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 ـــةـــــــــاللجنــــة العليـــا لمشـــروع مـدونـــات البنــــاء  والمواصــــفات الفنيـــــــة ألعمـــال البنـــاء العراقيــــ

 ــــةــــــــ/ رئيــــس اللجنـــــــــــــــــــ والبلديات واالشغال العامة ـكانوزير االعمـار واالسي / ــــــرق الخيكانـطا

 والبلديات واالشــــــــغال العامـــــــــة انـكــــــــــر واالسـاــمـــل وزارة االعــوكيـوك / ــتبرق ابــراهيــم الشـاسـ

 ـــوزراءــــــــعضو هيئة المســــتشـــــــــارين / االمانـة العامة لمجلـس الــــــــــد.حميد علي عمران االنباري / 

 روع/مديرالمشوالبلديات واالشغال العامة إلعمار واإلسكانوزارة ارعام دائـرة المباني/مدي حسين مجيد حسين /

 ةـــ/ رئيس اللجنة الفنيـ رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية / عد عبد الوهـــاب عبد القادرـــســ

 ةالبلديات واألشغال العاممار واالسكان واالعـعة / وزارة مدير عام التخطيـط والمتابـــــ/ اس عـبيدر فاضل ــــح

 ـاـــــمديرعام دائرة شؤون المحافظات غير المنتظمة في اقليم/ وزارة العلوم والتكنولوجيـخضـير عباس داود/ 

 ـــــــــــــــــــــةــــــوزارة البــيــــئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــواء كريــــم العبيـــــدي/ 

 ــــــــــةــــــمدير عــــام مركز الدراسات والتصاميم / وزارة الموارد المائيـــــــــــرعـد عبد الجليل عبد االميـر/ 

 ــــــــــــــدادــــــمدير عام شـــــركة ابن الرشـــــــــــــــــد / أمانة بغـــــــــــــــــــــالشمـــري / صـــادق محمــود 

 ــــــاعة والمعـــــــــــــادنــــــمدير عام التخطيـط والمتابــــعة / وزارة الصنــــــم.جــالل حسيــن حســــــــــن / 

 ــــدادـــــين عـــلوان / كــــــليـــة الهــــــــــندســـة / القســـم المدنــــي / جــــامعــــة بغـــــــد. عــــــالء حســـــ
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  ة المالجئداد مدوناعق فری

  الدكتور علي مجبل العذاري/ الدكتـور المساعد االســـتاذ

  رافع عباس البلداوي /الدكتـور المساعد االســـتاذ

  جمال سعید العباسي /الدكتـور المساعد االســـتاذ

  

  

  

  

   ةمدونالق قیتد قریف
  محمد عبد االمیر حسین/الدكتـور المساعد االســـتاذ

  احسان علي الشعرباف/المساعد الدكتـور االســـتاذ

  صفاء سعود مھدي/المساعد الدكتـور االســـتاذ

  ابراھیم عبد هللا عیدان /المساعد الدكتـور االســـتاذ
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 ــــــــــــــــــــة الفنيــــــــــــــــــــــــــة للمشـــــــــــروعــــاللجنـــــ

 ـــــعد عــــــــبد الوهــــــــاب عـــــبد القادر / رئيس اللجنةـســـــ

 الدكتور المهندس عمــــــــاد حـمـــــزة محمــــــد حســــــــــــــين 

 ــــــــــد الحسيــــــــــن مجبـــــــــــــــلالدكتور المهندس علي عب

 الدكتورالمهندس خالـــــــد احـــــــــمــــــد جـــــــــــــــــــــــــودي

 الدكتورالمهندس رائـــــــــد رمــــــــــــــــزي العمــــــــــــــــــري

 كامـــــــــــــــــــــل الدكتور المهندس ليـــــــــــــث خــــالـــــــــــد

 الدكتورالمهندس محمـــــــــــــــــــد مصلـــــح ســــــــــلمــــــــان

 الدكتور المهندس  خــــــــــــــــــــالد عــــــبد الوهـــاب مصطفى

 ـــــــــودـالدكتورالمهندس  رائـــــــــــــــد حســـــــــــــن عبـــــــــ

 ـــــواديـالمهندس  مقـــــــــداد حــــــــيدر الجــــــــــــــــ الدكتور

 ـــيم داودـالدكتور المهندس  منقــــــــــــــــــذ سلــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــليـعــــــــ ر.مهندسـين أقــدم حســـــــــــين محمــــــــــــــــد

 ـــــدـالخبير المهندس نهــــــــــــــــاد قاســــــــــــــم محمـــــــــــــ

 ــــــــدـر.مهندسـين أقــدم جنــــــــــان رضـــــــــــــــا محمـــــــــــ

 

 اللجنــــــــــــــــــــة االداريـــــــــــــــــــة للمشــــــــــــــــــــروع

 روعرالمشن / مديــحسين مجيــد حسي ندسالخبير المهـ

 الدكتورالمهندس  رائــــــــد حســـــــــــــــــــــــــن عبـــــــــــــود

 رئيس مهندسيـــن الهـــام ابراهيــــــــم عـــــــبــد الــــــــــــرزاق

 ـــــــالحــــــــــــدر عــــــــــــــــالوي صـــــــــــأقـــــدم حيـــــــ م.
 

 يدــــــــــــــــــــــــــــــــــاد سعــــــــــدر ايـــــــــــــــحيم.مهندس 

 
 لجنـــــــــــــــــــة متابعـــــــــــــــــــــة المدونـــــــــــــــــــــــــــة

 
 ةالخبير المهنـــدس جبار حمزة لطيـــــــف / رئيــــــس اللجنـــــ 

 ىــــــــــــــان مصطفـــــــــــــــة جنـــــــــــــــــــمهندسالدكتورة ال
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 تقدمي

 بسم هللا الرمحن الرحمي

 الاعماِر والاسكان
ُ
ِد على نهِج  والبلديات وألاشغال العامة تستمُر وزارة

ْ
ها ودأبها وسعيها في رفــ

 
ُ
 املهندَس املكتبِة الهندسيِة العراقية بما تحتاُجُه من مراجَع ت

ُ
 في عملِه  عين

ً
 أو منفذا

ً
. ، مصمما

 من مدوناِت 
ً
 مدونة

َ
 إصداريتها ألاولى من الخمَس عشرة

َ
الحّيِز الفضـائي في املبانــي،  متطلباِت  فبعد

ومدونِة السقـاالِت، ومدونِة التأسيساِت املائيــــِة في املبانـي، ومدونِة إلِانــارِة الداخليـــِة، ومدونِة 

، ومدونِة التدفئِة املركزيـــِة، ومدونِة التهويِة التأريِض و الوقايِة من الصواعِق، ومدونِة املصاعِد 

ونِة حمايِة ألابنيِة من الحريق، ومدونـِة منظوماِت الكشِف وإلِانذاِر بالحريِق، امليكانيكيِة، ومد

ومدونِة العزِل الحراري، ومدونِة العزِل املائي، ومدونِة الصوتياِت، ومدونِة التهويـِة الطبيعيِة 

لثانيِة من وألاصوِل الصحيِة، ومدونِة إلِانارِة الطبيعيِة، وما تالها من إصداِر كّلٍّ من الطبعِة ا

دليِل املهندِس املقيِم للمشاريِع الانشائيِة، و الدليِل القياس ي لتحليِل ألاسعاِر لقطاِع البناِء 

، وكراِس (ألاعماِل املدنيِة وأعماِل الِخْدماِت الصحيِة والكهربائيِة وامليكانيكيِة )والانشاءاِت بجزأيِه 

نتاجيِة للعاملين في قطاِع التشييِد والبناِء، تـأتي هذِه توصيِف عناويَن املهِن والِحَرِف واملؤهالِت وإلاِ 

نـــةٍّ من دقائق  ِ
ّ
ُه على بيـ

ُ
َم للمهندِس الحاذِق ما يجعل قّدِ

ُ
 من مدوناِت البناِء لت

ُ
 الجديدة

ُ
املجموعة

ْج ِح 
ُ
 يـ

ْ
 نفَسُه في سبيِل تحقيِق شرائِطهاهِ رفتِه التي يجُب أن

َ
 .د

مض  
ُ
 تـ

ْ
 على أن

ُ
 َي نيفقْد عزمِت الوزارة

 
 ــــ

ً
 ذلك سعيا

َ
خَر دون ــها على ذلَك ولن تد 

َ
فهذِه . ت

 من املدوناِت وما تشتمُل عليِه من 
ُ
السالمِة العامِة في تنفيِذ  مدونِة النفـايـاِت، و  مدونِة الاصدارية

، ومدونِة مدونِة إلانشاءاِت الفوالذيـــِة ، و التبريِد  مدونِة املالجئ، و  مدونِة ، و إلانشائيِة  املشاريِع 

 املواصفاِت و  املواصفاِت الفنيِة لألعماِل الصحيِة،، و ألاسِس والجدراِن الساندةِ ، ومدونِة التثليِج 

 ، ومدونِة التثليِج  ومنظوماِت  الهواِء  تكييِف  ألعماِل  الفنيِة  ، واملواصفاِت الكهربائيِة  لألعماِل  الفنيِة 

حماِل 
َ
بذوي الاحتياجاِت الخاصِة، ومدونِة التأسيساِت ومدونِة متطلباِت البناِء الخاص والـقوى،  ألا

ها الكهربائيِة،
ّ
هُ  كل

َ
ْحكـُِم به عمل

ُ
جوَد ما يـ

َ
ُم للمهندِس أ قّدِ

ُ
 . ت

ْ
ل
َ
 العمِل باملدوناِت قْد أ

َ
 أن  بيان

ُ
زَم وحيث

 
ْ
ـك

ُ
ِل النفِع الجزيِل الذي الجميَع بالرجوِع إليها في جميِع أموِرها فعلى هللِا التــ

ْ
 في نيـ

ُ
سيتحقُق من الن

 املراِم، بْل يسيَر املناِل . العمِل بهذه املدوناِت 
َ
 بعيد

ً
 .وذلك ليَس أمرا

   ُد السبيِل وعلى هللِا قصْ 
 طــارق اخليــاكين                                                     

 والبدلايت والأشغال العامة وزير الإعامر والإساكن                                                     

 رئيس اللجنة العليا                                                      

 ملرشوع املدوانت واملواصفات العراقية                                                     
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 مقدمة فریق األعداد

 بسم هللا الرحمن الرحیم

  

بسبب الخسائر الكبيرة ضمن الضحايا من المدنيين جراء الحروب وتطور  األسلحة المدمرة ذات القدرة  
العالية على القضاء على اعداء كبيرة من السكان وتدمير الممتلكات والثروات ،ظهرت الحاجة الى حماية 

لدمار بابتكار اساليب حماية تتناسب مع تطور اسلحة الدمار النووية المدنيين من اخطار الحروب وا
والبيولوجية والكيميائية تتمثل بتوفير مالجىء مصممة على درجة عالية من الفعالية باستعمال آخر التطورات 

افة العلمية، لها القدرة على مقاومة قذائف األختراق واحمال االنفجارات الشديدة من الحرارة والعصف، واض
  .الى الشظايا الناتجة من هذه األنفجارات

دأبت الدول على اصدار مدونات ملزمة بموجب القانون تتضمن شروط بناء المالجىء للمواطنين وطريقة لقد 
مديرية الدفاع المدني وهذه المدونة تعتبر دليالً وافياً ومفصالً لما أصدرته . ادامتها لتحقيق الحماية الالزمة

 1992لسنة ) 1(والبيان المرقم  1978لسنة ) 64(ل قانون الدفاع المدني العراقي المرقم العراقية من خال
تحقيق الحد األدنى من المتطلبات الفنية للحماية  بتغيتفهي . بتنظيم انشاء المالجىء ومتابعة اقامتها وادامتها

   .الواجب توافرها في الملجأ
كودة  والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع من والثالث لقد أقتبست أبواب هذه المدونة الثاني

التصميم المعماري من حيث متطلبات الموقع والمساحة والتهوية مباديء تتناول هي و. المالجيء األردنية
واألثاث والتجهيزات الميكانيكية اضافة الى متطلبات التصميم اإلنشائي وطرائق التنفيذ الصحيحة لضمان 

النجاة للمواطنين من اخطار الحروب اعتماداً على موقع الملجأ وطريقة بنائه وبعده عن موقع تيسير فرص 
  .االنفجار

 
  
  

  علي مجبل العذاري.د.م.أ

  رئیس فریق األعداد                                                                           
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  ز  الرمو

As  =ملمتر مربع(، مساحة مقطع فوالذ تسليح الشد الطولي(  .  

  . )ملمتر مربع( ،فوالذ تسليح الشد بالقرب من المسندمساحة مقطع =  
A1 = بعد عنه مسافة تلوجه الركيزة األطول و يموازالخط الالمساحة المحصورة بين خطوط الخضوع و 

         )0.5do( ،)تر مربعم( .  
A2  =بعد عنه مسافة تلوجه الركيزة األقصر و يموازالخط الالمساحة المحصورة بين خطوط الخضوع و

k(0.5do)  )متر مربع( .  
b  =ملمتر( ،العرض الفعال للمقطع(.  
C  =معامل التصميم في البالطات والسقوف.  

do  =ملمتر( ،تسليح الضغطحديد تسليح الشد ومركز  حديد  المسافة بين مركز( .  
  . )ملمتر( ،سمك الجدار=  

d  = تسليح الشد الطولي وألياف الخرسانة األكثر  حديد العمق الفعال للمقطع، ويساوي المسافة بين مركز
  .)ملمتر( ،انضغاطا

 
'cƒ = ملمتر مربع/نيوتن( ،المقاومة المميزة السطوانة الخرسانة(.  

fcud  = ملمتر مربع/نيوتن(  ،لخرسانةمكعب اقاومة الديناميكية المميزة لالم(.  
   fy= ملمتر مربع/نيوتن( ،مقاومة الخضوع المميزة لفوالذ التسليح(.  

fyd  =ملمتر مربع/نيوتن( ،المقاومة الديناميكية المميزة لفوالذ التسليح( .  
Fs   =ملمتر مربع/نيوتن( ،حمل المقاومة التصميمي األقصى(.  

Mu  =متر/متر .نيوتن( ،العزم االقصى.(  
  .)متر/متر .نيوتن( ،عند منتصفها العزم االقصى في االتجاه األقصر للبالطة=  
  .)متر/متر .نيوتن(، لعزم االقصى في االتجاه األقصر للبالطة بالقرب من المسندا=   

  .)متر/متر .نيوتن( ،العزم االقصى في االتجاه األطول للبالطة عند منتصفها=  

  .)متر/متر .نيوتن(، العزم االقصى في االتجاه األطول للبالطة بالقرب من المسند = 
   G =كيلو نيوتن( ،على االرضيات ةاو القاطع واالحمال الميت ةوزن البالط .(  

PB  =مترمربع/كيلو نيوتن( ،الملجأ ةأرضي في التصميمي المؤثرمل الح.(  
PD   =مترمربع/كيلو نيوتن( ،الحمل التصميمي األقصى.(  
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 =Ph مترمربع/كيلو نيوتن( ،المؤثر على جدار الملجأ الخارجي المكافئ كنساالحمل ال.(  
 Pi= مترمربع/كيلو نيوتن( ،الداخلية المكافئة ةلساكناألحمال ا.(  

Pa =مترمربع/كيلو نيوتن( ،المكافئة خارجيةال الساكنةألحمال ا.(  
Pv   =مترمربع/كيلو نيوتن( ،سقف الملجأ فيالمكافئة المؤثرة  اكنةاألحمال الس.(  
Pw  =مترمربع/كيلو نيوتن( ،أحمال الجدران الدائمية في أوقات السلم.(  

V = ننيوت( ،ن حمل المقاومة التصميمي األقصىمقوة القص الناتجة( .  
 =v1  إجهاد القص لالتجاه األطول عند مسافة (0.5do) ملمتر مربع/نيوتن( ،مسندمن وجه ال( .  

v2 =  إجهاد القص لالتجاه األقصر عند مسافة(0.5do)  ملمتر مربع/نيوتن( ،مسندمن وجه ال( .  
v   =ملمتر مربع/نيوتن( ،إجهاد القص( .  

 Xl= متر( ،االتجاه األقصر الفضاء الصافي في(.  

yl  =متر( ،الفضاء الصافي للبالطة في االتجاه األطول( .   
  . )ملمتر( ،الفضاء الصافي للبالطة في االتجاه األطول=  

  . )ملمتر( ،الفضاء الصافي للبالطة في االتجاه األقصر=  



 1/1                                    م4015/هـ1241                              412.ع.ب.م

 األولالباب 
 المتطلبات العامة للمالجئ في العراق

General Requirements for Shelters in Iraq 
 

  General عام 1-1
 ةوالقذائف واالسلح ةنشاء وحدات حماية المدنيين من مخاطر الحروب والهجمات الصاروخيإن ا
لالخالء قبل  ةزمني ةاقل فتر  تحددوعلى ان  ،من متطلبات مراعاة شروط السالمة العامة يعتبر االخرى

 ةوعليه يتطلب وجود جه .ةاو صناعي ةاو تجاري ةوضمن مناطق سكني، الهجمات ألكبر عدد من المدنيين
التعليمات والمحددات ومتابعة تنفيذها واالشراف عليها وتتمثل بمديرية الدفاع المدني  إصدارتكلف ب ةرسمي

 .عليا ةالتي ترتبط بسلط

 

  Potential hazards لكامنةالمخاطر ا 1-2
عن طريق القنابل والمقذوفات  ةالحاجة الى المالجئ لحماية المدنيين من مخاطر االنفجارات المباشر 

والكوارث  ةلوجيو والباي ةيئوالكيميا ةأخرى مثل الهجمات النووي ةوكذلك من اية أسلح ةواالرضي ةالجوي
 .ةالمخاطر المذكور  جميعمن  ةالكامل ةلتوفير الحمايفالحاجة ماسة لهذا النوع من المنشآت . ةالطبيعي

 

  Explosion hazardsمخاطر االنفجار  1-3
من مواد كيميائية غير ثابتة التركيب تتفاعل كيميائيًا بشكل سريع جدًا بصورة عامة نفجارات تتولد اإل 

ة من الغازات محدثة خلاًل  عند تعرضها لعوامل خارجية كالصدمة واالحتكاك والحرارة فتتحول إلى كمية كبير 
المباشر او احداث الجروح او قطع  تؤدي الى الموت في الضغط الجوي فتتولد بذلك حرارة عالية جداً 

 .نهامنتيجة قوة االنفجار والعصف الناتج  ةاالعضاء البشري

 

  Occupancy duration فترة اإلشغال 4 -1

للمدنيين مستخدمي الملجأ ضمن  ةالتام ةالراح حقيقالكثير من المتطلبات لت توافرمن المهم جدًا 
من وعلى اقل تقدير ة، معدود اً تكون فتره االشغال ساعات أو أيام، حيث قد ولحين زوال الخطر ةالطارئ ةالفتر 

  25الفضاءات لكل  تجزأوان ة، للشخص الواحد عدا مساحة الخدمات والحرك 2م2 الضروري أن توجد مساحة
على  ،وتبديل الهواء ةالبّد من مراعاة التهويانه كما . م 2.5عن وان اليقل إرتفاع السقف ،كحد أدنى اً شخص

ويمكن ان . الهواء النقي وجوداال ب ة فيهالراح أن تتحقق فيتعذرعن مكان مغلق  ةاساس ان الملجأ هو عبار 
 .إحدى فتحات الخروج الطارئ ةتكون فتحات التهوي
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 Human factors العوامل البشرية 1-5
حسب فئاتهم واعمارهم وكذلك بللمدنيين  ةالراح تحققالكثير من المتطلبات لت تيسيرمن المهم جدًا 

وكذلك  ،لحين زوال الخطرلبقائهم  ةالطارئ ةداخل الملجأ لتلبي االحتياجات ضمن الفتر  ةتثبيت عالمات الدالل
والتثقيف المستمر  ةمع التوعي، دخول اليهالتي ترشد المدنيين للوصول الى موقع الملجأ وال ةعالمات الدالل

وعنوانه  ةالشخصي تهالمستفيد من الملجأ مع تسجيل هوي يستقبلوأن ، وتوضيح الرمز العالمي للمالجئ
  .وغيرها ةالرئيس واالشخاص القريبين منه ألسباب امني

 
 Special needs االحتياجات الخاصة 1-6

عمارهم  ا على وفقالئم جميع المستفيدين من الملجأ لتي تا ةالحاجات الخاص جهيزمن الضروري ت
فضاًل عن الحمامات ووحدات العالج الصحي ، لمختلف شرائح المجتمعو  ةسهم وظروفهم الصحياجنأو 
 .حتمال طول مدة البقاء في الملجأتحسبًا ال ةألسر او 

 
 Evacuation considerations اعتبارات اإلخالء 1-7

ستخدامه من ال ةفكلما كان الملجأ وسط االتجاهات المفترض، لى موقع الملجأتعتمد عملية االخالء ع
بشكل  ةللمالجئ القائم ةبالنسب ةخالء أفضل مما لو كان في احدى الجهات البعيدقبل المدنيين كانت حالة اال

يمكن  ةصغير  ةضمن رقعتكون بشكل غير مستقل فهي عادة  ةاو القائم ةاما المالجئ الخاص. مستقل
 .ةوسرع ةليها بشكل اكثر مروناخالء منها و الا
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 الثانيالباب 

 الحماية منهاق ائطر تأثيرات األسلحة و 
Effects of Weapons and Protection 

 
 General عام 2-1

 ،لغرض حماية المواطنين من االنفجارات المباشرة المتسببة عن القنابل والمقذوفات الجوية واالرضية
 .معرفة انواع االسلحة وتأثيراتها يلزم

 

 Types of basic weaponsة االساسي أنواع األسلحة  2-2
 :وهي تصنف االسلحة الى ثالثة أنواع،

 .األسلحة التقليدية. 1
 .األسلحة البيولوجية والكيميائية. 2

 .األسلحة النووية. 3

 Effects of basic weapons تاثيرات االسلحة االساسية 2-3

 Sources of explosions مصادر االنفجارات  2-3/1
 :منتحدث االنفجارات يمكن ان 

 (.ةاالنفجارات الشديد)ية ئالتفاعالت الكيميا -1
 .ةوالحراري ةالتفاعالت النووي -2
 .ةاشتعال السوائل المضغوط -3

 .ة المتطايرةانفجار االبخر  -4

   Effects of traditional weapon   تأثيرات األسلحة التقليدية  2-3/2

 :أتيتصنف تأثيرات األسلحة التقليدية بأنواعها المختلفة إلى ما ي

 .تأثير موجة العصف . أ

 .واإلشعاعات الحرارية يقتأثير الحر  .ب

 .تأثير الشظايا واألنقاض المتطايرة .ج
 .تراق والتدميرحتأثير اال. د

 (.4-2) صلكما سيرد تفصيلها في الف

 
هذه المدونة يعتبر تأثير موجة العصف المتولدة عن األنفجارات هو أكثر هذه  عمالاست وألغراض

 .رجا عند تصميم المالجئالتأثيرات ح
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يصل مقداره دا ــــال جــؤدي إلى إحداث ضغط عــــتتولد االنفجارات بعد سلسلة من تفاعالت كيميائية ت
8الى

8إلى   10
آالف درجة مئوية،  4آالف إلى   3قد تبلغ مصحوب بحرارة مرتفعة متر مربع/كيلونيوتن  3×10

نة التفجير من الحيز الذي تشغله ليولد ارتفاعا لحظيا في ويعقبه تمدد مفاجئ يطرد الغازات المحيطة بشح
التي تنتشر بسرعة تفوق سرعة الصوت في  (Blast Wave) فط بحيث تتشكل ما يعرف بموجة العصالضغ

ويصحب االنخفاض في سرعة موجة العصف . بادئ األمر ثم تبدأ سرعتها باالنخفاض تدريجيا إلى أن تزول
الذي يتناسب تناسبا عكسيا مع الجذر التكعيبي للمسافة  (Overpressure)لزائدهذه تناقص في قيمة الضغط ا

كيلوغرام من المواد   2000تناسب طرديا مع كتلة الشحنة التي قد تصل إلى يو  ،نقطة االنفجار ُبعدًا عن
أكثر من وقد يصل الضغط الزائد الذي تولده القنابل التقليدية إلى . أو ما يعادلها (TNT) شديدة االنفجار

 .]أمتار تقريبا من نقطة االنفجار  10على بعد [ متر مربع بالقرب من االنفجار/كيلونيوتن  500
 
   Effects of chemical and biological weapons [1]  تأثيرات األسلحة الكيميائية والبيولوجية  2-3/3
التقليدية كالقذائف وغيرها، أو  األسلحة الكيميائية هي مواد ومركبات كيميائية تنشر بوساطة األسلحة ( أ)

وتسبب هذه األسلحة التسمم للكائنات الحية باإلضافة إلى االلتهابات واألمراض  .ترش في الهواء مباشرة
 .لفترات طويلة أو قصيرة

هي عبارة عن كائنات حية مجهرية جرثومية كالبكتيريا والفيروسات وسمومها، فاألسلحة البيولوجية أما  (ب(
أو الموت للكائنات الحية والمزروعات، وتنشر بوساطة األسلحة التقليدية كما هو الحال  تسبب المرض

 .في األسلحة الكيميائية، وقد تتسبب هذه األسلحة في تلوث مصادر المياه والغذاء

حتماء يمكن تجنب اآلثار السلبية والمميتة لهذه األسلحة عن طريق ارتداء أقنعة ومالبس واقية، أو اال( ج)
خل مالجئ مجهزة بمصافي هواء خاصة للوقاية من هذه األخطار، أو  داخل مالجئ محكمة اإلغالق دا

كسجين و وتعتمد مدة البقاء في هذه المالجئ على كمية األ .ال تسمح بتسرب الهواء الخارجي إلى داخلها
 .المتوافر

 Effects of nuclear weapons [1] تأثيرات األسلحة النووية  2-3/4

فيها شحنات  عملتاز األسلحة النووية عن غيرها من األسلحة بقدرتها التدميرية العالية، حيث تستتم (أ)
 2000االنفجار إلى  عناطن، ويصل الضغط الزائد المتولد كمكافئة تتراوح بين كيلوطن واحد ومائة مي

لنووية بالطاقة التي تولدها عدة ثوان، وتقاس الشحنة المكافئة للقنبلة المتر مربع، ويستمر تأثيره /يلونيوتنك
كيلوطن مساوية للطاقة الناتجة   1ن تفجير قنبلة نووية من عيارمهذه القنبلة، حيث تكون الطاقة الناتجة 

ن التفاعالت ممن الطاقة الناتجة   %50وينبعث .شديدة االنفجار (TNT)طن من مادة   1000ن تفجير م
منها على شكل  %15 كل إشعاعات حرارية ومنها على ش  %35النووية على شكل موجات عصف و

 .(Residual)إشعاعات ذرية متبقية 
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 :تتلخص التأثيرات المدمرة لألسلحة النووية فيما يأتي (ب)

 .(Blast Wave)موجة العصف *
 .اإلشعاعات النووية االبتدائية*

 .اإلشعاعات الحرارية والضوئية*

 .(Ground Shock)الصدمة األرضية *

 .(Electro-Magnetic-Pulse)ومعناطيسية النبضة الكهر *
 .المتساقطات الذرية المشعة*

من نقطة االنفجار والتأثيرات المختلفة مقاسة العالقة بين المسافة القصوى  (3/1-2)ويبين الجدول
 .اطنكمي 10ن تفجير شحنات مكافئة تتراوح بين كيلوطن واحد ومالناتجة 

 

  [1]رارة واإلشعاعات االبتدائية للقنابل النوويةتأثير موجات العصف والح: 3/1-2 الجدول

 

طبيعة 
 االنفجار

 التأثيرنوع 
مقدار شدة 

 التأثير

 )كيلومتر) من نقطة االنفجارمقاسة المسافة القصوى 

 الشحنــــة المكافئـــــة
1.0 

 كيلوطن

10 

 كيلوطن

100 

 كيلوطن

1  
 اطنكمي

10 

 اطنكمي

في 
لى ع)الجو

االرتفاع 
لذي األمثل ا

يعطي أكبر 
 (تأثير

تأثير موجات 
يلو ك)العصف 
متر /نيوتن
 (مربع

7 2.1 4.7 9.8 20.9 46.6 

100 0.35 0.7 1.6 3.5 7.6 

300 0.17 0.3 0.8 1.7 3.6 

التأثيرات 
 الحرارية

حروق من 
 الدرجة الثانية

1.2 2.5 6.4 14.4 33.6 

اإلشعاعات 
 (راد)االبتدائية 

100 1.0 1.6 2.1 3.0 4.6 

1000 0.7 1.1 1.6 2.5 4.0 

فوق سطح 
 األرض

تأثير موجات 
العصف 

متر /كيلونيوتن)
 (مربع

7 1.1 2.4 5.2 11.2 24.1 

100 0.24 0.5 1.1 2.4 5.2 

300 0.12 0.26 0.6 1.2 2.6 
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 Blast effects العصف اتتأثير   2-3/5
العصف  ةالموت الحتمي ضمن مركز موجعضاء و وهو األكثر تأثيرًا على األحياء مسببًا قطع األ

 3000جدًا يصل الى  تؤدي الى احداث ضغط عال   ةكيميائيمن التفاعالت ال ةويتمثل بسلسل ةاالكثر شد

 ةويتبعه تمدد مفاجئ بطرد الغازات المحيطة، مئوي ةدرج  3500تصل الى ةعالي ةبحرار  ا  ومصحوب 2م/كن
 .ةفي المباني الخرساني ةجزئي ا  ضغط ويسبب اضرار رتفاعًا آنيًا في الابشحنة التفجير ليولد 

 

 Secondary effectsة ثانويالتاثيرات ال 2-4

  Initial radiationاإلشعاعات النووية االبتدائية   2-4/1

تنتشر اإلشعاعات النووية االبتدائية من مركز االنفجار بطريقة مشابهة النتشار الموجات الضوئية  *
ذات القدرة العالية على اختراق األجسام  والنيوترونات (Gama)اما كنة من أشعة وبسرعة الضوء، وهي مكو 

تعتمد قدرة المواد على توهين اإلشعاعات النووية وتشتيتها على عدة عوامل أهمها و  .الشفافة وغير الشفافة
األبنية من هذه اإلشعاعات باختالف التصميم  منحهاكما تختلف درجة الحماية التي ت. كثافة المادة وسمكها

 .والشكل وتوزيع الفراغات وسمك الجدران والموقع الجغرافي وما إلى ذلك
 

وليست لها القدرة على جعل األجسام التي . تفرغ اإلشعاعات النووية االبتدائية جرعتها لحظيا *
اما كلسمك الذي يقلل جرعة أشعة وتخضع هذه اإلشعاعات لقانون نصف السمك، وهو ا. تصطدم بها مشعة

ويختلف هذا السمك من مادة إلى أخرى اعتمادا على كثافة المادة والشحنة الذرية . إلى نصف قيمتها األولية
(Atomic Charge)  والعدد الذري(Atomic Mass Number). 

 
 .(Rad) راد 100جأ هوالحد األعلى المسموح به لكثافة اإلشعاعات النووية االبتدائية في داخل الملإن  *

 100ضغط زائد مقداره  عندكيلوطن 10 وتصل كثافة اإلشعاعات األولية االبتدائية لشحنة مكافئة قدرها 

ضغط زائد مقداره عند راد للشحنة ذاتها  000 70راد، في حين تصل إلى  000 20متر مربع إلى /كيلونيوتن
داخل الملجأ مقبولة في الحالتين عند إتباع  وتعتبر مستويات اإلشعاع في. متر مربع/كيلونيوتن 300

 .في هذه المدونة لمثل هذه الشحنات منصوص عليهاالتعليمات ال

 
 Effect of fire and thermal radiation واالشعاعات الحرارية الحريق ثيرأت  2-4/2

 :اإلشعاعات الحرارية والضوئية

تختلف عن اإلشعاعات النووية االبتدائية في و . تنتشر اإلشعاعات الحرارية والضوئية بسرعة الضوء *
حسب الظروف الجوية بعدم قدرتها على اختراق األجسام غير الشفافة من ناحية وفي اختالف فاعليتها 

 . السائدة من ناحية أخرى
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في هذه المدونة في تصميم المالجئ، يمكن إهمال التأثيرات  منصوص عليهاعند إتباع التعليمات ال *
ن احتراق األنقاض أو مشعاعات الحرارية لكن يجب األخذ بنظر االعتبار أثر الحرارة الناتجة المباشرة لإل

 .المواد القابلة لالشتعال الواقعة على سطح الملجأ أو بالقرب من جدرانه الخارجية
 
 Effect of fragmental and scattered wreck ثير الشظايا واالنقاض المتطايرةأت  2-4/3

سبب توقد  ةاو العميق ةنفجارات الجروح الخفيفاالن مالناتجة ا واألنقاض المتطايرة تسبب الشظاي
 .الموت للكائنات البشرية والتدمير والتخريب في المباني والمنشّات

 

 Effect of burning and destruction حتراق والتدميرالاتأثير   2-4/4

سواًء بمستوى درجة الحروق  ةألبنيافي المنشآت و  وهو من التأثيرات المسببة للخسائر المادية والبشرية
 .للكائنات البشرية أو التخريب المادي

 

 Protection against weapons ثيرات االسلحةأالحماية من ت 2-5
 Protection level  against direct effect ثيرات المباشرةأمستوى الحماية من الت  2-5/1

 وأمن الدرجة األولى  ةبمستوى حماي ةوالعام ةطلبات الخاصحسب المتبيمكن ان تكون المالجئ و  
مستوى  في حين .آنفاً  ةالمذكور  ةمن جميع االخطار الكامن ةالكامل ةالدرجة األولى الحماي حققالثانية، وت

 .ةبعض المخاطر الكامن من ةالحماي يحقق ةالثاني ةالدرج

 

 Level of protection against blast مستوى الحماية من العصف  2-5/2
 100زائدًا ال يقل عن  المدونة ضغطاً  هتباع هذاب تصمميجب أن تتحمل المالجيء التي 

يعمل سمك هيكل الملجأ على فالمطلوب أن . متر مربع/كيلونيوتن  300لىمتر مربع وال يزيد ع/كيلونيوتن
ا يكون ذلك الهيكل قادرا في داخل الملجأ عندم مينأتخفيض مستوى اإلشعاعات النووية االبتدائية إلى حد 

 .كيلوطن  10على تحمل الضغط الزائد المتولد من شحنة مكافئة مقدارها 

 

 Level of protection against contaminatiom [2]مستوى الحماية من التلوث   2-5/3

 .وثاتضرار وحماية االرواح وايقاف انتشار الملأللتقليل ا ةيئالى ازالة المواد الكيميا ةالمبادر يجب 
 :وهي ةفني ةق فوريائهناك ثالث طر  .من واجبات االفراد لحماية انفسهم وحماية غيرهم المبادرة وهذه
تنفيذها  ويجب .ةطويل ةعند بقائها عليه لفتر  ةيئازالة التلوث من الجلد وتقليل تأثير المواد الكيميا -1

خرين لضمان سم وانتشار الخطر لآلغال لتقليل التماس مع الجتفي محل االش ةفر االمتو  ةباالدوات الشخصي
لتقليل االضرار  ةمقبول ةبدرج تنجز ازالة التلوثوفي بعض الحاالت يمكن ان  ة،بقاء الموقع في الخدم

 .لحدوث التلوث االولى ةذلك في الدقيق ويجب انجازوانتقالها الى حدودها الدنيا 
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لهذه االغراض  ةمخصص ةس واقيبمالب ةفي المالجيء ذوي الخبر  ةالتنظيف من قبل مسؤولي الخدم -2
 .من التلوث ةدقيق 11ذلك خالل فترة  ويجب انجاز

على  ةيئت لتقليل التأثيرات الكيمياالبواسطة مضخات لتنظيف الموقع والمكائن واآل ةرش المواد المنظف -3
 .حسب درجة التلوثباجزائها عندما تسمح ظروف الملجأ بذلك و 

 
 Code philosophy فلسفة المدونة   2-5/4

تضاعف المالجئ فرص النجاة للمواطنين من أخطار الحروب اعتمادا على موقع الملجأ وطريقة بنائه ( أ)
لذا تأخذ هذه المدونة بعين االعتبار التصميم لمقاومة األحمال الناتجة  .وتجهيزه وبعده من موقع االنفجار

 .الحد األدنى المقبول من الحماية حقيقن األسلحة المختلفة لتم

الحماية المطلقة لكافة المواطنين ألسباب مادية وفنية،  ضمانبما أنه من الصعب أو من المستحيل ( ب)
فإنهُ يكتفى ببناء مالجئ صغيرة ذات كلفة معقولة لحماية أكبر عدد ممكن من المواطنين في أماكن 

 .سكناهم

المتطلبات الفنية األخرى التي يشار إليها في هذه المدونة وفي  ماتطبق مدونات البناء العراقية حيث (ج)
نشائها وطر  ق بنائها والتفتيش عليها وصيانتها ومتطلبات السالمة العامة ائتنطبق على تصميم المالجئ وا 

 .غير ذلكبفي هذه المدونة  ينص عليهفيها ما لم 
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 الثالثالباب 

 المالجئ أنواع
Types of Shelters 

 

  تصنيف المالجئ من حيث نوع التأثيرات المقاومة 3-1

  :يلتاليمكن تصنيف المالجئ كا ةعام ةبصور 

 .ةالمالجئ التقليدي •

 .ةالمالجئ النووي •

 .ةلوجيو والباي ةيئمن الهجمات الكيميا ةمالجئ الحماي •

 .ةالمالجئ العسكري •

 .ةالمالجئ المتخصص •

 

 Traditional sheltersة المالجئ التقليدي  3-1/1

الحماية لهم من أخطار  تقديمتبنى مالجيء الحماية في المناطق المأهولة بالسكان من أجل 
األنفجارات والعصف والحرارة المتولدة منها وألكبر عدد من المواطنين بوحدات صغيرة وبأعداد كبيرة مجهزة 

  .دوام الخطر المتوقع طيلة مدةين لها بتجهيزات ضرورية لبقاء الشاغل

 

 Nuclear sheltersة المالجئ النووي   3-1/2
ذات  ةغير المباشر  ةالنووي ةعلى مقاومة الهجمات الصاروخي ةيكون هذا النوع من المالجئ ذا قابلي

زيد على ـــــلضغط فيها الى ما يوة اــــر تصل قــــات تفجيــفيها شحن عملالتي تستة، ــــالعالي ةــــــالتدميري ةو ــــالق
2م/كن  2000

 :كما يأتي ةالنووي ةمن شحنات االسلح ةالمتولد ةالطاق وتقاس  

  (TNT)ـطن من مادة ال  1000ن تفجير ع ةالناجم ةللطاق يةكيلو طن مساو  1عيار ةنووي ةقنبل
 
 ةلوجيو والباي ةيئمن الهجمات الكيميا ةمالجئ الحماي   3-1/3

Shelters for protection against Chemical  and biological attacks 
عن طريق كانت سواء  ةيئيحقق هذا النوع من المالجئ حماية المدنيين من تاثيرات الهجمات الكيميا

والتهابات وأمراض  ةوالتي تسبب تسمم الكائنات الحي ةيئأم الرش المقصود للمواد الكيميا ةالتقليدي ةاالسلح
 ةوالجرثومي ةلوجيو وكذلك يتوجب على هذه المالجئ حماية المدنيين من الهجمات الباي. ةور متدرجة الخط

ق انتقال العدوى ائأو طر  ةالتقليدي ةوتنتشر ايضًا عن طريق االسلح، ةكالبكتريا والفيروسات وسمومها المختلف
 .مثل تلوث مصادر المياه والغذاء ةالمختلف
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 Military shelters المالجىء العسكرية   3-1/4

 .رة الدفاع ورئاسة اركان الجيشاتعليمات وز  الجيء العسكرية بموجبمتصمم ال
 Specalized operational shelters مالجئ العمليات المتخصصة  3-1/5

في اوقات السلم والحرب  ةالحيوي ةببعض االنشط ةتختص هذه المالجئ بحماية االدارات الخاص
مراكز االسعافات و والتحكم ومراكز االتصاالت  ةمثل مراكز القيادة، خاص ةوالتي لها متطلبات تصميمي

في  ةحيث يكون مستوى الحماي. توليد الكهرباء وتصفية الماء محطات مراكزو  مصافي النفطمراكز و ة، االولي
ومن الطبيعي أن يكـون مستوى الحماية ونطاق الخدمات في . على من بقية االنواع والفئاتأالمالجيء  ذهه
 ةذه المالجئ أعلـى وأكثر استعدادا من المالجئ األخرى ألهميتها في ديمومة عمل المؤسسات المعنيه

 .والمرافق االخرى
 
 التصنيف من حيث الفئات 3-2
 Private and public civil shelters والعامة ةالمالجئ المدنية الخاص  3-2/1
 Outdoor shelters (مستقلة)مالجيء خارجية  3-2/1/1

وذلك لخدمة  ةوحتى العام ةالسكني ةهذه المالجئ على ملكيات خاصة كحدائق المنازل واالبني تشيد
ويمكن لهذه  .من االسر ضمن سكن معين ةمجموعة معينة من المدنيين كأفراد األسرة الواحدة او مجموع

كما تمتاز  ،المالجئ العامة مما هو متاح في لمستفيدين منهاالمالجئ أن توفـر حمايـة ممتـازة وراحـة أكثر ل
 وتبنى .الخصوصيـة واألمـان والراحة مع توافرسرعة الوصـول إليها  فيدينبقربها من المسكن مما يسهل للمست

 .ةهذه المالجئ بمعرفة المالك مع بعض المساعدة الفنيـة من الجهات المختص

 .أو اكثر ةوقد تكون المالجئ جاهزة الصنع وقابله للتركيب السريع وألحجام تتسع لعائل
 
 Indoor shelters( ةمستقل غير)مالجئ داخلية  3-2/1/2

لموقع والتصميم االنشائي المستقل من ناحية ا بنفسهامن المالجئ الداخلية أو القائمة  النوعينكال 
مخصصة للجوء الطوارئ  باعتبار أنها قاومة الضربات واالنفجاراتلم القدرة الكافية لهايجب أن تكون 

الدور السكنية و الشقق السكنية و المستشفيات و لمؤسسات العامة والمدارس اأبنية و لشاغلي األبنية التجارية 
. ةن االنفجارات بمختلف أنواعها خالل فترات الحروب أو االعتداءات االرهابيمالخاصة من األخطار الناتجة 

كل  أن ُتعدو , مخاطر الحروب واالنفجارات لتحمل ةالالزم ةفيها جميع متطلبات السالم وجدويجب ان ت
 متطلباتو  ةالطبي ةوالعناي ،مثل الغذاء ،ةمحدود ةللعيش ضمن فتر  ةمناسب ةبيئ تيسرلت ةالمتطلبات الضروري

االخالء  ممراتتصاالت و توليد الطاقة واالو  تنقية الهواءو ومستلزمات النوم والطعام والمياه والتهوية  ،ةاالغاث
 :تاليةلان تتوافر فيها االمور ا فضلكما ي. والهروب وغيرها
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انها يجب ، ومع ذلك فةبالمباني حتى ال تتلقى الضربات واالنفجارت المباشر  جزئياً  ةن تكون محاطأ - أ
 .ن تصمم بفرض عدم وجود هذه المجاوراتأ

 .الى الخروج من المبنى ةدون الحاجب ةوبسرعاليه ان يكون موقعها سهل الوصول  - ب

 .والمشروع بأكمله ةتقلل كلفة الملجأ باعتبارها جزءًا من تخطيط البنايأن  -ج

   Public sheltersالمالجئ العامة 3-2/1/3

بشكل  ةالدولة  لحماية السكان في الميادين والمرافق العامة وعادة تكون قائم دهاشيالتي توهي 
والفضاءات والمساحات  ةعند توفر المعلومات واالحصائيات السكاني ةموقع المالجئ العام ويختار .مستقل
 ةبين االحياء السكنيمواقعها ويمكن ان تكون  ،وألكثر عدد من المدنيين ةلتأمين افضل اسلوب للحماي ةالالزم

 .ةتحت المتنزهات العاموالمستشفيات او  ةاو تحت المدارس والقاعات الرياضي ةاو الصناعي ةاو التجاري
 

 Storage shelters  مالجئ الحفظ والتخزين  3-2/2
واآلثار الوطنية والتاريخية واالطعمة  جهزةلتخزين المواد اإلستراتيجية كاأل المالجيء ههذ تستعمل 

طبيعـة  بحسبان في مراكز إستراتيجية قريبة أو بعيـدة عـن العمـر عـادة  وتقـع هـذه المالجـئ. غيـرهـاو األدويـة و 
مكانيات إعاشة القائمين على إدارته ستلزماتكما تضم م استعمالها،  .اووسائـل المنـاولـة وا 

 

 إنشائها التصنيف من حيث 3-3

 :يأتيسطح االرض كما نسبة الى  استواهحسب مبوتصنف  ةيمكن ان تكون المالجئ خارجي
 

 .Underground shelters مالجيء تحت مستوى سطح األرض 3-3/1
 .  Above ground sheltersمالجيء فوق مستوى سطح األرض 3-3/2
  .Half buried shelters مالجيء نصف سطحية 3-3/3
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 الرابعالباب 
 [1]ئجقع المالامو 

Location of Shelters 
 
 Structural site recommendations المتطلبات االنشائية للموقع 4-1

 ويحقق للمستفيدين منهاستعماله في اوقات السلم  الغاية من اختيار موقع الملجأ بحيث يحقق يجب . أ
 .الحماية من اخطار االسلحة التي صمم لمقاومة تأثيرها

في داخل المبنى  اكانو سواء يه الوصول اليه لمعجب ان يكون مدخل الملجأ في مكان يسهل على مستي . ب
 .مع ضرورة أخذ حماية الملجأ من اخطار مياه االمطار والفيضانات بعين االعتبار ،أم خارجه

شعاعات يراعى ان يبنى الملجأ بحيث يكون اعمق ما يمكن تحت منسوب االرض من اجل وقايته من اال. ج
ق بضمن القبو او طا يستحسن ان يقع الملجأ تحت المبنى. ايا واالجسام المتطايرة واالنقاضظوالش

 .درجة حماية اضافية من اخطار االشعاعات واالسلحة التقليدية والحرائق تتحققمثاًل حتى  سردابال

ه حتى يتسنى للحرارة يراعى ان تلتصق اكبر مساحة ممكنة من هيكل الملجأ بتربة االرض المحيطة ب. د
ومن اجل توفير حماية اضافية للملجأ  ،المتولدة في داخل الملجأ ان تنتقل الى التربة الخارجية بالتوصيل

 .جية واالشعاعات والشظايا واالجسام المتطايرةر من الحرائق الخا

د المشتعلة يجب ان يكون الملجأ أبعد ما يمكن عن خزانات الوقود والمحروقات ومستودعات الموا. ه
وذلك لحمايته من اخطار الحريق وضمان دخول هواء نقي معتدل الحرارة من خالل ، كاالخشاب وغيرها

 .فتحات التهوية

عن أماكن  ةمخارج طوارئ وفتحات تهوية بعيد تهيئةيراعى اختيار موقع الملجأ بحيث يكون من السهل . و
  .سقوط االنقاض وأخطار الحريق

وذلك للحد من فرص تدمير أكثر  ،متراً  20 لمسافة بين المالجئ متعددة الغرف عن يفضل ان ال  تقل ا. ز
 .من ملجأ واحد بضربة واحدة

 

 Shelter level with respect to water table ةالمياه الجوفي ستوىموقع الملجأ بالنسبة لم 4-2
زل االجزاء الواقعه تحت ، فيجب عةالمياه الجوفي ستوىذا وقع هيكل الملجأ او اي جزء منه تحت ما

درجة حرارة  عندلية فوالذ التسليح طيعن م (ductility)ليتها يبمادة مرنة ال تقل مط ةالمياه الجوفي ستوىم
 .درجات مئوية 8 تساوي

المياه الجوفية، فيجب زيادة  ستوىحت متمتر من جدار الملجأ  0.5عندما يقع ما ال يقل عن 
من االحمال  %20بنسبة  ةالمياه الجوفي ستوىالجزاء الواقعة تحت ما فياالحمال التصميمية المؤثرة 

 .االجزاء الواقعة في التربة المشبعة فيالتصميمية المؤثرة 
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واذا كان من الصعب تحقيق ذلك فيجب ، المياه الجوفية ستوىيفضل ان تقع مخارج الطوارئ فوق م
مع اتخاذ االحتياطات الالزمة  (monolithic)ان يتصل مخرج الطوارئ بهيكل الملجأ اتصااًل وثيقًا ومتآلفًا 

 .للحيلولة دون تجمع المياه في داخله
 
 Location of shelter with respect to fuel tanksموقع الملجأ بالنسبة لخزانات الوقود  4-3

 :خزانات الوقود الدفينة قرب الملجأالة لح

قل ي، او ان الين اثنينالتربة التي تفصل خزان الوقود عن هيكل الملجأ عن متر يقل سمك يجب ان ال
 .متر 0.5جدار الملجأ القريب من الخزان عن  كسم

 :خزانات الوقود الواقعه تحت المبنىولحالة 

واذا . أمتار 3الواقع تحت المبنى عن الملجأ عن  يجب ان ال تقل المسافة التي تفصل خزان الوقود
. قرب نقطة في هيكل الملجأأمتار أل 5لتر فيجب ان التقل هذه المسافة عن  10000 زادت سعة الخزان عن 

في الحاالت التي . ويجب اخذ االحتياطات الالزمة لمنع وصول الوقود الذي قد يتسرب من الخزان الى الملجأ
سانة ر متر من الخ 0.75عن  يجب أن اليقل سمك الجدار ها مالصقًا لهيكل الملجأيكون خزان الوقود في

 .تحات في هذا الجدارفالمسلحة وفي هذه الحالة ال يسمح بوجود 

 :لكبيرة والمواد شديدة االشتعالاالخزانات أما لحالة 
 دة االشتعال، فيجب اخذلتر او عند تخزين البنزين او المواد شدي  20000 علىعندما تزيد سعة خزان الوقود 

 .عند تحديد موقع الملجأ بالنسبة الى الخزان موافقة السلطات المختصة مسبقاً 
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 الخامسالباب 
 العراق في للمالجئ المعماري التصميماعتبارات 

in Iraq Architectural Design Considerations 
 
  Architectural space requirementsمتطلبات الفضاء المعماري 5-1

 Number of shelter units  عدد وحدات الملجأ  5-1/1
الملجأ في المبنى الواحد  ويصمم .ص واحدخش عمالتتعرف وحدة الملجأ بأنها الحيز المخصص الس (أ)

 .بحيث يكون عدد وحدات الملجأ مساويا لعدد األشخاص الذين يشغلون المبنى على األقل

 .الحد األدنى الموصى به لعدد وحدات الملجأ في المباني المختلفة (1/1-5)يبين الجدول  (ب)
 

 *حسب تحديدات مديرية الدفاع المدني العراقية أالحد األدنى لعدد وحدات الملج: 1/1-5الجدول 

 عدد وحدات الملجأ نوع األشغال

 واحد لكل سرير (سرير شخص /وحدة) مباني الرعاية الصحية -

 عدد األّسرة  /وحدة 0.67مقعد أو  /وحدة 0.5 الفنادق -

 عدد الكراسي /وحدة 0.67مقعد أو   /وحدة 0.5 المطاعم وأماكن التجمع -

 من مساحة المصلى 0.25  مجموع مساحة الوحدات يكون  ن العبادةأماك -

 من المساحة الكلية للبناء ا  مربع ا  متر  15/1 السكنية انيالمب -

المكاتب والمجمعات  مباني- 
 التجارية

 ا  مربع ا  متر  20مكتب أو دكان، على أن ال تقل عن  /وحدة 
 شخص من المساحة لكل

 طالبمقعد /وحدة 0.67 المباني التعليمية  -

 عدد العاملين في أكبر وجبة عمل /وحدة 0.67 المباني الصناعية -

 (1891تعليمات الدفاع المدني العراقي وشروط انشاء المالجيء بغداد )  *     

التي  ةاصحاب العقارات بقوانين نافذه وذلك بتخصيص مساحات ضمن البناي وبعض الدول الزمت
شخصا  كما حددتها القوانين  55مالذ ألشخاص اليقل عددهم عن  هيئةتب 89 علىالتزيد الغرف فيها 

وفي حالة تعذر تنفيذ ذلك يلزم صاحب العقار بدفع مبلغ من المال الى  .لتكون ملجأ للساكنين ةالسويسري
 .[3]ةنشاء المالجيء العامالقيامها ب ةمساهم ةالمحلي ةاالدار 
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   Minimum space requirements of shelter الملجأ الحد األدنى للفراغ المعماري داخل   5-1/2
-مديرية الدفاع المدني-وزارة الداخلية  /ةالتقرير الخاص بضوابط وتعليمات انشاء المالجيء الخاص ينص

 على مايلي المالجيء /ن الهندسيةو الشؤ -محافظة بغداد

مساحة وحدة ) لشخص الواحدلتجاء ان المساحة الالزمة الأتحديد مساحة الملجأ على أساس  يجب( أ) 
 .أمتار مربعة 5 ويضاف اليها المساحة المشغولة كساللم ومداخل بحدود متر مربع 1.7 تساوي( الملجأ الواحدة

 :يتآلب الفراغات اإلضافية على النحو اتحس( ب) 

 .غرفة ملجأ/ةأمتار مربع 3  : المساحة لكل مروحة شفط *

 .(5/5-5) أنظر الشكل ،وحدة ملجأ/مربع متر  0.05 : مساحة غرفة حجب الهواء  *

 .غرفة ملجأ/متر مربع  0.07  :مساحة غرفة التطهير * 

 .ا  شخص  / 25واحد متر مربع  :وحدة الصحيةالمساحة المخصصة لل * 

 .وحدة ملجأ /متر مربع  0.1وفي حالة دمج غرفة حجب الهواء وغرفة التطهير تخصص لهما مساحة 

 :تيةاآلالقيم  عمالالمعماري للملجأ باستفراغ يحسب الحد األدنى لل (ج(

 .أمتار مربعة 9  :مساحة الفراغ المشغول * 

 .متر مربع  3.5  :مساحة غرفة حجب الهواء  *

 .متر مربع 3.5   :مساحة غرفة التطهير * 

 .أمتار 3 إلى  ان اثنانمتر   :ارتفاع سقف الملجأ  *

 .ا  شخص  / 25واحد متر مربع   :وحدة الصحيةمساحة غرفة ال   * 

خمسين وحدة  علىوفي حالة دمج غرفتي حجب الهواء والتطهير، أو عندما يكون الملجأ مصمما لما يزيد 
 .أمتار مربعة 5 ملجأ، فيجب أن ال يقل الفراغ اإلضافي عن 

 

     Shelter plan المسقط االفقي للملجأ    5-1/3

، ويفضل أن يكون مسطح الملجأ قريبا إلى 1:5 على هتزيد نسبة طول الملجأ إلى عرض اليجب أن 
 .الشكل المربع قدر اإلمكان

 

   عناصر هيكل الملجأ لسمك كل عنصر منمحددات المؤثرات غير الميكانيكية    5-1/4
Non mechanical thickness limitations for shelter structure elements 

الملجأ وجدرانه الخارجية التي ب توافرها لكل من سقف قيم السمك االقل الواج (1/1-5)ل بين الشكي (أ (
متر مربع /كيلونيوتن 300 متر مربع  و/ كيلونيوتن 100 درجة الحماية المطلوبة عند ضغط زائد مقداره  حققت
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تحقق التي  مقادير السمكويمكن تعيين . بالنسبة الى سطح االرض الخارجية حسب مواقع الملجأ المختلفةب
 .linear interpolationبطريقة االستكمال الخطي هاتين القيمتين  درجة حماية بين

عليها عند إتباع  يستحصلأعلى من تلك التي  في معظم الحاالت قيما   (1/5-5)يعطي الجدول  (ب)
وبالمقارنة بين هاتين المجموعتين من . من هذه المدونةدس في الباب السا النصوص عليهامتطلبات التصميم 

القيم النهائية لمقاسات عناصر هيكل الملجأ والقواطع الداخلية، إال في الحاالت التي يكون الملجأ  حددالقيم ست
، عندئذ البد من تحقيق متطلبات السمك األقل لمقاومة الحريق كما سيأتي بيان قيفيها معرضا ألخطار الحر 

              .ذلك الحقا  
                  

 

 .متر مربع/ كيلو نيوتن  111هي للسمك عند ضغط زائد مقداره  اسخارج االقو  قيمال
 .متر مربع/ كيلو نيوتن  811القيم داخل االقواس هي للسمك عند ضغط زائد مقداره 

 [2]عناصر هيكل الملجأ األقل الواجب توافرها لسمك كل عنصر من القياسات :1/1-5الشكل 
  
 
 
 

 

 ملم على األكثر 066
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 [2]عناصر الهيكل فرها لسمك كل عنصر مناألقل الواجب تواالمقاسات  :1/2-5 الجدول

 العنصر 

 اإلنشائي
 موقع العنصر اإلنشائي

 (ملمتر) كالسم

 (متر مربع/كيلونيوتن)درجة الحماية 

100 300 

بالطة 
 السقف

 550 350 .تحت مبنى -

 850 550 .ظروف الجوية الخارجيةة للضمعر  -

 650 350 .ملمتر 300 مغطاة بتربة عمقها   -

 500 300 .ملمتر على األقل 500 مغطاة بتربة عمقها  -

 200 200 .بين طابقي ملجأ -

 300 250 .هواءالبين طابقي ملجأ وفوق غرفة حجب  -

الجدران 
 الخارجية

 250 250 .مطمورة كليا تحت سطح التربة -

 منها اي جزء مطمورة جزئيا بالتربة بحيث ال يتعرض  -
 .ظروف الجوية الخارجيةمتر لل 6 .0 علىما يزيد  الى

500 700 

معرضة كليا للهواء الخارجي أو يتعرض منها ما يزيد  -
 .ظروف الجوية الخارجيةمتر لل  6 .0 على

800 1200 

 550 350 .رضيطابق األالأو  سردابالجدران ضمن ال  -

 550 350 .الجدران التي تفصل بين ملجأين متجاورين -

 واطعالق
 الداخلية

 200 200 .الداخلية بين غرفة الملجأ متعدد الغرف واطعالق  -

الجدران الداخلية التي تفصل بين غرفة حجب الهواء   -
 .وغرفة الملجأ

250 300 

 250 200 .يأساس حصير  - األرضيات
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 Fire  limitations [2] قيالحر  محددات 5-1/4/1

 .مختلفة بدرجات التي يولدها حروقحسب ال ليةالك او الجزئية بالحروق االحياء في ثيرأالت حصر يمكن

بالقرب  يقيجب أن توفر جدران الملجأ الخارجية وسقفه درجة عزل كافية من الحرارة الناجمة عن اشتعال الحر 
لجدران الملجأ الخارجية غير المطمورة بالتربة ولسقفه  قيم السمك األقل (1/8-5) ويبين الجدول .من الملجأ

 .لمتوقعة التي قد تشتعل نتيجة احتراق المواد الموجودة بالقرب من الملجأق ايحسب شدة الحر ب

 [2]هيكل الملجأ لمقاومة الحريقل قلالسمك األ: 1/3-5 الجدول

 شـــدة الحريــق
للسقف أو الجدران  األقلالسمك 

 الخارجية غير المطمورة

 :يأتيما معالية، وتنتج ( أ(

 تلك ية أواألرضيات أو السقوف أو الجدران الخشب •
 القابلة لالشتعال والواقعة فوق سقف الملجأ

المنشآت المصنعة من مواد قابلة لالشتعال والواقعة  •
 لهيكله صقةبالقرب من سقف الملجأ أو المال

مخازن المواد القابلة لالشتعال مثل األخشاب  •
 والبالستيك والوقود وغيرها بالقرب من هيكل الملجأ

 ملمتر  400

 :يأتيما مادية، وتنتج منخفضة أو ع( ب(

 األثاث في األبنية السكنية الواقعة فوق الملجأ •

 .(أ)المواد األخرى غير المذكورة في  •

 ملمتر  300

 

 Limitations of Nuclear Radiation [2] النووية االشعاعات محددات  5-1/4/2

عاعات النووية درجة الحماية الكافية من اإلش يحقق لشاغليهيجب أن يصمم هيكل الملجأ بحيث 
تتناسب قدرة المواد على الحد من مستوى اإلشعاعات النووية تناسبا طرديا مع .االبتدائية والمتساقطات المشعة

 مختارة تكافئقيم السمك لمـــــــواد  (1/4-5) ويبين الجدول. استعمال السمك نفسه من كل مادةكثافتها عند 
 .ملمتر من الخرسانة المسلحة  100
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 [2]مواد البناء المكافئة للخرسانة المسلحةقيم السمك ل :1/4-5 الجدول

 ملمتر من الخرسانة المسلحة 100 قيمة السمك المكافئة لـ المـــادة

 ملمترا  150 تربة

 ملمتر    300 خشب

 ملمترا  140 مصمت طابوق صلد

 ملمتر    100 حجر البناء

 

سطح األرض  مستوىع الملجأ بالنسبة لعناصر هيكل الملجأ على موق يعتمد سمك كل عنصر من
فوقه في حالة وجوده تحت مبنى، إذ يساعد وجود منشآت فوق الملجأ وحوله  المشيد وعلى عدد طوابق المبنى

على توفير جزء من الحماية المطلوبة من اإلشعاعات النووية االبتدائية التي تصل المبنى قبل وصول 
 .ئيا أو تحدث فيه بعض الشقوق أو الفتحاتموجات العصف التي قد تدمره كليا أو جز 

 

 Entrances ,exit gates and openings [2]  الفتحاتالمخارج و و  المداخل  5-2

ختيار اصعوبة في تصميم المالجيء هو تصميم مداخل ومخارج الطواريء فيها و  تامالمهمن أكثر 
رة من فاعلية الملجأ ومن درجة الحماية فاالختيار الخاطئ ألحد هذه العناصر يحد الى درجة كبي. مواقعها

 .يحققها لمستعمليهالتي 

الرئيس للملجأ وسيلة االتصال الوحيدة بين الملجأ والمحيط الخارجي في اوقات السلم  المدخليعتبر 
 .هذا االتصال مرورا  بغرفة حجب الهواء وغرفة التطهير ان وجدتا يتحققو . وقبيل الهجوم

ارئ اال في حالة عدم توافر امكانية للخروج من المدخل الرئيس بسبب تراكم مخارج الطو  عماليجب عدم است
 .االنقاض او اشتعال الحرائق الخارجية او غير ذلك من االسباب

 .ذلكأمكن  كلما  قلساتها األاخل والمخارج ومقااالدنى بعدد المد بالحديراعى االلتزام 

 د الى واجهات مختلفة من واجهات المبنىالطوارئ في الملجأ الواح مخارجيجب ان تنتهي كذلك 
 .المداخل وكذلكمتجاورة  غيرن تكون مخارج الطوارئ وأ، واحدة وليس الى واجهه
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 Entrances [2] المداخل   5-2/1
 Entrance elements عناصر المداخل 5-2/1/1

التطهير  وغرفتينقاض يتألف مدخل الملجأ من ممر الدخول والباب وتركيبات وعناصر حماية الباب من اال
 .وحجب الهواء

  Entrance design تصميم المدخل  5-2/1/2

 ممر الدخول (أ ) 
من درجة الحماية التي صمم  التقليليجب ان يصمم ممر الدخول الى الملجأ بطريقة تضمن عدم 

 (.أ 5/1-5)أنظر الشكل  ،الملجأ من اجلها وبخاصة فيما يتعلق بالوقاية من االشعاعات وموجات العصف

 :بالحسبان يؤخذ  عند تصميم ممر المدخل

أن يكون ، و امتار 5 علىمتر وال يزيد  1.3، على ان ال يقل عرضه عن يمكنن يكون الممر اضيق ما أ
االرض او تحت المبنى، على ان تؤخذ كافة االحتياطات الالزمة لحمايته  مستوى سطحاعمق ما يمكن تحت 

ل بطريقة ال تسمح بتمرير اشعاعات او موجات عصف من المحيط ان يصمم المدخويجب . من االنقاض
 (.ب5/1-5)أنظر الشكل   ،الخاجي الى باب الملجأ مباشرة

 
 

 [2]شعاعات وموجات العصف المباشرحماية باب المدخل من اال :أ 2/1-5 شكلال
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 [2]حماية باب الملجأ من االشعاعات وموجات العصف المباشر :ب2/1-5الشكل 
 

زاوية  تزيدفيه اقل ما يمكن، على ان تقع اي فتحة ضمن منطقة ال  الفتحاتن يكون عدد يجب أو  
 (.5/5-5)أنظر الشكل  ،درجة  45 علىحافة باب الملجأ على الجدار المقابل  سقوطها من

 

 
  [2]زاوية السقوط بين باب الملجأ والجدار الفاصل: 2/2-5الشكل 

 قل سمكه  يحجب هواء ضمن جدار خارجي ال لحتوي مدخله غرفة الملجأ الذي ال ي بابعندما يقع 
، على ان ال يقل نسبة ملم 200سقفه وجدرانه عن  كقل سمينه يجب بناء ممر مسقوف ال إ، فملم 400عن

وفي هذه الحالة يمكن دمج متطلبات الممر مع متطلبات الحماية من  4طول هذا الممر الى عرضه عن 

 طابق السرداب

 جدار قاطع

 أمتار على األكثر 5
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ارئ عندما يحقق يسمح بتصميم ممر الدخول بحيث يكون مخرجا  للطو . ](5/8-5)أنظر الشكل[ االنقاض
  .ةدرج 45 علىسقوطها  ةزاوي تزيدال ةضمن منطق ةشرط عدم وقوع اى فتح

              

          

2   
  

  
   

  
 

1.3             

    

       
    

       

          

    

      

 
 شاقوليمسقط ( ب 2/3-5)                مسقط افقي        ( أ 5-2/3)             

 [2]لحماية باب المدخل ممر مسقف: 2/3-5 الشكل

 :الحماية من االنقاض ( ب)

متر وتمتد  1.3 تبرز  ( cantilever slab ) ناتئةباب الملجأ من االنقاض ببناء بالطة  حماية يجب
 طابق السرداباو بتسطيح ذلك الجزء من سقف  (.5/4-5)انظر الشكل .على االقل مترين اثنينفوق الباب 

متر  2.5 متر و  1.3كما يسمح ببناء ممر مسقوف يتراوح عرضه بين . نفسهااد الواقع فوق باب الملجأ لألبع
اية ايضا  ــــــــلتحقيق هذه الغ. ممل 200قل سمك سقفه وجداره عن يشريطة ان ال . على االقل ين اثنينمتر  ويمتد

 (.5/8-5)أنظر الشكل 
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2     

        

1.3    

         

    

       
    

       

          

    

      

           
                    

 
 مسقط  شاقولي( ب 2/4-5)                               مسقط افقي( أ5-2/4)      

  
 [2]لحماية باب الملجأ من االنقاض ناتئةبالطة : 2/4-5الشكل 

 :غرفتا حجب الهواء والتطهير( ج(

بصورة عامة عندما يكون الملجأ مصمما للحماية من التلوث النووي والكيميائي والبيولوجي يشترط 
الدخول الى غرفة حجب الهواء اوال  يتحققبحيث  ،هير ضمن مدخل الملجأد غرفتي حجب الهواء والتطو وج

في  .ممر مؤد الى غرفة الملجأ مباشرة ثم الى غرفة التطهير وبعدها الى داخل غرفة الملجأ من دون وجود
حالة السماح بالدخول الى ملجأ مصمم للحماية من التلوث والخروج منه في آن واحد، فأنه يشترط وجود 

 .لتلوثفصل عن المدخل لحماية الملجأ من امخرج من

صا  او الى الجهات الرسمية المختصة عند تصميم المالجئ تخصاكثر  مراجعالرجوع الى  يجب
 .زهايالمخصصة للحماية من التلوث الكيميائي والبيولوجي والنووي وتجه

 :تعريف

اخل الملجأ بالقرب من بابه غرفة تقع في د على انها:   (Air lock )حجب الهواء غرفةيمكن تعريف 
وتعمل  (4/5-5)في الفقرة  منصوص عليهااالغالق تتوافر فيه الشروط ال باب محكم عنهها فصلالرئيس، وي

هذه الغرفة على حماية الملجأ من اخطار االشعاعات والضغط  الزائد والمتساقطات المشعة عند خروج 
نتقال االشخاص عبر مدخل الذا ال يسمح ب. هجوم وبعدهااالشخاص من الملجأ ودخولهم اليه في اثناء فترة ال

 .بغرفة حجب الهواء في اثناء فترة الهجوم جهزالملجأ غير الم

خلع هي غرفة تقع في داخل الملجأ ي  (Decontamination Room)التطهيركما يمكن تعريف غرفة 
. لكيميائية والبيولوجية مالبسهم الملوثةفيها االشخاص القادمون من الخارج الملوثون بالغبار الذري او المواد ا

حسب شروط التصميم الواردة بوتقع هذه الغرفة بالقرب من غرفة حجب الهواء، وقد تكون مندمجة فيها 
 .(5/5-5)أنظر الشكل  .الحقا  

  
 بالطة ناتئة

 منطقة الكسر المفترض
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 الغرفتان منفصلتان

 [2]غرفة حجب الهواء وغرفة التطهير :أ 2/5-5 الشكل

 
 

 الغرفتان مدمجتان

 [2]غرفة حجب الهواء وغرفة التطهير :ب 2/5-5 الشكل

ب الهواء قبل حجالغرفتان منفصلتين، فأنه يفضل خلع المالبس الملوثة في غرفة  هاتانوعندما تكون 
 .مالبس نظيفة خالية من التلوث في داخل الملجأ تسلم ويجب. الدخول الى غرفة التطهير

وحدة ان تشتمل  50 حدات الملجأ فيها عنال يشترط في المالجئ التي يقل عدد و  التصميمفي شروط 
على غرفة حجب هواء اال اذا كانت هذه المالجئ مصمة خصيصا للتطهير من التلوث الكيميائي او 

 .جي او النوويو البيول
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         بندال في المذكورةحجب الهواء أصغر ما يمكن بشرط االلتزام بالحدود الدنيا  غرفةيراعى ان تكون 
 .(5/1-5)في الجدول  المنصوص عليهااللتزام باالبعاد ويفضل ا( 5-1/5)

  .على االقل لكل خمسين شخصا   ةواحد  shower)دوش(  مرشة يجب ان تشتمل غرفة التطهير على
بأجهزة تهوية عدم فتح بابي غرفة حجب الهواء في آن واحد وبخاصة في اثناء  جهزةيراعى في المالجئ الم

أما في الملجأ . ية والبيولوجيةئايوتأثيرات االسلحة الكيم شعاعاتلجأ من االالهجوم وبعده، وذلك لحماية الم
ايعاز من السلطات  تسلمالمحكم فيجب عدم فتح الباب في حالة التلوث الكيميائي او البيولوجي الى حين 

 .المختصة يسمح بذلك
 

 [2]ل أضالع غرف حجب الهواءاالحدود الدنيا والقصوى ألطو  :2/1-5جدول ال

 

 أمتار مربعة 5.0   متر مربع  3.5 أمتار مربعة  5.0أو 3.5 احة غرفة حجب الهواءمس

  وضع االبواب

 نوع الباب

 (متر)الحد االدنى 
 لعضلطول ال

 (متر)الحد االقصى لطول الضلع 

 ب أ ب أ ب أ

 
 

 

 متقابلة

RC1 

0.80 x 1 .85 3.65 4.25 2.55 2.95 1.30 1.50 ترم 

RC2 

1.00 x 1.85  3.25 3.65 2.25 2.55 1.50 1.70 رمت 

 

 

 متجاورة

RC1 

0.80 x 1.85   3.65 3.65 2.55 2.55 1.50 1.50 متر 

RC2 

1.00 x  1.85   3.25 3.25 2.25 2.25 1.70 1.70 ترم 

 .طول الضلع المتضمن الباب في حالة األبواب المتقابلة: أ
  .ةطول الضلع المتضمن الباب في حالة األبواب المتجاور : ب
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 Emergency exits [2] مخارج الطوارئ 5-3

  Types of exits اصناف المخارج   5-3/1

 :تصنف مخارج الطوارئ الى اربعة اصناف كما يلي  .1

 الخارجي للمبنى طرفممر محصن ضمن طابق الملجأ ينتهي الى ال  ( I ): الصنف االول

 المخرج الرأسي ( II ):  الصنف الثاني

 االنفاق التي تنتهي ضمن منطقة تساقط االنقاض ( III ):  ثالصنف الثال

 .االنفاق التي تنتهي خارج منطقة تساقط االنقاض  ( IV ): رابعالصنف ال

نف المخرج مخرج طوارئ واحد او اكثر اعتمادا  على عدد وحدات الملجأ وصعلى الملجأ  حتوييجب أن ي. 5
 . الجدول هذاشكال المشار اليها في حسب االبو ( 8/1-5)كما هو مبين في الجدول  

 

 [2]لحد االدنى لعدد مخارج الطوارئ في الملجأ الواحدا :3/1-5 الجدول

 

 عدد وحدات الملجأ
 عدد المخارج حسب الصنف

 الشكل التوضيحي
 صنف االولال

 صنف الثانيال

 او الثالث
 الرابعالصنف 

 ( 8/1-5) - 1 - أو أقل  13

 50 الى   14 من 
 (ب5-8/5) - 1 1
 (أ5-8/5) 1 - -

 100 الى   51 من 
 ( أ5-8/8) 1 1 -
 (ب5-8/8) - 2 1

 200 الى    101 من 
 (أ5-8/4) 1 1 1
 (ب5-8/4) 1 2 -
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 [2]ا  شخص 13مخارج الطواريء لملجأ بسعة : 3/1-5 الشكل
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 (أ ) 

 

 
 (ب)

 [2]ا  شخص 55الى  14 مخارج الطواريء في مالجيء تتسع لعدد من: 3/2-5الشكل
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 (أ ) 

 

 
 (ب)

 [2]شخص   155الى 51 مخارج الطواريء في مالجيء تتسع لما يتراوح بين :3/3-5 الشكل
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 (أ ) 
 ملجأ ذو مدخل بممر محصن مع مخرجين رأسيين

 

 
 (ب)

 نيرأسين يمخرجو نفق خروج واحد ملجأ ذو 

 [2]255 الى 151 بين ع لعدد من االشخاص يتراوحسمخارج الطواريء في مالجيء تت :3/4-5 الشكل
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  Location of emergency exits مواقع مخارج الطوارئ   5-3/2

. يجب ان تنتهي مخارج الطوارئ المختلفة في الملجأ الواحد الى واجهات مختلفة من واجهات المبنى (أ ) 
وأن تكون مسافات التباعد بينهما أكبر  لكذ ما أمكنكلويفضل ان تنتهي هذه المخارج الى جدارين متقابلين 

 .ما يمكن

 .أن تنتهي انفاق الخروج خارج منطقة تساقط االنقاض ذلك ما أمكنكليراعى  (ب)

فرص  تتيسر لمستعمليهاسطة ابواب مشتركة حتى وايفضل ان تتصل السراديب في االبنية المتصلة ب (ج)
 .نجاة اكبر

 

 Design of exits تصميم مخارج الطوارئ   5-3/3

 :الممر المحصن  -أ

كما يراعى ان تقع  ،عند تصميم الممرات المحصنة يراعى اختيار أقصر الطرق المؤدية الى الخارج
 .تلك الممرات تحت اقصر فضاءات سقف طابق الملجأ

 يجب ان ينتهي الممر المحصن الى مخرج رأسي او الى درج يؤدي الى الخارج

ويمكن ان يكون هذا الممر سردابا  من الخرسانة المسلحة او . متر 1.3  يجب ان ال يقل عرض الممر عن 
 .(Cantilever slab)على شكل بالطة ناتئة 

 :تصميم المخارج الرأسية  -ب

 جدارلل ةصقما مالإسطح االرض، وتكون  ستوىهي مخارج طوارئ تنتهي الى م الرأسيةالمخارج 
 متر X 0.8متر  0.6ب ان ال تقل ابعادها الداخلية من ويج .الخروجنفق  أو في نهايةلملجأ ل الخارجي

وال يشترط ان تتصل ، للجدار الخارجي صقةمسلحة مال خرسانةيجب ان تكون جدران المخرج من 
عندما يزيد ارتفاع و  .المياه الجوفية ستوىبه اتصاال  وثيقا  اال عندما يقع المخرج او اي جزء منه تحت م

فوالذية قطر  من أنابيب فأنه يجب ان يثبت بداخله سلم معدني او درجات ،واحد متر علىالمخرج الرأسي 
، بحيث ال تزيد مسافة ا  ملمتر  150 مسافة مقدارهان جداره مملمتر وتبرز   400 ملمترا وطولها  20 الواحد منها

 .ملمتر 300 علىبين الدرجات التباعد الرأسية 

    المقطع الداخلي للمخرج ليصبح أبعاد يجب زيادةف متر 4.5 عن الرأسي المفرغ المخرجذا زاد ارتفاع إ
ال تزيد مسافة التباعد الرأسية  (بالطات)اضافة منصات خرسانية الحالة يجب  هوفي هذ .متر X 0.8 متر1.3
 .(8/5-5) انظر الشكل متر 4.5 علىها بين
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 [2]عميق رأسيمخرج  :3/5-5 الشكل

وبخاصة عند وجود . لمخرج الرأسي ضمن الملجأ اذا تعذر بناؤه خارج حدود المبنىبأن يقع ا ويسمح
انظر  ،المياه الجوفية ستوىاو غيرها بالقرب من موقع الملجأ أو بسبب ارتفاع م مجاريانابيب تصريف مياه ال

 (.8/1-5)الشكل 

 
 [2]المجاري همخرج رأسي للملجأ مع انابيب تصريف ميا :3/6-5الشكل 

 م 4.5

مستوى الطابق تحت 

 أو السرداباالرضي 

مستوى الطابق تحت 

 االرضي الثاني أو السرداب

الطابق االرضي أو 

 السرداب

الطابق تحت االرضي أو 

 السرداب

 م 4.5
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جب ان تنخفض الحافة العلوية لفتحة الخروج المؤدية الى المخرج الرأسي عن حافة المخرج ي ماك
واذا تعذر . درجة 30 بينهما عن المستوى األفقي عنالمحصورة العلوية البعيدة بحيث ال تقل زاوية السقوط 

 ،اشغال الملجأ ة بالرمل توضع ضمن فتحة الخروج قبيلوءجب تعبئة فتحة الخروج باكياس مملذلك، فانه ي
 (.8/7-5) الشكلالحظ 

 
 [2]مخرج طواريء رأسي مرتفع: 3/7-5 الشكل

فتحة الخروج بغطاء  قضافة الى غل، إالمخرج الرأسي بغطاء معدني مشبكتغطية  مراعاة كما يجب
في المناطق المعرضة ألخطار الفيضانات . (4-5) فصلفي ال المنصوص عليهاحسب المتطلبات بمعدني 

البحيرات والسدود التي تزيد و  البحار واالنهارمترا عن شواطئ  20 أكثر من  مسافة المناطق التي ال تبعدوفي 
 األرض بما ال يقل عن ستوىفانه يجب رفع فوهة المخرج الرأسي فوق م كيلو مترا مربعا، 20 علىمساحتها 

 (.8/9-5)نظر الشكل ا ،واحد متر

 
 [2]للفيضانات ةالمناطق المعرض مخرج رأسي بالقرب من: 3/8-5 الشكل

30o على االقل 

م على االقل فوق  1.0

 مستوى االرض

 مياه الجوفيةمستوى ال
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الحاالت الخاصة بان تكون فتحة الخروج مسدودة بطبقة من الخرسانة غير  بعض ويسمح في
ملمتر محسوبة من الوجه الداخلي لجدار الملجأ ومحشوة بطبقة من مادة رغوية لدنة  100 المسلحة سمكها 

 .(8/8-5)كما هو مبين في الشكل  ،من الخارج

 
 [2]مخرج رأسي مدفون: 3/9-5 كلالش

بوضوح في داخل الملجأ  ةشار جب االتويجب تحديد محيط فتحة الخروج بتثليمها من الداخل، كما  
 :ةآلتيناحية اخرى يجب مراعاة الشروط ا ومن .شاغليهارشادات الخروج ل وجودمع مواقع مخرج الطوارئ الى 
من استعمالها للخروج عبر المخرج  شاغليهية التي تمكن الضرور  والمستلزماتالملجأ باألدوات  جهزن يا .1

 .الرأسي عند الحاجة الى ذلك
األرض  ستوىبالركام الخشن، وان ال تزيد المسافة بين حافتها السفلية وم الطوارئ ن تطمر فتحة مخرجا .5

 .ين اثنينمتر  علىالطبيعية 

 30 متر بسمك  X 0.5 0.5 علىيد ابعادها تز ال  خرسانيةن يغطى الردم فوق المخرج الرأسي ببالطات ا .8

ملمترا، وال يجوز بأي حال من األحوال تغطية هذا  50 علىزيد سمكها ي ال ملمترا، أو بطبقة اسفلتية
 .المخرج بطبقة من الخرسانة المسلحة

 .خارج المبنى بالقرب من مخرج الطوارئ تدل على وجوده ارشادية عالمة داللةن تثبت ا. 4

 
 :االنفاق تصميم  (ج)  

عندما تكون أكثر فاعلية  يكون ذا وقعت فتحة مخرج الطواريء خارج منطقة تساقط األنقاض فأن المخرجإ -1
 .(8/11-5)أنظر الشكل ،على مسافة التقل عن نصف ارتفاع المبنى مقاسة من واجهته القريبة الفتحة

ومثقب بحيث يسمح بدخول يجب ان ينتهي النفق بمخرج رأسي مغطى بغطاء معدني مقاوم للضغط  -5
وعند عدم توافر الغطاء المقاوم ( 8/11-5)الهواء الى فتحة التهوية الواقعة ضمن مقطع النفق انظر الشكل 

 عالمة داللة ارشادية على وجود مخرج

 م على االكثر0.6

 تثليم الخرسانة حول فتحة الخروج م على األقل6.0
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اال انه يسمح بطمر  (4/1-1)في البند  المنصوص عليهاتصميم النفق لمقاومة األحمال  يجبفانه  ،للضغط
 :وضمن الشروط التالية ( 8/11-5)الرأسي أنظر الشكل  نهاية النفق بالرمل أو الركام بدال من المخرج

 .سطح األرض ستوىن مع مترين اثنين علىية النفق ضان ال يزيد عمق ار  •

 (.سفلت مثال االخرسانة أو من ال)ان ال تغطى المنطقة التي ينتهي اليها النفق بطبقة صلبة  •

مراعاة مع  ارتفاعه الكلي ضعفنى عن أن ال تقل المسافة بين فتحة التهوية ووجه الحافة القريبة للمب •
 (.8/8-5) بندفي ال منصوص عليهاالشروط ال

انظر  ،متر واحدمتر مربع، وان ال يقل ارتفاعه عن  0.75يجب ان ال تقل مساحة مقطع النفق عن  -8
من غيره من المقاطع في مقاومة  فعاليةاكثر  يكون بالذكر ان المقطع الدائري الجديرو  .(8/15-5)الشكل

 .موجات العصف

بنظر خذ األمع  ،بعيدا عن الملجأ أو في اتجاهه  %15و  %1 يجب ان تتراوح نسبة ميالن النفق بين  -4
 .االحتياطات الالزمة لمنع تجمع المياه في داخل النفقاالعتبار 

 .ملمتر تحت أي ظرف من الظروف 300 يجب ان يغطى النفق بطبقة من التربة اليقل سمكها عن  -5
 .ملمتر 500 ان ال يقل سمك هذا الغطاء من  ويفضل

 تتيسريسمح ببناء شبكة من االنفاق تصل بين المالجيء في المباني القريبة بعضها من بعض لكي  -1
 .(8/18-5)انظر الشكل  ،مخارج رأسية متعددة تفضي الى خارج منطقة تساقط االنقاض

 صلففي ال المنصوص عليهاحسب المتطلبات ب يجب ان تغلق فتحة الخروج بين الملجا والنفق بغطاء -7
(5-4) . 

ها اليواء عمالألغراض هذه المدونة ال تعتبر مخارج الطوارئ، وبخاصة األنفاق منها، مالجئ يمكن است -9
عندما وذلك طرقا للخروج من الملجأ  عملاألشخاص فيها بقصد حمايتهم من تأثيرات األسلحة، وانما تست

 .سبب من األسبابيتعذر فتح باب المدخل ل

 
 [2]سيأنفق ينتهي بمخرج ر  :3/15-5 الشكل

 ارتفاع المبنى 6.5

 م على االقل 6.3

 مستوى االرض

 تصريف المياه
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 [2]نهاية مطمورةذو  نفق :3/11-5 الشكل

 

 
 

 [2]مقطع عرضي الشكال االنفاق :3/12-5 الشكل
 
 
 

1.0 m 

 ملجأضعف ارتفاع المبنى الواقع فوق ال
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 [2]ة االنفاق بين المباني المتجاورةشبك: 3/13-5الشكل
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 Gates and covers األبواب واالغطية    5-4

 يحميها ذيجدار الملجأ ال حققهادرجة الحماية نفسها التي ي حققاألبواب واألغطية التي ت عماليجب است (أ)
  .من موجات االنفجار واالشعاعات النووية والشظايا والمتساقطات والغازات والحرائق

الفتحات الخارجية و  تركب األبواب لسد فتحة المدخل الرئيس للملجأ وغرفة حجب الهواء وغرفة التطهير (ب)
غطية أوال يسمح بتركيبها على فتحات مخارج الطوارئ حيث يجب تركيب . الغرف فقط ةفي المالجئ متعدد

 .ذات مقاسات مناسبة

أو صفائح فوالذية  ةابواب واغطية مقاومة للعصف مصنوعة من الواح معدنية مصمت عماليسمح باست (ج)
درجة الحماية  فيها أن تتوافرعند تصميم هذه األبواب واألغطية  ىععلى ان يرا ،معبأة بالخرسانة أو غيرها

 .من أجلها التي صمم الملجأ

 .من الصدأ والتآكل مفاصلهايجب أخذ االحتياطات الالزمة لحماية األبواب واألغطية و  (د)
 

 Gates and covers dimensions [2]  مقاسات فتحات األبواب واألغطية  5-4/1

 :فتحات االبواب  . أ

في  منصوص عليهايراعى ان تكون فتحات األبواب أصغر ما يمكن بشرط االلتزام بالحدود الدنيا ال
باب ذي قطعتين للمداخل الكبيرة بشرط ان ال يقلل هذا الباب من درجة  عمالويسمح باست (.4/1-5) الجدول

  .الملجأ حققهاالحماية التي ي
 

 [2]اباالبعاد القياسية لفتحات االبو  :4/1-5الجدول 

 (متر) االرتفاع (متر) العرض رمز الباب عدد وحدات الملجأ

 RC1 0.80 1.85 اقل وأ  50

 RC2 1.00 1.85 200 الى   51    من 

 

 نار التباعد بين فتحة الباب والجد لمسافاتالحد األدنى  (4/5-5)الجدول و ( 4/1-5)الشكل يبين 
 .حسب اتجاه الفتحبالقريبة منها 
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 [2]نى للمسافاتدالحد اال: 4/1-5الشكل

 
   [2] (بالمتر) الباب والجدران فتحة بين الحد األدنى للمسافات: 4/2-5الجدول 

 

 ـه د ج ب *أ أ صنف الباب

RC1 0.2 0.5 0.8 1.3 0.5 0.25 

RC2 0.2 0.5 1.00 1.5 0.5 0.25 

 

 .لألبواب الواقعة ضمن الجدار الداخلي لغرفة حجب الهواء = أ 

في الجدران الخارجية للمالجئ التي ال تحتوي غرفة حجب هواء، ولالبواب الواقعة ضمن الجدار  لألبواب= *أ
يضاف الى هذه المسافة الطول المطلوب ألجهزة التحكم التلقائي لفتح األبواب  .الخارجي لغرفة حجب الهواء

 .واغالقها ان وجدت
 

 :فتحات مخارج الطوارئ  -ب

في الحاالت  امتر، ويسمح بزيادته X  0.8متر 0.6مخرج الطوارئ فتحة  اتيراعى ان تكون مقاس -1
 .متر X 0.8متر 0.8صبح تالخاصة ل

حسب طريقة بيكون الحد االدنى للمسافات بين فتحة مخرج الطوارئ والعناصر األخرى في داخل الملجأ  -5
 .حسب موقع جهاز التهوية ان وجدبفتح الغطاء وموقعه من الملجأ و 
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       Gates and covers installation ت االبواب واألغطية وتركيبهاتثبي   5-4/2

الملجأ من فتحها من الداخل مع االلتزام  شاغليتركيب األبواب واالغطية بطريقة تمكن  يجب
 .لتحديد اتجاهات فتحها (4/8-5)بالجدول 

 
 [2]ةاتجاه فتح االبواب واالغطي :4/3-5 الجدول

 

 اتجاه الفتح النوع والموقع

االبواب الواقعة ضمن الهيكل الخارجي 
 .للملجأ

 .جب الهواءحجية في غرفة ر االبواب الخا

 .ة في غرفة حجب الهواءياالبواب الداخل

 اغطية مخارج الطوارئ

الداخلية وبين  واطعالبواب الواقعة ضمن الق
 غرف الملجأ متعدد الغرف

 الى خارج غرفة الملجأ

 
 الى خارج غرفة حجب الهواء

 حجب الهواء غرفة خلالى دا

 الى داخل غرفة الملجأ

 االتجاهين كالالى 

 

ملمترا بين أعلى حافة الباب وسقف المدخل وبين اسفل حافة الباب 40 يجب أن تترك مسافة ال تقل عن ( ج)
انظر الشكل  ،ملمترا 85 ويجب ان ال يقل ارتفاع عتبة الباب عن ،(أ4/5-5)أرضية المدخل انظر الشكل و 
 .(ب5-4/5)

تثبيت األبواب واألغطية ضمن اطاراتها الى قالب جدران الملجأ بطريقة تضمن عدم زحزحة هذه  يجب (د)
كافة االحتياطات  ان تؤخذ بنظر االعتبار ويجب. األبواب أو األغطية في اثناء صب خرسانة الجدران

 .ترة التنفيذثناء فا الالزمة لمنع ازاحة الباب أو انحرافه عن موضعه في اثناء نزع القالب وفي

بعد ان تحقق خرسانة الجدران القوة  "األبواب الفوالذية المعبأة بالخرسانة "صب خرسانة  ال يجوز (هـ)
 .المطلوبة

الملجأ في أوقات السلم يسمح بتركيب باب عادي خفيف الوزن مثبت الى الجهة  تيسير استعمال رضلغ( و)
هذا الباب العادي واغالق الباب  ازالةويجب  .لعصف مفتوحاالداخلية لفتحة المدخل مع ترك الباب المقاوم ل

 .الملجأ بعد التحذير من الهجوم المتوقع استعمالالمقاوم للعصف في اثناء 

 يجب تركيب االبواب واالغطية بحيث تغلق باحكام وبطريقة تسمح برفع الضغط في داخل الملجأ الى  (ز)

 .استعمال المصفياتالحاجة الى دون  بصورة طبيعية من ةعند تشغيل أجهزة التهوي متر مربع\نيوتن 150
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   [2]واجهة مدخل الملجأ: أ4/2-5الشكل

 
 

 
   [2]يبين ارتفاع عتبة المدخل شاقوليمقطع  :ب4/2-5الشكل

  Ventilation opening covers أغطية فتحات التهوية    5-4/3
 

  air intakes   فتحات ادخال الهواء  . أ

 عليها مقاس مشبك معدني بوضعفتحات ادخال الهواء من الشظايا واالنقاض المتطايرة  يجب حماية
بمسامير شبك مصنوعا من الفوالذ المغلون ومثبتا مويكون هذا ال. انملمتر  وقطر اسالكه  ا  ملمتر 15  ته افتح

 .لمباشرةويراعى حماية المشبك من االصابات ا. الى فتحة ادخال الهواء الخارجية (براغ  )لولبية 
 :فتحات اخراج الهواء العادم . ب

 ظروف الجويةالفتحات المعرضة لل-1

المعرضة   (over pressure valve)يجب حماية فتحات اخراج الهواء العادم وصمامات الضغط الزائد
 ، علىا  ملمتر 150 قطره الداخلي  (steel tube) للهواء الخارجي من الشظايا واالنقاض المتطايرة بانبوب فوالذي

الطابق األرضي او ا

 السرداب

ملم  06

 على األقل

ملم  06

 على األقل

 ملم على األقل 55

 ملم على األقل 55

 متر 8.1
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مسامير بواسطة  هذا االنبوب الى فتحة اخراج الهواء ثبتيو ملمترات 10 سمكها  (flange) شفةذا ان يكون 
 ا  ملمتر  15مقاس فتحاته ويثبت الى نهاية هذا االنبوب مشبك معدني من الفوالذ المغلون  ،(bolts)طولية 

 .انملمتر  وقطر اسالكه 
 

 الفتحات الواقعة ضمن طابق السرداب-5

أو  االرضيطابق الاخراج الهواء العادم وصمامات الضغط الزائد الواقعة ضمن  فتحاتسمح بحماية ي
ملمترات مثبتة 10 قل سمكها عن يصفيحة معدنية ال  وضعضمن منطقة محمية من الشظايا واالنقاض ب

بحيث تسمح قل، ملمتر على األ100 ملمترا وطولها 12 قطرها  (expansion bolt) ة خاصةيباربعة مسامير لولب
 .ملمترا بين الصفيحة والوجه الخارجي لجدار الملجأ40 بترك مسافة ثابتة قدرها 

 

 Shelter furniture [2] أثاث الملجأ   5-5
    General requirements متطلبات عامة   5-5/1

ازات مع ت قطع االثاث بشكل يضمن عدم تسارعها في حالة التعرض للصدمات او االهتز بيجب ان تث .أ 
 .(4/8-1) لبندفي ا مطلوبمراعاة ماهو 

االثاث المصنع من المواد القابلة للكسر قدر االمكان داخل الملجأ مثل الحديد والفخار  عمالعدم است .ب
ويجب . ا  عالي ا  لحظي ا  تمتلك تسارع ةوالخزف حيث ان هذا النوع من االثاث قد يتكسر الى اجزاء صغير 

بجلوسها على كيلوغرام   0.5لىمن هذه المواد والتي تزيد كتلتها ع المصنوعة مراعاة تثبيت قطع االثاث
ملم، بطريقة تضمن عدم تكسرها او  5 نعاليقل سمكه   (Rubber Padding)لباد مطاطي قطع من
 .اتغرام كيلو خمسة علىويفضل ان التزيد كتلة قطعة االثاث الهشة او القابلة للكسر  .تحطمها

 .ملم فوق ارضية الملجأ  300ل عنقمن مسافة الت ا  حر  ا  سقوط ةاالثاث غير المثبت يجب ان تتحمل قطع .ج
  Fastening التثبيت  5-5/2
والتجهيزات داخل الملجأ بشكل اليعرض مستعملي الملجأ للخطر عند  ستلزماتتثبيت االثاث والم يجب  .أ 

تضمن عدم التقليل من درجة  ن االنفجارات وبطريقةم ةلموجات العصف واالهتزازات الناتج هتعرض
 .جلهاألالحماية التي صمم الملجأ 

ات ستلزمألغراض تثبيت قطع االثاث والم (Embedded Fasteners)ة المدفونثبتات الم عماليسمح باست .ب
قضبان مماثلة   عمالوعند است ملم  140الطول المدفون عن والتجهيزات في داخل الملجا على ان اليقل

ة امثال قطر سيكون قطر الثني خمعلى ان  تسليح يجب ثني القضيب بزاوية قائمة لقضبان فوالذ ال
 .بقدر قطر القضيب ةمر   50وان يمتد طول التثبيت مااليقل عنالقضيب 

 Expansion)تساعية اال (البراغي)اللولبية المسامير و  (Drilled Fasteners) الثقوب ثبتاتم عماليسمح باست .ج

Bolts) قدرتها من  بطريقة التضعف ةالخرسان بهيكل الملجأ بعد تصل يثقبيت على ان ألغراض التثب



 412.ع.ب.م                              م4015/هـ1216                                  5/10

يراعى في هذه الحاالت اتباع تعليمات الشركة . على مقاومة احمال االسلحة التي صممت من اجلها
للحد من فرص تشقق  ذلك امكن ماكل( البراغي)اللولبية  المساميرعة وتوخي العشوائية في توزيع مصنال

 اتكيلوغرام خمسة على هتثبيت طلوبالجسم الم وعندما تزيد كتلة .لتثبيت المختلفةالملجأ بين نقاط اهيكل 
 .ثالثة عن ةفي هذه الحال ثبتاتفيجب ان اليقل عدد الم

 
 الخامس بابال راجعم

 .1891 ،بغداد ،"تعليمات الدفاع المدني العراقي وشروط انشاء المالجيء[ "1]
 ،مركز بحوث البناء -الجمعية العلمية الملكية -جلس البناء الوطني االردني م ،"كودة المالجيء[ "5]

 .1888 ،عمان

[ 3] “Bundesgesetz ueber den Bevoelkerungsschutz (BZG)”, Schweiz (Swiss), oktober, 2001.    
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 الباب السادس

 النظرية واالسس /التصميم اإلنشائي
Structural Design / Theory and Basics  

 

   Introductionمقدمة  6-1
تصمم المالجئ لمقاومة القوى الناتجة من االنفجارات بصورة متكاملة لكل عنصر من عناصر 

جزاء األخرى بتحمل الملجأ كاالعمدة والسقوف والجدران،أي عند حصول ضرر في أي منها تقوم األ
وقد  بينها كوحدة متكافلة متماسكة (Redistribution of internal force) ن إعادة التوزيعمالقوى الناتجة 

تصاميم  الباب السابع كأساس لحساب االحمال والتصاميم اضافة الى ] 1[اعتمدت كوده المالجىء االردنية،
 العادية والمسلحة س من المدونة العراقية للخرسانةالعناصر االنشائية طبقاً لمتطلبات الباب الخام

  ).304.ع.ب.م(
  
 General requirements [1]عامة  متطلبات 6-2

من الخرسانة المشيدة يحدد هذا الباب أسس التصميم واإلنشاء المتبعة عند تصميم المالجئ  )أ ( 
ادية والمسلحة من المدونة ويجب مراعاة األحكام المنصوص عليها في مدونة الخرسانة الع. المسلحة

  .إال إذا نُص على خالف ذلك في هذا الباب العراقية النافذة
وأن تكون ذات مقاومة  .كما يجب أن تكون عناصر هيكل الملجأ جميعها من الخرسانة المسلحة

الية كافيتين لمقاومة تأثيرات موجات العصف الناتجة من االنفجارات، وذات كثافة ع  (Ductility)ومطيلية
 .تمكنها من إنقاص شدة اإلشعاع داخل الملجأ إلى مستويات مقبولة

) 1/2-5(ويسمح بتحديد قيم سمك تقل عن قيم السمك األقل الواجب توافرها المعطاة في الجدول 
 .لعناصر هيكل الملجأ عند إتباع متطلبات التصميم المنصوص عليها في هذا الباب

 :يرات االحمال األكثر حرجا والتي تتلخص في ما يلييأخذ هذا الباب بعين االعتبار تأث 

 .أحمال الحريق  *

 .أحمال االشعاعات النووية االبتدائية  *

 .األحمال الميكانيكية الناتجة من تأثير موجات العصف  *

  
هذا باإلضافة إلى األحمال المميزة المؤثرة في أوقات السلم كما هو محدد في المدونة العراقية 

أحمال األنقاض التي قد تتراكم فوق بالطة كما يجب ان يؤخذ بالحسبان تأثير . لعادية والمسلحةللخرسانة ا
 .سقف الملجأ من أثر االنفجارات وانهيار المنشآت الواقعة فوق الملجأ أو بالقرب منه
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)(ρ

  Thickness limitationsمحددات السمك لعناصر الهيكل االنشائي الخرساني المسلح للملجأ      6-2/1
يتم تحديد القيم النهائية لسمك كل عنصر من عناصر هيكل الملجأ بموجب متطلبات أحمال الحريق 

على الترتيب، ) 1/4/2-5(و) 1/4/1- 5(وأحمال اإلشعاعات النووية االبتدائية كما هو مبين في الفقرتين
ألسلحة المختلفة إال وتغطي قيم السمك المطلوبة في هاتين الفقرتين متطلبات األحمال الناتجة من أنواع ا

 في الحاالت الخاصة التي قد تحدد األحمال الميكانيكية القيم المطلوبة من السمك لكل عنصر، انظر الجدول
)6 -2/1.(  

 

  [1]األحمال األكثر حرجا  المسلطة على عناصر هيكل الملجأ:2/1-6الجدول 

 العنصر اإلنشائي
 *الحمل األكثر حرجا

 في ما يتعلق بفوالذ التسليح ةفي ما يتعلق بسمك الخرسان

البالطات والجدران المعرضة 
 لالحوال الجوية الخارجية

اإلشعاعات النووية وأحمال 
الحريق، وأحيانا موجات 

 العصف

 موجات العصف

الجدران الخارجية المالصقة 
 للتربة 

 الصدمة األرضية الصدمة األرضية

 رد فعل التربة رد فعل التربة أرضية الملجأ

 الصدمة األرضية الصدمة األرضية واطع واألرضيات الداخليةالق

 .من دون أخذ أحمال المنشآت الواقعة فوق الملجأ بعين االعتبار *

  
 [1]الحدود الدنيا لنسب تسليح عناصر الهيكل االنشائي للملجأ     6-2/2

Minimum reinforcement ratio  

بناء على مقادير األحمال الميكانيكية واألحمال    يتم تحديد النسبة المئوية لفوالذ التسليح    
 .)2/2- 6(المميزة المؤثرة على الملجأ مع االلتزام بالحد األدنى لهذه النسبة بحسب ما هو مبين في الجدول

من غير المتوقع أن تكون األحمال المميزة المؤثرة على هيكل الملجأ في أوقات السلم أكثر 
أن يحقق الملجأ في تصميمه وطريقة إنشائه المتطلبات التي تنص عليها إال أنه يجب . األحمال حرجا

كما يجب التحقق من أن بالطة سقف الملجأ قادرة على تحمل . المدونة العراقية للخرسانة العادية والمسلحة
 .االنقاض التي قد تتراكم فوقها جراء انهيار المبنى الواقع فوق الملجأ أو األبنية القريبة منه
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  [1]الحد األدنى لنسبة التسليح:2/2-6ول الجد

 اتجاه التسليح العنصر اإلنشائي

 (%)نسبة التسليح 

 في منطقة اجهادات الشد

في منطقة اجهادات 
 الضغط

حديد تسليح إجهاد 
 )2ملم/نيوتن(خضوعه

414 276 

البالطات 
واألرضيات 

والجدران 
 الخارجية

 *ذات االتجاهين
 0.05 0.22 0.15 االتجاه الرئيس

 0.05 0.22 0.15 االتجاه الثانوي

ذات االتجاه 
 **الواحد

 0.05 0.22 0.15 االتجاه الرئيس

 0.05 0.15 0.10 االتجاه الثانوي

 البالطات الداخلية
 0.15 0.22 0.15 االتجاه الرئيس

 0.15 0.22 0.15 االتجاه الثانوي

 القواطع الداخلية
 0.15 0.22 0.15 االتجاه الرئيس

 0.10 0.15 0.10 االتجاه الثانوي

 0.05 0.22 0.15 العتبات
Two – way slab   *  

** One – way slab  
 Primary considerations for structural designاالعتبارات االولية للتصميم االنشائي   6-3

تمثلة في معامالت خفض م نتصمم عناصر هيكل الملجأ اإلنشائية بصرف النظر عن احتياطات أما  )أ ( 
مقاومات المواد أو معامالت زيادة األحمال، حيث تتميز عناصر هيكل الملجأ عن العناصر اإلنشائية 

حماية مستعملي الملجأ مما قد يتعرض له من أحمال لحظية  تعمل علىفي المنشآت األخرى بأنها 
عن قيم السمك المطلوبة في ويترتب على ذلك الحاجة إلى استعمال قيم سمك تزيد . كبيرة نسبيا

 .المنشآت العادية

في حساب حمل   (fyd)تستعمل في التصميم االنشائي المقاومة الديناميكية المميزة لفوالذ التسليح   )ب(
عن مقاومة الخضوع  %30المقاومة التصميمي وعزم اللدونة، للمقطع والتي يسمح بزيادتها بنسبة 

كما تستعمل . هي معرفة في مدونة الخرسانة العادية والمسلحةكما   (fy)المميزة لفوالذ التسليح 
عن   %25والتي يسمح بزيادتها بنسبة   (fcud)للغرض نفسه المقاومة الديناميكية المميزة للخرسانة 

كما هي معرفة في مدونة الخرسانة العادية والمسلحة، على أن ال  (fcu)المقاومة المميزة للخرسانة 
 .ملمتر مربع /نيوتن 8ن   تزيد هذه الزيادة ع
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)(ρ

عند حساب مقاومة القص لمقطع الخرسانة المسلحة أو )ب(ال يسمح باستعمال الزيادة المسموح بها في )ج(
  .بين الخرسانة وفوالذ التسليح، وذلك لتجنب حدوث انهيار مفاجئ (Bond)مقاومة التماسك 

ملمتر مربع باي حال من  /نيوتن 30عن ) cƒ'(يجب أن ال تقل المقاومة المميزة ألسطوانات الخرسانة )د( 
 .األحوال

يجب أن ال تقل النسبة المئوية لفوالذ التسليح       في عناصر هيكل الملجأ عن القيم المبينة في )هـ(
  :، مع مراعاة ما يلي)2/2- 6(الجدول 

 يسمح بعدم وضع تسليح ضغط في األرضيات الخرسانية المستقرة على التربة عند المنطقة *
  .القريبة من التربة

 .من نسبة التسليح في منطقة الشد  %20يجب أن ال تقل نسبة التسليح في منطقة الضغط عن *

 .من نسبة التسليح في االتجاه الرئيس  %20يجب أن التقل نسبة التسليح في االتجاه الثانوي عن *

في عناصر هيكل الملجأ صغيرة نسبيا وذلك لتحقيق  يجب أن تكون النسبة المئوية لفوالذ التسليح  )و(
وينصح بأن تتراوح هذه النسبة بين  .المفاجئ لهذه العناصر) االنهيار(مطيلية كافية لتجنب الفشل 

  .%2.0و 0.2%
أو   (Monolithic)يسمح بأن تتصل عناصر هيكل الملجأ بعناصر إنشائية أخرى اتصاال وثيقا ومتآلفا )ز(

وال يسمح . تثبيتا جاسئا، على أن ال يؤثر انهيار هذه العناصر في سالمة هيكل الملجأ بأن تثبت بها
من تسليح عناصر هيكل الملجأ المتصلة أو   %75بأن تزيد نسبة التسليح عند مواضع االتصال عن 

من المقاومة القصوى  %75أن تزيد المقاومة القصوى لعزوم االنحناء لهذه العناصر اإلنشائية عن 
  .ناصر الملجأ المتصلة بهالع

     Mechanical load due to explosionاألحمال الميكانيكية الناتجة من االنفجارات  6-4
 Equivalent statically loadsالمكافئة ) الستاتيكية(االحمال الساكنة  6-4/1

ال موجات تؤثر األحمال الناتجة من االنفجارات على هيكل الملجأ وذلك عن طريق انتق  6-4/1/1
  وتبين البنود من . العصف من مركز االنفجار عبر الهواء مباشرة أومن خالل التربة المحيطة به

المكافئة التي يجب أخذها بعين االعتبارعند ) الستاتيكية(األحمال الساكنة ) 4/9- 6(إلى ) 4/2- 6(
  .تصميم عناصر هيكل الملجأ المختلفة وعند اختيار أثاثه وتجهيزاته

) الستاتيكية(تصمم عناصر هيكل الملجأ عند إتباع هذه المدونة اعتماداً على األحمال الساكنة  6-4/1/2
  (PD)ويتكون الحمل التصميمي األقصى . المكافئة لألحمال الديناميكية الناتجة من موجات العصف

ي الوقت مضافة إليه أي أحمال أخرى تؤثر ف  (Equivalent Static Load)من الحمل الساكن المكافئ
حتى ) 4/1- 6(داول  ــوالج) 4/5- 6(حتى ) 4/1-6(وتبين األشكال  .نفسه كالحمل الميت مثال

 .أقل سمك مسموح به لسقف الملجأ وجدرانه بحسب موقع كل منها) 4/5- 6(
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    [1]أقل سمك مسموح به لسقف الملجأ وجدرانه الخارجية : 4/1- 6الشكل   

   [1]الملجأ وجدرانه الخارجية المعرضة للظروف الجوية أقل سمك مسموح به لسقف: 4/1-6الجدول

  درجة الحماية
 )متر مربع /كيلو نيوتن (

  سمك سقف الملجأ
 )ملم(

  سمك جدران الملجأ الخارجية
 )ملم(

100  
300 

550   
850  

800  
1200 

  
  
  
  

                
    [1]أقل سمك مسموح به لسقف الملجأ المغطى بطبقة من التراب:4/2- 6الشكل 
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    [1]أقل سمك مسموح به لسقف الملجأ المغطى بطبقة من التراب :4/2-6الجدول  

  درجة الحماية
 )متر مربع/كيلونيوتن (

  سمك غطاء التربة
 )ملم(

  سمك سقف الملجأ
 )ملم(

100 
0  

200 
400 
700 

550  
500 
400 
300 

300 
0  

200  
 او اكثر 700

850  
700  
350 

  
    [1] به لسقف الملجأ الواقع تحت مبنى أقل سمك مسموح:4/3- 6الشكل 

  
    [1]أقل سمك مسموح به لسقف الملجأ الواقع تحت مبنى:4/3-6الجدول 
  درجة الحماية

متر  /كيلونيوتن(
 )مربع

عدد طوابق المبنى 
 فوق الملجأ

  سمك سقف الملجأ
 )ملم(

سمك جدار الملجأ 
 )ملم(الخارجي

100 
  طابق واحد
 عدة طوابق

350  
300 

400  
350 

300 
  طابق واحد
 عدة طوابق

550  
450 

600  
500 

  
إذا وقع الملجأ ضمن الطابق الثاني او الثالث للمبنى، فان مجموع سمك األرضيات التي تكون  :مالحظة

  .فوق الملجأ يجب ان تساوي على األقل السمك الموصى به في الشكل المبين آنفاً
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     [1]مشيد ضمن الطابقأقل سمك مسموح به لجدران الملجأ ال:4/4- 6الشكل 

  
  

    [1]أقل سمك مسموح به لجدران الملجأ المشيد ضمن الطابق:4/4-6الجدول
  
 
 

 سمك سقف الطابق 

  
  
  
Z  
 

أقل سمك مسموح به  لجدار الملجأ ضمن 
 )ملم(الطابق

  درجة الحماية
100  

 )متر مربع/كيلونيوتن(

  درجة الحماية
300  

متر /كيلونيوتن(
 )مربع

 لمترام 150 اقل من 
  0.1اقل من

0.1 - 0.5 
 0.5اكثر من 

250  
300 
400 

350  
450 
500 

  
 ملمترا150 اكثر من 

  0.1اقل من 
0.1 - 0.5  

 0.5اكثر من 

300  
450 
550 

500  
600 
650 

  
  :حيث

A  =في طابق السرداب المجاورة لجدار الملجأ) باب او شباك(مساحة كل فتحة خارجية.  
X  =ة من الفتحات الخارجية الى جدار الملجأالمسافة الدنيا من منتصف كل فتح.  
Z  =∑ (A/Xn^2)   
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    [1]أقل سمك مسموح به لجدار الملجأ المالصق للتربة:4/5- 6الشكل 

  
    [1]أقل سمك مسموح به لجدار الملجأ المالصق للتربة:4/5-6الجدول 

  درجة الحماية
 )مترمربع /كيلو نيوتن(

d 1  
 )ملم(

d 2  
 )ملم(

d 3  
 )ملم(

100  
 
300 

250  
 
250 

500  
 
700 

800  
 

1200 
   Shelter roof loadingأحمال سقف الملجأ   6-4/2
المكافئة لألحمال ) الستاتيكية(األحمال الساكنة ) 4/6-6(و الشكل) 4/6-6(يبين الجدول  •

عن االنفجارات بحسب  الناتجة من موجات العصف الناشئة (Pv)الديناميكية المؤثرة على سقف الملجأ 
  .درجة الحماية التي يصمم الملجأ من اجلها

  [1]األحمال الساكنة المكافئة المؤثرة على سطح الملجأ:4/6-6الجدول   

درجة الحماية 
 )متر مربع/كيلونيوتن(

   (Pv)المكافئ )الستاتيكي(اكن الحمل الس
 )متر مربع/كيلونيوتن(

100 100 
300 300 

 
  
  
  



  6/9                                 م2015/هـ1436                                  214.ع.ب.م

حطس
ا رال ض

قس لا ف لم أج

  

  
ا حطس رال ض

قس لا ف لم أج

  
    [1]األحمال الساكنة المكافئة المؤثرة على سطح الملجأ :4/6- 6الشكل 

تضاف األحمال الميتة لسقف الملجأ وأحمال التربة واألحمال الحية فوقه الى األحمال المبينة في  •
وال تؤخذ بعين األعتبار أية أحمال   ( PD)د الحمل التصميمي األقصىيجاال) 4/6- 6(الجدول في الشكل

متر مربع لمنـــــــزل بثالثة / كيلونيوتن 12والتي تتراوح بين ( أخرى مثل أحمال األنقاض
  ]5[.)متر مربع لستة طوابق واكثر/ كيلو نيوتن 25طوابق و

 
 Shelter floor loading [1] أحمال أرضية الملجأ   6-4/3

بإضافة األحمال المؤثرة على سقف   ( PB)الملجأ ةسب الحمل التصميمي المؤثرعلى أرضييح •
الى الحمل الميت ألجزاء الهيكل كلها باستثناء االرضية نفسها ) 4/2-6( الملجأ كما هي محسوبة في البند

 ).Raft Foundation(والتي تشكل اساس هيكل الملجأ وتكون أساساً حصيرياً 
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المبينة في الجدول ) الستاتيكية(ة القص ألرضية الملجأ تؤخذ األحمال الساكنة عند حساب مقاوم •
 :بعين االعتبار ويفترض انها موزعة توزيعا منتظما على كل أرضية الملجأ) 4/7- 6(
 

 [1] )مقاومة القص(المكافئة المؤثرة على ارضية الملجأ) الستاتيكية(االحمال الساكنة  :4/7-6 الجدول

ملجأ بالنسبة للمياه موقع أرضية ال
 الجوفية

  )PvأوPB(المكافئ )الستاتيكي(الحمل الساكن 
 متر مربع/كيلونيوتن

 )متر مربع /كيلونيوتن(درجة الحماية 
100 300 

 300 100 فوق مستوى المياه الجوفية

 360 120 تحت مستوى المياه الجوفية
 
  
ملجأ بشكل كبير على جساءة االرضية ونوع يعتمد التوزيع الحقيقي لضغط التربة تحت أرضية ال  -ج

التوزيع ) 4/7-6(ويبين الشكل . التربة وحاالتها وتفاعلها مع االرضية وزمن االستجابة لألحمال المؤثرة
لحساب ) 4/8-6(ويمكن استعمال القيم المبينة في الجدول. الحقيقي لضغط التربة تحت أرضية الملجأ

  .لألحمال عزوم االنحناء بافتراض توزيع منتظم

  
    [1]توزيع ضغط التربة تحت أرضية الملجأ: 4/7- 6الشكل 
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األحمال الساكنة المكافئة المؤثرة على أرضية الملجأ إلغراض تصميم مقاومة عزم  :4/8-6الجدول 
  [1]االنحناء

 نوع التربة وحالتها

 )مربعمتر /كيلونيوتن) (PvأوPB(الحمل الساكن المكافئ 

 )متر مربع /كيلونيوتن(درجة الحماية 

100 300 

 90 30 حصى أو تربة رملية جافة

 200 70 تربة طينية جافة

 300 100 تربة مشبعة

 360 120 تربة واقعة تحت مستوى المياه الجوفية

  
 (separate footings)عندما تقع أرضية الملجأ على تربة صخرية صلبة يسمح باستعمال قواعد منفصلة -د

،بشرط ان ال يؤثر ذلك في سالمة الملجأ او تعرضه الى االخطار الثانوية (strip footings) او أسس طويلة
  :ويشترط في هذه الحالة ما يلي. الناجمة عن انزالق الترب أو خطر الفيضانات

ثة أمثال ان ال يزيد الضغط المسلط على التربة منتظم التوزيع الناتج من أحمال األسلحة عن ثال •
 .في أوقات السلم (Allowable Bearing Pressure)ضغط التربة المسموح به 

ان يكون األساس قادرا على مقاومة األحمال الجانبية المؤثرة على جدران الملجأ الخارجية او  •
 ).4/8- 6(القواطع  كما موضح في الشكل

 

Ph
Ph

 
  [1]على جدران الملجأ الخارجية من التربةاألحمال المؤثرة : 4/8- 6الشكل 
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   External walls loadingأحمال الجدران الخارجية 6-4/4
  :الجدران المالصقة للتربة.أ

بإضافة أحمال الجدران الدائمية في أوقات السلم   (Pw)تحسب األحمال التصميمية لجدران الملجأ
حسب حالة التربة وموقع ب) 4/9- 6(مبينة في الجدول ال (Ph) المكافئة) الستاتيكية(الى األحمال الساكنة

  .)4/11- 6(الى ) 4/9- 6(الملجأ كما مبين في االشكال من 

  [1]المكافئة المؤثرة على الجدران المطمورة كليا بالتربة) الستاتيكية(األحمال الساكنة  :4/9-6الجدول 

 نوع التربه وحالتها

  الحمل الساكن المكافئ
(Ph)  )ر مربعمت/كيلو نيوتن( 

 )متر مربع /كيلونيوتن(درجة الحماية 
100 300 

تربة حصوية مفككة ومستوى المياه الجوفية 
تحت مستوى أرضية الملجأ، او تربة طينية 

 صلبة 

33 100 

تربة حصوية مفككة ومستوى المياه الجوفية ال 
متراً  فوق مستوى أرضية الملجأ،   (15)يتجاوز

 .او تربة طينية طرية

100 300 

تربة حصوية مفككة ومستوى المياه الجوفية 
 400 130 متراً فوق مستوى أرضية الملجأ   (15)اعلى من 

 100 33 تربة صخرية او تربة حصوية شديدة الصالبة
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  [1]االحمال المؤثرة على جدار ملجأ مطمور كليا بالتربة :4/9- 6الشكل 

  

  [1]االحمال المؤثرة على جدار ملجأ مطمور جزئيا بالتربة:4/10- 6الشكل 
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  [1]االحمال المؤثرة على جدار ملجأ مطمور كليا بالتربة من منحدر او جدار ساند: 4/11- 6الشكل 
  

 [1]المكافئة المؤثرة على الجدران المطمورة جزئيا بالتربة) الستاتيكية(االحمال الساكنة:4/10-6الجدول 

  

 به وحالتهانوع التر

 )مترمربع/كيلونيوتن(  (Ph)الحمل الساكن المكافئ

درجة 
 )مترمربع/كيلونيوتن(الحماية

 )مترمربع/كيلونيوتن(درجة الحماية

100 300 
H/2≥u H/2<u H/2≥u H/2<u 

تربة حصوية مفككة ومستوى المياه 
الجوفية تحت مستوى ارضية الملجا، 

 او تربة طينية صلدة

(u/H) 470+33 270 (U/H) 1400+100 800 

تربة حصوية مفككة ومستوى المياه 
متراً فوق  15الجوفية اليتجاوز

مستوى ارضية الملجأ، او تربة 
 طينية طرية

(u/H) 340+100 270 U/H) 1000+300( 800 

تربة حصوية مفككة ومستوى المياه 
متراً فوق 15الجوفية اعلى من 

 مستوى ارضية الملجأ

(u/H) 280+130 270 (U/H) 900+400 800 

تربة صخرية او تربة حصوية شديدة 
 الصالدة

(u/H) 470+33 270  
 (U/H) 1400+100 800 

 ).4/10- 6( مبينتان في الشكل  uو  H :مالحظة

u 
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المكافئة المؤثرة على جدران الملجأ بالقرب من منحدر ) الستاتيكية(األحمال الساكنة : 4/11-6الجدول 
  [1]او جدار ساند

 الحالة
سبة انحدار سطح ن

 التربة الخارجي

المسافة االفقية 
(X)  بداللة ارتفاع

 (H)الملجأ 

  (Ph)المكافئ) الستاتيكي(الحمل الساكن

 )مترمربع/كيلونيوتن (

 )مترمربع/كيلونيوتن (درجة الحماية 
100 300 

 X ≤ 2H 130 400 او اقل 2 الى1 األولى

 الثانية
  2الى  1
 3الى  2ةلغاي

X ≤ 2H 160 500 

 X ≤ 2H 270 800 او اكثر 3الى  2 الثالثة

 )4/9- 6(بحسب الجدول X > 2H في كل الحاالت الرابعة

 :مالحظة      

 ).4/11-6(عند منتصف ارتفاع الملجأ كما في الشكل   (X)تقاس المسافة األفقية - 1

كما موضح في  (X) بحسب قيمة عند وجود جدار ساند تؤخذ القيم المبينة في الحالة الثالثة او الرابعة-2
  .)4/11- 6(الشكل

  :الجدران الخارجية غير المالصقة للتربة.ب         
تتعرض الجدران التي تؤثر عليها موجات العصف بصورة مباشرة الى ضغط اضافي متولد عن  •

خارجية وعندما تقع جدران الملجأ ال. (Reflected Overpressure)االنفجار ويسمى الضغط االضافي المرتد
غير المالصقة للتربة ضمن الطابق االرضي او السرداب فان تأثير الضغط المرتد ينخفض نتيجة لوجود 
جدران الطابق حول هذه الجدران، وتعتمد قيمة الضغط االضافي المرتد بصورة رئيسة في هذه الحالة 

ي أو طابق السرداب و على نسبة الفتحات في جدران الطابق الذي يوجد فيه الملجأ، أي الطابق االرض
 .على مواقعها

المكافئة المؤثرة على جدران الملجأ ) الستاتيكية(األحمال الساكنة ) 4/12-6(يبين الجدول  •
الخارجية غير المالصقه للتربة اعتمادا على نسبة مساحة الفتحات في الجدار الواحد من جدران الطابق 

ء على اكبر هذه النسب كما هو موضح  في ويتم التصميم بنا.المجاور الى مساحة الجدار نفسه
 ).4/12- 6(كلــالش
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المكافئة المؤثرة على الجدران الواقعة ضمن الطابق ) الستاتيكية(األحمال الساكنة  :4/12- 6لالجدو
   [1] االرضي أو طابق السرداب

 

*)(أكبر قيمة للنسبة 
Ai
ai  الحمل الساكن المكافئ(Ph) ر مربعمت/كيلونيوتن 

 100 على األكثر  0.25

 180 0.75وال تزيد عن   0.25أكبر من 
 

  *  = ai  مجموع مساحات الفتحات في الجدار(i). 

       = Ai المساحة الكلية للجدار(i) نفسه.  
  

  
  [1]ملجأ يقع ضمن الطابق االرضي أو طابق السرداب: 4/12- 6الشكل 

  
  Floor and partition loadingواطع أحمال األرضيات الداخلية والق   6-4/5
  (Ground Shock)تتأثر األرضيات الداخلية والقواطع في المالجئ بموجات الصدمة األرضية ) أ (  

ويكون توزيع األحمال الناتجة من هذه . الناتجة من موجات العصف كتأثرها بالهزات األرضية
اطع، إال أنها قد تؤثر في أي اتجاه من الموجات مماثال لتوزيع األحمال الميتة لألرضيات والقو

 ).4/13- 6(االتجاهات، كما هو موضح في الشكل 
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 [1] أحمال األرضيات والقواطع الداخليةمقطع شاقولي يبين : 4/13- 6الشكل 
 

ى المؤثرة على المكافئة القصو) الستاتيكية(األحمال التصميمية الساكنة ) 4/13- 6(يبين الجدول) ب(
وتشمل وزن البالطة أو القاطع مضافاً إليه األحمال . األرضيات الداخلية والقواطع جراء موجة الصدم
ويفترض أن تؤثر هذه األحمال بشكل عمودي  (G)الميتة على األرضيات أو المثبتة على القواطع 

 .على مستوى األرضية أو القاطع

  
 [1]المكافئة المؤثرة على االرضيات الداخلية والقواطع) اتيكيةالست(األحمال الساكنة : 4/13- 6لالجدو

درجة الحماية 
 )مترمربع/كيلونيوتن(

المكافئ  )الستاتيكي(اكن الحمل التصميمي الس
 )متر مربع/كيلونيوتن(االقصى

100 2G 
300 6G 

 

ونسبة التسليح الدنيا ) 1/4-5(يراعى أن يتحقق الحد األدنى لقيم السمك المنصوص عليها في البند )ج(
عند تصميم األرضيات الداخلية والقواطع، إال أنه يجب أخذ تأثير ) 3- 6(بحسب ما نص عليه الفصل 

تسليح  األحمال في كال االتجاهين بشكل عمودي على سطح البالطة بعين االعتبار، ويجب أن يكون
  .في طبقتي التسليح (Symmetrical)البالطة أو القاطع متماثالً
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  Fortified corridors loadingأحمال الممرات المحصنة المؤدية إلى الخارج    6-4/6
تتعرض الممرات المحصنة التي على شكل نفق مغلق عند باب الملجأ وتكون مفتوحه إلى الخارج  )أ ( 

وعند نهايتها   (Pa)وخارجية  (Pi)مكافئة داخلية) ستاتيكية(ل ساكنة من الجهة األخرى إلى أحما
 ).4/14- 6(كما هو موضح في الشكل  (Ph)المغلقة

  

  
   [1] أحمال الممرات المحصنة المؤدية الى الخارج: 4/14- 6الشكل 

 
ويجب  .صن المؤدي إلى الخارجاألحمال التي يتعرض لها الممر المح) 4/14-6(يبين الجدول  )ب(

تصميم عناصر الممر بأخذ تأثير كل حمل من األحمال على حدة، حيث أنها ال تؤثر كلها في الوقت 
مثل الحمل الميت (تؤثر في نفس الوقت ويضاف إلى كل من هذه األحمال أية أحمال دائمية .نفسه

  ).بما في ذلك وزن غطاء التربة
 
 

 [1]المكافئة للممر المحصن) الستاتيكية(اكنة األحمال الس :4/14-6الجدول 

 نوع الحمل
 )متر مربع/كيلونيوتن(  (Ph)الحمل الساكن المكافئ 

 )مترمربع/كيلونيوتن(درجة الحماية 
100 300 

 100 300 (Pa)الحمل الخارجي 

 150 600 (Pi)الحمل الداخلي 

 240 900 (Ph)حمل الجدار 
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  External air-preventing rooms loadingواء الخارجي أحمال غرف حجب اله   6-4/7
يتم تصميم غرفة حجب الهواء باعتبار ان الباب الخارجي لها  يكون مفتوحا، وعليه فإن األحمال 
الستاتيكية المكافئة التي تتعرض لها الجدران الداخلية هي األحمال نفسها السائدة خارج الباب الخارجي 

حجب الهواء في نهاية الممر المحصن مثال، فإنها تصمم لألحمال المأخوذة من  فعندما تقع غرفة .للغرفة
  ).4/6-6(البند   

  Entrance and exits loadsأحمال المداخل والمخارج    6-4/8
 :تشمل عناصر حماية المداخل والمخارج ما يلي )أ ( 

 .)2/1/2-5(ممر الدخول المبين في الفقرة *

  ).2/1/2-5(النقاض المبينة في الفقرةعناصر حماية المدخل من ا*
  ).3/3-5(الممر المحصن المبين في البند *
 ).3/3-5(أغطية فتحات مخارج الطوارئ الرأسية المبينة في البند*

األحمال الساكنة المكافئة المؤثرة على عناصر حماية المداخل والمخارج ) 4/15- 6(يبين الجدول )ب(
. أو من فوقها  (Cantilever)من خارجها ومن اسفل البالطات الناتئةالتي قد تؤثر من داخل الممرات أو 

  ).األحمال الميتة أو أحمال التربة مثال(كما يجب أن تضاف األحمال الدائمية المؤثرة على هذه العناصر 

  [1] األحمال الساكنة المكافئة المؤثرة على عناصر حماية المداخل والمخارج:4/15-6الجدول 

 يالعنصر االنشائ
 )متر مربع/كيلونيوتن(الحمل الساكن المكافئ 

 )مترمربع/كيلونيوتن(درجة الحماية 
100 300 

البالطة الناتئة التي تحمي المدخل 
 من األنقاض

70 200 

 200 70 نفق الخروج

 450 150 المخرج الرأسي

 300 100 غطاء مخرج الطوارئ

  Furniture loads أحمال أثاث الملجأ وتجهيزاته الداخلية 6-4/9
يتأثر أثاث الملجأ والتوصيالت والتجهيزات المثبتة على جدرانه وأرضياته بموجات الصدم التي  )أ( 

ويجب تثبيت األثاث والتوصيالت  والتجهيزات بطريقة  .تسبب تسارعا جراء اصطدامها بهيكل الملجأ
  .تضمن عدم تطايرها في داخل الملجأ عند تعرضه للصدمة
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األحمال التصميمية القصوى التي يفترض أن تقاومها مثبتات األثاث ) 4/16-6(وليبين الجد )ب(
وغيرها اعتمادا على أوزان هذه ) البراغي(كالمسامير اللولبية   (Fasteners)والتوصيالت والتجهيزات

  .وتؤخذ نقطة تأثير هذه األحمال في مراكز ثقل التجهيزات وفي كل اتجاه من االتجاهات. التجهيزات

األحمال التصميمية الساكنة المكافئة القصوى المؤثرة على مثبتات األثاث : 4/16-6جدول ال
  [1]والتوصيالت والتجهيزات

  درجة الحماية 
 )مترمربع/كيلونيوتن(

  *الحمل الساكن المكافئ
 )مترمربع/كيلونيوتن(

100 4G 
300 12G 

*  = G  وزن قطعة األثاث أو التجهيزات. 

  Design of flexural members  [4 , 1]  نحناء  اال تصميم عناصر 6-5
يعرف حمل المقاومة األقصى للمنشأ بأنه أقل حمل يتشكل عنده العدد الكافي من المفاصل اللدنة  )أ ( 

وتكون عزوم . محدداَ استاتيكياَ على وشك االنهيار مع بقائه في حالة استقرارليصبح منشاَ  في ذلك المنشأ
هذا الحمل في المقاطع التي تشكلت عندها المفاصل اللدنة مساوية للمقاومة القصوى  االنحناء الناتجة من

وعليه فإن أي زيادة في الحمل فوق حمل المقاومة . لكل من هذه المقاطع) عزم اللدونة (لعزم االنحناء 
األقصى سوف تتسبب في تولد مفصل لدن اضافي في المنشأ يؤدي إلى حالة عدم االستقرار من ثم 

ويفترض أن تتوافر في كل مقطع من المقاطع مطيلية كافية تسمح بتشكيل العدد الكافي من  .نهيارها
المفاصل اللدنة، كما يفترض أن تكون هذه المقاطع قادرة على مقاومة قوى القص المؤثرة عليها لتمنع 

 .فشلها بالقص

عن طريق حساب  )5/4- 6(و )5/3-6(يتم تحديد حمل المقاومة للعناصر اإلنشائية بحسب البندين )ب(
  ).5/1- 6(مة القصوى الذي تتشكل عنده المفاصل اللدنة للمقاطع الحرجة كما ينص عليه البندوعزم المقا

يسمح بعدم إتباع الطريقة المفصلة في التصميم والمتمثلة في إيجاد حمل المقاومة األقصى، ويكتفى  )ج(
). 5/1- 6(في الحاالت التي ينطبق عليها الجدول  )2/2- 6(بالحد األدنى للتسليح المبين في الجدول 

ويسمح كذلك بالحد األدنى للتسليح وقيم السمك االقل لمقاطع القواطع والبالطات الداخلية ولمقاطع 
  ).5/1- 6( من األنواع المبينة في الجدول   (III)أرضيات المالجئ الواقعة على تربة من النوع 
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  الخرسانية المسلحة للمالجئ بطريقة العزوم القصوىتصميم عناصر االنحناء   6-5/1
Ultimate design for flexural members  

عزم االقصى بأنه المقاومة القصوى التي تتشكل عندها المفاصل اللدنة، ويصبح بذلك فشل اليعرف  )أ ( 
  . Incipientالمقطع وشيكا 

في التحليل   (Yield Line Theory)خضوع تعتمد هذه المدونة الفرضيات األساسية لنظرية خطوط ال )ب(
 two-way)االتجاه في سلوكها  اإلنشائي عند حساب عزم اللدونة للعناصر اإلنشائية ثنائية

action)االرضيات اوالجدرانالسقوف او  كبالطات.  
  :لتاليةيحسب عزم اللدونة للعتبات ذات المقاطع مستطيلة الشكل والبالطات من المعادلة ا )ج(

)6 -5/1.............()59.01(..
c

y
ysu f

f
dfAM

′
−= ρφ  

  :حيث
φ = 0.9=معامل خفض المقاومة    
Mu =متر/نيوتن متر(، العزم االقصى.(  
As = ،ملمتر مربع(مساحة مقطع فوالذ تسليح الشد الطولي( .  
fy = ،ملمتر مربع/نيوتن(المقاومة المميزة لفوالذ التسليح( .  
f’c =ملمتر مربع/نيوتن(مميزة السطوانةالخرسانة، المقاومة ال(. 

d  = العمق الفعال للمقطع، ويساوي المسافة بين مركز تسليح الشد الطولي وألياف الخرسانة األكثر
  .)ملمتر(انضغاطاً، 
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  أبعاد العناصر واألحمال المؤثرة فيها التي يسمح بتسليحها:5/1-6الجدول 
  [1]سليح من دون الحاجة إلى تصميم مفصلبالنسب الدنيا لفوالذ الت

 عناصر هيكل الملجأ
سمك الخرسانة 
 المسلحة

الحمل التصميمي 
المسموح به 

متر /كيلونيوتن(
 )مربع

المساحة المسموح بها لعنصر هيكل الملجأ 
باعتبار (والتي ال تحتاج إلى تصميم مفصل 
 (1))الفضاء الخالي للعنصر

 بالطات السقف

d = 0.3متر 
d = 0.35متر 
d ≥  0.4 متر    

Pv ≤  115  
Pv ≤  115  
Pv ≤  115 

  مترا مربعا 23 
 مترا مربعا 28 

 مترا مربعا 33 

  الجدران الخارجية

عندما يكون ارتفاع  
متر على  2.4الجدار 

 األكثر

عندما ال يزيد ارتفاع 
 أمتار 3.0الجدار عن 

     الجدران المطمورة بالتربة كليا •

  (I)نوع التربة  •
 (II)نوع التربة  •

 (III)نوع التربة  •

d = 0.25متر 
d = 0.25 متر 
d = 0.25 متر 

Pw ≤  50  
Pw ≤  115  
Pw ≤  150 

  غير محدودة
 غير محدودة

 متراً مربعاً 18 

  غير محدودة
 مترا مربعا 18 

 مترا مربعا 14 

الجدران غير الملتصقة بالتربة  •
والموجودة ضمن الطابق االرضي 

 لسردابأو طابق ا

    

عندما تكون أكبر نسبة لمجموع  •
مساحات الفتحات في الجدار الى 

 ∑)ai/Ai(مساحة الجدار نفسه
، راجع الجدول   0.25التزيد على 

)6 -4/12( 

d = 0.3 متر Ph = 100 غير محدودة غير محدودة 

عندما تكون أكبر نسبة لمجموع  •
مساحات الفتحات في الجدار الى 

 ∑)ai/Ai(مساحة الجدار نفسه
، راجع الجدول  0.75التزيد على 

)6 -4/12( 

d  0.3 متر Ph = 180 مترا مربعا 16  غير محدودة 

  بالطات األرضيات
 (I)نوع التربة  •

 (II)نوع التربة  •

  
d = 0.2  متر 
d = 0.2 متر 

  
PB ≤  70  
PB ≤  140 

  

  متراً مربعاً 16 
أمتار مربعة                                     8 

*  Pw= PB + Ph 

* 
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القيم المذكورة للمساحات المسموح بها تقتصر على بالطات السقوف المرتكزة على حافاتها األربع ) 1(
 .في منطقة الشد في البالطة بالقرب من الجدار الذي ترتكز عليه (%0.15)عن وبوجود نسبة تسليح ال تقل

ويسمح باستعمال النسب الدنيا لحديد التسليح وقيم السمك الدنيا لمقاطع الخرسانة للقواطع وبالطات 
  .III) (االرضية الواقعة على تربة من النوع 

  .مياه الجوفية أو تربة طينية صلدةتربة حصوية مفككة بعيدة عن مستوى ال(I)=تربة من النوع 
 .تربة حصوية مفككة قريبة عن مستوى المياه الجوفية أو تربة طينية طرية(II) = تربة من النوع 
 .تربة صخرية أو تربة جلمودية صلدة جدا =)lll(تربة من النوع 

  .النسبة المئوية لفوالذ تسليح الشد وتساوي=  
b  =، ملمتر(عرض المقطع( .  
    Design for flexural beams loadsاحمال عزوم االنحناء التصميمية للعتبات   6-5/2

من   (Wu)يتم حساب حمل المقاومة التصميمي األقصى للعتبات المعرضة ألحمال منتظمة التوزيع
  ):5/1- 6(العالقة التالية وكما في الشكل 

)6 -5/2...................(......)
2

2(8 21
−−

+ +
+=

MM
Mwu

l
  

)ويحسب حمل المقاومة التصميمي األقصى للعتبات المعرضة لحمل مركز  Pu   :من العالقة التالية (
  

)6 -5/3.................()
2

( 21

21

−−
+ +

+
+

=
MMMPu

ll

l

  
  :حيث
Pu  = ، الحمل المركز)kN. (  

uw  = ،الحمل منتظم التوزيع)kN/m.(  
l   Span = ، متر(الفضاء الصافي للعتبة(.  

2l  1l   ).متر(المسافة بين وجهي المسندين و الحمل المركز، =  ,

  
  

  عزوم االنحناء في العتبات المثبتة: 5/1- 6الشكل 

Wu 

l

Pu 
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  [4] [1] ل عزوم االنحناء التصميمية لبالطات السقوف واالرضياتأحما   6-5/3
Flexural design loads for roof and floor slabs 

Wu)   :يحسب حمل المقاومة التصميمي األقصى للبالطات )أ (  )    

)6 -5/4.........................(2

2
2 ]

)1(3)(

1[
)(

6.21

y

x

yy

X

y

X

X

yyX

XmWu

l

l

l

ll
−

+
+

+
+

=

−+

−

−

−+

+

λλ
λ

λ
λλ

  

 :حيث

Xl= متر(، الفضاء الصافي في االتجاه األقصر(.  
yl  = ،متر(الفضاء الصافي للبالطة في االتجاه األطول( .  

+

−
− =

X

X
x m

m
λ  

+

+
+ =

X

y
y m

m
λ 

+

−
− =

X

y
y m

m
λ  

  .)متر/نيوتن، متر(للبالطة عند منتصفها ،  العزم االقصى اللدن في االتجاه األقصر=
العزم االقصى اللدن في االتجاه األقصر للبالطة بالقرب من المسند، الذي يجب ان اليقل عن القيمة =

  .)متر/نيوتن، متر(،  5/6- 6المحسوبة من المعادلة 

  .)متر/نيوتن، متر(ألطول للبالطة عند منتصفها، العزم االقصى اللدن في االتجاه ا=

العزم االقصى اللدن في االتجاه األطول للبالطة بالقرب من المسند، الذي يجب ان اليقل عن القيمة =
  .)متر/نيوتن، متر(،  5/6- 6المحسوبة من المعادلة 

اومة التصميمي األقصى المحسوب على أساس عن حمل المق (%10)وتعطي هذه العالقة قيمة تقل بحوالي
  .نظرية خطوط الخضوع للبالطات المستقرة حافاتها االربع على جدران في كال االتجاهين

والعالقة التالية لحساب حمل المقاومة التصميمي األقصى ) 5/3-6(ويسمح باستعمال المنحنيات في الشكل 
 :للبالطات المستندة الى جدران في كال االتجاهين

)6 -5/5......................(2
X

X
s

Cm
W

l

+

= 

 من المتغيرات ) 5/3-6الشكل (من منحنيات التصميم   (C)حيث يمكن إيجاد قيمة
)]/()([و 2 −+ + yyyX λλll  . ،وفي حالة اختالف التثبيت بين حافتين متقابلتين في أحد اتجاهي التحميل

  .الحسابي لقيمتي عزم اللدونة في حساب قيمة حمل المقاومة التصميمي األقصى للبالطة فيستعمل المتوسط
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Xl

yl

+
Xm

+
ym

−
Xm−

Xm

−
ym

−
ym

  
  

  

  [1]منحنيات التصميم لحساب حمل المقاومة االقصى: 5/3- 6الشكل 

 العزوم في البالطات ذات االتجاهين: 5/2- 6الشكل 
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 يراعى التأكد من أن عزم اللدونة بالقرب من المساند محسوب بطريقة سليمة، حيث تحسب قيمة )ب(
عندما يقل سمك الجدار الذي ترتكز عليه البالطة عن عمق  ( Support)عزم اللدونة بالقرب من المسند

  :البالطة من العالقة التالية

)6 -5/6........................ ()59.01(. ρφ
c

y
ysu f

f
dfAM ′

−= 

 :حيث

φ = 0.9=معامل خفض المقاومة  
d = ملمتر(الجدار سمك( . 

sA=  ملمتر مربع(فوالذ تسليح الشد بالقرب من المسند مساحة( .  
، )2/2-6(في الجدار أو البالطة عن تلك المبينة في الجدول  ويجب أن ال تقل نسبة فوالذ التسليح 

  .البالطة كما يراعى استمرار فوالذ تسليح الشد من الجدار إلى
من الفضاء الصافي في االتجاه األطول 0.4 عندما يقل الفضاء الصافي في االتجاه األقصر عن  )ج(

للبالطة المستندة على مساند خطية في االتجاهين، فإنه يمكن اعتبارها بالطة أحادية االتجاه في سلوكها 
(one-way action) . شريحة مستطيلة  ة كل منها هيباعتبارها مؤلفة من عتبات متجاورويتم تصميمها
 .بعرض متر واحد

  
 Flexural design loads for walls  [1]للجدران  التصميميةاحمال عزوم االنحناء   6-5/4

تتعرض الجدران في هيكل الملجأ في العادة إلى عزوم انحناء وقوى ضغط محورية في مستوى 
  :ليالجدار في آن واحد، ويتم تصميم هذه الجدران بحسب ما ي

تصمم الجدران التي قد تؤثر فيها عزوم االنحناء وقوى ضغط محورية في آن واحد مصحوبة  -1
بأخذ عزوم االنحناء فقط بعين من سمك الجدار %10كبيرة تزيد عن   (Eccentricity)بالمركزية 

 .االعتبار وإهمال تأثير قوى الضغط المحورية

محورية مصحوبة بالمركزية صغيرة تقل عن تصمم الجدران التي تتأثر بعزوم انحناء وقوى ضغط  -2
بإهمال عزوم االنحناء، ويكتفى بتصميم هذه الجدران لمقاومة قوى الضغط من سمك الجدار 10%
ملمتر مربع، فيجب أن ال تقل /نيوتن 15وعندما يزيد إجهاد الضغط المؤثر على الجدار عن . فقط

ويجب أن ال تزيد .  (Ag)الي للخرسانةمن المقطع اإلجم  %0.6نسبة فوالذ التسليح العمودي عن
مرة بقدر قطر أصغر قضيب تسليح في االتجاه  15مسافة التباعد بين قضبان التسليح األفقي عن 

كما يجب أن التؤخذ قيمة المقاومة . العمودي، على أن ال تزيد هذه المسافة عن سمك الجدار نفسه
  .طوانةملمتر مربع لالس/نيوتن 24المميزة للخرسانة أكثر من
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  Shear design for flexural members  [1]تصميم عناصر االنحناء لتحمل اجهادات القص  6-6

يحسب إجهاد القص في عناصر هيكل الملجأ بإتباع ما نصت عليه مدونة الخرسانة العادية  )أ ( 
 :مع مراعاة ما يلي) 304. ع.ب.م(والمسلحة 

، على أن )5- 6(يمي األقصى المحسوب في الفصل من حمل المقاومة التصم(v) يحسب إجهاد القص *
المكافئ ) الستاتيكي(ال يزيد هذا الحمل عن مجموع مايعادل مرتين بقدر قيمة الحمل الساكن 

 .واألحمال اإلضافية المؤثرة بصورة دائمة) 4- 6(المحسوب في الفصل 

ملمتر /نيوتن 1.2مقداره عن إجهاد القص المسموح به للخرسانة البالغ  (v)عندما يزيد إجهاد القص *
 .مربع فيجب تجهيز المقاطع بتسليح قص أو بزيادة سمك مقطع الخرسانة للبالطات

 .ملمتر مربع/نيوتن 414يجب أن ال تؤخذ المقاومة المميزة لتسليح القص أكثر من  )ب(

   [1]تصميم بالطات السقوف واالرضيات لتحمل اجهادات القص  6-6/1
 floorsShear design for slabs and   

  
)يحسب إجهاد للبالطات)   أ (   v)  عند مسافة(0.5 do)  من وجه المسند من العالقة التالية: 

obd
Vv = ........................ )6 -6/1(  

 :حيث

V  = نيوتن(ن حمل المقاومة التصميمي األقصى مقوة القص الناتجة( .  
b  =ملمتر(عال للمقطع العرض الف(.  
do = ملمتر(المسافة بين مركز حديد تسليح الشد ومركز حديد تسليح الضغط( .  

كما في الشكل  يسمح بافتراض توزيع مبسط لألحمال التصميمية يقع ضمن خطوط الخضـوع )ب(
  :، ويحسب إجهاد القص من المعادلتين)6/1- 6(

)6 -6/2(..................
oox

s

dd
AF

)(
1

1 −
=

l
ν 

)6 -6/3............. (
ooy

s

dd
AF

)(
2

2 −
=

l
ν  

 :حيث

=v1  إجهاد القص لالتجاه األطول عند مسافة(0.5do)  ملمتر مربع/نيوتن(من وجه المسند( .  
 v2 = إجهاد القص لالتجاه األقصر عند مسافة(0.5do)  ملمتر مربع/نيوتن(من وجه المسند( .  
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=Fs ،على أن ال يزيـــد عما ورد في الفقــــــرة  حمــل المقاومــة التصميمي األقصى
  .)ملمتر مربع/نيوتن() أ6/1- 6(األولى من البنــــد الفرعـــــي 

A1= المساحة المحصورة بين خطوط الخضوع والخط الموازي لوجه المسند األطول ويبعد عنه مسافة
(0.5do)  )متر مربع(.  

A2=ازي لوجه المسند األقصر ويبعد عنه مسافة المساحة المحصورة بين خطوط الخضوع والخط المو
(0.5do)  )متر مربع(.  

xl=ملمتر(الفضاء الصافي للبالطة في االتجاه األقصر( .  
yl=ملمتر(الفضاء الصافي للبالطة في االتجاه األطول( .  

do= مترمل(المسافة بين مركز تسليح الشد ومركز تسليح الضغط( .  
وتؤخذ أعلى القيمتين المحسوبتين من العالقتين السابقتين، وتعتبر ثابتة على طول الفضاء الصافي في كال 

ويكتفى في العادة بالتحقق من اجهاد القص على ضلع البالطة األطول في العالقة، إال في .االتجاهين
ها التحقق من اجهاد القص في كلتا الحاالت التي يقع فيها عمود أو جدار فوق البالطة، حيث يراعى عند

 A1وفي البالطات مستطيلة الشكل المرتكزة عند حافاتها األربعة على جدران تكون المساحتان . العالقتين
  :في العالقتين كما يأتي A2و 

)6 -6/4............................ (61 )10()4(
)()2( oxoxy dd

A
−−−

=
lll  

)6 -6/5.................................. (...6

2

2 )10()4(
)( ox d

A
−

=
l 

  
  .[1] )حسابات القص(خضوع ومساحة التحميل في البالطاتلخطوط ا: 6/1- 6الشكل 

  

A2 

A1 

lx 

ly-do 

 ly 

lx-do 
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  Shear design for beams [1]تصميم العتبات لتحمل اجهادات القص      6-6/2
ν)يحسب إجهاد القص للعتبات )أ (   :من وجه المسند من العالقة التاليةعند مسافة  (

)6 -6/6......................... (
obd

V
=ν  

 :حيث

:v= ملمتر مربع/نيوتن(إجهاد القص( .  
V = نيوتن(قوة القص الناتجة من حمل المقاومة التصميمي األقصى( .  

 =d ملمتر(العرض الفعال للعتبة( .  
=doملمتر(ح الشد ومركز حديد تسليح االنضغاط المسافة بين مركز تسلي( .  

  
  ).6- 6(من الفصل ) ب(و ) أ(يراعى ما نص عليه في كل من  )ب(
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 السابعالباب 

  تهوية المالجئ
Shelters Ventilation  

 
  .شاغليهفر ظروف مناخية مالئمة لابأجهزة تهوية تو جهزيجب أن يضمن نظام تهوية الملجأ الم

 Protection type  [1] طبيعة الحماية   7-1

جية ويولمن أخطار االسلحة الكيميائية واالسلحة الب الملجأ شاغليلالحماية الالزمة  أن تتحققيجب 
ان متطلبات تشغيل أجهزة التهوية تختلف باختالف الظروف  بالحسبانويجب االخذ . ومن الغبار الذري

 .)4- 7(و  )3- 7( فصلينالفي  عليهاالمنصوص حسب حاالت التشغيل بالسائدة و

  Specification for shelters atmosphere الخصائص المطلوبة للهواء في المالجئ    7-2 

الملجأ وطرد الغازات  شاغليكسجين الكافي لوالتهوية قادرة على توفير اال ةمظتكون أنيجب ان 
الحدود التي  )2/1- 7(ول دويبين الج  .كسيد الكربون والرطوبة الزائدة والحرارةوا ثنائيالضارة مثل غاز 

 .لجأفي ما يتعلق بالظروف الجوية السائدة في داخل الم بالحسبانيجب ان تؤخذ 
 

 [1]الملجأ المناخ في داخلمتطلبات  :2/1-7لجدول ا

 الوضع المثالي  ترة قصيرة فمقبول ل فترة طويلة لمقبول  المتغيرات 

 كسجين وا

 )الحد االدنى  (
  بالحجم   %21   بالحجم   % 16   بالحجم    18%

 كسيد الكربونوا ثنائي

 )الحد االعلى  (
  بالحجم   %0.03  بالحجم   % 2.5  بالحجم  1.0% 

 الحرارة في داخل الغرفة

  )بالدرجة المئوية  ( 

 حسب الرطوبة النسبية ب

25.0 / 100% 
25.5 / 80 % 
28.0 / 60 % 
30.0 / 40 % 

29/ 100 % 
31 / 80 %  
33 / 60 % 
36 / 40 % 

   26الى  18 من 
  % 65الى 30 من 

  
  Natural ventilation   التهوية الطبيعية   7-3

ويمكن ان  .اخ مناسب في داخل الملجأ في أوقات السلم فقطنيعية لتوفير متستعمل التهوية الطب
 .ذلك عن طريق فتح باب الملجأ ومخارج الطوارئ يتحقق
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بفتحة  بتجهيزه لملجأ في اوقات السلم، فانه يسمحاذا كان من الضروري جدا توفير تهوية اضافية ل
ترة الهجوم، بشرط ان ال يقلل وجود مثل هذه أو فتحات أضافية تغلق بغطاء محكم ومقاوم للقصف قبيل ف

 .االفتحات من درجة الحماية التي صمم الملجأ من أجله
 
   Mechanical ventilation التهوية الميكانيكية  7-4

تهوية الملجأ ميكانيكيا عن طريق اجهزة التهوية بعد صدور االنذار من السلطات المختصة  تتحقق
  .ئللمواطنين بالتوجه الى المالج

  
 Mechanical ventilation without filters التهوية الميكانيكية بدون مصفيات   7-4/1

بعد اشغال الملجأ قبيل فترة  ( filters ) المصفيات  استعمالتهوية الملجأ ميكانيكيا من دون  تتحقق
  .الهجوم وعندما يكون الهواء الخارجي خاليا من التلوث النووي والكيميائي والبيولوجي

امتار مكعبة من الهواء في 6.0 ما ال يقل عن  ذات قدرة تجهيز فر اجهزة التهويةايجب أن تتو
كسيد وي اائنثكسجين الالزم والبقاء مستوى وويكفي هذا المعدل لتوفير اال .الساعة لوحدة الملجأ الواحدة

المتولدة بصورة رئيسة اال انه ال يكفي للتخلص من كل الحرارة   %1.0ربون في داخل الملجأ أقل من االك
 .الملجأ شاغليمن اجساد 

لكي يسمح   ةيجب ان ينفذ الملجأ بحيث تلتصق جدرانه بأكبر مساحة ممكنة بالتربة المجاور
بالحرارة المتولدة في داخل الملجأ أن تتسرب الى التربة الخارجية بالتوصيل، اذ يتوقع أن ترتفع درجة 

فاعا ملحوظا، وبخاصة عندما يكون مشغوال بحده االقصى من حرارة الملجأ في مثل هذه المناطق ارت
ها يراعى ان عمالوفي حالة عدم است. اجهزة لتبريد الهواء في داخل الملجأ تعمالويسمح باس شاغلينال
من الهواء في الساعة لوحدة الملجأ  اًمترا مكعب15 ما ال يقل عن ذات قدرة تجهيز فر أجهزة التهويةاتوت

. ع.ب.م( في المدونة العراقية للعزل الحراري المذكورةاعى أخذ المناطق الحرارية كما ير. الواحدة
  .بعين االعتبار عند تحديد كمية الهواء الالزم للحصول على مناخ مناسب في داخل الملجأ )501

 
    Mechanical ventilation with filters المصفيات عمالالتهوية الميكانيكية باست  7-4/2
بعدها للتخلص مما قد والمصفيات في اثناء فترة الهجوم  عمالتهوية الملجأ ميكانيكيا باست قتتحق )أ ( 

  .اء الخارجي من مواد كيميائية ضارة أو غازات سامة أو متساقطات ذرية مشعةويحمله اله

 (3.0) الهواء من خالل مصفيات خاصة تركب في أماكنها المناسبة من جهاز التهوية بمعدل  يمرر) ب(

كسجين وولتوفير الحد االدنى المقبول من اال صفياتامتار مكعبة من أجل تخفيض كلفة استهالك الم
 .لمن هم في داخل الملجأ لفترات قصيرة
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يتوقع زيادة درجة الحرارة والرطوبة النسبية بشكل ملحوظ في  في ظل الظروف التي سبق ذكرها )ج(
  .داخل الملجأ

  Ventilation switch on and off  تشغيل التهوية وايقافها   7-4/3

يجب ايقاف اجهزة التهوية مؤقتا اذا كان الهواء الخارجي يحمل نسبة عالية من الغازات السامة مثل  )أ (
ربون وغيره نتيجة االنفجارات والحرائق وعند ارتفاع منسوب المياه حول اكسيد الكوي ائانغاز ث

  .الملجأ نتيجة الفيضانات

من حجم الهواء في داخل الملجأ بعد حوالي ثالث   %(2.5)كسيد الكربون الىوي أئانتصل نسبة ث )ب(
 اًمتر مكعب2.5  البالغ اعات من ايقاف التهوية عند االلتزام بالحد االدنى المطلوب من حجم الهواءس

لهذا الحجم من  %(4.0) للشخص الواحد وتصل هذه النسبة الى الحد االقصى الذي يتحمله االنسان
  .واء بعد خمس ساعات تقريبا من ايقاف التهويةاله

 
 Ventilation systems [1] منظومات التهوية   7-5

  Primary considerationsأولية  اعتبارات   7-5/1

 يجب أن يكون جهاز التهوية قادرا على توليد ضغط زائد في داخل الملجأ ال يقل عن  )أ(

المصفيات،  عمالمتر مربع في اثناء التشغيل الميكانيكي باست/نيوتن 150  علىمترمربع وال يزيد /نيوتن50
 .وذلك لمنع تسرب الغازات أو الدهان أو الغبار الى داخل الملجأ من خالل الفتحات أو الشقوق

يجب أن تستعمل في المالجئ أجهزة التهوية التي يمكن تشغيلها يدويا الى جانب امكانية تشغيلها  )ب(
 .ار األجهزة التي يستطيع شخصان على األكثر تشغيلها يدويايراعى اختيو. كهربائيا

 shatter)ير قابلة للتشظية أو التناثر غيجب أن تكون كافة مكونات اجهزة التهوية مصنوعة من مواد  )ج(

proof ) والتاكل،  ، كما يجب ان تكون مقاومة للصدأ أو ان تتخذ االحتياطات الالزمة لحمايتها من الصدأ
درجة مئوية على األقل من دون ان 60 حمل هذه األجهزة ومكوناتها درجات حرارة تصل الى ويجب ان تت

 .تطلق اي غازات

       التثبيت المبينة في البند اجهزة التهوية وطريقة تثبيتها مع شروط نقاط توصيليجب ان تتماشى  )د(
قة تضمن عدم تطايرها في تؤكد ضرورة تثبيت األثاث والتمديدات والتجهيزات بطري ، التي)5/2- 5(

 .عند التعرض للصدمة داخل الملجأ

يجب القيام بأعمال الصيانة الالزمة على اجهزة التهوية دورياً للتأكد من سالمة عملها بالطريقة التي  )هـ(
  .صممت من أجلها
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 Considerations for ventilation systems           شروط ومتطلبات تركيب منظومة التهوية   7-5/2
installation  

أجهزة التهوية في أماكن تسمح بالوصول اليها بسهولة في أي وقت من األوقات، على أن ال  تركب) أ( 
  .عيق الحركة في داخل الملجأت
تهوية الوحدات  وتتحقق. يجب تركيب جهاز تهوية منفصل لكل غرفة من غرف الملجأ متعدد الغرف )ب(

     انظر الشكل ،الى خارج الملجأ ههير بتمرير الهواء عبرها في طريقالهواء والتطالصحية وغرفتي حجب 
)7 -5/1(.  

  

  
  [1]تهوية غرف الملجأ :5/1- 7 الشكل

 
يراعى اخراج الهواء العادم من المالجئ الصغيرة التي ال تحتوي غرفة حجب هواء أو غرفة تطهير  )ج(

 .عن طريق المدخل اذا امكن ذلك

 ،يراعى عند تركيب فتحة اخراج الهواء العادم ان تكون ابعد ما يمكن عن فتحة ادخال الهواء النقي) د(
كأن تقع الفتحتان على زاويتين متقابلتين ومتعاكستين من زوايا الملجأ للحصول على أكبر فاعلية ممكنة 

 ).5/1- 7(انظر الشكل  ،)لجهاز التهوية

 .يبها بطريقة تضمن توزيع الهواء بانتظام في كافة انحاء الملجأأجهزة التهوية وترك تصمم) هـ(

التهوية وتركيبها بصورة ال تسمح باعادة تمرير يراعى تصميم فتحات ادخال الهواء وقنوات أجهزة  )و(
  .الهواء العادم المنبعث من فتحات اخراج الهواء المختلفة الى داخل الملجأ
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   Ventilation system components التهوية  منظومةمكونات   7-5/3
  :فتحة ادخال الهواء  )أ  (
ت الخاصة وفي الحاال. فتحة ادخال هواء منفصلة لكل جهاز من أجهزة تهوية الملجأ أن تتوافريجب  -1

وحدة 100  علىالتهوية الالزمة لما ال يزيد  حقيقيسمح بتالتي ال تسمح بذلك السباب انشائية، فانه 
   ).5/2-7(انظر الشكل ، دخال هواء واحدةفتحة ا عمالملجأ باست

  
  [1]الهواء لغرفتي ملجأ من خالل فتحة مشتركة جهيزت :5/2- 7الشكل 

بالهواء من نفق  جهزيفضل أن تقع فتحة ادخال الهواء الى الملجأ خارج منطقة تساقط االنقاض، كأن ت -2
  .د خارج منطقة تساقط االنقاضالخروج أو من خالل انابيب جاسئة تمت

في الحاالت االستثنائية التي ال يمكن فيها بأي حال من األحوال توفير الهواء الالزم من منطقة تقع  -3
الهواء عن طريق فتحة على اجهزة التهوية  ان تحصلفانه يسمح خارج حدود تساقط االنقاض، 

  .المخرج الرأسي
بتمرير القنوات واالنابيب عبر هيكل  )3- 8( صلفي الف يهاالمنصوص عل يراعى االلتزام بالشروط -4

 .الملجأ أو من خالله

  :يفي جهاز التهوية عما يل المصفاة االوليةالهواء الى  يجب ان ال يقل القطر الداخلي لقناة ادخال -5

 .مترا مكعبا من الهواء النقي في الساعة80  علىملمتر لألجهزة التي ال تزيد سعتها 100  •

 .متر مكعب من الهواء النقي في الساعة300  علىملمترا لألجهزة التي ال تزيد سعتها 125  •

متر مكعب من 300  علىكل منهما ما ال يزيد  يجهزجهازي تهوية  عمالملمترا عند است150  •
 .هواءلالهواء في الساعة ويشتركان في قناة واحدة الدخال ا
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العصف  مقاومة في اثناء مساره في القنوات أو صمام يجب ان ال يزيد الهبوط في قيمة ضغط الهواء -6
 .متر مربع/نيوتن 100  علىمن جهاز التهوية  المصفاة االوليةوحتى وصوله الى 

قابلة للفك والتركيب مع  (grills) معدنية ها بأغطية وشبكاتجهيزفتحات ادخال الهواء بتيجب حماية  -7
  ).5/3- 7(الشكل  كما موضح في )4- 5( صلالف في مبينمراعاة ما 

  

  
  

  
    

  [1]رأسيالالمخرج ادخال الهواء من  :5/3- 7الشكل 
  
 :)حسب تعليمات ومواصفات الشركة المتخصصة المنتجةب( ةاألولي صفاةاوم للعصف والمقالصمام الم) ب(

أجهزة التهوية فيه من الضغط الزائد وي الملجأ شاغل  ( anti-blast valve)يحمي صمام مقاومة العصف -1
ن مبتخليص الهواء من الغبار الخشن الناتج  ةاألوليصفاة قوم المت في حينن موجات العصف مالناتج 

ن االنفجارات وسقوط مأخطار االسلحة المختلفة مثل المتساقطات الذرية المشعة والغبار الناتج 
  .االنقاض
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من االنقاض والشظايا  ةلياألو صفاةالعصف والم مقاومة يجب اتخاذ االحتياطات الالزمة لحماية صمام -2
 .م من االنقاض والشظايا المتطايرةالمتطايرة وفتحات ادخال واخراج  الهواء العاد

 صفاةم( صفاةاعتمادا على نوع الم ااو بعده ةاألولي صفاةالمالعصف قبل  مقاومة يمكن ان يقع صمام -3
بعد صمام  ةاألولي صفاةالما قع فيهتوفي الحاالت التي . وطريقة التركيب )الـخ ...ةأوليفي ةرملي

العصف في داخل الملجأ فيجب ان يكون هذا المرشح اقرب ما يمكن الى نقطة دخول قناة الهواء الى 
من اخطار  شاغليهارضية الملجأ وذلك لحماية  ستوىمتر فوق م 1.85أي على ارتفاع  ،الملجأ

 .المختلفة االسلحة

 صفاةالممرره تالعصف مع حجم الهواء الذي  مقاومة اميجب ان يتناسب حجم الهواء الذي يمرره صم -4
العصف والمرشح األولي الهواء  مقاومة وال يسمح باي حال من االحوال ان يأخذ صمام. ةاألولي

ا مالخارجي من مصدرين مختلفين في جهاز تهوية واحد، النهما يعتبران وحدة واحدة ويجب تركيبه
  .على التوالي

 
  :التهويةمروحة ) ج(

 :موقع مروحة التهوية بموجب الشروط التالية) 5/4- 7(ن الشكل يبي

  .متر فوق أرضية الملجأ 1.85 نقطة دخول قناة الهواء الى الملجأ  مستوىيجب ان يكون  -1
 .عليها أو في مكان قريب منها يجب ان تلصق ارشادات تشغيل مروحة التهوية -2

متر من منتصفها  0.8 ال تقل عن  بأبعاد حة التهويةمروأمام يجب ترك مساحة خالية من التجهيزات  -3
   .متر عن ذلك الجدار 1.2 طول الجدار الذي تشغله وبمسافة عمودية ال تقل عن  جهتي وتمتد على

ة الغازات واتخاذ االحتياطات الالزمة في وقت السلم لضمان سالمتهما ايراعى تغطية المروحة ومصف -4
  .وحمايتهما من الغبار
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  [1]فتحة دخول الهواء ستوىم :5/4- 7الشكل
  
  
  

0.2 m 
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 :مصفيات الغازات ) د(

ة الغازات على تنقية الهواء من الغازات واالبخرة الكيميائية واالحياء الدقيقة وسمومها اتعمل مصف -1
الهواء من غازي هذه المصفيات القدرة على تخليص  فييولوجية وليس افي االسلحة الب عملالتي تست
ن الحريق اال أن تكون هذه المصفيات مكسيد الكربون الناتجين وي ائانكسيد الكربون وثوا احادي

 .مصممة خصيصا للوقاية من الغازين المذكورين باالضافة الى المواد الكيميائية والبيولوجية االخرى

ون جاهزة لالستعمال في اثناء ة الغازات في الملجأ بالقرب من جهاز التهوية بحيث تكاتخزن مصف -2
  .حسب تعليمات الشركة المصنعةبالمصفيات  عمالالتهوية الميكانيكية باست

مصفيات الغاز للتأكد من مطابقتها  عماليجب الحصول على موافقة الجهات الرسمية المختصه قبل است -3
  . للمواصفات العالمية المعتمدة

  :)واصفات الشركة المتخصصة المنتجةحسب تعليمات ومب( صمام الضغط الزائد) هـ(
خروج الهواء العادم من الملجا في اثناء التهوية ) over pressure valve(ينظم صمام الضغط الزائد  -1

الميكانيكية حتى يحافظ على ضغط زائد في داخل الملجا لمنع دخول الهواء من خالل الشقوق في 
  .الجدران والفراغات حول الفتحات في هيكل الملجأ

ينغلق صمام الضغط الزائد عند ايقاف التهوية وعند حدوث انفجارات خارج الملجأ ليمنع دخول الهواء  -2
  .الخارجي وموجات العصف من خالله الى داخل الملجأ

العادم ضمن جدران الملجأ الخارجية  صمامات الضغط الزائد في فتحات خروج الهواءيجب تركيب  -3
بين الغرف المضغوطة والغرف  ةضمن القواطع الداخلية الفاصل ةوفتحات اخراج الهواء الواقع

  :)5/5- 7(وكما موضح في الشكل  االخرى على النحو التالي
 .ارضية الملجأ ستوىمتر فوق م 1.85في الجدران الخارجية يركب صمام على ارتفاع  •

 .لملجأارضية ا ستوىممتر فوق  0.4في جدران غرفة حجب الهواء يركب الصمام على ارتفاع  •

 .ارضية الملجأ ستوىممتر فوق  1.85في جدران القواطع الداخلية يركب الصمام على ارتفاع  •

 50-150قادراً على ابقاء الملجأ تحت ضغط موجب يتراوح بين يجب ان يكون صمام الضغط الزائد  -4
  .حسب معدل سرعة الرياح السائدةبحسب الموقع الجغرافي للملجأ وبمتر مربع /نيوتن

  ).4-5( صلالف في نص على ذلكصفيحة معدنية كما  عمالحماية صمام الضغط الزائد باست جبي -5
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  [1]وافقي لغرفة الملجأ وغرفة حجب الهواء مع صمام الضغط الزائد شاقوليمسقط  :5/5- 7الشكل 
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  الثامنالباب 
  الخدمات الميكانيكية والكهربائية في المالجيء

Mechanical and Electrical Services for Shelters 
 

سالمة  فيال تؤثر بحيث بنظر االعتبار  وتوصيالتها ةوالكهربائي ةتصاميم التجهيزات الميكانكيأخذ يجب 
 ةاعات النووية واالهتزازات والغازات السامشعلتأثيرات االسلحة المختلفة كاال هي الملجأ عند تعرضشاغل

وفي حال  [4]والكهربائية [3]والصحية [2]وضرورة اتباع اشتراطات المواصفات الفنية لألعمال الميكانيكية
المعطاة في المواصفات المذكورة فيعمل باالشتراطات التي تقاطع المعلومات المثبتة في هذا الباب مع تلك 

فمن الضروري التقليل من عدد  القنوات أ عند تعرضه للتأثيرات المذكورة سابقاً، تحقق أكثر لشاغلي الملج
والتوصيالت التي تخترق هيكل الملجأ قدر االمكان واستعمال االثاث المناسب فيه ووضع التجهيزات 

 األجهزةالتوصيالت و فتكون الباب،في هذا يتضح واالدوات في االماكن المناسبة داخل الملجأ كما 
نظام تهوية الملجأ واليعيق الحركة  في موضوعة بشكل اليؤثر سلباً وخارجه الملجأ تجهيزات في داخلوال
 .فيه

   Mechanical and electrical servicesالخدمات الميكانيكية والكهربائية    8-1

خالل الملجأ  ةالتقليل من عدد االنابيب المارويراعى وضع التوصيالت واالنابيب والقنوات خارج الملجأ  .أ
 .قدر االمكان

في  مبينةيجب ان تتطابق قنوات التصريف واالنابيب والتوصيالت المثبتة داخل الملجأ مع الشروط ال .ب
 .وذلك لحمايتها من موجات الصدمة واالهتزاز  )5-5(فصل ال

او انابيب  داو مواد قابلة لالشتعال مثل الغاز او الوقو ةيئيمنع تمرير اي انابيب تحمل مواد كيميا .ج
 .هالبخار عبر الملجأ او خالل هيكل

ت التدفئة والتصريف اليسمح في الحاالت الضرورية ان تمرر توصيالت الماء البارد والساخن وتوصي .د
  ).1/1- 8( لبندافي  المنصوص عليهاالصحي خالل هيكل الملجأ مع مراعاة الشروط 

 .ملم  100عن هلتي تخترق هيكل الملجأ او تمر خالليجب ان التقل المسافة بين االنابيب والقنوات ا .هـ
 
   Mechanical installations  الميكانيكية ركيباتالت 8-1/1

  :يراعى مايلي عند تصميم وتنصيب الخدمات الميكانيكية والكهربائية
بشفة  جهزةم  (Bushing)ادخال التوصيالت عبر هيكل الملجأ من خالل بطانة معدنية جبي .أ

ملم   20 قطر البطانة المعدنية بما اليقل عن  لىعتقع في منتصف الجدار ويزيد قطرها  (Flange)بارزة
 تراوح سمك الشفةيملم على ان التقل هذه الزيادة عن نصف قطر البطانة المعدنية و  100لى   واليزيد ع

لحام غطاء معدني ة بلمعالمعدنية غير المست ةوتغلق البطان .)1/1- 8(انظر الشكل  ،ملم  10الى ملم3  بين
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سدادة مسننة  عمالملم الى نهاية البطانة المعدنية الواقعة في داخل الملجأ او باست  3اليقل سمكة عن 
 .من تأثيرات االسلحة المختلفة هتتناسب مع البطانة المعدنية للحفاظ على درجة احكام الملجأ وحمايت

القل باختيار المكان المناسب لها على ان على ا ةواحد) صنبور ماء( يسمح بوجود نفطة ماء حنفية .ب
 . (Antisiphonage protection) هواء بمصيدةمجهزاً يكون 

المارة عبر جدران الملجأ من االزاحة النسبية التي  ةفي الترب ةيجب حماية القنوات واالنابيب المدفون .ج
 مثالرملية اليقل طولها عن خمسة ا يطة وذلك باحاطتها بطبقة لينة اوحقد تقع بين جدار الملجأ والتربة الم

 ).1/2- 8(كما موضح في الشكل  ،على االقل ملم 50 قطرها وبسمك

عند    (Shut-off Valve)جميع التمديدات في داخل الملجا بصمام بوابي شديد االحكام جهزيجب ان ت دـ
الداخلي  همن الوج ملم  300 لىعوضمن مسافة التزيد . نقطة دخول هذه التوصيالت الى الملجأ وخروجها

  ).1/3-8( كما هو موضح في الشكل ،لهيكل الملجأ
التتصل  هلتصريف الميا بقنوات خاصة هالملجأ الذي يحتوي حنفيات او دورات ميا جهيزيجب ت .هـ

للحيلولة دون  ةمع اخذ االحتياطات والتدابير الالزم. ةر شبكة تصريف واحدبالمبنى ع هبدورات ميا
بصمامات ذات الجريان  جهيز هذه القنوات الخاصةلى داخل الملجأ من خالل تالتصريف ا هرجوع ميا

 يوضح الشكل . متر مربع/نيوتن  300اليقل عن اًالقنوات ضغط هكما يجب ان تتحمل هذ .واحد هباتجا
  .ة الملجأيتفاصيل قنوات التصريف في ارض ) 1/4- 8(
هيكل الملجأ فيجب ان اليزيد قطر االنبوب الواحد الباردة والساخنة عبر  هفي حالة تمرير انابيب الميا .و

مع االخذ بنظر االعتبار مسافات التباعد بين قضبان التسليح عند تثبيت هذه االنابيب  ملم )50( لىعمنها 
  .)ضغوط جوية 6( اليقل عن اًتجريبي اًه االنابيب ضغطويجب ان تتحمل هذ

تتحمل مااليقل  ةملجأ وتثبت بمساند تثبيت نظاميفي داخل ال ةيفضل ان تكون شبكات التوصيالت ظاهر .ز
 .ةالعالمي ةالمواصفات الفني نصت عليهحسب مابكيلونيوتن و  2.8
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 [1]عبر هيكل الملجأ ادخال التوصيالت :1/1- 8 الشكل

  

  
  [1]والتي تخترق هيكل الملجأ ةفي الترب ةحماية االنابيب المدفون :1/2- 8 الشكل
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المبنى كليا عندما يكون الملجأ  ةة الملجأ منفصلة عن توصيالت تدفئتدفئيجب ان تكون توصيالت  .ح
الملجأ  ةعلما بأن تدفئ. المبنى من خالل الملجأ ةوينصح بعدم تمرير انابيب شبكة تدفئ ،متصالَ بالمبنى

 .تحت الصفر ةدرجة مئوي 15 فيها عن ةتكون فقط في المناطق التي تقل درجة الحرار

 ةالستعماالته بصمامات اغالق خارجيمن خالل الملجأ والتي التلزم  ةصيالت المارالتو جهيزيفضل ت .ط
 .من اغالقها من الخارج قبل دخولهم اليه شاغلوهحتى يتمكن  هيكل الملجأ ىقبيل دخولها ال

  

`
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  [1]صمامات االغالق في داخل الملجأ :1/3- 8 الشكل
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  [1]ة الملجأيفي ارض التصريف االرضي :1/4- 8 الشكل

  
وفي حال تمرير . خالل القواطع الداخلية للملجأ عبر الملجأ ةمارليفضل تمرير القنوات واالنابيب ا .ي

اذا  د سمك الهيكل بما يعادل قطر القناة او االنبوبدازيالقنوات واالنابيب من خالل هيكل الملجأ فيجب ان 
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 صافيةال ةويجب ان التقل المساف .)1/5- 8( عن ثلث سمك الجدار كما هو موضح في الشكل قطرال زاد

(Clear Distance)  ملم  100الخرسانة عن هبين حافة القناة او االنبوب ووج.  
  

  
  [1]توصيالت االنابيب المدفونة في داخل هيكل الملجأ :1/5- 8 الشكل

  
 :في حال تمرير قنوات التصريف عبر هيكل الملجأ التالية ةيجب اتباع التعليمات الفني .ك

v قطر اكبرهما مثالبين اي قناتين عن عشرة ا ةصافيان التقل المسافة ال. 

v ملم 100 بين حافة قناة التصريف ووجه مقطع الخرسانة عن  ةصافيالتقل المسافة ال ان. 

v كما موضح  فــةبقضبان تسليح معقوملم   30 لىعا الداخلي ــة كل قناة يزيد قطرهـــاحاط
 .)1/6- 8( لفي الشك

v ة مسلحة بمحاذاة هيكل الملجأ كما هو موضح في الشكلنيسمح بتمرير القناة من خالل خرسا   
)8 -1/7.( 

  
  [1]قنوات التصريف عبر سقف الملجأ :1/6- 8 الشكل
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  حاذاة هيكل الملجأمتمرير االنابيب ب :1/7- 8 الشكل
  
   Electrical installations ةالكهربائي ركيباتتال   8-1/2

التي ال تلزم الستعماالت الملجأ  (Electrical Installation) ةالكهربائي وصيالتيمنع منعا باتا تمرير الت) أ(
حسب بللملجأ بسيطة وغير معقدة و ةالكهربائي وصيالتان تكون الت عىايرو او من خالل هيكله من خالله

 .الفنية العالمية المواصفات

ويعتــبر  .المبنـــى توصيالتللملجأ منفصلة تماما عن  ةالكهربائي وصيالتيجب ان تكون الت )ب(
ويفضل عدم ، في داخله مقبوال ةخاصة به وموجود  (Distribution Board)بلوحة توزيع جهزمالالملجأ 

 .وضع لوحة التوزيع هذه في داخل غرفة حجب الهواء

بحيث ال ، للمبنى كليا ةالرئيس ةرة الكهربائيئالمغذية للملجأ عن الدا ةرة الكهربائيئلدايجب فصل ا  )ج(
رة الملجأ التي يجب ان تكون مجهزة بكافة ئدا في المبنى حمال اضافيا على ةرة كهربائيئتشكل اي دا

  .ثل المصاهر او القواطع التلقائيةالالزمة لحمايتها م أجهزة الحماية
  (Protection device) التوصيالتة حماي ةبمجموعة اجهز ةيدات الملجأ الكهربائييجب ان التوصل تمد )د(

 ةحماي ةللمالجىء على مجموعة اجهز ةالكهربائي وصيالتيجب توزيع التبل . التي تقع خارج الملجأ
في داخل الملجأ في  ةلمعوالتمديدات المست ةواالنارة واجهزة التهويدوائر المأخذ  وصلتبحيث  ةمختلف

 :ةبعضها عن بعض ضمن الشروط التالي ةمستقل قاطاوقات السلم الى ن

v ةثالث لىع جهاز الحماية الواحدالى  ةالموصول ةخذ الكهربائيآان ال يزيد عدد الم. 

v اثنتين لىععندما يزيد عدد المراوح  واحد ةجهاز حمايالى  ةعدم وصل اكثر من مروحتي تهوي ،
 .مستقلجهاز حماية حتين فقط  فيجب وصل كل منهما الى وفي حالة وجود مرو

 .ان وجدت ،ةالتهوي ةوتشغيل اجهز ةاالنارة الداخل غراضأل ةئيالكهربابالطاقة  المالجىء جهزت  )هـ(

 :ةالستعماالت المالجىء في اوقات السلم ضمن الشروط التالي ةكهربائيوصيالت يسمح بوجود ت )و(
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v التي صمم من اجلها وان ال تحد من درجة  الغراضالملجأ  عمالاست التوصيان ال تعيق هذه الت
  .شاغليهذلك الملجأ  حققهاالتي يفترض ان ي ةالحماي

v الملجأ وقت الخطر مجهزة بقواطع امان  عمالاست دعن صلهاالتي يتوجب ف وصيالتان تكون الت
كما . عند ابطال عمل مبدلها ةالفيها غير فع ةالكهربائي ةرئومفاتيح ابدال لتصبح الدا ونقاط توصيل

الدخول  ديجب ان تثبت تعليمات واضحة بجوار القاطع تشير الى اقفال القاطع في وضع االبطال عن
التي تلي  نقطة التوصيلحتى  وصيالتالت هحيث يمكن عندئذ فك هذ، اوقات الخطر في الى الملجأ

 .القاطع

 ةمن مصدر طاق ةبالطاقة الكهربائيالملجأ  خاصة تغذي ةباجهزة حماييفضل تجهيز المالجىء  )ز(
الملجأ بانارة للطوارىء  ذلك من تجهيزوال يمنع  انقطاع التيار الكهربائي الرئيساحتياطي في حالة 
   .تشغليها ببطاريات قابلة للشحنتحقق يومرواح طوارىء 

من خالل  ةالداخلي واطععبر الهيكل الخارجي للملجأ وعبر الق ةالكهربائي وصيالتيجب تمرير الت) ح(
 .(Cable Bushing)ةممحك ةمعدني ةبطانمن الطرفين الستقبال  ومجهز (Galvanized) ونمغل انبوب  داخلي

 ةمحكم ةاضافي انابيبويسمح بوضع . الهيكل ةفي اماكنها في اثناء صب خرسان نابيباال ههذ وتثبت
هوائيات التلفاز واالتصاالت وخطوط  الكاسكما يسمح بتمرير ، الستعماالت الملجأ في اوقات السلم

  .الهاتف ومقياس الضغط الزائد عبر الهيكل الخارجي
متر من  1.25 الى جدران الملجأ على ارتفاع ال يقل عن ةيجب ان تقع جميع المقابس والمبدالت المثبت) و(
ضافة الى كل غرفة من غرف الملجأ بمقبس مؤرض واحد على االقل ا تجهزان ويجب  .ارضيته ستوىم

 .المقابس التي تستعمل الغراض تشغيل مراوح التهوية

مربع  متر/  واط 15 - 5ن ـيرة الملجأ باالن عملةالمست ةالكهربائي ةتتراوح القدر يجب مراعاة ان) ي(
مع مراعاة االلتزام ة، او فلوري ةمصابيح توهجي هفي ةتكون نوعية االضاءحسب طبيعة استعمال الملجأ وب

 .ةمن وحدات االنار ةالمتولد ةوذلك لتخفيض كمية الحرار، ى ما امكنبالحد االدن

ويراعى ان تثبت جيدا الى هيكل ، يجب ان تكون تجهيزات االنارة في داخل الملجأ ذات متانة مقبولة) ك(
الملجأ من خطر  شاغلياتخاذ االحتياطات والتدابير الالزمة لحماية  ، معالملجأ بالطريقة الصحيحة

الشظايا المتطايرة  او الزجاج المتساقط جراء ماقد تتعرض له وحدات االنارة من تأثيرات االصابة ب
   .موجات العصف واالهتزازات

  
  Sanitary units الوحدات الصحية  8-1/3

بحيث يمر الهواء القادم من ، أية اقرب مايمكن الى مدخل الملجحصيجب ان تكون الوحدات ال
بر صمام ع ،ان وجدت ،الى الخارج عن طريق غرفة حجب الهواء خالل الوحدة الصحية في طريقه
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ويجب ان التقل االبعاد الداخلية للوحدة الصحية . الضغط الزائد في الجدار الخارجي للوحدة الصحية
  .متر x     0.75متر  1.20الواحدة عن

من  ةات الصحيويسمح ببناء جدران الوحد. وحدة ملجأ 25 لكل ةواحد ةصحي ةالملجأ بوحد جهزي
ال تقل  ةمع ترك مساف ةكافيا لحجب الرؤي اطععلى ان يكون ارتفاع الق ةيف ومثبتظللتن ةقابل ةداخلي قواطع

. وارضية الملجأ اطعمتر اسفل الق 0.1 ال تقل عن فةوسقف الملجأ ومسا اطعالق متر بين اعلى  (0.2)عن
- 6(و) 1/4- 5( البنــدين ان تحقق متطلباتفيجب  ةالمسلح ةمن الخرسان ةالداخلي واطعواذا كانت الق

ثر بموجة الصدم واالهتزازات او من مواد هشة او قابلة أمن مواد تت واطعوال يسمح ببناء هذه الق) 5/4
  .للتناثر

وينصح بأن يكون من النوع الجاف الذي يتكون من  تحتوي كل وحدة صحية مرحاضا واحدا 
بأكياس  جهزوم اًلتر 50 بسعة ال تقل عن ةمن مادة صلدومصنوع  (Portable) وعاء اسطواني محمول

ة، ملجأ واحد ةالملجأ بكيس واحد لكل وحد جهزيعلى ان ، ملمتر 0.1 قل سمكها عنيبالستيكية مقواة ال 
بنـد في ال منصوص عليهافيجب مراعاة المتطلبات ال هوفي الحاالت التي يحتوي الملجأ فيها دورات ميا

في  فانه يفضل تركيب مرحاض شرقي ارضي ،ةالموالس ةالعام ةتتعلق بالنظاف ألسبابو .)1/1- 8(
. من قبل عائلتين او اكثر عملاو تلك التي تست ةفي المالجىء العام ةوبخاصة، الدائمي ةالوحدات الصحي

 .ةوالحنفيات القريب احواض االستحماممن  النوع من المراحيض لتصريف المياه هذا عمالويمكن است

الملجأ بوحدة  جهيزفانه يسمح بت25  لىعالجىء التي ال يزيد عدد وحدات الملجأ فيها في الم
  .اة خفيفة الوزن مثل الستائر وغيرهع متحركقواط عملبتة بصورة دائمية كأن تستصحية واحدة غير مث

لوحدات ب ان ال تقل اجوحدة ي100 و 25 في المالجىء التي يتراوح عدد وحدات الملجأ فيها بين          
وعند الحاجة الى وحدات . وابواب الغالقهما واطعبق جهزتينويجب ان تكونا م. عن اثنتين ةالدائم ةالصحي
احدى الوحدات الصحية  عمالويمكن است ةوحدات صحية غير دائمي عمالح باستنه يسمأف ةاضافي ةصحي

  .للوحدات المؤقتة الدائمة لتخزين القطع الصحية
 ةيجب ان تفصل الوحدات الصحي ةوحد100  لىعوحدات الملجأ فيها عدد تي يزيد في المالجىء ال        

  0.2هسمك ةالمسلح ةعن باقي غرف الملجأ بقاطع داخلي خفيف مثبت او بجدار من الخرسان بمجموعها
قل عدد الوحدات يجب ان ال ي ةوفي هذه الحال يراعى ان تقع هذه الوحدات بالقرب من مدخل الملجأ. رمت

او عندما يكون الملجأ ، الملجأ من قبل عائلتين او اكثر عملعندما يست. عن ثالث وحدات ةالدائم ةالصحي
    .هما للنساء واالخرى للرجالافيشترط وجود وحدتين صحيتين فيه على االقل احد، عاما
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 التاسعالباب 

  ئادارة الطوار
Emergency Administration  

  
     Generalعام  9-1

مستلزمات من ومصادر الغذاء واالدوات وال ةالتجهيزات الخاص هيئةتتطلب ادارة الطواريء ت
  .بمنع التلوث ةفرها مع االحتياطات الخاصاوالمواد الواجب تو االجهزة

 
  Temperature regulation  التحكم في درجة الحرارة  9-2

القدر الكافي من الهواء النقي من  جهيزأجهزة تهوية ذات مواصفات خاصة لت عمالبإستوذلك 
تُثبت  .ي أوكسيد الكربون والهواء الساخنئانخالل فتحات التهوية المثبتة خارج الملجأ، ولطرد غاز ث

، خارج الملجأات أخرى دخول الهواء البارد من فتحمع تيسير ة، ساحبات هواء من خالل فتحات معين
ويتم التحكم في درجة حرارة الملجأ . لحجز األتربة والغبار الذري صاف خاصةبم ةهذه االجهز جهزوت

 .اجهزة تكييف الهواء عمالبإست
  

   Food sourceمصادر الغذاء   9-3

  :هذه المشكلة بما يأتي علىيمكن التغلب 
 .من المعلبات او الغذاء الجاف ةاالستفاد – ا

 .الغطاء في مكان بعيد عن التلوث ةتخزن المعلبات والعبوات الغذائية محكم - ب

 .تحفظ جميع المواد الغذائية بعيداً عن الحرارة والرطوبة حتى ال تتلف  - ج

 .نها تفسد لعدم وجود براد او ثالجة في الملجأ أليا الطعام امراعاة عدم إبقاء بق - د
 
   Equipment in the shelter   فرها في داخل الملجأ اواد الواجب تووالم ستلزماتاألدوات والم    9-4

كافة المستلزمات من األدوات والمواد الضرورية للعيش في الملجأ ألسرة مكونة  فراتوأن تيجب 
 ةمن ستة أفراد مدة أسبوعين مثل الخاليا الشمسية إلنارة وتشغيل األجهزة، وحقيبة إسعاف أولية، انار

واقية، شموع وكبريت، أسطوانات أوكسجين مضغوط، عبوات ماء، أكياس دقيق وخميرة،  ، مالبسةمتنقل
  ......راديو ترانزستور، طباخ غازي او كهربائي، مطهرات
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     General treatment and decontamination العناية الشاملة ومنع التلوث   9-5
  :زالة تلوث األفرادا -أ

من طابوق مصنع من مادة الزيوليت المركبة من  ةمشيد عند المدخل ةصغير ةفي غرف تكونو
 ويتخلص الفرد عند دخوله إلى الملجأ  .سليكات األلمنيوم والكالسيوم والصوديوم فضالَ عن وجود حمام

  :تيةتباع  الخطوات اآلابمن التلوث 
v واءدخول الجزء األول من السرداب إلزالة تلوث الفرد بواسطة مادة الزيوليت وجهاز سحب اله. 

v غتسال بالماء الدافي والصابوناإلنتقال إلى الحمام  لال. 

v رتداء مالبس نظيفةاالدخول الى غرفة لتجفيف الجسم و. 

v  نتقال إلى غرفة الملجأ والبقاء فيهااال. 

  
 :إزالة تلوث الماء والمواد الغذائية )ب(
 
v  تلوث الماء. 

v  ات مكونة من رمل وحصى وقطن صفيدة مترشيح الماء الملوث من خالل ع: التلوث الكيميائي للماء
  .وصوف

v  بإضافة مواد واقية للماء أو بغلي الماء عدة مرات ثم تقطيره بواسطة جهاز : التلوث البيولوجي للماء     
 .التقطير

v  ويمكن تقليل فترة الحياة للعناصر المشعة في الماء بواسطة: لتلوث اإلشعاعي للماءا: 

كاف إلزالة التلوث اإلشعاعي  وتقطيره فغلي الماء، وذلك بعد غلي الماءبجهاز التقطير : التقطير  .أ 
 .والكيميائي

 .ةيولوجياوب ةجهاز لمعالجة المياه بواسطة مواد كيميائيعمال بإست: معالجة المياه .ب 

 :ةتلوث األغذي  .ج

 .ستبعاد المفتوح منهاافحص العبوات والمعلبات للتأكد من عدم وجود فتحات بها و   •

 .جيداً ةسح وغسل العبوات والمعلبات الغذائيم   •

 .غسل األجزاء الداخلية للخضروات وتقشير الفواكه إلزالة التلوث  •

 .إزالة تلوث محاصيل الحبوب بإزالة القشرة بعد طحنها  •

 .إزالة تلوث المحاصيل األخرى بغسلها جيداً ثم تقشيرها  •

وقد  ةأو جبن ةإلى زبد هاإلشعاعي فيه بتحويل يمكن التقليل من المحتوىباالشعاع  تلوث الحليبعند   •
 .يحدث التلوث نتيجة أكل المواشي وشربها لغذاء وماء ملوث

 ةالشوي حيث تترسب المواد المشع ةبواسط ةمن سمية المواد المشع % 50 تلوث اللحوم تزال عند   •
 .في الدهون
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 :كما يأتي ة التلوثتلوث الحيوانات وأغذيتها يمكن إزالعند   •

وعلف المواشي وإستبعاد الملوث منها  ةضافة الى فحص أغذياغسلها بتيار مائي مندفع وقوي  يمكن
 .ةونووي ةيولوجياوب ةبمواد كيميائي

 
  أسلحة التدمير الشامل من ةالمسلح وقاية القوات    9-6

 Army protection against mass destruction weapons      
لشامل هي إحدى وسائل التأمين التي تهدف إلى منع تأثر القوات أسلحة التدمير ا منقاية القوات و

باألسلحة النووية واألسلحة الكيميائية واألسلحة البيولوجية أو على األقل تقليل تأثير هذه األسلحة للحفاظ 
  .الظروف المناسبة لتحقيق مهام القتال بنجاح هيئةالقتالية للقوات وت فعاليةعلى ال

 
 :يكون من خالل عدة إجراءات وهي وتحقيق هذه األهداف

 .شف تحضيرات العدو للهجوم بأحد أسلحة التدمير الشامل وإحباط هذا الهجوم وإضعاف أثرهك    •

 .التلوث في الوقت المناسب بحصولإنذار القوات   •

 .اإلستطالع الكيميائي واإلشعاعي  •

  .التنظيم الهندسي لألرض بغرض وقاية القوات  •

 .وقائية وإجراءات التطعيم الخاصاإلجراءات الصحية ال  •

 .إمداد القوات التي تعمل في األرض الملوثة  •

 .تأمين القوات التي تعمل في األرض الملوثة  •

 .العدو ألسلحة التدمير الشامل ستعمالسرعة إزالة آثار إ  •
 
  اإلشعاعي والكيميائي التلوث إستطالع    9-7

Reconnaissance of radiation and chemical contamination  
دون أي بالعدو للمواد الكيميائية والبيولوجية أو وجود تلوث إشعاعي  عمالويتطلب كشف بدء إست

لتلوث ويعتبر مسؤولية مستديمة لجميع المسببة لتأخير، وأيضاً تحديد المنطقة الملوثة ومعرفة نوع المادة 
  .الفرعيةالقادة والقيادات في القوات ، وقائد الوحدة الفرعية في الوحدات 
  :تيةويعتبر اإلستطالع الكيميائي مسؤوالً عن تنفيذ المهام اآل

في الوقت  سطوح األجهزةإكتشاف وجود التلوث اإلشعاعي أو الكيميائي في الهواء أو على   •
 .المناسب

 .التلوث بحصولتحديد القطاعات أو المناطق الملوثة وإنذار القوات   •

 .ة بواسطة العدوعملالمست تحديد نوع المادة الكيميائية السامة  •

 .أخذ العينات من المواد الكيميائية السامة أو البيولوجية وكذلك أخذ عينات األغذية والمياه  •

 .إستطالع ممرات تبادلية لتفادي القطاعات الملوثة  •
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الكيميائية أو الدوريات الكيميائية،  ةويتم تنفيذ المهمات السابق ذكرها بواسطة وحدات المالحظ
ليتها المخصص ووم بأعمال المراقبة واإلستطالع في منطقة مراكز السيطرة أو في قطاع مسؤــتقالتي 

أما دورية اإلستطالع الكيميائي فتعمل عادةً مستقلة وتنفذ أعمال . ساعة يومياً 24 ا طوالـــله
دبابات أو  ستطالع اإلشعاعي والكيميائي أو قد تؤدي مهامها وهي راكبةاإلستطالع في عربات مجهزة لال

  .طائرات هليوكوبتر استعمالسائرة على األقدام أو ب
وتقوم وحدات المالحظة الكيميائية والدوريات الكيميائية باالستطالع البيولوجي باإلعتماد على 

يشك منها وجود  ةفقط، وعند إكتشاف أية ظاهر تحقق استعمال السالح البيولوجيعلى  ةالظواهر الدال
أو القوارض والحشرات في  ةلمعالمست وأو ذخائر العد ةبأخذ عينات من التربيولوجي تقوم اتلوث ب
فإذا أظهرت نتيجة التحاليل وجود تلوث فعالً  ةوالبيطري ةالطبي مختبرات التحليلوترسل إلى  ةالمنطق

  .ةوتنذر القوات عن طريق القيادات المختص ةفتحدد المناطق الملوث
  
  Logistics  [1] التجهيزات واللوازم  9-8

كما  .ة التقل عن اسبوعيندلم الحتياجات شاغليهيجب تجهيز الملجأ بالمواد واالدوات الضرورية 
ه للحفاظ على سالمتهم او لتأمين عملية شاغلوات واالدوات التي يحتاجها ستلزمالم فيه فراتوت أن يجب

  .خروجهم من الملجأ من تحت االنقاض او من خالل مخارج الطواريء
    Victual and water storage  والمياه ةواد التموينيالم    9-8/1
ينصح بتخزين مواد غذائية التحتاج الى طهي مثل المعلبات واالطعمة المجففة والمحفوظة كالتمور . أ

حيث تكفي هذه المواد  م º (30-20) والفواكة المجففة وغيرها التي يمكن تخزينها في درجة حرارة من
 .عن اسبوعينالملجأ لمدة التقل  شاغلي

حيث تكفي هذه الكمية  ،من الماء الصالح للشرب لكل وحدة ملجأ اًلتر 50 ينصح بتخزين مايعادل. ب
ويفضل تخزينها في داخل الملجأ في اوعية مغطاة  .الغراض الشرب والغسيل لمدة اسبوعين تقريبا

 .اًلتر (50-20)تتراوح سعتها بين 

 :التطهير فانه يجب مراعاة مايليفي حالة وجود حوض استحمام في غرفة  .ج

 .لتر من الماء لكل حوض 50 تخزين مااليقل عن

وفي حالة تخزين المياه في  .للخطر شاغليهض بطريقة تضمن عدم تعر هخزين المياتركيب االحواض وت
. فيجب مراعاة تثبيتها بصورة تضمن ثباتها عند تعرضها لموجات العصف أو االهتزاز خزانات مرتفعة

 .االحواض المؤقتة ذات الكيس البالستيكي الذي تتم تعبئته وتعليقه قبيل االستعمال عماله يفضل استاال ان

المنصوص ، تراعى الشروط قع خارج الملجأيفية ماء تصلها المياه من مصدر ــفي حالة وجود حن. د
 .)1/1- 8(في البند  عليها

  .شب داخل الملجأيقد  ذيال يقحرمكافحة ال ألغراضيفضل تخزين كمية اضافية من المياه  .هـ
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  Fuel  [1] الوقود      9-8/2
تسخين المياه واالطعمة ويسمح بتخزين كميات قليلة من الوقود في داخل الملجأ تكفي لحاجات االنارة  .أ

التلوث  من حيثالنفط االبيض في داخل الملجأ النها اقل انواع الوقود  زيت الغاز او عمالويفضل است
 .طويلة تصل الى سنتين تقريبا ةمدينهما لكانية تخزموا

مع االخذ بنظر االعتبار  سراج او مشكاة ذات فتيلة الغراض االنارة داخل الملجأ تعماليفضل اس .ب
ي اوكسيد الكاربون في داخل ئانعلى شدة التوهج الن عدم السيطرة على التوهج يسبب زيادة ث ةالسيطر
الغاز او النفط االبيض لكل مشكاة حيث تكفي هذه الكمية لمدة  لتار من زيتأ  5ويوصى بتخزين  .الملجأ

 .اسبوعين تقريبا

يسمح بتخزين الوقود لتشغيل اجهزة الطبخ التي تعمل بزيت الغاز او النفط االبيض وتسخين المعلبات  . ج
جهاز لتار من الوقود لكل أ  5ويوصى بتخزين مااليزيد عن. ت الطهي والقلياواالطعمة فقط وليس لعملي

 .طبخ

 لتخزين الوقود في داخل الملجأ ألتار 5 االوعية الصغيرة التي التزيد سعتها عن عمالينصح باست .د
  .ةمن  الوقود داخل غرفة الملجأ الواحد ألتار 10 والينصح بتخزين مايزيد عن

  
 Tools and equipment [1] اتستلزماالدوات والم 9-8/3

  .)8/1- 9(كما موضح في الجدول  ،ي داخل الملجأف االدوات والمستلزماتبتخزين ينصح 
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  [1]ات التي ينصح بتخزينها في داخل الملجأستلزماالدوات والم :8/1-9 الجدول

  
  
  

 المالحظات العدد وصف االداة غايات االستعمال

ادوات مكافحة 
  الحريق

  
 

دلو من الفوالذ المغلون او  - 
  .اًلتر 15البالستك بسعة 

 10وبقطر  اًمتر 25حبل بطول  - 
  .ملم

  .فأس - 
  .اةحمس - 
     التطلق  ةحريق يدوي مطافيء - 

  .ةمواد سام    
  .ةبلط - 

4  
  
 
1  
  
1  
1  

حسب مساحة ب
  الملجأ
 
1  

  

احدها معبأ 
  بالرمل

 
 
 
 
  
 
  
لكل غرفة  

  .ملجأ
  

  أدوات االسعاف

  .أدوات االسعاف االولية - 
  .جبائر - 
  .نقالة - 
  .مهدئات - 

1  
1  
1  
1 

  .ألكل غرفة ملج
  .لكل غرفة ملجأ
  .لكل غرفة ملجأ
  .لكل غرفة ملجأ

  
  ةأدوات متفرق

  

  .مذياع - 
  .مصباح - 
  .شموع وكبريت - 
  .يهموقد ط - 
  .متر 1.5بطول  ةعتل - 
  .منشار معدني - 
  .بطاريات+ شاحنة بطاريات  - 

1  
1  
1  
1  
1  
1  
1 

  .لكل غرفة ملجأ
  .لكل غرفة ملجأ
  .لكل غرفة ملجأ
  .لكل غرفة ملجأ

  .لجألكل غرفة م
  .لكل غرفة ملجأ
  .لكل غرفة ملجأ
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  أ قالملح
  العراقفي قانون الدفاع المدني 

 المعدل 1978لسنة ) 64(رقم المقانون الدفاع المدني 
 اتحادي •

   
 القوات المسلحة •

  
   :القانون نوع

  قانون 
  

   :تأريخ األصدار
  1987- نيسان- 10 
  

   :تأريخ النشر
  1987- مايس-1 
  
   :ةحالال
  نافذ المفعول 
  
    :ةخالصال

 ---------  
  1978لسنة  158رقم المقانون البموجب  13واضيفت الفقرة  11و 10و 8عدلت الفقرات  

   1مادة ال
   :تشمل اعمال الدفاع المدني ما يلي

   .ئل االنذار بالغارات الجويةتنظيم وسا – 1
   .اعداد السكان للحماية من اضرار الحرب – 2
   .تهيئة فرق الدفاع المدني ومهماتها – 3
   .تحديد المنشات الالزمة للدفاع المدني، ومتابعة اقامتها وادامتها – 4
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الجوية، وعند حدوث  اثناء الغارات في اتخاذ التدابير الوقائية لحماية المواطنين والمرافق الحيوية – 5
   .الكوارث

اعداد خطط اخالء بعض المدن والمناطق واالحياء من السكان وتنفيذها وتقييد تنظيم المرور فيها  – 6
   .بالتعاون مع وزارة الدفاع

   .اثناء الغارات الجوية في اعداد الترتيبات الالزمة لتقييد االضاءة واطفاء االنوار – 7
في كومية واالهلية ومراكز االسعاف الالزمة الغاثة المنكوبين والمصابين، تهيئة المستشفيات الح – 8

   .اثناء الحرب والطوارىء والكوارث الطبيعية

   .ازالة مخلفات الغارات الجوية والكوارث االخرى بالتنسيق مع وزارة الصحة – 9
   .الجهات المختصةتنظيم عمليات الكشف عن القنابل التي لم تنفجر وازالتها، بالتنسيق مع  – 10
  .تهيئة مستلزمات اغاثة المنكوبين – 11
  .اعداد فرع الدفاع المدني للمناطق السكنية وتدريبها وتهيئة مهماتها – 12

  .اطفاء الحرائق – 13

  1978لسنة  158القانون المرقم عدلت هذه المادة بموجب 
  2مادة ال

جميع انحاء جمهورية العراق، وهو المسؤول عن وزير الداخلية، هو الرئيس االعلى للدفاع المدني في  .1
تنظيمات واعمال الدفاع المدني وقراراته واجبه التنفيذ فيما يتعلق بهذه االعمال، وله اصدار القرارات 

   :الالزمة في االمور االتية 
دة اقرار الخطط والمشروعات التي تضعها مديرية الدفاع المدني العامة، ودراسة االقتراحات الوار -ا 

   .من الجهات االخرى
   .تنفيذ خطط الدفاع المدني، عند اعالن حالة الطواريء او حدوث الكوارث -ب 
االستيالء المؤقت على االموال المنقولة والعقارات التي يراها ضرورية لتنفيذ اعمال الدفاع المدني  - ج 

ص في القيمة او المنفعة، وقت الحرب وفي حالة الكوارث، على ان يعوض المالك عما يصيب ماله من نق
وللمالك ان يعترض على مبلغ التعويض لدى المحاكم المختصة، خالل ثالثين يوما من تاريخ تبليغه بقرار 

   .التعويض
تعيين اعمال الدفاع المدني واالمن الصناعي الواجب تنفيذها من قبل الوزارات وخدمات الدفاع  -د 

   .سسات القطاع االشتراكي او القطاع الخاصالمدني في اية جهة رسمية او مؤسسة من مؤ
   .تحديد المدن والمناطق التي ينطبق فيها كل او بعض التدابير المنصوص عليها في هذا القانون - ه 
تنفيذ وسائل الدفاع المدني عند انشاء المدن وفتح الشوارع وانشاء الساحات وتشييد المعامل  -و 
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   .والمصانع
ر موظفي وزارته، صالحية اصدار القرارات المنصوص عليها في الفقرة للوزير، تخويل بعض كبا - 2
   .من هذه المادة 1
يمارس وزير الداخلية، او من يخوله، السلطات االنضباطية للوزير المختص، ورئيس الدائرة  - 3

ة في القوانين واالنظمة في حاالت الطوارىء او الحرب او الممارسات، بالنسب منصوص عليهاال المختصة
    .لمنتسبي الوزارات ومؤسسات القطاعين العام والخاص الذين تناط بهم اعمال الدفاع المدني

   3مادة ال
   .ت التي تشيد فيها المالجئ واسلوب توزيعها في المحافظاتآلمجلس التخطيط تحديد نوعية المنش – 1
من هذه المادة بما  1لفقرة ا نصت عليهيصدر وزير الداخلية التعليمات والبيانات لتسهيل تنفيذ ما  – 2

   .يتفق وقرارات مجلس التخطيط الخاصة بالموضوع
   .من هذه المادة 1في الفقرة  منصوصت المخالفة للتحديد الآلوزير الداخلية منع تشييد واشغال المنش – 3

   4مادة ال
ية للدفاع المدني الخدمات التال 1مادة التشكل لغرض تهيئة انجاز اعمال الدفاع المدني المبينة في  – 1

   :العام وترتبط هذه الخدمات بالرئيس االعلى للدفاع المدني وله ان يخول مدير الدفاع المدني العام بذلك
   .الخدمات الطبية -1   
   .المواصالت السلكية والالسلكيةخدمات االنذار و -2   
   .خدمات حفظ االمن والنظام -3   
   .خدمات النقل -4   
   .طفاءخدمات اال -5   
   .خدمات االنقاذ والتعمير -6   
   .خدمات التعتيم -7   
   .ت المالجئ والتدابير الهندسيةخدما -8   
   .خدمات االستطالع والكشف -9   
   .خدمات االمن الصناعي والسالمة المهنية  - 10   
   .خدمات االخالء واالسكان  - 11   
   .خدمات حماية الثروة الزراعية  - 12   
   .خدمات الشؤون البيطرية - 13   
   .اية خدمات اخرى، يرى وزير الداخلية انها ضرورية الغراض الدفاع المدني - 14   
لوزير الداخلية تشكيل اللجان المقتضية من ممثلي مختلف الوزارات ومؤسسات القطاع العام والقطاع  – 2
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 ه وله ان يخول مدير الدفاع المدنيوفق مقررات على الخاص لوضع الخطط والقيام باعمال الدفاع المدني
  .العام بذلك

   5مادة ال
 يحظر على جميع الموظفين والعمال والصيادلة واالطباء والمضمدين والممرضات المشتغلين في المرافق

والمؤسسات ذات المنفعة العامة والمشتغلين بصناعة المواد الغذائية والطبية وتجارتها في حالة اعالن حالة 
دون اذن تحريري من سلطات الدفاع المدني، بيتركوا الجهات التي يؤدون فيها اعمالهم الطوارئ ان 

   .ولوزير الداخلية ان يحظر الهجرة على اية فئة اخرى تكون اعمالها ضرورية الستقرار المعيشة

   6مادة ال
   .القانونيتولى وزير الدفاع في المناطق العسكرية صالحيات وزير الداخلية المنصوص عليها في هذا 

  )1987لسنة  183القانون المرقم عدلت هذه المادة بموجب (
   7مادة ال

   -:تكون مهمة مدير الدفاع المدني العام ما يلي
واالشراف  1مادة الاعداد الدراسات ووضع الخطط والمناهج النجاز اعمال الدفاع المدني المبينة في  – 1

   .على انجازها
   .وزير الداخلية والقرارات االخرى المتعلقة بها تنفيذ القرارات الصادرة عن – 2
   .تقديم االقتراحات والدراسات الى وزير الداخلية القرارها – 3
االشراف على فرق الدفاع المدني للمناطق السكنية في انحاء القطر كافة من حيث التدريب  - 4

الدفاع المدني العامة  والتجهيز، وتكون خدمات عناصر هذه الفرق بدون اجور، كما تؤمن مديرية
وى لفرق الدفاع المدني وغيرهم ممن يدعون للعمل في الدفاع أوتشكيالتها في المحافظات الطعام والم

  .المدني بموجب هذا القانون

   8مادة ال
   :لمدير الدفاع المدني العام اجراء ما يلي بعد موافقة وزير الداخلية  –1

   .المدني وضع الخطط لتنظيم وتدريب فرق الدفاع -1
تقرير اوقات التجارب والتمارين على اعمال الدفاع المدني للوثوق من كفاية الوسائل الخاصة به  -2

   .بالتنسيق مع وزارة الدفاع
تدريب جميع موظفي وعمال الوزارات والقطاعين العام والخاص في مدارس الدفاع المدني في  -3

دني، ولمدير الدفاع المدني العام ترشيح خريجي هذه بغداد والمحافظات االخرى على اعمال الدفاع الم
الدورات لالختصاص في االسعافات االولية او االنقاذ او اي عمل في حقل الدفاع المدني وبدون اجور 
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   .اضافية
دعوة طالب المدارس والمعاهد والكليات للعمل في الدفاع المدني عند الضرورة بالتنسيق مع  -4

   .الجهات المعنية
من هذه المادة للتدريب على  4و 3وة المواطنين االخرين الذين لم يرد ذكرهم في الفقرتين دع -5

   .الدفاع المدني اعمال

يتقاضى من يتقرر تدريبه على اعمال الدفاع المدني او اناطة بعض الواجبات به راتبه او اجره او   –2
اء كانت رسمية او شبه رسمية او مخصصاته من الدائرة او المصلحة او المؤسسة التي يعمل فيها سو

   .اهلية اال اذا نص على خالف ذلك

  
  1978لسنة  158القانون المرقم عدلت هذه المادة بموجب 

   9مادة ال
تي ذكرهم باعتبارهم رؤساء للدفاع تقع مسؤولية تنفيذ اعمال الدفاع المدني على االشخاص اآل –اوال 

   :المدني
   .الوزراء فيما يخص وزاراتهم – 1
   .رئيس المجلس التنفيذي، واالمناء العامون لألقاليم، فيما يخص دواوين دوائرهم - 2
   .المديرون العامون فيما يخص مديرياتهم العامة – 3
   .المحافظون والقائممقامون ومديرو النواحي فيما يخص وحداتهم االدارية – 4
   .مؤسسات القطاع العام فيما يخص مؤسساتهم ومصالحهم ومدير – 5
   .مديرو مصالح القطاع الخاص فيما يخص مصالحهم وفروعها – 6

تكون تشكيالت االمن الصناعي في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات القطاعين العام  –ثانيا 
والخاص مرتبطة من النواحي الفنية والتنظيمية والتعليمية بمديرية الدفاع المدني العامة عن طريق 

   .تهمدوائرهم او مؤسسا

   10مادة ال
لغرض تهيئة وانجاز اعمال الدفاع المدني في المحافظات واالقضية والنواحي، تشكل خدمات الدفاع 

   .من هذا القانون عند الضرورة 4مادة في الالمدني المنصوص عليها 

  )1978لسنة  158القانون المرقم عدلت هذه المادة بموجب ( 
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   11مادة ال

  :اوال
يات الدفاع المدني في المحافظات من تشكيالت مديرية الدفاع المدني العامة وترتبط تعتبر مدير – 1

   .بالمحافظات من الناحية االدارية وفي حدود قانون ادارة المحافظات
في حالة عدم وجود تشكيالت للدفاع المدني في بعض االقضية والنواحي تقوم القائمماميات  – 2

   .ع المدني ويكلف لها اقدم ضابط شرطة فيهاومديريات النواحي بواجبات الدفا
 على وفقللمحافظين تشكيل اللجان في محافظاتهم لالغراض المتعلقة بشؤون الدفاع المدني  – 3
  .لتعليمات التي يصدرها وزير الداخليةا

  :ثانيا
، ونظام 1974لسنة  33رقم المالمادة، احكام قانون الحكم الذاتي يراعى في تنفيذ الفقرة اوال من هذه 

  .، او ما يحل محلها1975لسنة  4رقم المالتشكيالت االدارية للحكم الذاتي 

   12مادة ال 
بناء على توصية وزير الداخلية تضع الوزارات المختصة اعتمادا في ميزانيتها تحت عنوان الدفاع المدني 

   .لتنفيذ االعمال والمشاريع المختصة بالدفاع المدني
   13مادة ال

ات تقارير دورية نصف سنوية الى مديرية الدفاع المدني العامة بمراحل تنفيذ اعمال الدفاع ترسل الوزار
المدني المتعلقة بها وبدوائر ومؤسسات القطاع العام التابعة لها وكذلك مصالح القطاع الخاص وعلى 

   .مديرية الدفاع المدني العامة تنسيق هذه التقارير ورفعها الى وزارة الداخلية

   14 مادةال
حسب ما يتم االتفاق عليه بين وزراء بتدرس واجبات الدفاع المدني في المعاهد والمدارس والكليات 

الداخلية والتربية والتعليم العالي او من ينوب عنهم ومديري الدفاع المدني العام والتعبئة واالحصاء في 
   .وزارة الدفاع

  )1978لسنة  158رقم المقانون العدلت هذه المادة بموجب (

   15مادة ال
فات بمبلغ معين ال يتجاوز االلف دينار وما زاد على ذلك فبموافقة مجلس آالمكلوزير الداخلية منح  – 1

لمن يعمل في اعمال الدفاع المدني او من يقوم بمساعدة العاملين في الدفاع المدني اذا قدم  –قيادة الثورة 
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فات، الى العاملين آمير وغير ذلك وله ان يمنح هذه المكلتالفي الحرائق واالنفجارات والتد –خدمة كبيرة 
  .في فرق وتشكيالت الدفاع المدني

فات بمبلغ معين ال يتجاوز المائة دينار لمن ينطبق عليه نص آلمدير الدفاع المدني العام منح المك – 2
   .وكذلك لخريجي دورات الدفاع المدني االوائل المذكورة آنفاً 1الفقرة 

   16مادة ال
في حالة اعالن الطوارئ او الحرب يخول وزير العدل المحافظين والقائممقامين ومدراء النواحي سلطة 

   .حاكم جزاء الغراض تطبيق هذا القانون

   17مادة ال
والقرارات والتعليمات الصادرة بموجبه بالحبس مدة ال تزيد على يعاقب المخالف الحكام هذا القانون  – 1

   .وز الخمسمائة دينارسنة او بغرامة ال تتجا
من هذا القانون والقرارات والتعليمات الصادرة بموجبها  3مادة اليعاقب مرتكبو الجرائم المتعلقة ب – 2

بالحبس لمدة ال تزيد على ثالث سنوات وال تقل عن ستة اشهر او بغرامة ال تزيد على ثالثة االف دينار 
   .وال تقل عن خمسمائة دينار

   18مادة ال
   .لداخلية اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانونلوزير ا

   19مادة ال
   .المعدل 1962لسنة  5رقم المقانون الدفاع المدني  يلغى 

   20مادة ال
   .ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه
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  1992لسنة ) 1(رقم المبيان ال

 جىنشاء المالإبيان 

رقم الممن المادة الثالثة من قانون الدفاع المدني ) 2(ستناداُ الى الصالحية المخولة لنا بموجب الفقرة إ
  .. المعدل ولغرض تنظيم المالجى  1978لسنة ) 64(

   - :قررنا أصدار البيان األتي 

  -:الى  ءالمالجى تالغراض هذا البيان قسم. 1

  العامة  ئالمالج.أ   

شتراكي بتشييدها في األبنية التي تكون عدد طوابقها ثالثة فاكثر بضمنها الطابق لقطاع االهي التي  يقوم ا
فاكثر بغض النظر  2م  800 ها ئاألرضي بغض انظر عن مساحة البناء والتي تكون مجموع مساحة بنا

   - :عن عدد الطوابق وتصنف الى 

  - :كتلوية  ئمالج .اوالً
ية واألحيائية والحماية ئثار األسلحة التقليدية واألسلحة الكيميااآل التي تؤمن الحماية من يءوهي المالج

     ضغوط  ةعلى أن تتحمل ثالث )العصف واألشعاع النووي والغبار المشع(النسبية من تأثير األنفجار النووي 
   -:جوية وتشيد في 

 .دارسالمناطق السكنية والتجارية في الساحات الكبيرة والمناطق الخضراء وساحات الم -1
أبنية مراكز الوزارات ومقرات المحافظات وغرف العمليات في المحافظات واألبنية الحكومية ذات  -2

 .األهمية الخاصة 
نتاج فيها في حاالت نتاجية المهمة اينما وجدت والتي يستمر العمل واالالمشاريع الحيوية واال -3

ة ومحطات توليد الطاقة ومحطات الطوارىء كالمعامل والمجمعات الصناعية ذات األهمية الستراتيجي
ذاعة والتلفزيون والحاسبات األلكترونية والمشاريع النفطية بانواعها على أن يؤخذ رأي مديرية اال

 .والراي ستشارة الدفاع المدني العامة في الحاالت التي تتطلب اال

  -:تقليدية  يءثانياً مالج
القصف المدفعي (ت األسلحة التقليدية فقط التي تؤمن حماية شاغليها من من تأثيرا يءوهي المالج

حسب موقعها من البناء الى تحت مستوى سطح بوتصنف  )،القصف الصاروخي ،الغارات الجوية 
األرض او فوق مستوى سطح األرض او ظاهرة جزيئاً وتكون في األبنية التي تشيد في بغداد 
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الفقرة  نصت عليهدرجة األولى عدا ما والمحافظات كافة وفي مراكز األقضية التي فيها بلديات من ال
  .من المالجى العامة )اوالً(

  الخاصة  يءالمالج –ب 
كون عدد طوابقها ثالثة فاكثر يهي التي يقوم القطاع الخاص والمختلط والتعاوني بتشييدها في األبنية التي 

 800ها ئابضمنها الطابق األرضي بغض النظر عن مساحة البناء او التي يكون مجموع مساحة بن
  :فأكثر بغض النظر عن عدد طوابقها، وتصنف الى مربعمتر

  - :كتلوية  يءمالج. أوالً
المنصوص درجة الحماية  حققنتاجية المهمة اينما وجدت بحيث تفي المشاريع الحيوية واالوهي التي تشيد 

  ).أ (  في اوالً من البند عليها

  - : تقليدية يءمالج  .ثانياً
 مبينعدا ما  آنفاًبنية المشمولة باحكام هذا البيان والعائدة الى القطاعات المذكورة وهي تشيد في كافة األ

  .الحماية من تأثيرات األسلحة التقليدية فقط تحققعلى أن  المذكور آنفاً) اوالً ( ي ف

  السكنية  يءالمالج -  جـ 
د من قبل مديرية الدفاع وفق المواصفات التي تع على التي تشيد في الدور السكنية طوعيا يءهي المالج

تحت سطح األرض او فوق مستوى سطح األرض او ظاهرة  تكون من حيث التصنيفالمدني العامة و
  .جزئياً

  

باعداد  ةالمتخصص ةوالمقاول ةستشاريبالشركات اال ةستعانسكان والتعمير باالتستمر وزارة اال. 2
الحماية من األسلحة التقليدية وانواع  حقيقفيها ت ىباحجام مختلفة يراع ءلمالجى هتصاميم نموذجي

األسلحة وبالتنسيق مع مديرية الدفاع المدني العامة لغرض تعميمها على الوزارات ومؤسسات القطاع 
 ..شتراكي لتنفيذها من األبنية المشيدة مفصالً المشمولة باحكام هذا البيان اال

تشييد مالجىء فيها تحت سطح األرض بسبب يجب أن تشمل األبنية التي تشيد في المناطق التي يتعذر . 3
ار على سارتفاع مستوى المياه الجوية او لوقوعها في مناطق اثرية او لوقوعها ضمن محرمات الم

  .، على أن تؤيد جهة رسمية مختصة ذلكمالجىء فوق سطح األرض

مباشرته انشاء األسس  وعند ءاعلى صاحب البناية المشمولة بانشاء ملجأ أن يباشر بتشييده فيها ابتدأ  . 4
يقاف العمل لحين الى مديرية الدفاع المدني في المحافظات علهذه الشروط  تهة مخالفلالعامة للبناية وفي حا
ويلزم اصحاب األبنية المشيدة حالياً والمخالفة الحكام هذا البيان بإنشاء ملجأ أرضي  تشييد الملجأ المطلوب
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د من مكتب استشاري متخصص يتضمن تحمل اسس البناية اذا تعذر تنفيذه تحت سطح األرض وتأيي
واصفات التي تحددها مديرية الدفاع المدني العامة بعد اتخاذ االجراءات القانونية بحقه موبموجب ال

 .المنصوص عليها في هذا البيان 

نفيذ ملجأ باحكام هذا البيان بت ضافة بناء بما يجعله مشموالًايلزم اصحاب البناية الذين يرومون  ب . 4
فوق سطح األرض اذا تعذر تنفيذه تحت سطح األرض على أن يتحمل المنشأ اثقاالً أضافية تحدد بدراسة 

ويحرم صاحب الملك من اشغال  أوجمالية الواجهة االمامية للمنش من قبل مكتب استشاري وبما اليتعارض
ل هذه الفقرة األبنية المشيدة بعد الملجأ وادارته في اوقات السلم بموجب تعهد قانوني خاص بذلك والتشم

 .صدور هذا البيان 
ه خالل ؤخالإشغاله وادارته بشكل يسهل معه ايحق لصاحب البناية المشيد فيها ملجأ تحت األرض ج . 4

  .المدني ذلك ساعة اذا طلبت سلطات الدفاع  24

شمولة بتشيد سنشاء األبنية المفظات كافة باحالة جميع المعامالت إلقوم أمانة بغداد والبلديات في المحات. 5
  .مع تصميم الملجأ الخاص بها الى مديريات الدفاع المدني يءالمالج
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