكة " محمد جميل،ر كتبي،زهي-١٦

، الطبعة األولى،الفنون للطباعة والنشر، جدة، المملكة العربية السعودية "المكرمة

 ). هـ١٤١٤(

،جامعة "بعض تطبيقات المعلوماتية في الجغرافية"  محمد، محمد، بهجت-١٧

 ).م١٩٩٩( دمشق، الجمهورية العربية السورية،

نظم المعلومات الجغرافية وأهميتها وعالقتها " محمد،محمد عبد الجواد،-١٨

،الدارة،الرياض،العدد الثالث، "بالتخطيط العمراني في دول العالم الثالث

 ).هـ١٤١٦(
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 :الرسائل العلمية) ب

 بن علي،أثر تطبيق قواعد السالمة في الحد من حوادث الحريق فـي             د آل مقبول، سعي   -١

الفنادق،رسالة ماجستير،غير منشورة،أكاديمية نايف العربية للعلـوم األمنية،المملكـة         

 )هـ١٤٢٠(العربية السعودية،

ني السكنية العاليـة ومـدى       الثقفي، عبداهللا فيصل، معايير السالمة من الحريق بالمبا        -٢

تطبيقها في مدينتي مكة المكرمة وجدة بمنطقة مكة المكرمة، رسالة ماجستير،غير           

ــة    ــة العربي ــة، المملك ــوم األمني ــة للعل ــايف العربي ــة ن ــورة، أكاديمي منش

 )هـ١٤٢٢(السعودية،

الجابري،نزهة يقظان صالح،مورفولوجية مكة المكرمة االجتماعية، دراسة فـي          -٣

مناطق االقتصادية االجتماعية بالعاصمة المقدسة،رسالة ماجستير،غير      تحديد ال 

منشورة،قسم الجغرافيا،كلية العلوم االجتماعية،جامعة أم القرى،المملكة العربية       

 )هـ١٤١١(السعودية،

العسيري،فايز محمد مشبب،نموذج لالستجابة السريعة في تحديـد موقـع الحـادث             -٤

فية لمراكز الدفاع المدني في مدينة الرياض،رسالة       باستخدام نظم المعلومات الجغرا   

دكتوراة غير منشورة،قسم الجغرافيا، كلية اآلداب، جامعة الملك سـعود، المملكـة            

 ).هـ١٤٢٤(العربية السعودية،

 القرني، محمد بن عبداهللا، أثر السالمة الوقائية في الحد من حوادث الحريق،رسـالة              -٥

ربـــي للدراســـات األمنيـــة ماجســـتير،غير منشـــورة، المركـــز الع

 ).هـ١٤١٦(والتدريب،الرياض،المملكة العربية السعودية،



 -١٤١-

   :التقارير واإلحصاءات) ج

ـ ١٤٢٣هـ،١٤١٩هـ،١٤١٥هـ،١٤١١(إحصائيات الحوادث،  -١ ،شـعبة  )هـ

التخطيط والتطوير،إدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسـة،المديرية العامـة       

  .ة العربية السعوديةللدفاع المدني،وزارة الداخلية،المملك

ـ ١٣٩٤( التعداد العام للسكان،   -٢ ،مصـلحة اإلحصـاءات العامـة،وزارة      )هـ

  .االقتصاد والتخطيط،المملكة العربية السعودية

ـ ١٤١٣( التعداد العام للسكان،   -٣ ،مصـلحة اإلحصـاءات العامـة،وزارة      )هـ

 .االقتصاد والتخطيط،المملكة العربية السعودية

،  ١٤٠٠٨لسكان، المنشورة في جريدة عكاظ،العـدد       النتائج األولية لتعداد ا    -٤

 .هـ ١٢/١١/١٤٢٥األحد  

إحصائيات رخص المنشآت التجارية، مركـز المعلومات،أمانـة العاصـمة           -٥

المقدســـة،وزارة الشـــؤون البلديـــة والقروية،المملكـــة العربيـــة 

 )هـ١٤٢٤(السعودية،

نة ،أما)هـ١٤٢٤هـ،١٤٢١تقرير،(تقرير لجنة الكشف على مساكن الحجاج،      -٦

 .العاصمة المقدسة، وزارة الشؤون البلدية والقروية،المملكة العربية السعودية

 تقرير دراسة المناطق العشوائية في المملكة العربية السعودية ، وزارة الشـئون             -٧

  .،)هـ١٤٢٣(البلدية والقروية ،

 دليل خطة الكشف الوقائي،اإلدارة العامة للسالمة،المديرية العامـة للـدفاع           -٨

 ).هـ١٤٢٣(،المدني

 مشروع توحيد الحدود اإلدارية لمدينة مكة المكرمـة،الجزء الثالث،أمانـة           -٩

   ) هـ١٤٢٣(العاصمة المقدسة،

 



 -١٤٢-

  :األوامر والقرارات ) د
 .هـ٦/١/١٣٤٤في ) ٣٢( أم  القرى، ع -١

 .م ٢٠/٥/١٩٤٩ -هـ ٢٣/٧/١٣٦٨في ) ١٢٦٢( أم القرى العدد -٢

 .م٣٠/٦/١٩٦٠ -هـ ١٥/٩/١٣٦٩في ) ١٣١٨( أم القرى العدد -٣

 .م٣١/١/١٩٣٠ -هـ ١/٩/١٣٤٨في ) ٢٦٩( أم القرى العدد -٤

 .م٢٦/١/١٩٤٠هـ، ١٦/١٢/١٣٥٨في ) ٧٨٨( أم القرى العدد -٥ 

مركز / هـ، معهد اإلدارة العامة   ١٥/٥/١٣٨٦في  ) ١١٧٠١( أمر سامي برقم     -٦ 

 .الوثائق

فـي  ) ٣١ (هــ، نصـه فـي أمـر القـرى، ع          ٨/١/١٣٤٤  أمر سلطاني بتاريخ      -٧

 .هـ٩/١/١٣٤٤

 .م٥/١١/١٩٤٨ -هـ ٤/١/١٣٦٨في ) ١٢٣٤( جريدة أم القرى، العدد -٨ 

 .م٢٦/٥/١٩٥٠ -هـ ٩/٨/١٣٦٩في ) ١٣١٣( جريدة أم القرى، العدد -٩

 .م١٦/١/١٩٤٨ -هـ ٥/٣/١٣٧٦في ) ١١٩٣( أم القرى، العدد -١٠

دارة العامـة،   هـ، معهد اإل  ١٠: ١٣/١٣٧٥في  ) ١٠٥( قرار رئاسة الوزراء رقم      -١١

 .مركز الوثائق

/ هـ، معهد اإلدارة العامـة    ١٦/١١/١٣٧٤في  ) ١٢٧( قرار مجلس الشورى رقم      -١٢

 .مركز الوثائق

هـ، معهد  ٢٩/٧/١٣٦٧في  ) ١٣٧(ورقم  ) ١٣٦( قرار مجلس الشورى رقم      -١٣ 

 .مركز الوثائق/ اإلدارة العامة

القـرار إلـى    هـ ورفع   ١٥/٨/١٣٥٥في  ) ٢٢٩( قرار مجلس الشورى رقم      -١٤ 

هـ وتمت موافقة   ١٧/٨/١٣٥٥في  ) ٢٣٩(سمو نائب جاللة الملك بالحجاز برقم       

 .مركز الوثائق/ سموه شرحاً عليه، معهد اإلدارة العامة



 -١٤٣-

هـ وجدول موازنة أمانـة     ٢٦/٤/١٣٤٦في  ) ٣٢( قرار مجلس الشورى رقم      -١٥ 

/ مـة محفوظات معهـد اإلدارة العا    ) هـ١٣٤٦(العاصمة للنصف األول من عام      

 .مركز الوثائق

فـي  ) ٢٥٢(هـ، ورقـم    ١٥/٨/١٣٥٣في  ) ١٢٥( قرارات مجلس الشورى رقم      -١٦ 

/ هـ، معهد اإلدارة العامـة    ٢٧/١٢/١٣٦٧في  ) ٢٨٠(هـ، وقررم   ١٧/١٠/١٣٦٦

 .مركز الوثائق

/ هــ، معهـد اإلدارة العامـة      ١/١/١٣٤٦في  ) ١٢٣( نظام دائرة البلدية رقم      -١٧

) ٦١،  ٥٩،  ٥٨،  ٥٥( المـواد    –عشر من النظام    مركز الوثائق، الفصل الحادي     

، ويالحظ عدم تسلسل المواد ألن الباحث حذف منها المـواد الغيـر             ١٢،  ١١ص

 .متعلقة بموضوع الدراسة

 .مركز الوثائق/ هـ، معهد اإلدارة العامة٦/٩/١٣٨٥في ) ١٢١٢١(  وثيقة رقم -١٨
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                                       : 
الئحة تختص بأعمال السالمة ومكافحة الحريق وهي ) ٢٩(تم إصدار عدد  

 :على النحو التالي

     
 هـ٩/١/١٤٢٤ الئحة المباني العالية ١

 هـ٢٨/٨/١٤٢٣ الئحة التفتيش والضبط والتحقيق ٢

الئحة شروط السالمة لهدم وإزالة المباني اآليلة للسقوط  ٣

 وحفريات الطرق

 هـ٢٤/٣/١٤٢١

هـ٢٢/١٢/١٤١٨ الئحة السالمة الزراعية ٤

هـ٢٢/١٠/١٤٢٢ الئحة الصيدليات ومستودعات األدوية  ٥

 هـ٢١/١/١٤١٤ الئحة الفنادق وبيوت الشباب والمنشآت المماثلة ٦

 هـ١٣/١/١٤١٣ الئحة تركيب وتشغيل معدات القطع واللحام ٧

الئحة الحريق بمحطات وقطارات ومخازن الخطوط  ٨

 الحديدية

 هـ١٣/١/١٤٢٤

 هـ٢٤/٤/١٤١٠ الئحة محالت األنشطة الفنية والتجارية ٩

 هـ٢٤/٤/١٤١٠ لمباني السكنية واإلداريةالئحة شروط السالمة في ا ١٠

الئحة مسئوليات المختص بأعمال السالمة واألمن الصناعي في  ١١

الوزارات والمصالح الحكومية والجهات ذات الشخصية المعنوية 

 .والمؤسسات

 هـ٢٤/٤/١٤١٠

 هـ٢٤/٤/١٤١٠ الئحة شروط السالمة في مستودعات التخزين ١٢

 هـ٢٤/٤/١٤١٠ مخابزالئحة شروط السالمة وال ١٣

 هـ٢٤/٤/١٤١٠ .الئحة شروط السالمة في ورش إصالح السيارات واآلليات ١٤

الئحة شروط السالمة في مالعب األطفال بالحدائق العامة  ١٥

 .وفي مدن مالهي األطفال

٢٤/٤/١٤١٠ 



 -١٤٦-

الئحة شروط السالمة في محال بيع وتخزين اسطوانات الغاز  ١٦

 .نقلها وخزانات الغاز المسالالبترولية المسالة ووسائل 

 هـ٢٤/٤/١٤١٠

الئحة شروط السالمة في قاعات المحاضرات واالجتماعات  ١٧

 .والمؤتمرات واألفراح والمسارح ومباني األنشطة المماثلة

 هـ٢٣/٣/١٤١٠

 هـ٢٣/٣/١٤١٠ .الئحة قواعد السالمة الواجب إتباعها في مواقع اإلنشاءات ١٨

 هـ٢٣/٣/١٤١٠ وافرها في المناجرالئحة الشروط الواجب ت ١٩

الئحة شروط السالمة الواجب توافرها في مستودعات  ٢٠

 .األخشاب

 هـ٢٣/٣/١٤١٠

 هـ٢٣/٣/١٤١٠ الئحة شروط السالمة بمحطات بيع وتوزيع المحروقات ٢١

 هـ١٧/٩/١٤٢٢ .الئحة وشروط السالمة والحماية من الحريق في المكتبات ٢٢

 هـ٢٢/٧/١٤٢٢ يراد األلعاب النارية المضيئةالضوابط المنظمة الست ٢٣

 هـ٢٧/١/١٤٢١ شروط السالمة والحماية من الحريق في المطابع ٢٤

 هـ٢٧/١/١٤٢١ شروط السالمة والحماية من الحريق في المتاحف األثرية ٢٥

 هـ٢٧/١/١٤٢١ شروط السالمة والحماية من الحريق في مراكز المعلومات ٢٦

اتب والشركات الهندسية االستشارية شروط ومتطلبات المك ٢٧

 .والفنية العاملة في مجال السالمة

 هـ٢٧/١/١٤٢١

شروط السالمة وسبل الحماية الواجب توافرها في مراكز  ٢٨

 المعاقين

 هـ٢٧/١/١٤٢١

شروط السالمة في ورش الدهانات والطالءات ومحال  ٢٩

 .بيعها

 هـ٢٧/١/١٤٢١
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