
*

  
  

  
دد ھذا ادل اذي اھم وار ا  ان اووي. 
  ،ووين اا  ن ر ذط وط  دولد او
 وو وت اؤوا رم اظل ا ت  ص زر

ور. ووم ا دمر لدا ً  ً ن اص ا   ز 
ان اووي ا، وؤد أن ان اووي د   اطف  اراد 

وادن اراد، وإ د  نروادأي رري ات وارن  –
  .وروم ا رادن، أ م  بل أدرض ا  

ان و. 
  
  

ISBN 978–92–0–623810–3
ISSN 1816–9317

 

 

 

 ا اذا  ال  و ودار وت ارر ھذا دم
ھو  واد ن ارر. ادي ن ك ال و ا وف در
 أ وھو و. ادر ك  اطرة دان او دون  ادة
وادا وز   ل ا  ادر أ دار طق
 طق ادار اذي ادل ھذا وو. ال اطول أو ال ار
ا طردر  ، ءر إم ا دات، اد ذو 

در اب، اوام وا ل أن ن ا داا ذاق . او
 وار واف اردع ن ز ل ن ان ن اطوب اوى
 .وادارة ا وادي

  

  

  

  

  

  

 واذرا ط دوا  
  

ISBN XXXXX 
ISSN XXXXX 

 

 اوادرة ن  اووين ان   ٧ادد 
 
  

  دل اذ
  
 

  ان اووي 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 اوادرة ن  اووين ان   ٧ادد 
 
  

  دل اذ
  
 

  ان اووي 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 اوادرة ن  اووين ان   ٧ادد 
 
  

  دل اذ
  
 

  ان اووي 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

P1347_A_cover.indd   1 2012-01-03   12:38:53



ا  درةوي اا ا  
 رات  وي اا ا  درةا  وي اا ا 

 و ل اأ وا لوا   ذونا وا  وعل اا و 
اا اد ا واد اوا ا اى واا ا ،   يوا
 ا ا ، اوي  ا او اك  ارات ھه و. ال
داد ا اا  ،و ،وو ا كدر ان ان أ وأ ا ،

 اريو ا و١٥٤٠و ١٣٧٣ ا ،وا وا  لب أرھوي،  اا
  اك ِّو. 

  اوي ادرة  ا ا   ات
 :ا ات  ادرة  ا اوي ا   ارات ر

، ود اوي وھ ا أھاف  ي اوي: ا أت  •  
س وت ا ا. 

  اء اول أن ھ  ا ارت أ ض ات:  •  
 تأ وي اا. 

  •  أد :م ا ا  تا  ا  ت ح، واو 
ا ھ. 

 ا ي  ا، اد ا   : ا: ا رات  •  
 دة؛ أ أو ت  ا أد   ن  ت أو/و
ا  ار اد ا ورات أو/و ا ا ول، اد ارو

 ا ھ ل وي او؛ ادا ا ،م ا ت ن 
 ت ا  روي اا وا  ا. 

اض اوا  
 و  أت. ارات ھه   ا أ دون  اء

وي ات اوا وأد ا ، ا ا  ح ت( اأو ا (
دة  اض   ا ذات او وات ا اء  ول

ا .وإ إ ن، ذو ى ل  اضا او وا ا  راءا ،
. ر ا  ١٢٠ ة اء اول  إ اص دات ا م

ذ ول و ءا   ا  تھ و   ا. 
رات و ور ا ا ا  اء دو .  م توا 

، و  ،ُ   ور ،ل   وا  تو ا. 
او    راتاض اوا   وي اا  رھ ا

رات اا ،ا َُّن و وي اا  اطر   ا ا  ا
دة اوا .رات وأن ا ا إ  ا ا   م ا ذات ا

 ا اى  ار   أن  ا    ان وات
 .رات
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  د
 

، ات او ٢٠٠٢ا رار اده اؤر ام و  أول/ر 
ق  ووي. وب ارھن ا    وا طأ ذا ار ھإط 

ا  اد واد اوو وات اوو، ور اواد اوو، وف 
 ،در ان اوأ ، ديوا واد ان ا رھو ووواد اا  را

، ءأ واد ان ا رھو ووواد ان اوارئ  وأط دير اداو
واھب طوارئ  ادول اء و او، ورو ام ادول إ اوك 
ادو ذات ا. ودم او ادة أ  ل دد اددات وواطن 

 ؤود أن ا .واد ان ا رھو ووواد ان ا ف ان ا
 ، طرق اراوا واد ان ا رھو ووواد ا دا ر او
 واد وذه اھ  روعر ا را و ، ءواد أن ھذه ان أو

  .ر اد،   ق ادول
او وادة ن  ول أد أھداف ر او ن اووي  ور

أل إ ادول اء  إء  أن ووي و. ون ن ذك أن ر 
اواب ا  را ان اووي اوط ك ادول ور  إ اوى 

أ   رة دةز إ ووي ان اا  ؤدي ن أنل. وواد ان ا
و  طرق اراوا ا.  

ون ن  ان اووي اززة أن ور دا أر ن ظم ان اووي 
  ز  ا   أل ار وارب واوول ر ارح 

رى اا ذال اوا ور ا بوا  قراوا واد ا 
 ديوا رھل وك ا فو ،و  طرا.  

ورد  دد ن اوك او واوق ذات ا إرات ر ووف 
وز  ان اووي. ورح ھذا ادل اھم وار ا  ان 

ادل وت ن  دة ادول  طط وذ ر  اووي.  دم
ن  ان اووي،  رز ص  زز ھذه ا  اظت. ود م 
ادد و ص  ت ل اظم ار واؤت او وو وم 

ت إو وا ور. وذه اق ھط  رة اا دا إا 
  .اوت

   ان اووي ادرة ن اوود اطوى إداد ھذا اور ن 
 ووح ا  عد ا كذ   ،ءدول اا   ورات راءإ

ؤوون ن ھذا اور ھم . ون وظو او ا  ٢٠٠٦ آذار/رس 
ف. ر (و) وب. و أ. داس ن ب ان اووي دارة ان  أ.

 وان اوون.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ول اھ ا   اء أ ،وأو ا   ،ل أيأ  
 ال.  ا  أو

و ا  صا ظ اا   ت داردة اا  اھ 
اام     ا اا  و أ اء دو و ا  ، ار

  ات.
وھ ، ا    أي  ا أو ان  َّت و ي اام

و ا رن، ا ا ه ا انأو ا ا ، أو ،أو و  
ودھ. 

ي و ء ذت أ ت أو دة )اء أ رة إا    أو
  أو  أ   أن  و، ا ق ك  أي ) دون  ارة

  ا. 
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١ 

١- د  

١-١ ا  
   و/رانز عا ر ٢٠٠٠ قر ع ل اق ا

 إ  كت ھ إن   ،ووح اا رر ا راءا
و ل راءُرح "إا ،ووواد ا دا ا ا را 

INFCIRC/225/Rev.4 (Corrected)  تطت وراج أا  ن ن
 ا  ص او." وت او او "أھداف ا ا اد

‘ ا ا’اد ود ا"، ا أرھ ھذا اع  وت ق، 
و اا  ،(ء دأ اا) :  

  "ا ذ ا ت اظا   :ا أن ا د
ط اوو اوا  ا؛ و و از ن 

رھ ظا   ذھ".  

  ] وا ظ س ر١وأ  ودا ا  كذ [
] أ  ٢، ورب  اؤر ام، اذي ذر  رار  [٢٠٠١أول/ر 

ء اطإ دئ اداف واھذه ات ھوأُدر .ا  واا وو
  دل ا ا اد، ووات  ادول اطراف واق اراء 

 و/وز ٢٠٠٥.  

، م ؤر او ادو ن اووي: ٢٠٠٥و آذار/رس   
 ت اھا ذات ار اط ن ،دن  دُ ذيل، ا

  دوأ ،ر زال  ا :  

  "  ووين اا  ن ووين ا دئ ال ا
 أء اظت ا. وواط اذ اك  ان 

اظ  وى ٍل ن  اووي،  اوظون ظن رورة
  ]٣["ان.



 

٢ 

و ن ذك، در ظ أن دو واد اوك ن أن   
] وأ در ا٤اا دأ اا  وي [ :  

 ل دو ،ن أل  اراد وا وا، أن ذ "  
... زز  ان و ان  ق اطوات ا ارور ن 

در ا.دأ اب ٧ " [ا)[(  

   ا ھ وم وا وغ زمس اوص اذه ار ھوو
 ظوا و  فو ووا ا.  

٢-١ ا  
  ر ام واھل ادرح ھذا ا ووي ون اا  

  لددم ارى. وووي ان اب اوا ت ات وار
   د ووين اأن ا  ددا ،ووين اا  ت ن 
اطف  اراد: أي رري ات وارن وادراء واوظن اراد، 

 د ن أراد اور. ووة  ذك، ؤر اراد   دة  وإ
  ظم اا دارة وا م و  م أن طر  ووي؛ن اا

ر أ.  

دف  –وززه و   –ول ادل وم  ان اووي   
او دى  ات ا  ، ذك و وت دو ور وى 

  .اطن ام واص

    وعوذا ا د ون و أنور ھذا ان ھ دوا
 رت اا إ و  واردةا ودئ اوا .ت اؤا

 ت ان ا رادت واؤت واظن ا رھدم وُ طأ 
 اواد اوو أو اواد ا ارى واُ طب  ادي ي دث 

 كذ   ، طرق اراأو ا واد ا ق.  



 

٣ 

  اطق ٣-١
   ر ام واھور اذا اھ  واردةت اوول ا

ي و ت وارت ا واب ان اووي  ان اوو
  .ارى

  ال ٤-١
وم  ان اووي،   ذك أھ ار  ٢رح ام   

 ٣اري، وا ن  ان اووي و ان اووي. ون ام 
 ا ب أن ل  ن ت ات واظت اوأدوار وؤ

أل طور  أن ووي ، ودم وت ن ف واب وص 
ص  ان اووي ودم وت ن  ٤ا ا. ون ام 

  .ل م  ھذه ا  ت ددة

  ان اووي و  ان اووي -٢

ف    ر ،ررراض ھذا اووين اا   :  

وع  راد واظت واؤت ن ص وواف   
  ١ورت ل و دم ان اووي وززه.

ودف  ان اووي ا إ ن أن ل ذ دار ان   
  .أھط  ياووي اھم اذ

                                                      
١   :ووين ار ا لأو ا  ذونر ا ولوب أو ارأو ا رل اأ 

او أو ال اذا ارى ا واد اوو أو اواد ا ارى أو اراق 
،  او اذي ن ‘ا اد’ل ‘ ان اووي’ارط . و أن ظ أن 

م  ك ارة ن دارس "اھداف وادئ ا  اد" وإ ا  أن
.ك ا لدو ووواد ا دا 



 

٤ 

١-٢ ووا ت اد لر اا  
ق ددات ان اووي م ارن أو ارھن، راض   

إذا ،ز أو ادام  : (أ) أ وو، و/أو (ب) واد وو ،ء 
أ  ب ، واد (ج) و/أو ،ر وو رة زةراد أو أ رار

ا  ، ذك ء أزة ر اواد ا وأزة ارض ت. 
ون أن ل ھذه اددات أ  : (د) ر واد  ن ل رب 
اراق ا ن أن ود  واد ، أو رب ھذه اواد أء . ود 

دذه اون ھ بواون ا ن أنو .و/أو دا ر ت ن دات
ا واد وار   ان وا ن ّراء ادام 
اذا واد ا درة،     از ار اووي، ون أن 

اذا ا ن ر  ون درة  و  ن ان    ال
اواد ا. وؤدي  ان اووي دورا ھ  ن اظ ارة ن 
ب اراد واظت واؤت واذ دار رة  و ددات 

واد ادام اب أو ار٢ا ذال إأ .  

  ظم ان اووي ٢-٢
   :  ل ،طر وان ا و ووين ام اظ ن

 دات ادم ا؛ ورت اوا ؛ ورم اظوا را
رض  اواد ا واوا واراق ارط ؛ واظم ادار؛ 

ط اف ن دة اواب. وف ظم ادات ا؛ ودرات ادي؛ وأ
  ديا ظك ا ن رع أو  ظ دة أووا و ن و
دة ذه ار. ود  ان اووي ا   اطط وادرب 
واو وال وا  ،ن اس اذن ططون أظ ان اووي 

                                                      
اواد ا ،ب ر  ا ‘ واد ’راض ھذا ارر،  رة  ٢

ر  دو واد اوك ن أن ادر  ا اد؛ وادر ا ،ب
   وھو)  لدات ذات او  وا واد ار ا؛ ووأ ا
.( ت وأروووا و ت أ ل ،نؤع اواع ان أ روع أو أ ثا 



 

٥ 

 دھور إذا و ن أن دا  مم اظا  .ووو و
ت اراءات از  و ، أو إذا ف وه ن اع 
اراءات. وذك   اطف  ظم ان اووي  أو ل 

أن ا  ،مدن وص اب ا داتا   ،رير ا
ووي ان اا  زز د أي   ب أن ذىھو ا ،دارا.  

  أھ ال اري وادات ادار  ان اووي ٣-٢
ھم ال اري و   ادت ا ن اووي   

 ل اطك اذن و ،ددذا اھ و .واد ا ا ط
أن ون ادة وادارة رن ون. وھ ن ال اذا ادة، 
وأطء اوظن ر اودة،  ن   ال ا م 

ات و ات ارا وازة او وطط، ودم  اراء
دوار واؤوت،  ياظ، وأطء ادارة. وم ام وازام ارد

  .وازام ن ار، وازام ادارة، ھ رة ن اووي

  ا ن ا ا و ان ٤-٢
  ار طر  ن أن  ن ان اووي وان اووي   

اط اري ر اود، رز ان اووي رزا إ  ال 
ادة اُ د  اب  ارر. ون ان ل  ال 
ادة، طب ا ا واف وأط وك  ،ل ر اوت 

 ذوود انواا  ر ،ذال اردع ا.  

   نا  ف رو:  

  " وو ،د د فواص و ن رادت واظ  وع
 "رره أھ ذىم اھ ظ نوا ا  وى، أن

]٦، ٥.[  
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  ا ووي إن اا  ر ،ل و و ءوا ا 
 طن اأ  ر  ط أي  نرراد اا  دى موا

ووا.  

ون م ن ادف ار ارك  ان و ان ھو اد   
 . طرق اراوا واد ان ا طر ان ا  

د إ دئ ر ،ل اذ وف  ود ھذا ادف ا د  
ؤ، واع ھ ر و، واوال ال، و اوال ار ذو 

  .اھن

ُ ادد ن اظت ا ن اووي. ول ھذه اظت،   
  ل  ت اؤت واظراد واوص، اا و 
 ا رون ا دل؛ وق وراو وا ن  طر و واد اا
واد اوو أو رھ ن اواد ا دودة دى ض ھذه ات. وھذا 
 ، دلت وول وم اظو م ھظ إ  رأ وز ط

ووت اظف ھذه ال وظ  دةو ووي نأ .  

    ت أوظس ا  نن وا ت اطد او دو
ا طل ان أ  لأ  ون دو ، تظ أو را

 ن وا  ن ل ن زءا رادن ا ددون ا ، ل و .را
و . نت اودل ا رادا  ن بطُ ،نا  ق 

 ،ظرا  م  ھذا ال ن اھم طٍغ  واوار. و س  ر
اوال طب ا ا أن دى اراد ورا ددات وادت اؤدة 

 اص اذون م اذن وون أو اورة، وأن ر ات 
را إ .  

    زز ن إو ، نا  ن وا  شو
اض ن  س ادف ارك ال  اد ن اطر. وون ھك 

ت اط ن وت اط ن تا  دو ت ن كذن. و
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ظ ؤو ن ال اوو أن ل  اع   ن  ي أ
  مد ل نن واا.  

  أدوار وؤوت اؤت واراد -٣

رك  طور  ان اووي ا أراد  دد ن   
 ب أن ت اظت واووي ان اا  ون   وا

. ون ھذا ام ادوار واؤوت واوت ا ذ  ان 
  ن ذك. وو ال اص ار  ١؛ ودم ال ياوو

  ا، وات ار اؤو . و ذك، ب ار ل
ات ار اذورة أده زءا ن ل، ن أل طور  أ ن 

  :ل اق واوار

  )؛١-٣دور ادو (ام   -  
  )؛٢-٣دور اظت (ام   -  
  )؛٣-٣دور ادرن  اظت (ام   -  
  )؛٤-٣دور اوظن (ام   -  
  ) ؛٥-٣دور اور (ام   -  
 ).٦-٣ا ادو (ام  دور  -  
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 ات ار  ان اووي-١ال 

 ھداف اد اد  

 وزتؤوا 

  اوت

 دد اؤوت

رات ورد اد 

 اؤھت وادرب

زا 

ا ن ا 

دارل اا 

 اوارد

 اراض وان

 ا ارم وام

 ر رد ال

ؤف اووا ظا 

 ارا واراض

 واف اراد

ادرن  دور 
 اظت

تدور اظ 

دودور ا 
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١-٣  دودور ا  
اول ق اون ر  .وتن    اا ف  

 ا رب ادو  و و اذ،   ظر إ ات 
 .دووا وطون واا طم اظھو ا ا ، ل ھ لق دا  

 درجن   از،  د ن اون ھذا وادو. ا ددھ ا  ذ
 إطر اظ  و ق در. أ ار اث و اوف اذي 

وا   رادف ا دهم  ود ق ھذه اط ت.  

دو  أي اؤو ن إء وطق و ظم أن ووي دال و  
  ق ك ادو. و ن ادو ل اؤو ن و إطر 

 ووي نأ  زز ظو و ل .ون و ددى  ن ددا
وويان اا  ن ؤو دول ات داظ  و ،ل و 

 ل اارا  ،ووا ،ووق ارا ا ت اظوا
ظت و وزارات ا،و، وات ارطت إذ اوان، و

  .او ن ام ونواؤوطوارئ،  اديطت وارات، 

، ون ن ززھ ن ر أران ن ھرض ا أو و  
ازز ا، وات اظ. و أذ ھذه وادرب، ول ادوة، 

  .وا أو د ارادو و  د ار  نار 

١-١-٣  ا ا  

  أ  و إ دوج ا  د إ   ا
 ذكل اوط. و ار  ، ذك اواب ادو واطر اتدد

 ودئ ات/اطا  ا :  

  ؛ دةظم ل ن ا اھ ا دد  -  
  -  ت او دددد؛ات  
  -  ر  و؛رات أداء دور راداء و  
  ؛اغ  -  
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  م ظم ا اد؛  -  
  أط ؛ر ارص ظت   -  
  ا وظ ات؛  -  
  اداء؛ اتار أو ال  ظ ق دم ال  اذ  -  
  ت ا؛ او  -  
  .وادي  اواد  ال اذا ادار ف   -  

 ارط ادار ظمل ھذه اطت/ادئ او اس   
ث أن ھذه اظ ھ زء  زأ ن  أي ظ وطر ان اووي. 

  .اووي ان ا رط ارط و ال  ار ن اظم

 وول إ اراق ذنر   أن  ادون اروري و  
و رط ن ن  اواد ا ط ،دف ا وأن نواوت 

  . ن اوا واراق ول ال

  ا اوت واراق   ٢-١-٣

    راءات ان ا رراء آإ  دوا ذھ وأن و وھ
. ون أن ل  ادد ھذه  انطت دد دى دارة 

  .ل  ا ادارة اا دو، وذك  ات

ط ا   اس او دى ان اووي  ززو  
دم  ووت  ھذا ال وا إ  ر ك اوت. 

اوت ُ  ھذه داول مرل اا  ،   ندم راض  أن
ذاإ.  

ادو أ ر دد اوت ا  ل  وب أن   
  .ان اووي
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٣-١-٣  و و رإط  

اطر او، اذي ھو أد اوال   وادور ار دو ھو   
اظم او دو اطر ار  أن ورطور  أ . وب 

رووي وان ات او ا طم اد ذيا ا:  

  ص؛اارإدار طت   -  
اوا ا  ، ذك ادد ر وول إ اراق و اذن  -  

  ار دارة ؛
  -   داد ا واد اا ز؛ و و  
   اوت ا ا ن اووي؛  -  
  ل ال ا، إذاوا أو واب  اطو رم ال   -  

 أو ا دا ا م اب ارھل اأ  دودة اا
  اووي؛

  .م ار  رواد   ادي دى ف  -  

٤-١-٣  ت وؤوا وز  

 ف اون واق ول ام ن ا ا ازز   
ت ا  .ت اظوا ت اطن ا كذو ،دووى ا

اود واؤوت  ادو ؤو ا ن ان اووي أن ددوب 
إ  ت اظا دا واد ون روري أنن اذا. وھ  وزا

 ووح وو ددا تؤو  ن داب  سا   تظا
ذات ا.  

ق ا   دة   اؤو ار ن اذ وارو  
رن  او ،دول ادا ووونا ن أن ن  صرى. اأ ظد و

 دول ات داظ دة كون ھؤو د ا   نووين ا 
 مك واھذ زم. و   ت اظا  رك أنو  .ذه اھ

 ور ن ھذه ا أن وا  طم ا    زز
  .ء ر اوت،  اراة اوا رودى  ان اووي 
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٥-١-٣  ت اقآ  

   ،رىت اظوا دوت اط ن ق ب ا  أن
 ذ ات إط ن  ت، ورف وادل ا تآ دونواا 

أھ  ات ذات  و . اديوطت  اراتوطت 
طت ادو  أن ظمب ووارئ. ط وطط اتددادو ا م 

 نأر وطت اطوا ت اظل ا لدورن أ ،  نم ا
ووي وا.  

ارة دود ، ب أن ق  وواوظرا ط ادو ن   
 و ر ول اوت ا داثادو  ادول اورة 

دل ارف وات ارا ا رض وق  واظ ونن 
  .  ، ذك ن راق أن اواد ا أو  رط  د ؤر 

  دور اظت  ٢-٣

  دول اداو ،   تظ-  لنرا  ددر او
–اواد ا  ت اوو وط ادود وارك وا و ا

واد ان ا طر تؤو.  

  رو وا دور اإط ظن  وات ا سي ا
ظ ،دد و تذه اھ  نر أؤل وا  وكنا .ذه و

 ر ص تل اا  و وھ  ،م  ٢ا ٤ ،
 د و .لوع ا  رىأ إ ظ ن ف ددو رار اا

ت وا وكوا  دى.ووين اا  ودة  

   ان اووي  ١-٢-٣

   إ ظ ل جد ون أن   وي ووين ا 
وام إدارظ م  يبا  و وھ  ،م٤-٣ . ذه ون ھ أن

أن  وودة اداء   أط ان اووي، اظ ا ازام 
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 ، ون أوو    .ت اطدثإذا وا زاع  ن
و ادارة ا  ونب أن ات  أو ان أو اووت ا ن

  زاعا وءر  إا .رط ر اس وا ذه ال ھ
 و .ظ ا ن ا زأ  زء ھ ا دارظم ا أن 

إ  نرا  وھ وأن .ت وا ت  اا رض ا
ت  ووين اوتا ث ن  .واء د  ونل والوا 

ظا  طا   ووين ان ا ا ؤوا ا  داا
اون . و أن  وا ووا ا  نرو وأن  

  .اوظن

٢-٢-٣  ادارل ا  

ادوار واؤوت  أن دد اظت  اتب  إدار  
 ءلوا  كذ   ،ظت او ن وى لب اواا 

 اظت ذات ا  اتإدار أن نذك، ب  و ن. ر او
واوارد ذ  واط ا  ن ؤو ن ان اووي ك 

 رافووي وان اا طأ .ر ودم اأ ؤو صذا اون ھ
اؤو دد ،  ظآر ر اوى  ادر م  أما أو 

وس وا   ل.  

 او إراءات ل إدارة اظ أن  د اء، و  
ار ل ا  ووي وان ان ا وازن ان وا

ق ارات او.  

  اوارد  ٣-٢-٣

 ذاظ وارد  و ور   أن صب   
 ت اؤودةان أن ا ب أندى . و ون وظ  نا

  ،زت اؤھا  ب ر قن طر تؤھذه اھ بدر
ال  وولن أ ادات از ،اوظ ون دىب أن و. او
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و، ا دت اوا،  رك ومذدل ان أ،  مؤو عط
ا.  

٤-٢-٣  اظم ادار  

وذ ، دد اوت ،  ل وظ أب و ظم إدار  
وم ال، ون  وس ادم ارز، ،واظ  ارار ات

ر  أوف  ٣-٤ ام  وردارة، وإدارة ار.  ادا إاداء 
  .ادار ھذه اظمر 

  و ان اراض  ٥-٢-٣

 راض اظت ا ارت از  أن ذب   
ار دوري ظو  ووي. ان ا ورورة و را 

  دات اران ا دةدروس اظم اراض اذا اھ
أن   و اوص، و. اتى اددوار، وارات  و

ا ا  ت اربل ل   إراءظت ا ل
  . و ارو ن اووي 

ق ر دود، ب دو و ن ط  نوظرا     أن 
ره أم  واد اوو وا ا  لظ  اظت ا ،واء ا

ر ول اوت  وإد  ن أل اطر، ا اتن 
وات  ارفدل ن أل ا ن واظ  اون اوق 

أن ھذه اواد واراق،   ذك ت  ا ن أن ؤر  ار
ل وا تدوداا.  

  دور ادراء  اظت  ٣-٣

ن ل دم  ظم،ا   أء   ر دراء  
 .دارم ارموو ب ءوك إرط ال  ،أ ر ا 

دل  ،ا نودوت اطز واوادام ال وواد ات ا ة
 أھدافوورا ات  دداؤوون ن  ھم ر ادراءورم. 



 

١٥ 

ارت ؤو اروع  طق اذن  ادراء  ق ا؛ و
ن  ، ن ل وم، ازامادراءت وا واق  ھذه اھداف. 

  . زز  ان اووي دال اظدورا ھ  ؤدوناووي، وذك 

   دوإ  دراءل ا ق  أنن طر  ووي نأ 
  سم ا ن أن:  

  ؛ذات دا اتوود دد  -  
  .أھ ان اووي  -  

  ؤوت ادراء  ١-٣-٣

 ا وك واداءاادراء ؤوون ن ن و ر   
 طران، ن و ون أن تون ا و رذه اق ھط 

م وا دال اظ دوار  ووددا. وب م أ اد ن 
واؤوت ا ل رد،   ذك اووح ن وت اط وطوط 

  .ال

   دراءو رىأ  ھ  ر ء آذإ رارون  اتا
وظ راكوإ ،ظل ادا دا وت  م ذرار ااتا  ،

ن  ن ودة ارار د ون اراد ان دروذك   .ون
  .اھ رام وأرھم

   و بزام وواط نوظا  لووي وأن ات ا
ر .ب ودام ااا وو  ظوا طر بو ، 

ب  ادرن اد ن و.  ذاواراءات ا  اظذ 
  .ام ا ن اووي داءاز  واذونوود  ارات 

 وادرن اظ  اوال ال دال اظ  ،ب و  
 راة طت  اوت ا  د اء، اظت ارى

ا.  
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 ا واد وك لادرب واطور ا رورن و  
 .ووا  ب،دراءن  ا ،ظت او  عاط 

 بدر لن أ زز زدوات ار اورات ور اوطاا  
طو روندد ا أن ل. و ن ن ودان واؤن اوظأيا 

أھ  اواد  درونم اص رن أو ون د دت 
 طرق اراوا ات اول واك اذ   ،.  

  از  ٢-٣-٣

وظن ادوا ا ،ون دى ار  ن أن  دور دراء  
ن ودال اظ  .و   دورھم  زز ان اووي ون وأن 

 ا  ت أن لوأور، ادا ور او ، ظا  وو
 اا ءوا.  

 ان  اظ ن  ذاووم ار، و، طور ا طء  
ووي وا طن دور وا دارر اق. وا   دراء ا

ن ؤو ن زز اوك اب ن ل اظت اءة. و أ
وام  ن ل اھم رت ان اووي دوة ،ون ادراء 

.  

   نن أن  و دث ن أي غا  رادا  دراءا
 رؤ  .ووين ازم وا كذ  نوظا  نا وظ دزو
تو  رؤ ن أن ا د ،نا  ظنا م تو.  

اوظن  ن ة ووأي   ل ان أن  ارم ن و  
) ب نراس ااوات ا و ل و ادد ( اؤون 

. وب أن ح م رص واواظ  زھم ،مو در دا، درم
ن أل اظ  اوة  ر وا ال إت ن  وظ،اطور ا

زة أو ف اؤون ن  اوظنأ  ذك طق وا واءة. 
واد ادام اا رم ا ر ا ،ط  لھو ا   دودا

  .وارك
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  ن اداء  ٣-٣-٣

   ب أنووين اا   رن اا دراء إا ،  وأن
ن اس إ ار ارا ام ن  او دون أن ؤدي  وا

اذ رت دة ن  ون مطر.  ا ھداف اارض 
  درا ل    ولن ا رات،ان ا ن 

واطورات ا، وات ا، واداث ذات اھ ا،  ،واوث
 ل ال،  وا م    ن  ان اووي. 

  :ء  اوم ادر أن

ذك ك  ان،   رب واداث ا ؤر ل ا ن  -  
اوذة ن وا أرى، وأن م طق ات أو اراءات 

  ا ا؛
  -  م ذا راءب ،إرراء وا  را دارظم ا ا  

  ؛ن أل دد ط اف و، ؤومت 
،  ن ا ظاأداء و ر درت وارن ر   -  

  ار اري؛
  -  ط وال ا ت اھن روور اا ذ  ،أوو

  ات؛
  را اداء ا د ن اوء وت؛  -  
وول  اوظن نرا ادر، وإراءات  دوريإراء اراض   -  

طما ل، وتب اوأ ،دارام اظول، يو ن  وإوظا
  اوا واوت ا؛إ رھ ن إ اراق و

  رة اداء ر ات ل ارت ادو واوط؛  -  
  -    ظمادث  ا ل إو   ورطاراءات ات وا

ادوات ا طق  ان  وظو ل ا ،دات وا
   ن ث ا .طران 
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  دور اوظن  ٤-٣

   ا ا م ام وو ن ء نوظا   ،
 دراكن و م أن روا أ ون ان اووي. ن أل  زھم

 .مو ب اواب وظروف واط كم ذرم و  دإزاء ا
  ،م اؤورةة اراا  طرق اراوا واد اا 

ز  ان اووي و  ، ذك اوا ا ارى، وال. 
 ل اوا د ظمف واو ذرة واا ظك اذراءات، ووا

ؤ  زز نرت وادردام اا ن. ووظب ا ن ا
 دد أو اور واء  ل دوث  ، اديم إراءات 
  .  طوارئ

أھ ن اووي ن  اوت  اوظون  دركب أن و  
  .لما ن  لا راءات  راق ااديء أي  وإ
د  ان اووي ا  ال ووض ان.  ن أنوت 

م ب أن وا واون ن  اوظن ان  ل ان. 
  . اظ  انا  وماوظون ف ھم أدوارھم 

  دور اور  ٥-٣

   رك ا ب أن ا ووي وأن اا  مل ھظ
دال اظت ا ووظ. وب  ل  أو ظ  ورة

  ووي أنن ا  را  رورةدة ول  زور ووا
  . ا  ال اوويام 

أن ان ھو أد ارات ار ل اور درك و أن   
رط أن   ور وإؤھ امان  وت نا ور ون. ات

 رل اوو واد اا  كأن ض ذ وان ار. وط قرال وا
، وم اورل ا رت ا ا  ن أن ف ا

ن ون دا  اول   اور أف اوت ا ن  ون
  إ ان اووي اور أن ون  ودم ان اووي. ون
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 ر إ ووين اا ،  .ر أو وا ل نف و
وى ا نواا طر  ا روف اظ ت ووذه ار ھ

 ت اظل ال ا ) ط م ذىن اور اوا وطوا
 ور ا ومأوور). وا  

  و ر وم أن ورا ووي دن اا   ءةا 
 وا ؤورة وادىا ) تا  ن  راد) ات وأظ

أن د  ل  اواد ا واراق ارط  وول ال. وب
 ا ل ا  زز ص ا وويل اا  ن.  

٦-٣  دوا دور ا  

دور ا ادو   ان اووي ن ا ار ق   
  دول ق ننا أواد ا، مء اأ  ،  ذات راو

ا، ن و. و ذىم ادوا وا دوا دم ا دولد ا دا
 ا  روطرت  ارت وارك اذ   ،ؤوا

. وإ إ ا هادو ھذا ادور ود اوط. ودم ف اوك
وك ووق  ، ١ اب  اذورنا اد ودو واد اوك 

 رى دوأ م اد ووي، ون اا إ إ ووي ا نأ 
.  

  :اوك واوق  ھذه ن و

 ٧  اذدت ز ا ا ادو  أل ارھب اووي،   -  
  ]؛٧[ ٢٠٠٧ ووز/

  ]؛٨[ ٢٠٠٤  م، اد ١٥٤٠رار س ان   -  
  ]؛٩[  ٢٠٠١م ، اد ١٣٧٣ رار س ان  -  
  -   ا دا ب، ارھا  دة ام اا راا

ون م دل ز اذ  وت ر  ٢٠٠٦ا م ادة  م 
  ]؛١٠ھذا ارر [

  -  در اراد ان ا تو ردوھ رھأ م ، ار اؤا
 و م ؛١١[ ٢٠٠٤[  



 

٢٠ 

 ٢٧  دت ز اذا  ،ا ا ار ن ووع دث ووي  -  
  ؛١٩٨٦أور رن اول/

  -   ،رئ إووي أو ط دث وعو   دةم اد ا ا
  ذز ا تط/ ٢٦د ررا؛١٩٨٧  

  -  ووي، ان اا  ا  ذز ا تول/ ٢٤دن ار روأ
  ؛١٩٩٦

وأن ارف اوود اك  أن ارف ا ار ن   -  
  ،ت اا ا  ذز ا تران/ ١٨دزو ٢٠٠١.  

ادول، ب اء،  ذ ا ادو زم ادرة دةأود   
 الن ھذه اوك. وھك دد ن وازات ا  وات اوء 

 دة اا را ل ن دول دة أو إم ھذه اد  ن ا
 ذك ان اووي، ل و ق اددة اطراف أو ادو.  وأ
وا ت نذم ،ات ادات ،ودة واردروس  ،ادام اوا

 دة ادة واناوظ و. واذرا طا و و  ،
 ون ل إ ،ا ان اووي ن ل آ  اوص، زز

اورات وادات وادت ار ور ارص  اوارد ار و
  .واراء

  ص  ان اووي  -٤

 ٢ ال  ، اروص  ان اووي ا د  
ھذا  وا ،موذج  ا ن] ق واط  دم ظا ١٢ .[

واظت اوو،  اراق  اط اطت  اطق ھذا اوذج و
اوو وراق دورة اوود وت اوث وراق  اوى  ذك طت 
 ووواد ال ا وو ،در اراو   ل ت اا

واد اأو ا ز، ترك  وھدود. واا راردو  ما  ا
 .ل ن ھذه اطتوف 



 

٢١ 

 

 ص  ان اووي  -٢ال 

ووي ان اا  :دفا 

  ادئ ا و اذ ارارات واوك
  ادرة ا واءة؛  (د)  از؛  (أ)

 ام وان.  (ھـ)  ادة؛  (ب)
  ازام واؤو؛  (ج)

   ان 
 ا اووي

  ادات واواف    
 أ ود ددات ذات دا؛  (أ)

 م.أن ان اووي   (ب)

  اظم ادار دة اطور وط أوو ن
  أ و؛  (أ)

 أدوار وؤوت وا؛  (ب)
  داء؛س   (ج)
   ال؛  (د)

  ادرب واھل؛  (ھـ)
  إدارة ال؛  (و)
  اوت ن ان؛  (ز)
  ال وا؛  (ح)
  ن ؛ادد ار دارة اوظ  (ط)
  ن اودة؛ (ي)
  إدارة ار؛  (ك)
   ادة اردة؛  (ل)
  طط ودرت اطوارئ؛  (م)
  ؛ام اذا  (ن)

  ال  ا ار؛  (س)
ال  اظت اوودة رج   (ع)

  او؛
  ظ ات.  (ف)

ا  دةزز ز وكوويان ا 
 وك ادة

 اوت؛  ) (أ
 ادام اط؛  ) (ب

  (ج) اذ ارارات؛
 (د) إدارة ار؛

 ) اراف اداري؛ـ(ھ
 (و) ات ا؛

 (ز) ن اداء؛
 (ح) از.

  
 

 وك ان
 ك ا؛او  ) (أ

 اء ا؛  ) (ب
 (ج) اد راءات؛

 (د) ال ا واون؛
.ظ(ھـ) ا  



 

٢٢ 

ظم اادات واواف واوك و ص  ان اووي ھو  
أس  وووي. ان زدة  اام إ  اؤدي  ، اادار

راق أو أط وو  ردور   ن مب ن  - ادراكان اووي ھو 
ذي وود دد  -ذه اط  ن أن روا نأو   ،أو  إدار أو

دا ھ ووي.  ون اكواذ ل  لا  ،سذا اس، ٢ھأ 
ووي ان اا  وذج.  

ن أن ُظ  ت رة، و اط ض ھذه أن ُظن و  
ظم اص  ود ظ. ون ُ اض ار  ، رة

  .و م اص اذورة دل ؤرات داء 

ا او ن ھذا اور ھم  ان اووي،  ام ون  
ص ان أن ا   ن ل ار او مذا اھ   م

  م أواا    أ  من او .   أي 
ط  ظ ن اص  ن أن ون ، و ن أن ون 

ت واراد ور ھذه اص ھو  اظ نادف و اظروف. 
  .ذاص اھو وا رد اا زر ان ا دز  رض سو

ر صو .ھذه ا دارت ارد واوا رأن ا أ وان ا
رارك  ا زةا  نن ا ر  اا  وا  

ص ذا ام، ن ف ھذه ا و طق وادان. ف ا ھد
اا  م ا ا .  

  واوافادات   ١-٤

  ازنرور ادات واواف ا ل  أذھن اس   
. ا  ا اس  واداث وؤر  ، اوك وال 

ارھ ن ل ار. ود  وطور ،ادة ض ھذه ادات ودث
وا  ر  ،ظل ان دا ندات و. ار ا

 ف اواوا  رادا ل ارونا  وم   أو، ونو 
وأ رونا و   أو ور و  و) دراءا ،طرذه او .(



 

٢٣ 

 ،ن اوويا و صدال اظت.  ررادات واواف و ر
ودى ا ھذه ادات واواف اق  دى وع  اوف 

  تروك وااا.  

  واوافص ادات   ١-١-٤

  ادات واواف

 أ ود ددات ؛  (أ)
  أن ان اووي م.  (ب)

  
اص اذن دم ؤوت  د   ،ود  أن ووي  

 أو اراق ذات ا ن وأو ال  أو  ادام اواد ا ن 
ن ذات دا  اتوود ددذور ق ا ادارى ا اوا ن

  .م ان اوويون ، نار أو نادااوم 

ھ و  وم ،ل ھذه ادات اس  ان اوويو  
 اوك اذي ؤر   اطف   ان اووي   ؤر 

 ،داف اھق ا ووي ور ادم ا ،لل ا 
 أن  ن ود، واوافأس وي ن ادات وود ن دون وارھب. 

 ارق أو ل ن ل   ل ن اووياووي . و أن ون 
ظأو ا ذات ا واا ك - اذ  ،  د ن،إ راور أد ا

  .ان  اظ ودھم وس  -

  ادئ  ٢-٤

   ووي ان اا  بط ودن و دئ ان ا و
 ظا  ر دراء  در  ذرارات واا  وك. وا

ذھن اراد،  أ  رس ھذه ادئ ادئ وظن. ھذه  رح



 

٢٤ 

م و أن  د ط ري أ  م أدق  .ظء اأ  
ل   ورد  ،ادئ ا  ان اووي ٢ورد  ال 

إ.  

  اوك ارارات و رد   اذدئ 

  از؛  (أ)
  ادة؛  (ب)
  ازام واؤو؛  )(ج
  واءة؛ ادرة ا  (د)
  .م واناّ   )ـ(ھ

  از  (أ)

   ادا دوال ار  دد اوك،  از ھو  
اذي  وازز  رارا أداء اراد ر أن ادات وام.  اطن

د  دةواارؤوران وانو.  

  ادة  (ب)

ون ان واداء اردي.   اؤراتوت ارؤء ھ أر   
ن  دا، اظ ن ووار ادراء تد   أد اووي 

  .ن ازام ،ل أوام وأم

  ازام واؤو  (ج)

ن ل ا اؤو    أدون ان اووي   
 ن ا ،مظل اكذن  ومر موظ .  



 

٢٥ 

  واءة ادرة ا  (د)

اؤھت وارات وارف  اونان اووي أن ك  طب  
 زعاط  .مب وظوا ووظون ا أن ون ن وؤھا

ر  اظروف   اديدرن   وادرون  او ام
وطوارئ ات او.  

  نام واّ   )ـ(ھ

ام اذا ار، وم أب ن طرق ن ن ان اووي   
 دوث اطء، وطق أل ارت وادروس ادة.

  رادا اظم  ٣-٤

وار  واطتور اوت ر أداء اوظن و ادارة و  
درب واراءات او وظم اوت،  ر از ر ال، 

  وردن اووي ال. طور  أ ي اداراظم ا لا .ذك 
 .ل إ  ورد  ،ظم اداراأ ر  ٢ال 



 

٢٦ 

  
  ن اوو وط دا طورة ادار اظم

  وا ن؛ أ   (أ)
  ؛وا وؤوت أدوار  (ب)
  ؛اداء س  (ج)
  ؛ال   (د)
  ؛واھل ادرب  )ـ(ھ

  ال؛ إدارة  (و)
  اوت؛ أن  (ز)
 ؛ات وا  (ح)
 دد دارة اوظن ؛  (ط)
 ن اودة؛  (ي)
 إدارة ار؛  (ك)
  ادة اردة؛  (ل)
 طط ودرت اطوارئ؛  (م)
 ام اذا؛  (ن)

 ال  ا ار؛  (س)
  اق  اظت اوودة رج او.  (ع)

  وا نأ    (أ)

ل ص  ظ ا    او  زم أن ون ھك  
  او أ اوت رر ازام اظ ن اووي. و أن 

 قرارات وذ ا ُ أن وك، و ن و مدن ال ا .  

   و   كن، ھ ون أنوظم ا ن أنلا 
 .نوظا  ن و ت،ووا  تول ھذه ا  وإدراك

ا.  ادتا، واظ  اغ ن ا واددات  اوال
  . واد اوكھذه اوت ا ن ل دو و  ررن و



 

٢٧ 

  : ااؤرات 

اراق واب،  رو ن اووي ظ  ،ررة  ود  -  
روو ن؛وظ  

  -  ا وظ  ر ل؛و ظل ادا  
  ات ان اووي؛ ولدو واد وك اوظن، ود   -  
د اوك ن ل ادرب ار ودورات دو وا وناوظون   -  

ورة اا.  

  وا أدوار وؤوت  (ب)

 ادد ل ن اووي  يزء ر ن إء ھل إدار ل  
ت. اؤودوار وا دىوا ون زم أنم  و تظا  ءأ

 ــ وا’ذا ن ؤولن ھو ا‘، ن  من اوة. ورا ق ا لأ
  را ودث ظم اؤو ھذا د ري طط ار 

  .هاظ وذ

  : ااؤرات 

  -  ظت ا دد  ب  وحو تؤودوار واق اوو
  ان اووي؛

ان اووي وم م   لؤوم اوظون أدوارھم و م  -  
   اول  وت د ارورة؛

  -  و  ددن اوظ تؤودوار وااو   ت 
.دردورات او/أو ا وا طا  

  س اداء  (ج)

طرداف اھا  ،ووين اداء ا س اا  ر أأ ، 
  .دارة و  إراك اوظن  ق ا اروةاوت  دد



 

٢٨ 

  : ااؤرات 

  -  داء وم ا لن أ ھدافر واا ظدم ا و  
   اوت؛

  ظم وظن؛ وھداف  رن اداء   -  
  ؛ط اھداف  اووي أداء انذ إراءات د  طق   -  
  -    نن ا ؤدي إ ذىل اداء اا.  

   ال  (د)

   وا دل اا رر  أ  م نوظأداء ا 
ر  ض ات   أر ون طت ان اووي. و وام
 ون رة لر أرى أت أ .  

  : ااؤرات 

، ادارة اداؤدي إ وت  ن اداء (ل ر  ال   -  
  اوت اب)؛ وور ادات وادوات 

    م؛ن ل و ا  نم اور  اوظن   -  
  وص اوت واراءات  وو وظن؛  -  
. وو اھم اھو ا طزرات دور وون ادراء  ر  -  

ا وطت   وت ال ل ،ص رات اض اط
  .اوع

  ادرب واھل  )ـ(ھ

رف  ان اووي ا  اك اوظن اد   
 ان  زم وذكب ار اطو.  وارات از داء وظم

  . ظم درب واھل اووي ا وود



 

٢٩ 

  : ااؤرات 

 ررةور ھل  ل ن اووي،  طت ر در ود  -  
  وو، وم إ إ اوظن؛

  -   ُ وب أودرا  را ط ؛ و ر طب أ طل  
  ت، ب اء؛ وُدرجت دور را ادرب  ُرى  -  
ب ن ن ؤھت اوظ ن اوت  اوول و إ ن  -  

  ون إ ر؛ ن
  -  رات واا رون إ  ونوظؤدى ا ؛دا وطرف ا  
  ردھ؛ري  اد و ر  توُ   -  
  -  دارة اوم ا ؛دردورات ا رات دورز  
  -   ب ادرل اا  ا وور  نوظن   نا

  بنال أن  ،ا غت اط ن تا ا.  

  إدارة ال  (و)

 الن أل ن دم   ططب أن طط ل ال   
  .ن اووي

  : ااؤرات 

  ظم ان اووي ططن اظ   ارا إ ال   -  
    اوت؛

  -   داثا وا طط طوارئ وو ن ؛ا  
  -    أو ووطط اون اوظونا  روج وطا واا 

 ؛ورا طت واواا  
ط  -   ط  ل لا لن ا نوظن ا  ) ءةو 

د  ط ار وادوات و ،تط  اوارد ،ل ال
ا ؛إ(  

  .اططو أء ن وت ال  ُظر  ات  -  



 

٣٠ 

  أن اوت  (ز)

ام  اوول إ اوت ا زء وي ن وظ ان.   
و ظا  ب ، ذء ر  أندا ف  لن أ موا

  .ااوت 

  : ااؤرات 

   دا؛ و اوظونووح وق  وامطت اف   -  
و ت وروووت وا و ف اوت ود   -  

ل ا؛دارو ظ  
  ؛آ وز وإدار طراوت ار م ل   -  
  -   ھ درا  ونوظاروط اوا لت  اوا 

  ؛وون أھ ذك ال
  -  وظم ان ا  ط ل ن دة وأ آ ن أ د، 

  مراءاتو و.  

  ات وا  (ح)

ق أھداف ان اووي.  ا اظمدم و وا ن   
وظم إدارة  ،، وا ادار وام،  ل ال، اظم ول ھذه
، و دور، ار ان اووي  ظم. و طب دات اواب

ن دم  زم . و  ات،ن ن إ آر دالدل وااو
 اظم إراجأو و دار و إذا وب  اس وظ اظم اودة،

دن ا.  

  : اا ؤرات

  ن ازال وا و راءات ادة وداول ا م  -  
 دملا ت اط؛  

  ؛/إراءات ر وام ُدم  -  



 

٣١ 

اد  أو د  نادات ا  إراجد  ودار  ذ  -  
  .دوث أطل

  دد دارة اوظن    (ط)

اذي د ون ا ن طرق أي ز أو إراء أ إطن   
دارة دى ت  دد  أن ود. وذك، ب اداون اوم

  .اوم ادان وف ن ددات اوظن 

  : اا ؤرات

  -  ون اوظص ا ت ط م  طردات ادطر وا
اص، د اء، ذا ھدوار وؤوت ال اددة. وب إراء 

 ظ.  
طر وال اددة اادارة  درة  دد دى  دد   -  

 ،لا ولا ط و رض ادرات/اا.  
ورط وطق ، وارار را، و   اصت   -  

 ،ظت او  كذ     نوظن واؤن اوظا
  .ادن وازوار

وال  اص،م اق  اطء ا أو اظھر  ت   -  
،  طر.  

   .وون ك اھ ادارة دى أھ دد  دروناوظون   -  
وم   ارنان واوظن  نداروظن اادرب  ور  -  

ق   رف  وراض اا طر، وقا   قط
  .وال ا ارى اظرات 

ادارة اوال ا د ؤدي إ دھور  اص  ول أن   -  
،  ط لواد ا،نوأ د   فنال أوك  ،اأو ا

  .ارا وارف
ق، نادااوم ن ا  اتددا د نر ل  ود  -     ن

  .او ظت اا واب 



 

٣٢ 

  ن اودة  (ي)

م اواد  وطب س ادر ن اظ   وظ ان  
أي ل ن ت ارا ار ارى. وذك   ا طوام 

 قط ت  أنراودة.  ادارة ان وؤدي ا أن دا و
  دوا ودةدرات إدارة اوظ عإ ن  إا د دودة ا ن

 ظا  ب سوا م ودم م.  

  :ا اؤرات 

  ت م وظ ان؛ود   -  
 وظ ان  يظم ادارم اوظون   أء اظ أن   -  

  .وظ  ظم ان اووي

  إدارة ار  (ك)

إدارة  دم ن  ت  ادد ن ل اظت و  
 ظل اراءات وادات واا  راتا  ذاق ھطر. وا

م  ظ ت  دى ا وناوظن. وذك،  أن  وادوار أو
  . وظ ان ن ث اطوطط وذ وزز ار 

  :ا اؤرات 

 رات ا ن أن ؤر  ق دارة ار ت ود   -  
  أو ر ر؛ ار راوظ ان، واء 

ان وان   وم ق ارات  ت ل ات   -  
  ؛ اظت ا ل أن ر

  ؛د ت  اروةا د ن أنت رات رى   -  
  -    دد را  ن ءد ا ت رىن ر  إند ارأ 

 اراءات ا ا.  



 

٣٣ 

    ادة اردة   (ل)

ارن درة   ربون  رون اظ ا م ن   
 ن أدا ل ووين ارا ا  . كم ذ ب و ،

 رادا وادر اأن ود ت ول  ارة ن 
راوا طو.  

  : ااؤرات 

 ات ول  اوت اوط وادو ا ود   -  
ك اوت وادة  راضواظم ان اووي وظ ان و

.  
اظروف  غ نن ا أراد اور و اوظن نت ود   -  

طر ا أو داث ال واواوا  دت أن ا وم  
   . د ون ذك  مو، ذك اغ

م اظ ن اراءات ن أن وذ  تاادارة  رض  -  
  .ن أدا ارب

  طط ودرت اطوارئ   (م)

ر ل  اداث  ھبان اووي   ظمون ب أن   
و طط  ر ھم ن ر ھذا اظم ول ا  أي وت. 

طوارئ ادم  ادي ل ذاأو  ا و رت أو ا ا
وارن ا و اوا  ادرت وب إراء  .ي اك دي

دور.  

  : ااؤرات 

  .اددة وإراءات ادياددات  ولطط طوارئ ود   -  
ت ورھ ن اول د ن ن ل ادر ھذه اطط دورُ ر  -  

طط   م، وأن اراد ان ط وال اراھأ  و
  .دوارھمو



 

٣٤ 

دا و د  ؤدي وظدور د ن أ  ا اظم ُ ر  -  
 ء الأ ا  م  ظما. و إء اھم ص 

  .ادي
 م م ار اري  اظم ا دور د ن أن اوظن  -  

ل اري د ا. و إء اھم ص  ظون وھزون
ا وطت   وت الل  ،ل رات اض اط

  .اوع

  ام اذا  (ن)

ون ھك ظم م اذا ن و وا ن را ب أن   
م، وداء،  تارات اؤو ،ذرب ادةوادروس اا،  راو

راءات اا ، ووين اق ا دان ا ا.  

  : ااؤرات 

  .ط دد ت ام اذاوق م اذا ر  ود  -  
  .دد و اط واھت ا ام ل أو اور   -  
  -  ت ا ريال ا  دلل ا ت .  
  -   ر وترل ا تا ر داء دووا وطا.  
  .اداء ا د ن ق اوت راب  -  
  -  ذام اا  سأ   ل طط و، ذه  وذ ھ

  .اطط

  )اوان(وھت إذ  ا ار  ال  (س)

 إذ ن ات اظ وھت ددان اووي ال  ق  را  
واان. و  ن ت إن ا ل ھ  ءة ل رأو  ا

ن اووي ان أر م ن دل اوت ن ل اوإذ اھت 
ا ر واظ  ار ن ا س ط  قا. وھذا 

  .رات اروراط ارى ات وورات أ  ل



 

٣٥ 

  : ااؤرات 

  -   ر تودل ا م؛ظوا را ن ا مظوا   
  ؛با اوت م دل اوت ول ط اف واددات   -  
ات ار  ق مو ووحددة  ار ت اولأدوار   -  

  ن اوت.

  رج اواوودة اق  اظت   (ع)

اظت ا  اوظن وادارة  وار ن ب م وال  -  
  واوط ار  ان اووي؛

ر دم ادة واوال  اات و  اظت  ود  -  
  .ار وادث ديوا

  اوك  ٤-٤

اوك ھو ل أو ول ن ظ. ول اراد إ م ود   
أط اوك ادة اوودة  او اط م. و ب ر ھذه 

  .رّاط د 

د  ان اووي  وك  اوظن،   ذك و  
، وذ ال د، وازام ر ا وك اردي واؤلظ، ا

ظ وا  ازء ر ن  ان اووي   ون ذكوا. و
  .ورد ل إ أده ،٢أ  ال  ورد. وظأط وك 



 

٣٦ 

  ص اوك  ١-٤-٤

  ظ اال  ناوك زز 

  ادة  وك

  (أ) اوت؛
  (ب) ادام اط؛

  ؛ات(ج)  ارار
  (د) إدارة ار؛

  ) إراك اوظن؛ـ(ھ
ت(و) ا ؛ا  

  (ز) ن اداء؛
  .از(ح) 

  اوظن وك

  ا؛ اوك) (أ
  ا؛ اء) (ب
  راءات؛ اد) (ج
  واون؛ ا ال) (د
  .اظ) ـھ(

  
  وك ادة  ١-١-٤-٤

  اوت (أ)

و اوظن ن أل وت داء ان اووي  ب أن  ادة  
  . اطع ؤوم



 

٣٧ 

  : ااؤرات 

  : ادة

ظم ان  ا ؤر  اداء  ات نوت ددة دم   -  
  ؛وون اوظن ك اوت ،اووي

  ور ان اووي ال؛ ازاوارد  وارن  دون  -  
زون ت واراءات  وم و - ذى ون   -  

ن؛ ،اوظا  ن و ھو   
ن طرق إراء ازرات واع ا،   اداندون  اداء   -  

 زراءات اذ ا ونو م ،زةل اا ران ووظا
   أو اور؛

  ؛ ال ا أو اف ا  اواب  ون  -  
 ، وذوندھورةارف  اوع ا اوو ا طون  -  

 راءاتإ.  

  ادام اط  (ب)

   ؤودارة ادد اتوا   ل وظا ظ ا
 ون أن ووي. ون اتا وا وو.  

  :  ااؤرات 

  -    دراءوناا  دة ر  ،م و وھو  ونر
وذك  اف،  ازدد واب اوع ا ا أو ت 

وون  ات،وى ادد ارعاظم ا أو د  دھور د
    .ك اوع وات اؤو ن

  -   لدراء  ال،ا ونون  ودل، ول ال اوا
 نوظنا غا   وك دونوف أو اا  راءاتن ا

 داا.  
  . ل ادة وذھم ل  ان  -  



 

٣٨ 

  اتارار اذ  (ج)

ذ ارارات ن  زءا  ن ا ا وم اظ  ل  
 ات وارارذ  ت ر ووازام  ان اووي. 
ا ھن اوظ و  دارةا و ،رارات اراراتا و ن 

  .اذة

  :  ااؤرات 

  ؛ذكادة ارارات د  ار  ذ  -  
  ؛انادة رارام د رح   -  
، د اء، ن أل ات اظر ادة اراء ا وو س  -  

  ذ؛زز ارار اذي 
  -    ر ت دةذارار ااتا وزو ؛أو  
  .ذھم  ذھ واذونن واؤھاص ارارات  ذ  -  

  ار ادار  (د)

 -ھذا اوك ور اد، وف  ان اووي ا  وك ار  
  .ادة رارات ارا -  دوره 

  :  ااؤرات 

ادراء ض اوت را و وزز أداء اوظن  أن  رس  -  
  م؛

  -   ُ دمدةردات ان؛ اوظن ا ووك از از ءةا  
  ن اد ت واراءات اول ؛ ون ءن اوظو  -  
ل ان  اارارات ا   اوظون  اذ  -  

  .اووي



 

٣٩ 

  إراك اوظن  )ـ(ھ

ن اداء د ون اس درن  اھ رام وأرھم.   
  .ن اووين أھداف ادم ھذا ادف آت  و أن ون ھك

  :  ااؤرات 

 ور اتارار اذت  رك ادة اوظن  م اطر و  -  
  ؛م  رن اط ا ذك 

 اوظون  -    ترام اد ،  ُرفو  م بواو اا  
 ن وهدتھ.  

  ات ا  (و)

 ازء  دق اوت   أء اظ واظ  ل  
 ووي ان اا  ن.  

  :  ااؤرات 

  ات؛اب دادات ا  ا م ات و ن-  -  
  ارات د ون ذك ؛رح ق ا وار  -  
ن   و ود زرة اوظن  وا م وإراء ءات  -  

  وظن طرح ا؛
ن ، أو  اوظن واذ اراءات از ھتارب   -  

  أي إراء؛ اب  دم اذ
  .اظ  اوى وارات م اوظن   إء  -  

  ن اداء  (ز)

ار ن اس،  أن  اظ ارا ب  دين أل   
 وا أنادة ت و أن  ن أداء ان اووي. وإ رار 

 لن  اأن و انأم وون ن  - واوا  دوة –
  ّمن و ا.  



 

٤٠ 

  :  ااؤرات 

  -    وظت ،نواوا  ،  مدل ون ا غا 
  رات ن أداء ظم ان اووي؛ا

  م دد و أب اداث ا واھت ا؛  -  
  -    ،را  و داث أوا ل ووا در ا،  س

  ن ل د؛ ا ن أن مأ اواب  ل اط اواب 
اذي  ھو ن" وس "اط؟ھو  "ھو  ط أو دث ووعاؤال د ون   -  

  اوم؛  ،  ارز  ان، وس"ط؟أ
ن اووي  إداء وم ا  اوظنط   ود   -  

  .أو رھ اررن ارن ور ادراء وات رة 

  از  (ح)

ول . واواف ادوا اذي ث  ار راد اد وك   
  . ان اوويأھ  ن  وا ياظن ازن ارد ن

  :  ااؤرات 

  -   دراءف اواط و اوك أرة ادء ا ونو  ونرو
؛  

 ادان، اد ن ددات اومذ ر  ادراء ادة  دم  -  
  ددل ا نا ؤوو هن ا ر ا غوا د

؛  
  اظ  ان اووي؛ ظم اة ھت اوظن رف   -  
  اوظون  م ظ ات واوت ا ن اووي؛  -  
 ل ان اووي اداء  ولداء  م اوي ان   -  

  ؛اذو  واود
، ف اوت ن تد طق دار د   دوث   -  

 اغ ن ات  ن أل  ،ا  ذا ات
  .ال



 

٤١ 

  انص وك   ٢-١-٤-٤

  اوك ا  (أ)

    ووين ا ت اظا وظ زام  تو
  .اروح ا ن 

  :  ااؤرات 

  : اون  

  ؛ ودوناوك ا ظ  وادون   -  
  م؛ ارون ر   -  
  .ان وارام  وونم اض  د  -  

  اء ا  (ب)

 أن  ان رون ام ا  ال ءاوك   
و وا   ن من اووي (أي   ق او إم 

 ا أو  م)، وأ و وھ  مذه اذ ھ واو أن واإ 
  دم درم  ام .رؤم 

  : ااؤرات 

  ف دم م اددة ان اووي؛ م اوظون  -  
  م ق ازات أو م إطر ادارة  دم ؛  -  
  ؛ اااوك اذي دم زز اران   -  
  .ل ا ناوظون اؤو  ل  -  

  اد راءات  (ج)

. ون ام أن م ا نت ار وارة ارال اراءا  
و. ون ام  ا أن ت ب رار اطء ا قن أل 

 د و راءات واون ا أن أ  عطل او  ذ،وا 
  ون اوظا   دةب اا.  



 

٤٢ 

ؤ راتاا  :  

واط ااوظون راءات ورھ ن اروووت، ل  زم  -  
 ت؛او  

  . اع اراءات ان  واوت طق   -  

  ال ا واون  (د)

أي ن إء  أن ووي   وال ا روري.   
ظل وأ     ل دو ق وطا وا  ون

و ت إدة ا.   

  :  ااؤرات 

  ھ  ق ان اووي؛ ار إاء  دم  -  
  ؛ داودم م  ح واوظون  ل  -  
  ددة اوت وددة ات؛ أرل ال  وم  -  
  -     ظدود ار ات ووا   ونوا ل اا

راطرووا.  

  اظ  )ـ(ھ

. ا ون  اظ د ان  ظ اوظن ورات  
و د اد لا ف اواطن ااذ إا  راءات.  

  :  ااؤرات 

  -  ظ  ونوظاول وادا  در اوندارة  وا  ربأ 
  ؛اررةوت ن، دام ات 

  -    ونوظا ل؛إا  
داث أو  اد ن اھ ا اوظون او د دمس   -  

  ؛ر اد اواظت أو 

    م ؤ فو ظء اأ  .  



 

٤٣ 

٥-٤  ا  

  يووا نزدة  اادف: 

  

ل ا وت أه إء  أن ووي  .ن ل ان   
   زن اووي ن ر ا انوادف ھو ور در أر ن 

   ا ل ار أ ولدب واروا رذونا  بوا 
 ور ارى وا ذال ااا  وادا ءأو  أ داا

  أو زلك ا فر ووھ  ديوا. 
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٤٤ 

راا  

]١[ وا  داف اواد، أھن اووي وأق اا ،ذرا ط دوا
 ،ا دو داGOV/2001/41 ،ذرا ط دوا وا ،

) ٢٠٠١.ووواد ا دا ا ل اد  رد أ ؛( 
]٢[ واد اوا ووواد ان ان أ ردا ،رىا 

GC(45)RES/14)  ،ذرا ط دوا و٢٠٠١، ا.(  
]٣[ Nuclear Security: Global Directions for the Future (Proc. Int. Conf. 

London, 2005), IAEA, Vienna (2005) 262.  
]٤[   وادوا  ،ذرا ط درن ان أ وكد اوا دو

وأ ا ،IAEA/CODEOC/2004 ،ذرا ط دوا وا ،
) ٢٠٠٤(. 

]٥[  INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, The 
Management System for Facilities and Activities, IAEA Safety 

Standards Series No. GS-R-3, IAEA, Vienna (2006).  
]٦[  INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Application of 

the Management System for Facilities and Activities, IAEA Safety 
Standards Series No. GS-G-3.1, IAEA, Vienna (2006).  

ا ادو  أل ارھب اووي، ام ادة، وورك   ]٧[
)٢٠٠٥.( 

  .)٢٠٠٤، ام ادة، وورك (١٥٤٠رار س ان   ]٨[
 .)٢٠٠١، ام ادة، وورك (١٣٧٣رار س ان   ]٩[
ارا ام ادة ا  ارھب، ام ادة،   ]١٠[

  .)٢٠٠٦وورك (
]١١[   در اراد ان ا داتإر ،ذرا ط دوا وا

  .)٢٠٠٥، او ادو ط اذر ، (ودرھ
]١٢[  SCHIEN, E.H., Organizational Culture and Leadership, 3rd edn, 

Jossey-Bass, San Francisco (1997).  
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