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 : )مقدمة( 
 

, ايعٌُ ب١٦ٝ يف امل١ٝٓٗ ١َالٚايػ األَٔ َعٝاض َٚٓٗا اجملاالت ناف١ يف املعاٜري أع٢ً بتركٝل ايتكٝس ع٢ًاجلُع١ٝ  ذبطص

 خسَاتٗا, َٔ ٚاملػتفٝسٜٔ املٛظفني,)..  ف٦اتِٗ فالباخت بٗا ايبؿطٟ ايعٓصط ٚصر١ ١الَغ ع٢ً احلفاظ أٚيٜٛاتٗا أِٖ َٚٔ

 تطبٝل اجلُع١ٝ تبٓت يصيو يًتُٝع, زاع١ُ آ١َٓ عٌُ ب١٦ٝ ذبكٝل ع٢ً َٔ خالٍ ايعٌُ (ايعٚاض ٚناف١

 َٔ ٚاالغتفاز٠ االختصاص, شات اجلٗات َٔ املكطض٠ ٚاألْع١ُ بايتعًُٝات ايتكٝس عرب امل١ٝٓٗ, ٚايصر١ ١َالايػ َعاٜري أع٢ً

 ايعاّ يًٛعٞ اْعهاًغا امل١ٝٓٗ ٚايصر١ ١َالايػ ثكاف١ ْؿط ع٢ً اجلُع١ٝ ذطص ٜٚأتٞ اجملاٍ, ٖصا يف ايعامل١ٝ ايتحاضب

 اإلْتاد َػتٜٛات ذبػني يف ٜػِٗ مما بٗا ايعاًَني أَٔ ٚ ١َالغ ع٢ً باحملافع١ تٗتِ عٌُ ب١٦ٝ خًل بأ١ُٖٝ ٚاملؤغؼ

 ناف١ تٛفري ٚ. ٚايسَاض ايتًف َٔ َٚعسات أجٗع٠ َٔ ذبتٜٛ٘ َٚا املٓؿأ٠ يف املتُجٌ املازٟ ايعٓصط َكَٛات ع٢ً ٚاحلفاظ

 ٚشيو.  ٚاملازٟ ايبؿطٟ يًعٓصط األخطاض َٔ ايٛقا١ٜ ذبكل آ١َٓ ب١٦ٝ تٛفري تهفٌ اييت امل١ٝٓٗ ٚايصر١ ١َالايػ اؾرتاطات

 اإلصاب١ خطط َٔ ٚاملُتًهات اإلْػإ ع٢ً احلفاظ إىل تٗسف تؿطٜعٞ إطاض يف ٚايٓعِ ايكٛاعس َٔ دلُٛع١ تطبٝل عرب

 . ٚايتًف

 الشرح المصطلح

 ايرب اخلري١ٜ  مجع١ٝ اجلُع١ٝ

 تٓعِٝ مبٛجبٗا ٜتِ ٚ باجلُع١ٝ ٚايػال١َ األَٔ فطٜل عٌُ يتٓعِٝ اغرتؾازٜ٘ خطٛات ايسيٌٝ

  اجلُع١ٝ يف اإلخال٤ عًُٝات

 ٚقٛع٘ قبٌ اخلطط يتاليف ايٛضع ٚتعسٌٜ ايهؿف أعُاٍ ٚ ٚايتحٗٝعات األعُاٍ ناف١ ايٛقا١ٜ

 ٚايػال١َ األَٔ فطٜل ايفطٜل

 آ١َٓ ألَانٔ املٗٝأ٠ املػايو عرب ْٚكًِٗ اخلطط َهإ عٔ املػتفٝسٜٔ أٚ املٛظفني عًُٝات اإلخال٤

 اإلخال٤ عًُٝات أثٓا٤ املٛظفٕٛ فٝٗا ٜتحُع ٚآ١َٓ يًحُٝع َٚعطٚف١ ٚذلسز٠ غاذ١ ايتحُع ْكط١

 ٚذبسز ايترهِ يٛذ١ إىل ؾاض٠ إ ٚتطغٌ احلطٜل انتؿاف ع٢ً تعٌُ ايهرتٚنٗطبا١ٝ٥ ٚغ١ًٝ اإلْصاض ْعاّ

 ايٓعاّ نٛاؾف ْٛع ذػب ض٤ٛ ٚ صٛت صساض إ َع احلطٜل َهإ
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 إىل املٛظفني غال١َ ٜٗسز َا نٌ ٚعٔ َالذع١ نٌ عٔ ٚايطفع صالذٝتٗا َٚس٣ ايػال١َ ٚغا٥ٌ تفكس (1

 .االختصاص جل١ٗ ضفع٘ أٚ قبًٗا َٔ ايٛضع مبعاجل١ بسٚضٖا تكّٛ اييت اإلزاض٠ (2

 .غطٜع بؿهٌ طاضئ أٟ َع ايتعاٌَ ٜهفٌ مبا األقػاّ رلتًف يف األٚي١ٝ اإلغعافات َعسات تٛفط َٔ ايتأنس (3

 .ٚاضح خبط ٚتهتب باضظ مبهإ املداضد َٛقع ع٢ً زاي١ إضؾاز١ٜ يٛذات ٚضع َٔ ايتأنس (4

 .ايطٛاضئ ذاالت يف ايتصطف نٝف١ٝ ع٢ً املٛظفني تسضٜب ٚ ايطٛاضئ ذاالت يف ٚاإلخال٤ ايطٛاضئ خط١ إعساز (5

 املٛظفني اغتحاب١ َس٣ يكٝاؽ غٜٓٛا األقٌ ع٢ً ٚاذس٠ ملط٠ دبطٜيب بؿهٌ ايطٛاضئ خط١ تطبٝل ع٢ً ايعٌُ (6

 .ٚتطبٝكٗا يًتعًُٝات

  .ذسٚثٗا ٚقت يف ايتسخٌ ٚتتطًب ذبسث ذاي١ أٟ عٔ املسْٞ ايسفاع إبالغ (7

 .األخطا٤ َٚعاجل١ األزا٤ ذبػني بػطض ٚايػال١َ األَٔ إجطا٤ات َطاجع١ (8

 

 .بصيو إزاضٟ قطاض إصساض عرب ايفطٜل أعطا٤ تػ١ُٝ (1

 .ايفطٜل ألعطا٤ إبالغ٘ ٚ االجتُاع َٛاضٝع ٚذبسٜس ايًح١ٓ اجتُاعات جسٚي١ ٚاعتُاز ٚاملتابع١ طافؾاإل (2

 امل١ُٗ إزلاح يف تػِٗ َٚكرتذات آضا٤ َٔ ايفطٜل اجتُاعات يف ٜسٚض َا نٌ تسٜٚٔ ع٢ً ٚاحلطص االجتُاع تطؤؽ (3

 .املٛظفني ناف١ يس٣ ١َالايػ أ١ُٖٝ ٚتطغٝذ فٝٗا اجلُاعٞ ايعٌُ ٚتطٜٛط

 .اجتُاعات٘ خالٍ ٚاقرتاذات آضا٤ ٚ قطاضات َٔ ايفطٜل إيٝ٘ صٌ ٜتٛ َا تفعٌٝ (4

 .اإلخال٤ خلط١ املٓفصٜٔ ايفطٜل أعطا٤ ع٢ً ؾطذٗا ٚ املُٗات تٛظٜع (5

 تٓفٝصٖا َٔ ٚايتأنس ذكٝك١ٝ ٤الإخ عًُٝات ناْت أٚ فطضٝات ناْت غٛا٤ ٤الاإلخ عًُٝات ع٢ً املباؾط اإلؾطاف (6

 .َطاذًٗا بهاف١ ٤الاإلخ عًُٝات أثٓا٤ بِٗ املٓاط١ باألزٚاض اجلُٝع إملاّ ٚ ايصرٝر١ بايططم

 ٍالخ َٔ ٚشيو ٚاملُٗات األزٚاض ٚمبٓاقؿ١ ٚايتكِٜٛ املتابع١ ططٜل عٔ ٚايتصرٝح ايتعسٌٜ عًُٝات إجطا٤ (7

 ٤الاإلخ يع١ًُٝ ايفطض١ٝ ايتطبٝكات

 .ايػال١َ دبٗٝعات صٝا١ْ ٚ تفكس َتابع١ (8

 ع٢ً ٚايًكا٤ات ايرباَخ عكس اٍ ر َٔ ٚشيو ٚاإلغعاف ٚاإلطفا٤ ٤الاإلخ بططم اجلُع١ٝ َٓػٛبٞ تٛع١ٝ َتابع١ (9

 .َتتاي١ٝ فرتات
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 .ايفطٜل ض٥ٝؼ حيسزٙ ايصٟ ٚايعَإ املهإ يف ايفطٜل اجتُاعات ذطٛض (1

 . ايفطٜل ض٥ٝؼ َع ذبسٜات أٟ ملٛاج١ٗ اخلطط ٚٚضع اجلُع١ٝ يف ايٛقا١ٜ أعُاٍ تععٜع يف املػا١ُٖ (2

  تععٜع يف تػِٗ اييت ٚاالقرتاذات أٟ ايط إبسا٤ ٚ هلا املػبل ٚايترطري َٛاضٝع َٔ َا غٝططح َع ايتاّ ايتفاعٌ (3

 .اجلُع١ٝ يف ايػال١َ ٚتطٜٛط جاْب

 ٜٚكطٙ ايفطٜل عًٝٗا ٜتفل اييت األخط٣ ٚاألزٚاض إيِٝٗ املٛن١ً ٚايع١ًُٝ اإلجطا١ٝ٥ ٚاملُٗات األزٚاض بهاف١ ايكٝاّ (4

 . إضاف١ٝ َُٗات أٚ أعُاٍ ض٥ٝػ٘ َٔ

 

  

 .ٚاملُتًهات األضٚاح محا١ٜ (5

 .األخطاض ملٛاج١ٗ ايٓفػٞ االغتعساز (6

 .باجلُع١ٝ ايٓحا٠ ططم أقطب َعطف١ (7

 .ايطٛاضئ ٚقت األَجٌ يًتصطف اجلُاعٞ ايتٓعِٝ (8

 أثٓا٤ ع١ًُٝ ايسٖؼ ْتٝح١ ٚإصابات ٚفٝات ذسٚث بػبب٘ ٜؤزٟ َٚا احلٛازث ٚقت ايفعع عٔ ايٓامج١ اآلثاض دبٓب (9

 .اإلخال٤

 .بفاع١ًٝ احلسث َع ايتعاٌَ (10
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ال  ٜٛجس املتطًبات ّ

 ٜٛجس

ذبت 

 اإلجطا٤

 يٛذات ٚجٛز أ١ُٖٝ َع ايعٛا٥ل َٔ ٚخاي١ٝ غايه١ ٚ ناف١ٝ يًطٛاضئ رلاضد جٛزٚ 1

 . يًطٛاضئ رلاضد ٚأقطب املداضد ع٢ً تسٍ

   

 ع٢ً َسضبني أؾداص أٚ ؾدص ٚجٛز ضطٚض٠ َع األٚي١ٝ ايصر١ٝ اإلغعافات تٛفري 2

 .األٚي١ٝ اإلغعافات

   

 احلاالت يف اتباعٗا ٜتِ َػبكا اجلُٝع يس٣ َٚف١َٛٗ ٚاضر١ تعًُٝات ٚجٛز 3

 .ايطاض١٥

   

 ُٜهتؿف عٓسَا ايصرٝح ايتصطف َٚعطفتِٗ اإلْصاض ْعاّ بإطالم اجلُٝع َعطف١ 4

 .املب٢ٓ زاخٌ احلازث

   

 عًُٝات أثٓا٤ فٝٗا ٚايتحُع إيٝٗا يالدباٙ اجلُٝع يس٣ َعطٚف١ غاذ١ ٚجٛز 5

 .اإلخال٤

   

 

 .بأْٛاعٗا احلطٜل ذٛازث (1

 باملب٢ٓ. ضطضا تًرل إٔ ُٜدَؿ٢ اييت ايك١ٜٛ املٝاٙ ٚتػطبات ٚاالْٗٝاضات ايتصسعات ذٛازث (2

 احلطٜل َجٌ ذٛازث املب٢ٓ زاخٌ إىل ضطضٙ اَتساز ُٜدَؿ٢ يًُب٢ٓ اجملاٚض٠ ايططقات أٚ املٓؿآت يف َا ذسث ذسٚث (3

 .ٚخالف٘ ايهُٝٝا١ٝ٥ املٛاز ٚتػطبات ٚاالْٗٝاضات
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   ايطٛاضئ ذاالت يف اإلخال٤ خط١ تٓفٝص إجطا٤ات

 :ًٜٞ ملا ٚفكًا اإلجطا٤ات تتِ اإلخال٤ خط١ تٓفٝص ٜتطًب أَط أٟ ذسٚث انتؿاف بعس

 .َجال احلطٜل ذاالت يف تًكا٥ٝا اْطًل قس اإلْصاض ٜهٔ مل ذاٍ يف اخلطط َهتؿف قبٌ َٔ اإلْصاض تفعٌٝ (1

 .إبعازِٖ ٚ اخلطط َهإ ذٍٛ املتٛاجسٜٔ ؾعاض إ (2

 .يًدطط ايتعطض زٕٚ ذطٜكا احلازث نإ إٕ املتٛفط٠ اإلطفا٤ بٛغا٥ٌ احلسث َباؾط٠ (3

 .احلسث َٓطك١ عٔ ايهٗطبا٥ٞ ايتٝاض فصٌ (4

 .ايتحُع ْكط١ صٛهلِ ٚ َٔ ٚايتأنس املٛجٛزٜٔ ٚمجٝع املٛظفني ناف١ خطٚد َٔ ايتأنس (5

 . احملافع١ أٚ – األمحط اهلالٍ – ايؿطط١ – املسْٞ ايسفاع: املدتص١ اجلٗات إبالغ (6

 .ٚايػال١َ األَٔ فطٜل أعطا٤ قبٌ َٔ ٚشيو َفكٛزٜٔ ٚجٛز عسّ َٔ ٚايتأنس ايتحُع َٓطك١ إىل ايتٛج٘ (7

 .َفكٛزٕٚ ٖٓاى نإ إشا َا ٚإخباضِٖ َٛقع٘ ٚذبسٜس هلِ احلازث ٚٚصف ايطٛاضئ فطم اغتكباٍ (8

 احلازث اْتٗا٤ بعس هلِ اجتُاع أٍٚ يف ايفطٜل أعطا٤ َع ٚحبجٗا احلازث ٚأغباب ٚايػًبٝات اإلجيابٝات تسٜٚٔ (9

 .َػتفاز٠ نسضٚؽ

 شيو إبالغ ٚ - ٚجس إٕ - ٚإصابات خػا٥ط َٔ احلازث عٔ ْتخ مبا إذصا١ٝ٥ بعٌُ ٚايػال١َ األَٔ فطٜل ٜكّٛ (10

 .ايفطٜل يط٥ٝؼ

 اْتٗا٤ بعس املدتص١ اجلٗات َع بايتٓػٝل اجلُع١ٝ زاخٌ ايعٌُ الغتُطاض ايبسٌٜ إجياز أٚ األٚضاع إعاز٠ َتابع١ (11

 .اخلطط ذاي١

 

 احلطا٥ل خطط. 

 ٚايػكٛط ايتعجط خطط. 

 االضتطاّ خطط. 

 ايهٗطبا٤ خطط. 
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 َالذعات ال ْعِ  ايبٓس ّ

    ايطٛاضئ خط١ 1

    .املبهط اإلْصاض ٚٚغا٥ٌ ْكاط َطاقب١ 2

    املٓػٛبني ٚتسضٜب تٛع١ٝ 3

    ٚاإلخال٤ يًطٛاضئ املطًٛب١ ٚاملعسات ايٛغا٥ٌ 4

    احلطٜل َهافر١ أجٗع٠ 5

    احلطٜل إْصاض أجٗع٠ 6

    ايطٛاضئ ٚأبٛاب رلاضد 7

    ايعٛا٥ل َٔ اهلطٚب َػايو ناف١ خًٛ 8

    اإلخال٤ عًُٝات تػٌٗ اييت ٚاإلضؾاز١ٜ ايًٛذات 9

    .َب٢ٓ بهٌ اخلاص١ ايتحُع ْكاط ذبسٜس 10

 املعطفععععع١ ٚيعععععسِٜٗ اهلعععععطٚب مبػعععععايو تاَععععع١ زضاٜععععع١ عًععععع٢ املبٓععععع٢ ؾعععععاغًٞ مجٝعععععع 11

 .اغتدساَٗاب

   

    األٚي١ٝ اإلغعافات يعًُٝات ايالظ١َ ايطب١ٝ ٚاألزٚات األز١ٜٚ 12

  ايتٛقٝع  االغِ
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  /     

  ذسث:  ايٓٛع املٛقع: ايٛقت: ايتاضٜذ:

ذلتٌُ خطط   

ٚغال١َ صر١  

 ايٛصف:

 

 

 األغباب احملت١ًُ:

1- 

2- 

3- 

 ايتركٝل(:األغباب اجلصض١ٜ ) بعس 

1- 

2- 

3- 

 اخلػا٥ط/اإلصابات:

1- 

2- 

3- 

 ايتٛصٝات )اإلجطا٤ات ايتصرٝر١ٝ/ايٛقا١ٝ٥(

1- 

2- 

3- 

 االغِ:

 ايتٛقٝع:

 االغِ:

 ايتٛقٝع:

 

 


