3

2

4

يعترب �أمن و �سالمة ال�سياح يف املرافق والأن�شطة ال�سياحية والأثرية و�أمن
و�سالمة املرافق والأن�شطة ال�سياحية والأثرية من العنا�صر الأ�سا�سية يف
تنمية وتطوير قطاع ال�سياحة والآثار ،وهدف ًا م�شرتك ًا للأجهزة احلكومية
املعنية .ودرا�سة �إدارة املخاطر املعدة من قبل الهيئة العامة لل�سياحة والآثار
تت�ضمن عنا�صر خمتلفة ،من �أهمها �إعداد �أدلة مرجعية للأمن وال�سالمة
يف مرافق الإيواء ال�سياحي مثل (الفنادق ،الوحدات ال�سكنية املفرو�شة،
املنتجعات ال�سياحية) ،واملواقع الأثرية ،واملتاحف ،والفعاليات واملنا�سبات
والأن�شطة ال�سياحية التي تقع �ضمن نطاق الهيئة.
وي�أتي �إعداد هذا الدليل ا�ستكما ًال لدور الهيئة يف جمال �أمن و�سالمة
ال�سياحة والآثار بحكم م�س�ؤوليتها عن قطاعي ال�سياحة والآثار يف اململكة،
ليكون مرجع ًا يت�ضمن �أهم معايري وا�شرتاطات الأمن وال�سالمة الواردة يف
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الأنظمة واللوائح واملوا�صفات ذات العالقة ،ال�صادرة من وزارة الداخلية
وقطاعاتها املختلفة ،ووزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات
التابعة لها ،والهيئة العامة لل�سياحة والآثار والهيئة ال�سعودية للموا�صفات
واملقايي�س الواجب توافرها يف من�ش�آت الإيواء ،املواقع الأثرية واملتاحف
والفعاليات واملنا�سبات والأن�شطة ال�سياحية ومدن املالهي واحلدائق العامة
وال�سباقات ال�صحراوية والأن�شطة البحرية ،وهو دليل ا�سرت�شادي ال يلغي
الأنظمة واللوائح واال�شرتاطات واملوا�صفات الأ�سا�سية التي يجب الرجوع
�إليها يف حالة اللب�س واالختالف ،وكذلك لتو�ضيح مهام وم�س�ؤوليات الإدارات
املعنية داخل الهيئة وامل�ؤ�س�سات وال�شركات املرخ�ص لها من قبل الهيئة للعمل
يف الأن�شطة واملهن ال�سياحية والآثار وح�سب ما جاء يف تنظيم الهيئة.
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يهدف الدليل �إلى التوعية والإر�شاد مبتطلبات وا�شرتاطات الأمن وال�سالمة الواجب توافرها
يف مرافق الإيواء ال�سياحي ،واملواقع الأثرية ،واملتاحف ،والفعاليات واملنا�سبات والأن�شطة
ال�سياحية التي تقع �ضمن نطاق الهيئة ،لت�سهيل �إجراءات املتابعة والتفتي�ش واملراقبة
املطلوبة من قبل:
 .1م�س�ؤويل الهيئة وفروع الهيئة يف املناطق ومكاتب الآثار يف املناطق.
 .2العاملني يف القطاع ال�سياحي مثل املر�شدين ال�سياحيني ومنظمي الرحالت ،وامل�شغلني
للمواقع الأثرية ،ومن�ش�آت الإيواء ،وو�سائل النقل ال�سياحي.
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امل�صطلح
الهيئة

الأنظمة

لوائح وزارة الداخلية

التعريف
الهيئة العامة لل�سياحة والآثار
ويق�صد بها الأنظمة التالية:
1.1تنظيم الهيئة العامة لل�سياحة والآثار ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم ( )78وتاريخ 1429/3/16هـ.
2.2نظام الفنادق ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم ( )38وتاريخ 1377/10/22هـ ولوائحه التنفيذية.
3.3نظام الآثار ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م )26/وتاريخ 1392/6/23هـ.
4.4نظام الدفاع املدين ال�صادر بالأمر امللكي رقم (م )١٠ /وتاريخ 1406/5/10هـ.
5.5نظام احلرا�سات الأمنية املدنية اخلا�صة ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م )24/يف  1426/7/8هـ ولوائحه التنفيذية.
ويق�صد بها لوائح الدفاع املدين وحر�س احلدود والأمن العام التالية:
•الئحة م�س�ؤوليات املخت�ص ب�أعمال ال�سالمة والأمن ال�صناعي والوزارات وامل�صالح احلكومية واجلهات ذات ال�شخ�صية
املعنوية العامة وامل�ؤ�س�سات.
•الئحة ا�شرتاطات ال�سالمة و�سبل احلماية الواجب توافرها يف مالعب الأطفال باحلدائق العامة ويف مدن مالهي و�ألعاب الأطفال.
•�شروط ال�سالمة و�سبل الوقاية وجتهيزات الإنذار والإطفاء الواجب توافرها يف الفنادق وبيوت ال�شباب واملن�ش�آت
املماثلة.
•الئحة �شروط ال�سالمة واحلماية من احلريق يف املتاحف الأثرية.
•الئحة �شروط ال�سالمة وو�سائل الإطفاء واملراقبة والإنذار الواجب توافرها يف قاعات املحا�ضرات واالجتماعات
وامل�ؤمترات والأفراح وامل�سارح ومباين الأن�شطة املماثلة.
•الئحة �شروط ال�سالمة واحلماية من احلريق يف املباين العالية.
•الئحة التفتي�ش وال�ضبط والتحقيق واجلزاءات.
•الئحة الأمن وال�سالمة ملزاويل ال�صيد والنزهة والغو�ص.

لوائح وا�شرتاطات وزارة
ال�ش�ؤون البلدية والقروية
والأمانات والبلديات

الأماكن ال�سياحية العامة
مرافق الإيواء ال�سياحي

ويق�صد بها التايل:
•اال�شرتاطات البلدية والفنية للم�سابح العامة واخلا�صة.
•�شروط وموا�صفات �إن�شاء مالعب الأطفال.
•ال�ضوابط الالزمة لإقامة اخليام (ال�صيوان) املجهزة للمنا�سبات والأفراح.
•اال�شرتاطات الفنية ملواقف ال�سيارات.
•اال�شرتاطات الفنية للمطاعم واملطابخ.
•اال�شرتاطات البلدية للوحدات ال�سكنية املفرو�شة.
•اال�شرتاطات البلدية للمراكز الرتفيهية.
•الئحة الغرامات واجلزاءات عن املخالفات البلدية ال�صادرة بقرار جمل�س الوزراء رقم ( )218يف 1422/8/6هـ
والتعليمات التنفيذية لالئحة.
•دليل املحافظة على الرتاث العمراين.
الأماكن الطبيعية العامة (غري اململوكة ملكية خا�صة) كال�شواطئ ونحوها.
كل حمل معد لإيواء النزالء مع الطعام �أو بدونه مقابل الثمن� ،سواء �أكان هذا املحل فندق ًا عادي ًا �أم واقع ًا حتت ا�سم
م�ؤ�س�سة �أو م�ؤ�س�سات فندقية ،كما يدل على �أي حمل �آخر ي�ؤدي نف�س الغر�ض.

يق�صد بها جميع �أنواع املن�ش�آت واملباين �أو �أجزائها املخ�ص�صة واملجهزة ال�ستقبال النزالء ،بغر�ض الإقامة �أو املبيت،
الفنادق والوحدات ال�سكنية مقابل �أجر يدفعه النزيل �أو نتيجة لع�ضويته �أو مهنته �أو حالته االجتماعية �أو خالفه .وي�شمل هذا التعريف الفنادق
املفرو�شة واملن�ش�آت املماثلة بجميع �أنواعها ودرجاتها والنزل (ال�شاليهات �أو الكبائن) وفنادق الطرق خارج املدن (املوتيالت) والوحدات ال�سكنية
املفرو�شة (الفلل وال�شقق) �أو غريها من املن�ش�آت املعدة لذات الغر�ض.
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الأن�شطة واملهن ال�سياحية

وكاالت ال�سفر وال�سياحة ،و�أن�شطة الرتفيه ال�سياحي ،ومقدمو اخلدمات ال�سياحية ،ومنظمو الرحالت ال�سياحية،
واملر�شدون ال�سياحيون ،وغريها من الأن�شطة واملهن الوثيقة ال�صلة بال�سياحة ،ما مل تدخل يف اخت�صا�ص جهات
�أخرى.

الآثار

الأعيان الثابتة واملنقولة واملطمورة والغارقة داخل حدود اململكة ويف مياهها الإقليمية التي بناها الإن�سان �أو �صنعها �أو �أنتجها
�أو كيفها �أو ر�سمها� ،أو تكونت لها خ�صائ�ص �أثرية بفعل تدخل الإن�سان عرب الع�صور ،ويدخل حتت ا�سم الآثار املواقع التاريخية
والرتاث العمراين ومواقع الرتاث ال�شعبي وقطعه.

ال�سباقات ال�صحراوية

هو املبنى العام �أو اخلا�ص املخ�ص�ص حلفظ وعر�ض التحف الأثرية �أو املواد العلمية �أو البيئية التي يتم عر�ضها �أو
حفظها يف تلك املباين ،نظر ُا لقيمتها الفنية �أو العملية �أو التاريخية� ،أو ملا متثله من �أهمية يف الرتاث.
ريا�ضة قيادة ال�سيارات والدراجات النارية على الكثبان الرملية والتي يطلق عليها حملي ًا (التطعي�س).

الأن�شطة البحرية

�سباقات الدبابات البحرية ،والغو�ص ،وال�سباحة ،والتنزه بالو�سائط البحرية كالقوارب واليخوت ،والتحليق يف الهواء
با�ستخدام وا�سطة بحرية.

املتحف

وا�سطة بحرية
املوا�صفات

كل وا�سطة ت�ستخدم كو�سيلة نقل على املاء تدار مبحرك �أو �شراع �أو جمداف.
موا�صفات الهيئة ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س.
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وهذه الأنظمة واللوائح واملوا�صفات هي:
 .1نظام الفنادق ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم ( )38وتاريخ 1377/10/22هـ ولوائحه التنفيذية.
 .2نظام الآثار ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م )26/وتاريخ 1392/6/23هـ.
 .3نظام الدفاع املدين.
 .4نظام احلرا�سات الأمنية املدنية اخلا�صة والئحتها التنفيذية.
 .5لوائح وا�شرتاطات وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات ذات العالقة:
•اال�شرتاطات البلدية والفنية للم�سابح العامة واخلا�صة.
•�شروط وموا�صفات �إن�شاء مالعب الأطفال.
•ال�ضوابط الالزمة لإقامة اخليام (ال�صيوان) املجهزة للمنا�سبات والأفراح.
•اال�شرتاطات الفنية ملواقف ال�سيارات.
•اال�شرتاطات الفنية للمطاعم واملطابخ.
•اال�شرتاطات البلدية للوحدات ال�سكنية املفرو�شة.
•اال�شرتاطات البلدية للمراكز الرتفيهية.
•الئحة الغرامات واجلزاءات عن املخالفات البلدية ال�صادرة بقرار جمل�س الوزراء رقم ( )218يف
1422/8/6هـ والتعليمات التنفيذية لالئحة.
•دليل املحافظة على الرتاث العمراين.

 .6لوائح الدفاع املدين التالية:
•الئحة م�س�ؤوليات املخت�ص ب�أعمال ال�سالمة والأمن ال�صناعي والوزارات وامل�صالح احلكومية
واجلهات ذات ال�شخ�صية املعنوية العامة وامل�ؤ�س�سات.
•الئحة ا�شرتاطات ال�سالمة و�سبل احلماية الواجب توافرها يف مالعب الأطفال باحلدائق العامة
ويف مدن مالهي و�ألعاب الأطفال.
•�شروط ال�سالمة و�سبل الوقاية وجتهيزات الإنذار والإطفاء الواجب توافرها يف الفنادق وبيوت
ال�شباب واملن�ش�آت املماثلة.
•الئحة �شروط ال�سالمة واحلماية من احلريق يف املتاحف الأثرية.
•الئحة �شروط ال�سالمة وو�سائل الإطفاء واملراقبة والإنذار الواجب توافرها يف قاعات املحا�ضرات
واالجتماعات وامل�ؤمترات والأفراح وامل�سارح ومباين الأن�شطة املماثلة.
•الئحة �شروط ال�سالمة واحلماية من احلريق يف املباين العالية.
•الئحة التفتي�ش وال�ضبط والتحقيق واجلزاءات.
•الئحة الأمن وال�سالمة ملزاويل ال�صيد والنزهة والغو�ص.
 .7موا�صفات الهيئة ال�سعودية القيا�سية ذات العالقة:
•امل�صاعد الكهربائية للأفراد �أو الب�ضائع (-اجلزء الرابع  :طرق اختبار تدابري الأمان يف
الرتكيبات الكهربائية للم�صاعد).
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مع �ضرورة التقيد بكافة ما ورد يف الأنظمة واللوائح واال�شرتاطات ال�صادرة ،والتي �ست�صدر الحق ًا من اجلهات املعنية (الهيئة العامة لل�سياحة والآثار ،ووزارة
الداخلية وقطاعاتها املختلفة ،ووزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات التابعة لها ،والهيئة ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س) وعدم الإخالل بها،
ومنها الئحة �شروط ال�سالمة و�سبل الوقاية وجتهيزات الإنذار والإطفاء الواجب توافرها يف الفنادق وبيوت ال�شباب واملن�ش�آت املماثلة ،فهذه بع�ض ال�شروط
الواردة يف هذه الأنظمة واللوائح واال�شرتاطات التي يجب احلر�ص على التقيد بها وتطبيقها:
م
1
2
3
4

املبنى واملوقع
اال�شرتاطات
يجب �أن ي�ستويف املوقع ا�شرتاطات الرتخي�ص ال�صادر من
البلدية.
يجب �أن تكون املباين والإن�شاءات مطابق ًة للموا�صفات القيا�سية
ال�سعودية ومتطلبات البلدية ،و�أن ت�شيد جميعها من مواد غري
قابلة لال�شتعال.
حتمل املبنى الأوزان الثقيلة والكبرية ومقاوم للحرائق ملدة �أربع
�ساعات على الأقل.
توافر الطرق واملداخل املنا�سبة التي تو�صل �إلى املبنى ،و�أن ت�ستوعب
هذه الطرق مرور �سيارات الإطفاء والإنقاذ كبرية احلجم.

م
5
6
7
8
9

املبنى واملوقع
اال�شرتاطات
مقاومة املبنى للزالزل (يف املناطق التي تتطلب ذلك ح�سب
متطلبات الدفاع املدين).
يجب توفري و�سائل النجاة الكافية مبا ي�سمح ب�إخالئه خالل مدة ثالث
دقائق على الأكرث يف حاالت الطوارئ.
يجب �أن تكون املخارج وطرق النجاة متباعدة عن بع�ضها بقدر الإمكان،
و�أال يقل عدد املخارج بكل طابق عن خمرجني ي�ؤديان �إلى طريقي جناة
على الأقل.
توفري نظام للإطفاء ذاتي ًا.
توفري نظام ملر�شات مياه �إطفاء احلريق.

م
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

املبنى واملوقع
اال�شرتاطات
توفري �أنظمة �إنذار تلقائية من احلريق.
توفري �أنظمة �إنذار يدوية .
توفري خمارج للطوارئ وتزويدها بالإ�ضاءة الالزمة.
عدم و�ضع �أو تخزين ما يعيق فتح وا�ستخدام خمارج الطوارئ.
�أن تكون املمرات امل�ؤدية ملخارج الطوارئ �سالكة ووا�ضحة.
�أن تفتح خمارج الطوارئ للخارج ،وت�ؤدي �إلى خارج املبنى �أو
مكان حممي من احلريق ،وال ت�ستخدم لغري �أغرا�ض الإخالء.
تزود خمارج الطوارئ وطرق النجاة واملمرات والردهات
وال�سالمل املو�صلة �إليها بلوحات �إر�شادية و�أ�سهم م�ضيئة ت�شري
�إليها بو�ضوح.
و�ضع لوحات �إر�شادية تت�ضمن تعليمات ال�سالمة الواجب اتباعها يف
حاالت الطوارئ وتثبت يف �أماكن ظاهرة.
توفري ك�شافات للطوارئ تعمل عند انطفاء الإ�ضاءة.
توفري مولد احتياطي للطاقة الكهربائية.

م
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

املبنى واملوقع
اال�شرتاطات
توفري نظام الإخالء.
توفري �أنظمة الك�شف عن الدخان.
توفري طفايات حريق متحركة.
توفري خطط ا�ستجابة املوظفني للطوارئ مع تدريبهم على التعامل
مع حاالت الطوارئ وفق خطة مكتوبة.
تركيب �أجهزة �إغالق الغاز ذاتي ًا.
تخ�صي�ص �سجل لل�سالمة معتمد من الدفاع املدين.
تخ�صي�ص �سجل ل�صيانة ومتابعة ت�شغيل امل�صاعد الكهربائية.
توفري مكان لهبوط املروحيات يف املباين التي ارتفاعها يزيد على
30مرت ًا.
تزويد املبنى بجهاز المت�صا�ص ال�صواعق.
�أن يكون مفتاح الدائرة الفرعية �أو قاطع التيار قريب ًا من مدخل
املبنى الرئي�سي.
�أن تكون م�صادر الإمداد بالوقود موجودة خارج املبنى �أو يف مكان
مقاوم للحريق.
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م
31
32
33

34

املبنى واملوقع
اال�شرتاطات
�أن يكون املبنى ومواقف ال�سيارات جمهز ًا لال�ستخدام من قبل
ذوي االحتياجات اخلا�صة.
تخ�صي�ص �شخ�ص �أو �إدارة للقيام بعمل مدير الأمن وال�سالمة
يف املن�ش�أة.
يجب على م�س�ؤول الأمن وال�سالمة التق ّيد والعمل بكافة ما ورد يف
الأنظمة واللوائح ذات العالقة ،على �أن يعاونه عدد من العاملني
امل�ؤهلني واملدربني على �أعمال ال�سالمة ومكافحة احلريق.
�أن يقوم امل�س�ؤول عن ال�سالمة يف املن�ش�أة بعمل الفحو�صات
ال�شهرية واالختبارات الدورية (� 3أ�شهر) للمبنى وجميع املعدات
والآالت والرتكيبات الكهربائية يف املن�ش�أة وجميع و�سائل ال�سالمة
ومعدات الإطفاء واملراقبة والإنذار و�إ�صالح �أي عطل �أو خلل
فور ًا.

م
35
36
37
38

املبنى واملوقع
اال�شرتاطات
يلتزم امل�س�ؤول عن الأمن ال�سالمة يف املن�ش�أة بالتن�سيق املبا�شر مع
الدفاع املدين ،لو�ضع خطط تنفيذية للتدخل والإخالء ومكافحة
احلريق يف �أوقات الطوارئ.
يجب تدريب جميع العاملني على �أعمال ال�سالمة والإطفاء والإنقاذ
والإ�سعاف يف معاهد متخ�ص�صة ومعتمدة.
يجب �أن تكون الإ�ضاءة كافية يف جميع �أجزاء املبنى ،كما يجب
�أن تكون امل�صابيح من الأنواع املثبتة غري القابلة لالنفجار
وتو�ضع داخل حوافظ زجاجية ،ومينع ا�ستخدام امل�صابيح املدالة
ب�سلك.
توفري الإ�سعافات الأولية (مطهرات� ،أدوية للجروح واحلروق،
و�سائل �إنعا�ش ،وغريها) ،ويجب �أن يكون عدد من العاملني مدرب ًا
وم�ؤه ًال يف �أعمال الإ�سعافات الأولية.

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

مواقف ال�سيارات
اال�شرتاطات
توفري نظام للإطفاء ذاتي ًا.
حتديد مدخل وخمرج م�ستقلني للمواقف.
تخ�صي�ص املواقف لنزالء الفندق ،ومنع ا�ستخدام غري النزالء
وال�ضيوف لها.
نظام كامريات مراقبة تلفزيونية تغطي كافة مواقف ال�سيارات.
مراقبة املواقف ب�شكل دوري وم�ستمر من قبل احلرا�سات الأمنية
اخلا�صة.
و�ضع لوحات �إر�شادية داخل املواقف تو�ضح اجتاهات مداخل
وخمارج املواقف.
و�ضع لوحات �إر�شادية مبخارج الطوارئ وامل�صاعد الكهربائية.
و�ضع لوحات �إر�شادية بامل�سارات داخل مواقف ال�سيارات.
�أن تكون درجة الإ�ضاءة منا�سبة للمواقف.
توفري ك�شافات للطوارئ تعمل عند انطفاء الإ�ضاءة.
نظام تهوية فعال داخل املواقف.
املحافظة على نظافة املواقف ب�شكل عام.
عدم وجود م�ستودعات وتخزين يف املواقف.
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املدخل
م
1
2
3

م
1
2
3
4
5

اال�شرتاطات
تطبيق الإجراءات الأمنية على بوابة دخول النزالء ح�سب متطلبات
اجلهات املعنية بوزارة الداخلية.
تغطية مدخل الفندق بنظام كامريات مراقبة تلفزيونية.
توفر طفايات ال�سجائر ،للحث على منع التدخني يف الداخل.
البهو
اال�شرتاطات
تغطية منطقة بهو الفندق بنظام كامريات مراقبة تلفزيونية.
املحافظة على نظافة �أر�ضيات البهو ،والأثاث امل�ستخدم.
الت�أكد من عدم وجود �أ�سالك كهربائية مك�شوفة.
الت�أكد من عدم وجود �أي عوائق على �أر�ضية بهو الفندق ،قد تت�سبب يف
وقوع �أو انزالق النزالء واملرتادين.
نظام تهوية فعال.
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م
6
7
8
9
م
1
2
3
4
5
6

البهو
اال�شرتاطات
�أن تكون الديكورات وال�ستائر والأثاث معاجلة باملواد امل�ؤخرة
لال�شتعال.
درجة �إ�ضاءة منا�سبة.
توفري ك�شافات للطوارئ تعمل عند انطفاء الإ�ضاءة.
و�ضع لوحات �إر�شادية ملواقع الغرف واخلدمات الأخرى.
دورات مياه الأماكن العامة
اال�شرتاطات
�أر�ضيات مقاومة لالنزالق.
نظام تهوية فعال.
درجة �إ�ضاءة منا�سبة.
املحافظة على نظافة دورات املياه با�ستمرار.
توفري مواد غ�سل اليدين والتن�شيف ب�شكل دائم.
و�ضع جهاز ك�شف الدخان.
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دورات مياه الأماكن العامة
اال�شرتاطات
م
 7عدم وجود روائح كريهة.
 8تعليق �سجل التنظيف يف مكان وا�ضح.
م
1
2
3
4
5
6
7

اال�ستقبال
اال�شرتاطات
و�ضع الرتاخي�ص يف مكان وا�ضح.
تركيب �أجهزة مراقبة تلفزيونية تغطي كامل م�ساحة اال�ستقبال.
ربط الفندق بنظام �شمو�س.
�إجراء تدقيق �أمني على موظفي اال�ستقبال قبل التوظيف.
توفري حقيبة للإ�سعافات الأولية جمهزة جتهيز ًا �أولي ًا.
و�ضع الأرقام اخلا�صة بحاالت الطوارئ يف مكان وا�ضح ومعروف
ملوظفي اال�ستقبال.
توفري �أرقام بع�ض الأطباء لتقدمي الرعاية ال�صحية للنزالء عند
الطلب.

م
8
9
10
11
م
1
2
3
4
5
6

اال�ستقبال
اال�شرتاطات
توفري نظام �إنذار احلرائق بحيث يتم التحكم به وتفعيله من جهة
اال�ستقبال.
توفري ك�شافات للطوارئ تعمل عند انطفاء الإ�ضاءة.
توفري �صندوق �أمانات.
ت�سجيل معلومات النزالء ح�سب الإجراءات الر�سمية.
الغرف /الوحدات ال�سكنية املفرو�شة
اال�شرتاطات
تعليق خطة للخروج يف حال الطوارئ خلف باب الغرفة /ال�شقة.
تعليق تعليمات التعامل مع حاالت احلريق خلف باب الغرفة/
ال�شقة.
�أجهزة ك�شف الدخان يف كل غرفة� /شقة.
نظام �إطفاء احلريق يف كل غرفة� /شقة.
�أجهزة ك�شف احلرارة يف مطبخ ال�شقة.
يجب توفري خمرجني لكل غرفة� ،أحدهما باب الغرفة والآخر قد يكون
باب ًا �آخر �أو �شرفة �أو نافذة ميكن لفرق الإطفاء والإنقاذ الو�صول �إليها.

م
7
8
9
10
م
1
2
3
4
5

الغرف /الوحدات ال�سكنية املفرو�شة
اال�شرتاطات
توفر �أجهزة ت�سرب الغاز يف مطبخ الوحدة.
�أن تكون مقاب�س وتو�صيالت الكهرباء من النوع اجليد ،الذي يحتوي
على و�سائل �ضمان حلماية الأطفال.
�أن تكون الديكورات وال�ستائر والأثاث معاجلة باملواد امل�ؤخرة
لال�شتعال.
توفري �صندوق �أمانات يف الغرف ،والتنبيه على توافرها للنزالء.
دورات املياه بالغرف /الوحدات ال�سكنية املفرو�شة
اال�شرتاطات
�أن تكون �أر�ضيتها ال ت�سبب االنزالق.
وجود مقاب�ض للإم�ساك بها يف حو�ض اال�ستحمام.
وجود جهاز ك�شف الدخان.
وجود نظام تهوية فعال.
�أن تكون درجة الإ�ضاءة منا�سبة.
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م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

املمرات
اال�شرتاطات
تغطي���ة منطق���ة املم���رات يف كل دور بنظ���ام كام�ي�رات مراقب���ة
تلفزيونية.
�أن يكون م�ستوى النظافة العامة جيد ًا.
توفري �أر�ضيات مقاومة لالنزالق.
�أن تكون درجة الإ�ضاءة منا�سبة.
وجود نظام تهوية فعال.
وجود نظام �إطفاء با�ستخدام خراطيم املياه.
توفري نظام �إنذار تلقائي من احلريق.
توفري طفايات حريق �سارية ال�صالحية ،بحيث ال تزيد امل�سافة بني
كل طفاية والأخرى عن � 10أمتار.
وجود لوحات �إر�شادية تدل على خمارج الطوارئ.
وجود خمرج طوارئ.
توفري �إنارة احتياطية للطوارئ.
توفري لوحات �إر�شادية ملواقع الغرف واملرافق الأخرى.

27

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

املطعم
اال�شرتاطات
�أن يكون م�ستوى النظافة للأر�ضيات واجلدران جيد ًا.
�أن يكون م�ستوى النظافة لأغطية الطاوالت واملناديل جيد ًا.
الت�أكد من نظافة وتعقيم �أواين الأكل قبل ا�ستخدام النزالء لها.
ح�صول جميع العاملني يف املطعم على �شهادات �صحية �سارية
املفعول.
وجود نظام تهوية فعال ،ل�ضمان عدم دخول الروائح من املطبخ
الرئي�سي.
توفري درجة �إ�ضاءة منا�سبة.
نظافة العاملني يف املطعم.
توفري �أجهزة لك�شف الدخان.
توفري طفايات حريق �سارية املفعول.

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

املطبخ الرئي�س
اال�شرتاطات
توفري الإ�ضاءة اجليدة جلميع مرافق املطبخ.
يجب �أن تكون جميع التو�صيالت الكهربائية منفذة طبق ًا
للموا�صفات والأ�صول الفنية.
وجود نظام تهوية فعال.
وجود الفتات �إر�شادية تو�ضح طرق مكافحة احلريق.
وجود الفتات �إر�شادية ملخارج الطوارئ.
توفري طفايات حريق �سارية املفعول.
تعليق طفايات احلريق قرب �أبواب املداخل واملخارج ،ويف �أماكن
ظاهرة ي�سهل الو�صول �إليها.
وجود �صندوق للإ�سعافات الأولية ،يحتوي على املواد ال�ضرورية،
مثل الأربطة الطبية والقطن وال�شا�ش واملواد املطهرة ومواد
العناية باجلروح.
النظافة العامة للمطعم وجميع مرافقة.
تعليق ترخي�ص البلدية يف مكان وا�ضح.
ح�صول جميع العاملني على �شهادات �صحية �سارية املفعول.
املظهر النظيف جلميع العاملني باملطبخ.

م
13
14
15
16
17
م
1
2
3
4
5
6

املطبخ الرئي�س
اال�شرتاطات
�أجهزة لك�شف الدخان.
�أجهزة لك�شف احلرارة.
توفري �أجهزة للك�شف عن ت�سرب الغاز وكذلك بطانيات الإطفاء.
حفظ الأطعمة واخل�ضار واللحوم يف ثالجات منف�صلة.
الت�أكد من ت�سجيل التواريخ على الأطعمة وغريها حال حفظها يف
الثالجات.
النادي ال�صحي
اال�شرتاطات
توفري نظام تهوية فعال.
توفري درجة �إ�ضاءة منا�سبة.
�أن تكون الأر�ضية مانعة لالنزالق.
املحافظة على نظافة الأر�ضيات واجلدران.
تنظيف وتعقيم الأجهزة الريا�ضية با�ستمرار.
تعليق طفايات احلريق يف �أماكن ظاهرة ي�سهل الو�صول �إليها.
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7
8
9
10
11
12
13
14

وجود �صندوق للإ�سعافات الأولية ،يحتوي على املواد ال�ضرورية،
مثل الأربطة الطبية والقطن وال�شا�ش واملواد املطهرة ومواد العناية
باجلروح.
النظافة العامة للنادي وجميع مرافقه.
ح�صول جميع العاملني يف النادي على �شهادات �صحية �سارية
املفعول.
املظهر النظيف جلميع العاملني.
توفري �أجهزة لك�شف الدخان.
توفري �أجهزة لك�شف احلرارة.
توفري خمارج للطوارئ.
يجب �أن ت�ستويف جميع الأعمال والأدوات والأجهزة الكهربائية
�شروط الأمن وال�سالمة املهنية اخلا�صة بالأفراد واملعدات.
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م
1
2
3
4
5
6
7

امل�سبح
اال�شرتاطات
�أن تكون �أر�ضيات املمرات واملنطقة املحيطة بامل�سبح من مواد مانعة
لالنزالق.
�أن تكون جميع الإن�شاءات واملباين امل�ساندة من مواد مقاومة
للحريق ،ومطابقة للموا�صفات القيا�سية ال�سعودية �أو �إحدى
املوا�صفات العاملية.
مراعاة نواحي ال�سالمة العامة والإ�ضاءة والتهوية ل�صاالت امل�سابح
املغلقة ،وعدم ا�ستخدام الأبواب الدوارة يف الدخول واخلروج.
�أن تكون جميع الأركان واحلواف التي حتت �سطح املاء ذات زوايا
غري حادة.
و�ضع م�ساكات (مقاب�ض) معدنية على الأطراف العلوية للم�سبح
من الداخل وتكون من مادة غري قابلة لل�صد�أ مثل الكروم.
عمل �سلم معدين �أو �أكرث يف جانبي اجلزء العميق للم�سبح �أو �أحد
اجلانبني من مادة غري قابلة لل�صد�أ مثل الكروم وكذلك يف اجلزء
ال�ضحل.
تغطية امل�سبح �أثناء عدم اال�ستخدام مبواد تتحمل الأوزان اخلفيفة
املتحركة� ،أو توفري �سياج منا�سب حول امل�سبح بارتفاع ال يقل عن
( 1,20مرت) على �أن يكون �شفاف ًا وال ي�سمح بدخول الأطفال.

م
8
9
10
11
12
13
14

امل�سبح
اال�شرتاطات
يف امل�سابح املغطاة يراعى �أن تكون هناك �إ�ضاءة كافية يف جميع �أجزائها،
و�أن تكون الإ�ضاءة م�صممة بحيث تتيح ر�ؤية كل جزء من �أجزاء امل�سبح
واملاء فيه.
�أن ت�ستويف جميع الأعمال والأدوات والأجهزة الكهربائية �شروط
الأمن وال�سالمة املهنية اخلا�صة بالأفراد واملعدات.
املحافظة على نظافة امل�سابح ونقاء املياه ،وذلك بالت�أكد من
�صالحية معدات حو�ض ال�سباحة وفح�صها ب�صفة دورية ،وفح�ص
املحتوى الكيماوي (املعقم) للمياه يومي ًا ح�سب احلاجة با�ستعمال
كافة �أنواع الكيماويات املنا�سبة.
ح�صول جميع العاملني على ال�شهادات ال�صحية الالزمة.
ا�ستخدام الأطفال حلو�ض ال�سباحة يجب �أن يتم حتت �إ�شراف
ومراقبة �أ�شخا�ص بالغني من ذويهم �أو من العاملني امل�ؤهلني
املكلفني بذلك.
حتقيق الإ�شراف والرقابة وتوفري الإ�سعافات الأولية.
عمل لوحات �إر�شادية وا�ضحة داخل املوقع تبني عمق امل�سبح
واملناطق اخلا�صة بالأطفال و�أماكن اخلدمات املتوافرة باملوقع.

م
15
16
17
18
19
20

امل�سبح
اال�شرتاطات
توفري و�سيلة ات�صال هاتفية ،وو�ضع لوحات ب�أرقام هواتف الدفاع
املدين وال�شرطة وخدمات الطوارئ يف �أماكن منا�سبة وقريبة من
الهاتف؛ للإبالغ عن �أي حادث.
توفري م�شرفني م�ؤهلني للمتابعة الوقائية والإنقاذ عند حدوث
حاالت غرق.
توفري و�سائل و�أدوات ال�سالمة والإنقاذ ،مثل قوائم اخليزران التي
ميكنها الو�صول �إلى �أعمق منطقة يف امل�سبح النت�شال من ي�شرفون
على الغرق ،والأطواق الطافية للنجاة ،و�أن تكون م�شاهدة قريبة من
امل�سبح.
وجود ك�شافات �إ�ضاءة احتياطية تعمل عند انقطاع التيار
الكهربائي.
وجود خمارج الطوارئ الالزمة ،على �أن تظل �إ�شارات هذه املخارج
م�ضاءة ب�صفة م�ستمرة طوال فرتات الدوام وتواجد الزوار.
توفري جتهيزات الإ�سعافات الطبية الأولية ،وو�ضع لوحات �إر�شادية
يف �أماكن منا�سبة تو�ضح طرق الإ�سعاف ال�صحيحة يف حاالت
الإنقاذ من الغرق وحاالت احلوادث الأخرى �أو �سيارة �إ�سعاف.
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امل�صاعد الكهربائية
م
1
2
3
4
5
6
7
8

اال�شرتاطات
تزويد جميع امل�صاعد بهاتف للطوارئ.
نظام تهوية �آيل وفعال.
املحافظة على نظافة امل�صعد.
عدم وجود �أي �أ�سالك كهربائية مك�شوفة.
عمل �صيانة دورية من قبل جهة متخ�ص�صة يف �صيانة امل�صاعد.
و�ضع لوحة عند باب امل�صاعد من اخلارج بعدم اال�ستخدام يف حال
احلريق.
و�ضع لوحة �إر�شادية داخل امل�صعد تو�ضح العدد والوزن الإجمايل
امل�سموح به.
و�ضع لوحة �إر�شادية �أمام بوابة امل�صعد تو�ضح الدور واجتاهات
الغرف واملرافق الأخرى.

الإدارة واملوظفون
م
1
2
3
4
5

اال�شرتاطات
وجود موظف متخ�ص�ص يف الأمن وال�سالمة يف الفنادق ،ووجود موظف
واحد على الأقل يحمل �شهادة تدريب يف جمال الأمن وال�سالمة يف ال�شقق
املفرو�شة.
اطالع جميع املوظفني يف الإدارة على جميع �أنظمة وتعليمات اجلهات
احلكومية ذات العالقة بقطاع الإيواء.
توفري حرا�سات �أمنية خا�صة.
وجود �شخ�ص م�س�ؤول ميكن االت�صال به لي ًال.
�إجراد تدقيق �أمني على املوظفني والعاملني قبل التوظيف.

33
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م

مع �ضرورة التقيد بكافة ما ورد يف الأنظمة واللوائح واال�شرتاطات ال�صادرة والتي �ست�صدر الحق ًا من
اجلهات املعنية (الهيئة العامة لل�سياحة والآثار ،ووزارة الداخلية وقطاعاتها املختلفة ،ووزارة ال�ش�ؤون
البلدية والقروية والأمانات والبلديات التابعة لها ،والهيئة ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س) وعدم
الإخالل بها ،ومنها نظام الآثار ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م )26/وتاريخ 1392/6/23هـ والئحته
التنفيذية ،فهذه بع�ض ال�شروط الواردة يف هذه الأنظمة واللوائح واال�شرتاطات التي يجب احلر�ص على
التقيد بها وتطبيقها يف املواقع الأثرية:
اال�شرتاطات

1

توفري نظام للإطفاء ذاتي ًا.

2

توفري حرا�سات �أمنية خا�صة.

3

تخ�صي�ص �شخ�ص �أو �إدارة للقيام بعمل مدير الأمن وال�سالمة
يف املن�ش�أة.

4

وجود لوحات �إر�شادية تدل على املوقع الأثري.

5

توفري خطط للطوارئ وتدريب املوظفني للتعامل مع حاالت الطوارئ،
وخطط للإخالء يف احلاالت الطارئة.

م

اال�شرتاطات

6

توف�ي�ر نظ���ام كام�ي�رات مراقب���ة تلفزيوني���ة تغط���ي كاف���ة املوقع
الأثري.

35

م

اال�شرتاطات

 11وجود نظام تهوية فعال.
 12املحافظة على نظافة املوقع عموم ًا.
 13جتهيز املوقع ال�ستخدام ذوي االحتياجات اخلا�صة.
توفري جتهيزات الإ�سعاف الطبي الأولية ،وو�ضع لوحات �إر�شادية
14
يف �أماكن منا�سبة تو�ضح طرق الإ�سعاف ال�صحيحة.

7

تخ�صي�ص م�سار حمدد لزيارة وم�شاهدة املوقع.

8

و�ضع لوحات �إر�شادية تو�ضح بداية م�سار الزيارة.

و�ضع ك�شافات �إ�ضاءة احتياطية تعمل عند انقطاع التيار
15
الكهربائي.

9

و�ض���ع لوحات حتذيرية بعدم اللم�س �أو التخريب �أو الردم �أو النقل
�أو الأخذ من الآثار املوجودة يف املوقع.

توفري طفايات احلريق وتعليقها يف �أماكن ظاهرة ي�سهل الو�صول
16
�إليها.

� 10أن تكون درجة الإ�ضاءة منا�سبة للموقع.

م

اال�شرتاطات

و�ضع لوحات �إر�شادية ملنع التدخني ،وح�ضر �إ�شعال �أي م�صدر
 17للنريان ،والإر�شاد عن املخاطر وطرق النجاة ون�شر تعليمات
الأمن ال�سالمة.
ت�شكي���ل فري���ق لل�سالم���ة برئا�س���ة م�س����ؤول الأم���ن وال�سالم���ة
لتنفي���ذ متطلب���ات ال�سالمة بالت�ضام���ن مع مدير املوق���ع الأثري،
وتكون مهام الفريق التايل:
•و�ض���ع خط���ة متكامل���ة للتدخ���ل والإخالء يف ح���االت احلوادث
والطوارئ واعتمادها من �إدارة الدفاع املدين املخت�صة.
18
• تنظيم مراقبي ال�سالمة وخا�صة �أوقات العمل والت�شغيل.
• و�ض���ع تعليمات معلن���ة تو�ضح و�سائل الإن���ذار والإطفاء باملوقع
وطرق ت�شغيله���ا ،و�أرقام هواتف الطوارئ والإجراءات الواجب
اتخاذها لأمن و�سالمة الزوار واملوظفني واملتحف وحمتوياته.

37
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38

مع �ضرورة التقيد بكافة ما ورد يف الأنظمة واللوائح واال�شرتاطات ال�صادرة ،والتي �ست�صدر الحق ًا من
اجلهات املعنية (الهيئة العامة لل�سياحة والآثار ،ووزارة الداخلية وقطاعاتها املختلفة ،ووزارة ال�ش�ؤون
البلدية والقروية والأمانات والبلديات التابعة لها ،والهيئة ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س) وعدم الإخالل
بها ،ومنها الئحة �شروط ال�سالمة واحلماية من احلريق يف املتاحف الأثرية ال�صادرة من املديرية العامة
للدفاع املدين ،فهذه بع�ض ال�شروط الواردة يف هذه الأنظمة واللوائح واال�شرتاطات التي يجب احلر�ص
على التقيد بها وتطبيقها يف املتاحف العامة واخلا�صة:

م

اال�شرتاطات

م

اال�شرتاطات

1

يجب �أن تكون املباين مطابقة للموا�صفات القيا�سية ال�سعودية ،و�أن
ت�شيد من مواد غري قابلة لال�شتعال.

6

�أن يراعى االقت�صاد يف عنا�صر الديكور واملوكيت ،و�أن ت�ستخدم
املواد املقاومة للحريق وامل�ؤخرة لال�شتعال.

2

توفري نظام للإطفاء ذاتي ًا.

3

توفري �شبكة حماية من ال�صواعق.

7

�أن يراعى و�ضع املعرو�ضات اخلفيفة واخلزائن بطرق منظمة،
و�أن تكون املمرات خالية من العوائق.

4

توفري حرا�سات �أمنية خا�صة.

5

�أن تكون القواعد واملن�صات والأرفف واخلزائن م�صنوعة من
مواد مقاومة للحريق.

8

املعرو�ضات واخلزائن القريبة من املخارج ،يجب �أن تكون مثبتة على
دعائم ثابتة �أو على اجلدران ،لكيال تتعر�ض لل�سقوط �أو التحرك
من مكانها.

39

م

اال�شرتاطات

9

�أن تكون قاعات اللوحات الفنية والتحف وغريها من الأ�شياء
القابلة لال�شتعال بعيد ًة عن املنافذ وال�سالمل واملمرات التي
ي�سلكها الزوار والرواد ،و�أن تكون معزولة عن بقية املتحف بجدران
�أو قواطع مقاومة للحريق ملدة �ساعتني.

� 10أن تفتح الأبواب يف �ساعات اال�ستقبال باجتاه املخارج.

م

اال�شرتاطات

توفري و�سائل النجاة الكافية مبا ي�سمح ب�إخالئه خالل مدة ثالث
15
دقائق على الأكرث يف حاالت الطوارئ.
توفري عدد املخارج الالزمة وفق ًا للطاقة اال�ستيعابية ،وهو
 16بحد �أدنى خمرجان� ،أحدهما الباب الرئي�سي والأخر خمرج
للطوارئ.

يجب �أن جتهز خمارج الطوارئ بق�ضيب عر�ضي ي�سهل فتحها
11
عند اللزوم.

�أال تزيد امل�سافة التي يقطعها ال�شخ�ص من �أي نقطة يف املوقع �إلى
17
�أقرب طريق جناة عن ( 20مرت ًا).

حتدد الطاقة اال�ستيعابية للموقع مبعدل (� 2إلى  3مرت مربع) لكل
12
زائر.

 18تخ�صي�ص خمارج للطوارئ مع تزويدها ب�إنارة الطوارئ.

يجب عمل تدريب �سنوي �أو ن�صف �سنوي على كيفية �إطفاء احلريق
13
والإخالء و�إبالغ اجلهة املعنية مقدم ًا مبوعد التدريب.
يجب تركيب �أنظمة حتديد الأعطال والتحكم يف جميع الأجهزة
14
�آلي ًا.

�أن يزود كل ق�سم من املبنى مبخرج طوارئ جمهز بق�ضيب عر�ضي
 19يفتح للخارج ل�سرعة الإخالء ،و�أن يوجه له ب�أ�سهم منارة ،ويكتب
“خمرج الطوارئ” باللغتني العربية والإجنليزية.
توفري م�صدر ثانوي للطاقة الكهربائية لت�شغيل الأجهزة والإ�ضاءة
20
�أثناء الطوارئ.

40

م

41

اال�شرتاطات

�أن تكون املن�ش�أة جمهزة ب�أجهزة الإنذار والك�شف املبكر عن
21
احلريق.
تزويد املن�ش�أة ب�شبكة �إطفاء مائية ذات �ضغط ثابت لتتيح التدخل
22
الفوري حال ن�شوب احلريق.
توفري م�س�ؤول عن الأمن وال�سالمة م�س�ؤولي ًة مبا�شر ًة عن عمل
الفحو�صات واالختبارات الدورية للمن�ش�أة وجميع املعدات والآالت
الكهربائية وامليكانيكية ،وكذلك جميع و�سائل ومعدات ال�سالمة
 23ومكافحة احلريق واملراقبة والإنذار و�إ�صالح �أي عطل �أو خلل فور ًا.
و�إعداد خطة التدخل والإخالء يف حاالت الطوارئ بالتن�سيق مع مركز
الدفاع املدين املخت�ص ،مع حتديد الإجراءات التي يجب اتخاذها �إلى
حني ح�ضور فرق الدفاع املدين.
و�ضع لوحات �إر�شادية ملنع التدخني وح�ضر �إ�شعال �أي م�صدر
 24للنريان ،والإر�شاد عن املخاطر وطرق النجاة ون�شر تعليمات
الأمن ال�سالمة.

م

اال�شرتاطات

توفري موظفني متدربني على �أعمال ال�سالمة والإطفاء والإنقاذ
 25والإ�سعاف وم�ؤهلني من مدار�س ومعاهد التدريب املعتمدة من
قبل املديرية العامة للدفاع املدين.
ت�شكيل فريق لل�سالمة برئا�سة م�س�ؤول الأمن وال�سالمة ،لتنفيذ
متطلبات ال�سالمة بالت�ضامن مع مدير املتحف ،وتكون مهام
الفريق التايل:
و�ضع خطة متكاملة للتدخل والإخالء يف حاالت احلوادث
 26والطوارئ واعتمادها من �إدارة الدفاع املدين املخت�صة.
تنظيم مراقبي ال�سالمة وخا�صة �أوقات العمل والت�شغيل.
و�ضع تعليمات معلنة تو�ضح و�سائل الإنذار والإطفاء باملوقع وطرق
ت�شغيلها و�أرقام هواتف الطوارئ والإجراءات الواجب اتخاذها
لأمن و�سالمة الزوار واملوظفني واملتحف وحمتوياته.
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م
1
2

3
4

مع �ضرورة التقيد بكافة ما ورد يف الأنظمة واللوائح واال�شرتاطات ال�صادرة والتي �ست�صدر
الحق ًا من اجلهات املعنية (الهيئة العامة لل�سياحة والآثار ،ووزارة الداخلية وقطاعاتها
املختلفة ،ووزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات التابعة لها ،والهيئة ال�سعودية
للموا�صفات واملقايي�س) وعدم الإخالل بها ،فهذه بع�ض اال�شرتاطات التي يجب احلر�ص على
التقيد بها وتطبيقها يف الفعاليات:
متطلبات الأمن وال�سالمة قبل �إقامة �أي فعالية:
اال�شرتاطات

احل�صول على موافقة اجلهات املخت�صة لإقامة الفعالية.
ت�شكيل فريق عمل مكون من �أع�ضاء اجلهات احلكومية واخلا�صة
ذات العالقة يف املنطقة ومنها (ال�شرطة ،واملرور ،والدفاع املدين،
وحر�س احلدود ،واملباحث ،البلدية ،والغرفة التجارية ،والإمارة،
والهالل الأحمر ال�سعودي ،ومنظم الفعالية ،وم�س�ؤولو الهيئة
العامة لل�سياحة والآثار).
تقدمي املخططات التف�صيلية للموقع مو�ضح ًا عليها مواقف ال�سيارات
ومكان دخول وخروج الزوار وخمارج الطوارئ ومواقع املرافق
والفعاليات ،ومكان تواجد �آليات الدفاع املدين و�سيارات الإ�سعاف.
احل�صول على الرتاخي�ص الالزمة من املديرية العامة للدفاع
املدين.

م

اال�شرتاطات

5

تخ�صي�ص م�س�ؤولني عن الأمن وال�سالمة وحتديد �شخ�ص يكون
م�س�ؤو ًال عن �إدارة الأمن وال�سالمة.

6
7

8

و�ضع خطة متكاملة للتدخل والإخالء يف حاالت احلوادث
والطوارئ واعتمادها من �إدارة الدفاع املدين املخت�صة.
تقدمي املخططات التف�صيلية للموقع مو�ضح ًا عليها الطرق الرئي�سة
للموقع وجاهزيتها ،واللوحات الإر�شادية ،ومواقف ال�سيارات،
واملداخل واملخارج.
الت�أكد من تقدمي و�سائل �إدارة املوقع مبا فيها و�سائل الإر�شاد
(معلوماتية و�شخ�صية) ،وحاويات النظافة ،والعمالة الالزمة
ملتابعة نظافة املوقع ،ودورات املياه.
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م

اال�شرتاطات

م

9

حتديد مدير للفعالية وحتديد الأدوار واملهام لكل ع�ضو يف الفريق.

6

توفري الفتات ملخارج الطوارئ ب�شكل دقيق ووا�ضح.

7

الت�أكد من نظافة دورات املياه العامة ب�شكل م�ستمر.

8

ع���دم ال�سم���اح با�ستخ���دام املم���رات امل�ؤدية ملخ���ارج الطوارئ يف
التخزين وخالفه.

9

التوا�صل مع مراكز ال�شرطة ،والتوا�صل مع ممثل ال�شرطة خالل
وقت الفعالية.

 10و�ضع خطة حركة للزوار ولوحات �إر�شادية للم�سارات.
متطلبات الأمن وال�سالمة �أثناء �إقامة �أي فعالية:
م
1
2

اال�شرتاطات
وجود م�س�ؤولني عن الأم���ن وال�سالمة ،و�شخ�ص يكون م�س�ؤو ًال عن
�إدارة الأمن وال�سالمة.
تفتي����ش املوقع ب�شكل دوري مبا ال يقل عن مرتني يومي ًا خالل فرتة
الفعالية.

اال�شرتاطات

� 10إبقاء خمارج الطوارئ مفتوحة ووا�ضحة.
 11و�ضع ر�سم تو�ضيحي ير�شد �إلى �أقرب خمرج طوارئ.
� 12إزالة �أي عوائق يف الطريق �إلى خمارج الطوارئ

3

�إثبات الهوية �أثناء �إجراءات ت�سجيل الدخول ح�سب نوع الفعالية.

4

و�ضع خطة حركة للزوار ولوحات �إر�شادية للم�سارات.

تطبي���ق �إج���راءات الأم���ن وال�سالم���ة ح�س���ب متطلب���ات اجلهات
13
املعنية.

5

وجود حرا�سات �أمنية خا�صة عند البوابات وداخل الفعالية .

توفري طبيب عام� ،أو توفري رقم هاتف طبي لالت�صال به يف
14
حاالت الطوارئ.

46

م

47

اال�شرتاطات

توفري حقائب الإ�سعافات الأولية بحيث تكون جمهزة جتهيز ًا
15
كام ًال بالتعاون مع هيئة الهالل الأحمر ال�سعودي.
توفري طفايات حريق بحيث ال تزيد امل�سافة بني كل طفاية والأخرى
16
عن (� )10أمتار.
� 17أن ت�ستويف جميع الأعمال والأدوات والأجهزة الكهربائية �شروط
الأمن وال�سالمة املهنية اخلا�صة بالأفراد واملعدات.
توفري املخارج الالزمة وفق ًا للطاقة اال�ستيعابية ،وهو خمرجان
18
بحد �أدنى� ،أحدهما الباب الرئي�سي والآخر خمرج للطوارئ.
توفري م�صدر ثانوي للطاقة الكهربائية لت�شغيل الأجهزة والإ�ضاءة
19
�أثناء الطوارئ.
قيام دوريات الأمن بجوالت تفقدية يف مواقف ال�سيارات واملنطقة
20
املحيطة بالفعالية با�ستمرار.
 21فح�ص �أنظمة الإ�ضاءة يف حاالت الطوارئ.

م

مع �ضرورة التقيد بكافة ما ورد يف الأنظمة واللوائح واال�شرتاطات ال�صادرة والتي �ست�صدر الحق ًا من اجلهات
املعنية (الهيئة العامة لل�سياحة والآثار ،ووزارة الداخلية وقطاعاتها املختلفة ،ووزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية
والأمانات والبلديات التابعة لها ،والهيئة ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س) وعدم الإخالل بها ،ومنها �ضوابط
و�شروط �سباقات التطعي�س ال�صادرة من الهيئة العامة لل�سياحة والآثار ،فهذه بع�ض اال�شرتاطات التي يجب
احلر�ص على التقيد بها وتطبيقها يف فعاليات الأن�شطة ال�صحراوية:

اال�شرتاطات

 22توفري الإ�ضاءة يف منطقة مواقف ال�سيارات.
ت�سجيل م�س�ؤول الأمن وال�سالمة ال�سياحية جمي َع احلوادث التي
 23تقع �أثناء �إقامة الفعالية وت�ضمينها يف التقرير النهائي اخلا�ص
بالفعالية.

متطلبات الأمن وال�سالمة بعد نهاية �أي فعالية:
م

اال�شرتاطات

1

�إعادة املوقع لو�ضعه الطبيعي.

2

الت�أكد من تنظيف املوقع وخلوه من املخلفات بعد انتهاء الفعالية.

3

تقدمي تقرير خا�ص بالفعالية يو�ضح الو�سائل ،والإجراءات،
وال�سلبيات والإيجابيات.

م

اال�شرتاطات

م

1

احل�صول على موافقة اجلهات الر�سمية ذات العالقة لإقامة
ال�سباق مثل الإمارة �أو املحافظة ورعاية ال�شباب.

4

جتهيز م�ضمار ال�سباق بالعالمات اخلا�صة ،مع حتديد م�سارات
ال�سيارات املت�سابقة والتي ال يجوز جتاوزها خ�صو�ص ًا تلك الفا�صلة
بني م�سارات ال�سباق واجلمهور.

5

عزل م�ضمار ال�سباق عن منطقة فح�ص وجتهيز و انتظار
ال�سيارات ب�سياج حديدي.

2

3

االت�صال والتن�سيق امل�سبق مع اجلهات الر�سمية ذات العالقة
مثل الدفاع املدين وال�شرطة واملرور والهالل الأحمر ،ويف�ضل
�إ�شراك ممثلي هذه اجلهات يف جلان تن�سيقية للفعالية خ�صو�ص ًا
الفعاليات الكبرية التي ت�ستمر لعدة �أيام.
يجب �أن ال يقل عر�ض م�ضمار ال�سباق عن (� )40أربعون مرت ًا مع
�إ�ضافة ( )10ع�شرة �أمتار على الأقل يف الطرفني كم�سافة فا�صلة
بني اجلمهور وم�سارات ال�سباق.

6

اال�شرتاطات

ي�سمح فقط بدخول احلكام واملت�سابقني وم�س�ؤويل ال�سباق ورجال
الأمن والإ�سعاف مل�ضمار ال�سباق مع حتديد �أماكن خا�صة لتواجد
امل�صورين ،ومينع دخول ال�صحفيني وغريهم من الأفراد �إلى
م�ضمار ال�سباق للمحافظة على �سالمتهم.

49

48

م

اال�شرتاطات

7

مينع تواجد �أو عبور �أي �شخ�ص مل�ضمار ال�سباق يف جميع الأوقات
�إل ب�إذن مدير ال�سباق.

�إجراء الفح�ص لل�سيارات امل�شاركة يف ال�سباق للت�أكد من �سالمتها
12
ومطابقتها لل�شروط.

8

توف�ي�ر احلماي���ة مل�ضم���ار ال�سب���اق والأماك���ن التي يتواج���د فيها
اجلمه���ور بعم���ل �سياج ال يق���ل ارتفاعه عن  2م�ت�ر بحيث ال ميكن
للجمهور جتاوزه ،وال ي�سمح با�ستخدام �أية حواجز ميكن للجمهور
عبورها.

الت�أكد من لياقة املت�سابقني وقدراتهم ال�صحية من خالل �إجراء
13
فح�ص طبي �أو طلب نتيجة ك�شف طبي من جهة طبية معتمدة.
يف حالة �إقامة الفعالية لي ًال ،يتم جتهيز موقع الفعالية بالإنارة
14
الالزمة وو�سائل ال�سالمة الليلية.

9

تواجد حرا�س الأمن يف �أماكن متفرقة على طول م�ضمار من
ال�سباق للمراقبة ومنع اجلمهور من االقرتاب.

ارتداء اخلوذة املالئمة �إلزامي جلميع ال�سائقني وم�ساعديهم
15
حني تكون العربة على م�ضمار ال�سباق.

توف�ي�ر خدم���ات الإ�سع���اف الطبي وعدد م���ن �سي���ارات الإ�سعاف
 10تتنا�س���ب م���ع ع���دد �سي���ارات ال�سب���اق امل�شاركة وع���دد اجلمهور
املتوقع.

يجب �أن حتتوي ال�سيارات والدراجات امل�شاركة يف ال�سباق على
 16مطف�أة حريق معبئة بالكامل و�سارية املفعول ،ويكون الو�صول لها
�سهل وب�شكل �آمن من قبل ال�سائق.

و�ضع اللوحات الإر�شادية للو�صول للموقع وداخل املوقع لت�سهيل
11
حترك اجلميع ب�سالمة و�أمان.

م

مع �ضرورة التقيد بكافة ما ورد يف الأنظمة واللوائح واال�شرتاطات ال�صادرة والتي �ست�صدر الحق ًا من اجلهات
املعنية (الهيئة العامة لل�سياحة والآثار ،وزارة الداخلية وقطاعاتها املختلفة ،وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية
والأمانات والبلديات التابعة لها ،والهيئة ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س) وعدم الإخالل بها ،ومنها الئحة الأمن
وال�سالمة ملزاويل ال�صيد والنزهة والغو�ص يف مياه اململكة العربية ال�سعودية ال�صادرة عن املديرية العامة حلر�س
احلدود  ،فهذه بع�ض اال�شرتاطات التي يجب التقيد بها وتطبيقها يف فعاليات الأن�شطة البحرية:

اال�شرتاطات

تخطي���ط وو�ض���ع عالم���ات للمواق���ف وتوف�ي�ر �أ�شخا����ص لتنظيم
 17دخ���ول ووقوف ال�سي���ارات ل�ضمان �سهولة الو�ص���ول للموقع للزوار
وامل�شاركني.

م

اال�شرتاطات

م

1

تنظيم ال�سباق���ات البحرية من قبل الأندية البحرية املرخ�ص لها
حتت �إ�شراف الرئا�سة العامة لرعاية ال�شباب.

6

يجب احل�صول على ت�صريح �إبحار لدخول البحر.

7

�أال يقل عمر قائد الدباب البحري عن (� )14سنة.

8

ا�ستخ���دام �أدوات ال�سالم���ة (�س�ت�رة النج���اة ،واخل���وذة) �أثن���اء
امل�سابقات البحرية.

9

و�ضع لوحات حتذيرية منا�سبة

2

يجب توافر معدات ال�سالمة البحرية على كل وا�سطة بحرية.
يج���ب تواف���ر جه���از ا�ستغاث���ة لتحديد املوق���ع �آلي��� ًا يف كل وا�سطة
بحرية.

4

يجب توافر جهاز ات�صال ال�سلكي يف كل وا�سطة بحرية.

5

يجب توافر الأنوار املالحي���ة يف كل وا�سطة بحرية ،و�إ�ضاءتها من
غروب ال�شم�س حتى ال�شروق �أو متى دعت احلاجة لذلك.

3

اال�شرتاطات

51
50
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52

م

اال�شرتاطات

1

الت�أك���د م���ن تق ُّيد جمي���ع املرافق واملن�ش����آت والأن�شط���ة والفعاليات
ال�سياحية والأثرية التي تقع حتت �إ�شراف الهيئة ب�شروط ومتطلبات
الأم���ن وال�سالم���ة ال���واردة يف ه���ذا الدلي���ل ،والأنظم���ة واللوائ���ح
واملوا�صف���ات واال�شرتاطات ال�صادرة والت���ي �ست�صدر عن اجلهات
املعنية (الهيئة العامة لل�سياحة والآثار ،ووزارة الداخلية وقطاعاتها
املختلفة ،ووزارة ال�ش����ؤون البلدية والقروي���ة والأمانات والبلديات،
والهيئة ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س).

2

التن�سيق الدائم مع اجلهات احلكومية ذات العالقة ،والإبالغ عن
املخالفات ،و�إعداد حما�ضر �ضبط املخالفات.

3

القي���ام بزي���ارات ميداني���ة تفتي�شي���ة ملراف���ق الإي���واء ،والأن�شط���ة
ال�سياحية ،واملواقع الأثرية واملتاحف اخلا�صة.
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