وحدة إدارة األزمات والكوارث
الرؤيت:

إنشاء نظام داخمي فعال لتوفير األمن والسالمة في مباني الكمية.

األهذاف

توفير األم ان والسالمة لألفراد والمنشئات الجامعية بالكمية.
تامين مباني الكمية ضد الحرائق واألزمات والكوارث.

تحقيق معايير األمن والسالمة.

نشر الوعي بين العاممين والطالب وتدريبيم عمى السموك األمثل لمحفاظ عمى أنفسيم وكميتيم وجامعتيم.

عي الىحذة:

لقد أصبحنا في عصر يندر فيو عدم حدوث مشكالت أو أزمات ؛ وبالتالي كان البد لمكمية من االستعداد لمتعامل في مثل ىذه األزمات.

 لذلك كان من الضروري وضع خطط واستعدادات مسبقة لمتعامل مع شتى األزمات والكوارث المتوقع حدوثيا وعمى ىذا األساس تمتكوين وحده .

تخصص بإدارة األزمات والكوارث بالكمية بحيث تكون وحده إدارية ليا كيان ومسئوليتيا في الكيان االدارى قبل وأثناء وبعد حدوث األزمة.
اذليكل التٌظيوي لىحذة إدارة األزهبث والكىارث:

رئيس الوحدة

يتولى عميد الكمية رئاسة الوحدة

المدير التنفيذي

وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

األعضاء

ممثمين عن األقسام العممية  :أستاذ – مدرس – معيد – فني – خدمات
معاونة

ممثمين عن األقسام اإلدارية

دور وههبم وحذة إدارة األزهبث والكىارث بكليت اذلٌذضت:

يمكن تقسيم دور وميام وحدة إدارة األزمات والكوارث بكمية اليندسة طبقا لممنظومة القومية إلدارة األزمات والكوارث إلى ثالث مراحل ؛

وذلك وفقا لمراحل إدارة الكوارث عمى النحو التالي:
ا
أوًل ادلرحلت األوىل:

ما قبل األزمة  /الحدث الطارئ  /الكارثة ويتم فييا:

 -1التخطيط ( التنبئو  /التوقع ( لالزمات والكوارث المحتمل حدوثيا في المدى القريب  /المتوسط  /البعيد.
 -2إعداد ورسم السيناريوىات لدرء األزمات ومواجية الكوارث.
 -3اتخاذ االجرءات الوقائية لمنع  /تسكين األزمة أو الكارثة.

 -4االستعداد لمتعامل مع األحداث مثل تدريب األفراد وصيانة المعدات.

 -5نشر الوعي الثقافي بإدارة الكوارث واألزمات ؛ وعقد ورش عمل تدريبية لالرتقاء بمستوى كفاءة العاممين بالكمية فى ىذا المجال.
 -6تطوير آليات الرصد واإلنذار المبكر في مجال إدارة األزمات والكوارث كمما كان ذلك ممكنا.
 -7تجييز غرفة عمميات إلدارة األزمات والكوارث مزودة بأجيزة االتصال المناسبة.
ا
ثبًيب هرحلت ادلىاخهت واًلضتدببت واًلحتىاء:

 -1تنفيذ الخطط والسيناريوىات التي سبق إعدادىا والتدريب عمييا.

 -2تنفيذ أعمال المواجية واإلغاثة بأنواعيا وفقا لنوعية األزمة أو الكارثة.
 -3القيام بأعمال خدمات الطوارئ العاجمة .

 -4تنفيذ عمميات اإلخالء الفوري عند الضرورة.

 -5متابعة الحدث والوقوف عمى تطورات الموقف بشك ل مستمر؛ وتقييمو؛ وتحديد اإلجراءات المطموبة لمتعامل معو من خالل غرفة
العمميات.

ثبلثب :هرحلت التىازى:

 -1فصش ثُخغجةش ك ٢ثإلكشثد ٝثُٔ٘شجس.
 -2ثُضؤٝ َٛإػجدر ثُذ٘جء (ٓشفِز ثعض٘جف ثُ٘شجغ ) ٝثُقٔج٣ز ٖٓ أخطجس ثُٔغضوذَ ثُٔقضِٔز.
 -3صو ْ٤٤ثالؽشثءس ثُض ٢صْ ثصخجرٛج ُِضؼجَٓ ٓغ ثٌُجسعز خالٍ ٓشفِز ثُٔٞثؽٜز ٝثالعضؾجدز ٝثالفضٞثء ٝثُخشٝػ دجُذسٝط ثُٔغضلجدر .
 -4صٞع٤ن ثُقذط ٝصوذ ْ٣ثُضٞص٤جس ٝثُٔوضشفجس ثُالصٓز ؛ ٝصٞؽٜٜ٤ج إُ ٠ثُؾٜجس ثُٔؼ٘٤ز ُالعضلجدر ٜٓ٘ج ٖٓ ثؽَ صالك ٠ثُغِذ٤جس ٓغضوذال (
إٕ ٝؽذس)؛ ٝصط٣ٞش ٝصقذ٣ظ ثُخطػ ٝكوج ُِٔغضؾذثس ٖٓ ثؽَ إدثسر أكعَ .
خطت إدارة األزهبث والكىارث:

اذلذف هي اخلطت:
 -1ثالسصوجء دٜٔجسثس ٝهذسثس ثُؼجِٓٝ ٖ٤أػعجء ٤ٛتز ثُضذس٣ظ كٞٓ ٢ثؽٜز ثألصٓجس ٝثٌُٞثسط ثُض ٢هذ صقذط دجٌُِ٤ز.
 -2ثالٛضٔجّ دجعضٌٔجٍ ٝصط٣ٞش ثألؽٜضر ٝثُٔؼذثس ثُض ٢صغضخذّ كٞٓ ٢ثؽٜز ثألصٓجس ٝثٌُٞثسط دؤٗٞثػٜج ثُٔخضِلز.
اعتببراث اخلطت:
 -1ثُضٞؽٜجس ثُو٤ٓٞز.
 -2صٞؽٜ٤جس ٓٝطجُخ ٓضخز ١ثُوشثس ػِٓ ٠غض ٟٞثٌُِ٤ز  /ثُؾجٓؼز  /ثُٔقجكظز.
 -3أٗشطز ثٌُِ٤ز ثُٔخضِلز ٝغذ٤ؼز ػِٜٔج ٓٝج ٣ضشسح ػِ ٠رُي ٖٓ ثفضٔجالس.
 -4ثعضغٔجس ثٌُٞثدس ثُذشش٣ز ٝثألؽٜضر ٝثُٔؼذثس.
 -5ثالعضلجدر ٖٓ ثُخذشثس ثٌُٔضغذز ك٤ًِ ٢ز ثُٜ٘ذعز.
 -6ثُض٘غ٤ن ٓغ ٝفذثس إدثسر ثألصٓجس دجٌُِ٤جس ثألخشٝ ٟثُؾجٓؼز.
احملبور الرئيطيت للخطت:
 -1ثالعضخذثّ ثألٓغَ ُألؽٜضر ٝثُٔؼذثس.
ٗ -2وَ ٝصذجدٍ ثُخذشثس ٝثُضؾجسح ثُ٘جؽقز كٓ ٢ؾجٍ ٓٞثؽٜز ثألصٓجس ٝثٌُٞثسط عٞثء ًجٗش غذ٤ؼ٤ز أٗ ٝض٤ؾز ُظشٝف غجسةز.
 -3ثالٛضٔجّ دجألٗظٔز ثُض ٢صؼَٔ دٜج ثُٞفذثس ثُخذٓ٤ز ك ٢ثألهغجّ ثُٔخضِلز.
 -4ص٣جدر ًلجءر ٝفذر ٓٞثؽٜز ثألصٓجس ٝثٌُٞثسط ٝثالسصوجء دجٌُٞثدس ثُؼجٓز كٜ٤ج.
 -5ثُضذس٣خ ثُٔغضٔش ػِ ٠ػَٔ ثُغ٘٤جسٛٞ٣جس ثُٔخضِلز ُٔٞثؽٜز ثألصٓجس.
ضيٌبريىهبث إدارة األزهت

منبرج حلبًلث عوليت عي أزهبث خبهعيت:
 ثػضصجّ ثُطالح. ثهضقجّ ثُطالح ُٔذ٘ ٠ثٌُِ٤ز. ٓظجٛشر غالد٤ز دثخَ ثُقشّ ثُؾجٓؼ.٢ صغشح أعتِز ثالٓضقجٗجس. فش٣ن دثخَ ثفذ ثُٔؼجَٓ أ ٝثٌُٔجصخ. ثإلشجػجس ثُٔذٓشر. صؼطَ ثفذ ثُٔصجػذ ٝدذثخِز غالح أ ٝأػعجء ٤ٛتز ثُضذس٣ظ أ ٝػجِٓ.ٖ٤ ثٗ٤ٜجس ؽضء ٖٓ ٓذجٗ ٢ثٌُِ٤ز. ً٤ل٤ز ثُضؼجَٓ ٓغ ثُٔٞثد ثٌُ١ ْ٤ثة٤ز ثُخط٤شر ًٝزُي ثُٔٞثد ثُذُٞٞ٤ؽ٤ز. صغشح ثُٔ٤جٔٓ ٙج ٣ؤد ٟإُ ٠إصالف ثُٔذجٗ.٢ ٝؽٞد أعالى ًٜشدجة٤ز د ٕٝؿطجء ك ٢أٓجًٖ صؾٔغ ثُطالح ٝثُؼجِٓٝ ٖ٤أػعجء ٤ٛتز ثُضذس٣ظ. -صغشح ؿجص.

هراحل تٌظين إدارة األزهت أو الكبرثت:
 -1ثُضذِ٤ؾ ثُلٞسُٞ ١فذر إدثسر ثألصٓز دجُؾجٓؼز ػٖ ثُقذط ( فش٣ن – ثٗ٤ٜجس – صِٞط ًٔ٤جة ..... – ٠ثُخ ) .
 -2إخطجس ؿشكز ػِٔ٤جس ثُٔقجكظز صِ٤ل ٕٞسهْ ٝ 103إدالؽ ؿشكز ػِٔ٤جس ف ٢ؿشح أعٞ٤غ صِ٤ل ٕٞسهْ .2316405
 -3سكغ دسؽز ثالعضؼذثد ُِؾٜجس ثُٔخضصز ٓغَ :ششغز ثُ٘ؾذر ٝ 122ثإلعؼجف ٝ 123ثُذكجع ثُٔذٗ. 180 ٢
 -4ثعضذػجء كش٣ن إدثسر ثألصٓز ثُٔخضص غذوج ُ٘ٞػ٤ز ثُقذط.
 -5صجٓ٘ٓ ٖ٤طوز ثُقذط دجُض٘غ٤ن ٓغ إدثسر ثُٔشٝس – ٝفذثس فلع ثألٖٓ ٌٓٝجكقز ثإلسٛجح – ثُذكجع ثُٔذٗٝ ٢ثُقش٣ن – ثإلدثسثس ثُٜ٘ذع٤ز
.....ثُخ
 -6صؾٔ٤غ ٝصقِٝ َ٤صذث ٍٝثُٔؼِٓٞجس ثأل٤ُٝز ٓغ ثُٔخضص.ٖ٤
 -7إدالؽ ثإلػالّ ك ٢فجُز ظشٝسر صٞثؽذ ٙصؾ٘ذج الٗضشجس ثُشجةؼجس ( ثُصقجكز  -ثإلرثػز ثُٔقِ٤ز – ثُضِ٤لض. ) ٕٞ٣
 -8ػذّ ثُض ٖ٣ٜٞأ ٝثُض َ٣ٜٞدجُقذط.
 -9ثٗضوجٍ دؼط أكشثد غجهْ إدثسر ثألصٓز إُ٘ٓ ٠طوز ثُقذط ُِٔضجدؼز ٝثصخجر دؼط ثُوشثسثس دجُض٘غ٤ن ٓغ ٝفذر إدثسر ثألصٓجس.
 -10ثٗضوجٍ ٝفذثس (ثإلعؼجف – كشم ثإلٗوجر – ػشدجس ٓٝشًذجس ثُ٘وَ ثٌُٔ٤جٗ – ٢ٌ٤ثألٖٓ ثُص٘جػ – ٢ثٌُٜشدجء – ثُٔ٤ج – ٙثُصشف
ثُصقٝ – ٢فذر صجٓ ٖ٤شذٌز ثُـجص ثُطذ٤ؼُِ ).... ٢ضذخَ كٓ ٢ؼجُؼر ثُقذط كٔ٤ج ٣خص. ٚ
 -11صؾٔ٤غ ثُٔؼِٓٞجس ٝإدالؿٜج ُٔشًض إدثسر ثألصٓجس دؾجٓؼز أعٞ٤غ ُضقِِٜ٤ج ٝصوذ٣ش ثُٔٞهق الصخجر ثُوشثسثس ثُٔ٘جعذز ٝإدالؿٜج ُِؾٜجس
ثُٔ٘لزر ٓغ ثإلدالؽ ُِٔغض ٟٞثألػِٓ ( ٠ؾِظ ثُٞصسثء ) .
 -12إصثُز ثعؤس ثُقذط ٝإػجدر ثألٝظجع إُٓ ٠ج ًجٗش ػِ٤ز .
 -13ثُخشٝػ دجُذسٝط ثُٔغضلجدر ٝصؼذ َ٣ثُغ٘٤جسٛٞ٣جس ثُغجدن ٝظؼٜج.
وضبئل التذخل الطريع لإلًمبر:
 إكشثد ٝفذر إدثسر ثألصٓجس ٖٓ ثُؼجِٓ ٖ٤دجٌُِ٤ز ثُٔذسد ٖ٤ػٌِٓ ٠جكقز ثُقش٣ن ٝثُضذخَ ثُغش٣غ . ثُذكجع ثُٔذٗٝ ٢ثُقش٣ن. ثُششغز. ثإلعؼجف. ثُٞفذر ثُٔقِ٤ز. ؽٜجص ثُضط٤ٜش ٝسكغ ثُٔخِلجس.األخهسة ادلعبوًت:
ثإلدثسر ثُٜ٘ذع٤ز دجُؾجٓؼز.
 ثُصشف ثُصق.٢ ثُـجص ثُطذ٤ؼ.٢ ثٌُٜشدجء ٝثُٔ٤ج.ٙ ثُضِ٤لٗٞجس. ثُطشم. ثُٔشٝس.خطت إدارة األزهبث يف حبًلث الطىارئ:
إٕ ٓٞثؽٜز ثألصٓجس ٝثُقجالس ثُطجسةز عٞثء دجالعضؼذثد ُٜج أ ٝصٞهؼٜج أ ٝثُضؼجَٓ ٓؼٜج إرث ٓج فذط ٣عغ ػًِ ٠جٝ َٛفذر ثألصٓجس ثُؼخء
ثألًذش كٛ ٢زث ثُٔؾجٍ ُعٔجٕ صٞك٤ش ثُقٔج٣ز ثُشجِٓز ُإلكشثد ٝثُٔ٘شتجس ؛ ُزُي ًجٕ ُضثٓج ػِٜ٤ج إػذثد خطز شجِٓز ُٔٞثؽٜز ثٌُٞثسط
ٝثُقجالس ثُطجسةز ثُض ٢هذ صضؼشض ُٜج ٓ٘شتجس ثٌُِ٤ز ؛ صضعٖٔ ً٤ل٤ز إخالء صِي ثُٔذجٗ ٖٓ ٢شجؿِٜ٤ج ك ٢ثُقجالس ثُطجسةز ٝثصخجر ًجكز
ثالؽشثءس ثُالصٓز ُضجٓ ٖ٤عالٓضًٝ ْٜلجُز ثُطٔؤٗ٘٤ز ٝثالعضوشثس ٝثألٖٓ ُ ْٜ؛ ٝعٞف ٗغضؼشض كٛ ٢زث ثُذُٓ َ٤ؾٔٞػز ٖٓ ثُضؼِٔ٤جس
ٝثإلسشجدثس ثُٞثؽخ ص٘ل٤زٛج ُعٔجٕ ٗؾجؿ ػِٔ٤جس ثإلخالء ك ٢فجالس ثُطٞثسا .
ا
أوًل  :أهذاف اخلطت:
صغضٜذف خطز ٓٞثؽٜز ثألصٓجس ٝثُقجالس ثُطجسةز دٔذجٗ ٢ثٌُِ٤ز ٓج -: ٢ِ٣
 -1إخالء ثُٔذجٗ ٖٓ ٢شجؿِٜ٤ج كٞس عٔجع ؽشط إٗزثس ثُقش٣ن ٝرُي دضٞؽ ْٜٜإُٗ ٠وجغ ثُضؾٔغ ثُٔقذدر عِلج دٌَ ٓذ٘.٠
 -2صشٌٝ َ٤صذس٣خ كش٣ن إدثسر ثألصٓجس ٝثُقجالس ثُطجسةز دٌَ ٓذ٘ٝ ٠صقذ٣ذ ثُٞثؽخ ٝثُٜٔجّ ثُٔ٘ٞغز دٌَ ٜٓ٘ج ُضٌ ٕٞدٔغجدز إغجس ػجّ
ُض٘ل٤ز خطػ ثإلخالء ٌٓٝجكقز ثُقشثةن ٝػِٔ٤جس ثإلٗوجر ٝدُ٤ال ٓششذثً ك ٢عذ َ٤فٔج٣ز ثألكشثد دجُض٘غ٤ن ٝثُضؼجٓ ٕٝغ إدثسر ثُذكجع ثُٔذٗ٢
ٝثُقش٣ن .
 -3ثُغ٤طشر ػِ ٠ثُخطش ٘ٓٝغ ثٗضشجس ثُقشثةن ٝثُؼَٔ ػِ ٠صوِ َ٤ثُخغجةش ثُ٘جؽٔز ػٜ٘ج دجُوذس ثٌُجك ٖٓ ٢خالٍ ثعضخذثّ ثُٞعجةَ ثُلجػِز
ٌُٔجكقز ثُقشثةن.
ا
ثبًيب :عٌبصر خطت اإلخالء :

ٓضطِذجس ٗؾجؿ خطز ٓٞثؽٜز ثألصٓجس ٝثُقجال س ثُطجسةز صؼضٔذ دشٌَ أعجع ٢ػِ ٠كش٣ن إدثسر ثألصٓز ٓٝذ ٟصذس٣ذ ٚػِ٤ً ٠ل٤ز ثًضشجف
إشجسثس ثإلٗزثس دجألصٓز ٝثصخجر ثالؽشءثس ثُٞهجة٤ز ٝثُٔٞثؽٜز ثُلؼِ٤ز ٝثفضٞثء ثُعشس ٝصؼضٔذ أ٣عج ً ػِ ٠ثُٞعجةَ ٝثُٔؼذثس ثُٔضٞكشر ٝدَُ٤
ثُضؼِٔ٤جس ثُض ٢ص٘ظْ أعِٞح ص٘ل٤ز ثُخطز  ٌٖٔ٣ٝصص٘٤لٜج إُ-: ٠
 -1واخببث فريك إدارة األزهبث -:
٣ضْ صشٌ َ٤كش٣ن إدثسر ثألصٓز ٖٓ شجؿِٓ ًَ ٢ذ٘ ٠ك ٢ثٌُِ٤ز ٝصٌِ٤ق أػعجة ٚدجُٞؽذجس ثُضجُ٤ز -:
 -1إسشجد شجؿِ ٢ثٌُِ٤ز أ ٝثُٔذ٘ ٠إُ ٠غش٣ن ٓغجُي ثُٜشٝح ٓٝخجسػ ثُطٞثسا ٗٝوجغ ثُضؾٔغ .
ٗ -2وَ ثُٞعجةن ٝثألش٤جء رثس ثُؤ٤ز .
 -3صوذ ْ٣ثإلعؼجكجس ثأل٤ُٝز ٝسكغ ثُشٝؿ ثُٔؼ٘٣ٞز ُشجؿِ ٢ثُٔذ٘ ٠أ ٝثٌُِ٤ز ٝدخجصز ثُطالح .
ٌٓ -4جكقز ثُقشثةن ٓٝغجػذر كشم ثإلغلجء ٝثإلٗوجر ٝثُصقز .
 -2واخببث أعضبء هيئت التذريص والطالة وادلىظفني يف حبًلث الطىارئ -:
 -1ثُضقِ ٢دجُٜذٝء ٝػذّ ثالسصذجى .
 -2إ٣وجف ثُؼَٔ كٞسثً .
 -3هطغ ثُض٤جس ثٌُٜشدجة ٢ػٖ ثٌُٔجٕ .
 -4ػذّ ثعضخذثّ ثُٔصجػذ ثٌُٜشدجة٤ز .
 -5ثُضٞؽ ٚإُٗ ٠وجغ ثُضؾٔغ ٖٓ خالٍ ( ٓغجُي ثُٜشٝح ٓٝخجسػ ثُطٞثسا ) .
 -6ثُض٘ذ ٚ٤ػِ ٠ثُطالح دؼذّ ثُشًط أ ٝصؾجٝص صٓالة ْٜفض ٠ال صوغ إصجدجس د. ْٜ٘٤
 -7ال صؾجصف ٝال صخجغش دق٤جصي ٝال صشػع إُ ٠ثُٔذٜ٘ٔٓ ٠ج ًجٗش ثألعذجح إال دؼذ إٔ ٣ؤرٕ ُي ٖٓ ثُٔغت. ٖ٤ُٞ
 -3كيفيت التصرف يف حبلت احلريك -:
ً -1غش صؽجػ إٗزثس ثُقش٣ن ُضشـ. ِٚ٤
 -2إدالؽ ؿشكز ثُٔطجكب كٞسث ػِ ٠ثُشهْ . 180
ٌٓ -3جكقز ثُقش٣ن إرث أٌٖٓ دجعضخذثّ ثهشح ٓطلؤر ٓ٘جعذز ُ٘ٞع ثُقش٣ن ًٔج ٣جص-: ٠
 -4ثعقخ ٓغٔجس ثألٓجٕ دجُٔطلؤر .
ٝ -5ؽٜز ك ٙٞثُٔطجكب إٌُٓ ٠جٕ ثُقش٣ن .
 -6ثظـػ ػِ ٠ثُٔوذط ُضشـ َ٤ثُٔطلؤر .
 -7صؤًذ إٔ ثٌُٔجٕ ثُز ١صوق ك ٚ٤ال ٣شٌَ خطٞسر ػِ٤ي ٝأٗز دجعضطجػضي ثُٜشٝح إرث ثٗضشش ثُقش٣ن .
 -4واخببث فرق هكبفحت احلرائك -:
 صقذ٣ذ ٌٓجٕ ثُقشثةن ٖٓ خالٍ ٓالفظز ثُِٞفز ثُضٞظ٤ق٤ز ُ٘ظجّ إٗزثس ثُقشثةن. ثُو٤جّ دٌٔجكقز ثُقش٣ن دٞعجةَ ثإلغلجء ثُٔضٞكشر دجُٔذ٘ ٠أ ٝثٌُِ٤ز ( ٓطلآس ثُٔجء رثس ثُِ ٕٞثألفٔش – ٓطلآس عجٗ ٢أًغ٤ذ ثٌُشد ٕٞرثسثُِ ٕٞثألعٞد ).
 ثُضؤًذ ٖٓ ؿِن ثُ٘ٞثكز ٝثألدٞثح ٝرُي ُٔ٘غ ثٗضشجس ثُقش٣ن دذجهٌٗٞٓ ٢جس ثُٔذ٘. ٠ ثُضؼجٓ ٕٝغ ثُلشم ثُٔضخصصز ثُضجدؼز إلدثسر ثُذكجع ثُٔذٗٝ ٢ثُقش٣ن دئسشجد ْٛإُٞٓ ٠هغ ثُقش٣ن ٞٗٝػٝ ٚأؽٜضر ٝٝعجةَ ثإلغلجءثُٔضٞكشر.
 -5واخببث رؤضبء األلطبم -:
 ثُضؤًذ ٖٓ إؿالم ثألدٞثح ٝثُ٘ٞثكز كٔ٤ج ػذث ثُٔخجسػ ثُٔخصصز ُؼِٔ٤جس ثإلخالء . ثُضؤًذ ٖٓ كصَ ثُض٤جس ثٌُٜشدجة. ٢ ثإلششثف ػِ ٠ػِٔ٤جس ثإلخالء . ثُضؤًذ ٖٓ ػِٔ٤جس ثالصصجٍ دجُؾٜجس ثُٔضخصصز ( ثُذكجع ثُٔذٗٝ – ٢صثسر ثُصقز ) . ثُضؤًذ ٖٓ ٝص ٍٞثُلشم ثُٔضخصصز إلدثسر ثُذكجع ثُٔذٗٝ ٢ثُقش٣ن .ثُضٞؽ ٚإُٗ ٠وطز ثُضؾٔغ ُِضؤًذ ٖٓ ٝؽٞد ؽٔ٤غ ثُؼجِٓٝ ٖ٤ػذّ صخِق أ ْٜ٘ٓ ٟدثخَ ثُٔذ٘. ٠
 -6واخببث احلراش -:
 صجٓ ٖ٤ثُٔذ٘ٝ ٠فلع ثُ٘ظجّ . ٓ٘غ دخ ٍٞث ٟأكشثد ؿ٤ش ثُٔضخصص ٖ٤دثخَ ثُٔذ٘. ٠ ٓ٘غ خشٝػ ثفذ ٖٓ ثُذٞثدز ثُشة٤غ٤ز إُ ٠إٔ ص٘ض ٢ٜػِٔ٤جس ثإلخالء ٝثُغ٤طشر ػِ ٠ثألصٓز ٝثٗضٜجء ثُقجُز ثُطجسةز . ثٗضظجس ثُلشم ثُٔضخصصز ٖٓ سؽجٍ ثُذكجع ثُٔذٗٝ ٢إسشجد ْٛإُٞٓ ٠هغ ثُقش٣ن .ا
ثبلثب  :الىضبئل وادلعذاث ادلطلىة تىفرهب ببلكليت
 إٕ صٞثكش ثُٞعجةَ ٝثُٔؼذثس ثُالصٓز ُٔٞثؽٜز ثٌُٞثسط ٝثألصٓجس ( ٗوطز ثُضؾٔغ – ُٞفجس إسشجد٣ز  -أؽٜضر إغلجء ٝإٗزثس – إعؼجكجسأ٤ُٝز ) صِؼخ دٝس ًذ٤ش دصٞسر ٓذجششر ك ٢ثُقذ ٖٓ ثُخغجةش ثُ٘جؽٔز ػٖ ثألصٓز ُزُي ًجٕ ٖٓ ثُعشٝس ١ثُضؤًذ ٖٓ صٞثكش ثُذ٘ٞد ثُضجُ٤ز -:

 ٣ؾخ صقذ٣ذ ٗوجغ ثُضؾٔغ ثُخجصز دٌَ ٓذ٘. ٠ ثُضؤًذ ٖٓ صٞثكش أؽٜضر ثٌُٔجكقز ثأل٤ُٝز ُؾٔ٤غ أٗٞثع ثُقشثةن ٝثٕ صٌ ٕٞصجُقز ُالعضخذثّ ثُلٞس. ١ ثُضؤًذ ٖٓ صٞثكش ثألد٣ٝز ٝثُٜٔٔجس ٝثألدٝثس ثُطذ٤ز ثُالصٓز ُؼِٔ٤جس ثإلعؼجكجس ثأل٤ُٝز . ثُضؤًذ ٖٓ صٞثكش ٓخجسػ ٝأدٞثح ثُطٞثسا ثٌُجك٤ز ًٝجكز ثُِٞفجس ثإلسشجد٣ز ثُض ٢صغ َٜػِٔ٤جس ثإلخالء ٝصذٍ شجؿِ ٢ثُٔذ٘ ٠ػِٓ ٠غجُيثُٜشٝح ٓٝخجسػ ثُطٞثسا ٗٝوجغ ثُضؾٔغ .
ا
رابعب  :التدبرة واًلختببراث
إػذثد ع٘٤جسُ ٞ٣الصٓز ٝثُذذء ك ٢ص٘ل٤ز ٙدجعضخذثّ ٗوجغ ثإلٗزثس ثُٔذٌش ٓٝشثهذز سدر ثُلؼَ ُِلشم ثُٔشٌِز إلدثسر ثألصٓز ٝعِٞى ٝصصشكجس
شجؿِ ٢ثُٔذ٘ ٠أ ٝثٌُِ٤ز ٝرُي ٖٓ خالٍ ثُض٘غ٤ن ثُٔذجشش د ٖ٤ثُؾٜجس ثُٔضخصص ر دجُؾجٓؼز ٝثُؾٜجس ثُٔؼ٘٤ز دجُٔقجكظز ٓغَ ثُذكجع ثُٔذٗ٢
ٝثُقش٣ن ٝٝصثسر ثُصقز ....ثُخ
خبهطب  :تميين الٌتبئح
صقِٝ َ٤صوٓ ْ٤٤غض ٟٞأدثء كش٣ن ثألصٓز ٝثألخطجء ثُضٝ ٢هؼش ُِٞهٞف ػِ ٠أٝؽ ٚثُوصٞس دٜج ٝثالعضلجدر ٓٔج هذ ٣ظٜش ٖٓ ٓشجًَ ُٞظغ
ً
ٓغضوذال .
ثُقِ ٍٞثُؼجؽِز ُٜج ُضالكٜ٤ج
اخلالصت
 ػ٘ذ ٗشٞح فش٣ن دثخَ ٓٞهغ ثُؼَٔ ٣ؾخ إٔ ٘ٛ ٌٕٞ٣جى صصشف عش٣غ ٝكؼجٍ ٝثٖٓ ُِخشٝػ ٖٓ ثُٔذ٘٣ٝ ٠ؾخ إٔ  ٌٕٞ٣كٓ ًَ ٢ذ٘٠كش٣ن ٓؼذ ُِطٞثسا ٣ضشأع ٚثفذ ثُٔٞظلٜٓ ٖٓٝ ٖ٤جّ ٛزث ثُلش٣ن صقذ٣ذ ٓٞهغ ثُخطش ٝصٞؽ ٚ٤دو٤ز ثُٔٞظل ٖ٤إُ ٠ثُخشٝػ ٖٓ ثُٔذ٘ ٠دغشػز
 ٖٓٝثهشح ثُٔخجسػ ؛ ٝثُضؤًذ ٖٓ خشٝػ ثُؾٔ٤غ هذَ ٓـجدسص ْٜثُٔذ٘ ٠؛  ٖٓٝعْ ثُضؾٔغ ك٘ٓ ٢طوز ثُضؾٔغ ثُٔضلن ػِٜ٤ج ٓغذوج ً ٝثُضؤًذ ٖٓ
ٝؽٞد ثُؾٔ٤غ؛ ٝال ٣غٔـ دؼذٛج ألفذ دجُشؽٞع إُٞٓ ٠هغ ثُخطش إال دؼذ ثألرٕ ٖٓ ثُشخص ثُٔغتٝ . ٍٞرُي دؼذ ثُضؤًذ ٖٓ ػذّ ٝؽٞد
ٓخجغش.
 ك ٢فجُز ثُطٞثسا ػِ ًَ ٠شخص ك ٢ثُٔذ٘ ٠إٔ  ٌٕٞ٣عش٣ؼج ً ك ٢ثعضؾجدض٣ٝ ٚؤٖٓ ٓ٘طوز هذَ ثُخشٝػ ٜٓ٘ج هذَ إغلجء ثألؽٜضر ٝإؿالمثعطٞثٗجس ثُـجص.
 ٖٓ ثُعشٝسٝ ١ؽٞد خطز ٝثظقز ٝعِٜز ُإلخالء أع٘جء فٞثدط ثُقش٣ن ٝال ٌ٣ضل ٢دٞؽٞدٛج دَ ٣ؾخ إٔ ٣ذسح ػِٜ٤ج ؽٔ٤غ ثُؼجِٓ. ٖ٤ ًٔج ٣ؾخ إٔ صقض ٟٞثُخطز ػِ ٠سعْ ُِٔٞهغ ٣ذ ٖ٤كٞٓ ٚ٤ثهغ ثألدٞثح ٝثُشذجد٤ي ٝثُٔٔشثس ٝثُغالُْ ٓ .غ ٓالفظز إٔ ثُٔصجػذ ثٌُٜشدجة٤زهذ صؤخز إُٞٓ ٠هغ ثُ٘جس دذالً ٖٓ ثُٜشٝح ٜٓ٘ج دجإلظجكز إُ ٠إٌٓجٗ٤ز صؤعشٛج دجُقش٣ن كضٌ ٕٞفذ٤غج ً كٜ٤ج .
 ٣ؾخ أال صٞظغ ٛز ٙثُٔصجػذ ظٖٔ ثُخطز ٓطِوج ً ٝالدذ ٖٓ دسثعز ثُقجؽز إُٝ ٠ؽٞد عِْ خجسؽُ ٢إلخالء إرث ًجٕ ثُٔذ٘ٓ ٠ضؼذد ثألدٝثس ؛ٝثُضؤًذ ٖٓ إٔ ثُٔغجس ثُز٣ ١ضخز ُإلخالء عِٝ ْ٤ثٖٓ ٝخجٍ ٓٔج ٣ؼ٤ن عشػز ثُقشًز ٝ .ثٕ صٌ ٕٞثُشذجد٤ي عِٜز ثُلضـ.
 ٣ؾخ إٔ صشَٔ ثُخطز غش٣وض ( ٖ٤ػِ ٠ثألهَ ) ُإلخالء ٖٓ ًَ ٌٓضخ خجصز ثُٔٞثهغ ثُضٌ٣ ٢غش كٜ٤ج ػذد ثُؼٔجٍ ٓ .غ صقذ٣ذ ٓٞهغ ُِضؾٔغُِضؤًذ ٖٓ ٝؽٞد ثُؾٔ٤غ دذ ٕٝإصجدجس ٝالدذ إٔ ٞ٣ظـ ك ٢ثُخطز أسهجّ ٞٛثصق أهغجّ ثإلغلجء ٝثُؼ٤جدر ٝثألٖٓ ٣ؾخ إٔ صٌٓ ٕٞؼِٓٞز ُذٟ
ثُؾٔ٤غ ؛ ٌٓٝضٞدز كٞٓ ٢هغ دجسص ً ٢ال ص٘غ ٠العضخذثٜٓج ػ٘ذ ثُقجؽز .
 إرث ًجٕ ثُشخص كٝ ٢ظؼ٤ز صٔ٘ؼٓ ٖٓ ٚـجدسر ثُٔذ٘ٗ ٠ظشث ُٔقجصشر ثُ٘جس كؼِ٤ز إٔ ِ٣ؾج إٌُٓ ٠ضخ ُٗ ٚجكزر إُ ٠ثُخجسػ ٣ٝـِن ثُذجح ؽ٤ذثً٣ٝقجٝ ٍٝظغ هطؼز هٔجػ ف ٍٞثُذجح ً ٢ال ٘٣لز ثُذخجٕ إُ٤ز ٣ٝوق دؾجٗخ ثُ٘جكزر ٣ٝطِخ ثُٔغجػذر.
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