توٌ ٖ٨ثٜـ ٥عٞاؿث ثب تٞر ٠ث ٠ػٞاْٗ ك٧ٝـاؿ :
-1

ك٧ٝـاؿ ٛج٨ؼٗ ٦بٜٛـ ً ٝ ْ٨مٓنٓ٠

 -2تٌٜٞٓٞهٗ ٥بٜٛـ اٛلزبك ث٘ت ٌ١ت ٠ا٥
 -3اٌٛبٗ ٦ٛبٜٛـ ر٢ِٜب  ٝث٘ت ُقاك١ ٥ب
 -4اًٞٓٞهٗ ٥بٜٛـ آٓٞؿُٞ١ ٦ا ٗ ٝغ ٚ٨مٌ٧ت
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ؿٝكا١ ٙب ٥ثغلا ٙارت٘بػ: ٦
ا  .عبؿحٗ ( ٠بٜٛـ تٔبؿكبت اتٗٞج١ ْ٨ب )
 . 2كبرؼٗ ( ٠بٜٛـ مٓنٓ١ ٠بُ ٥ـ٧ـ ٞٛ /كب١ ٙبُ ٥ـ٧ـ )
ً . 3بٛغٗ ( ٠بٜٛـ تْاؿف هٜبك )

عبؿح: ٠
ام ٛظل ٓـت ك٧ٝـاؿ ٝ ،اهؼ – ٠پ َ٨آٗـ  ٝثِ٨تل ػْ٘ ٧ب اتلبهٛ ٦ب ؽُٞبٜ٧ـ  ٝؽبكد ام
ٛظٖ اًت ً ٠ؽٌبكت ٗبٓ٧ ٦ب رب ٦ٛؿكثل ؿاكؿ .

ام ٛظل پنٌُ ٦اتلبم پ َ٨ثِٛ ٦ٜ٨ـٛ ٝ ٟبُ٢ب ٠ً ٦ٛثـ ٙٝؿؽبٓت ؽٞؿ ُؾْ ؿك ٨ٛل٥ٝ
ؽبكر ٦ثٞرٞؿ ٗ ٦آ٧ـ  .ث ٠ػجبكت ٦آٛض ٠اٌٛب ٙكا ٛبؽٞاًت ٠ام ٌٗ٨ل مٛـُ ٦ػبؿ٥
ٜٗغلف ًبمؿ  ٝثلاٛ َ٧بكاعت ٝ ٦ؽٌبكت آٝكؿ .
ام ٛظل ث ٚ٨آ٘ٔٔ ٦عبؿح٧ ٠ي اتلبم پ َ٨ثِٛ ٦ٜ٨ـ ٝ ٟؽبكد ام اٛتظبك اًت ًً ٠جت
ٓـٗ ٝ ٠آً٨ت ُٗٞ ٦ؿ ٗ .ؼ٘ٞالً ؿك ربٗؼ ٠ث ٠اتلبم ًبؽت ٠ؿًت ثِل عبؿح ٝ ٠ث٠
ك٧ٝـاؿ ٛج٨ؼً ٦بٛغٜ٧ُٞ ٦ٗ ٠ـ.

كبرؼ: ٠
ام ؿ٧ـ اكلاؿ ٗؾتٔق ٗتلبٝت اًت  ٝؿك ٝاهغ ُلا ٚ٧ارت٘بػ ٦ربٗؼ ، ٠كبرؼ ٠كا تؼل٧ق
ًٜٗ ٦ـ ٓ .نٛ ٦ٗٝـاكؿ ً ٠كبرؼ ٠عت٘بً ُـ٧ـ ٛ ٝبُ٢ب ٦ٛثبُـ ٧ي ؽٌٌِبٓ ٠ً ٦ث٠
تـك٧ذ اتلبم ٗ ٦اُكتـ

ٗ ٦تٞاٛـ كبرؼٗ ٠غٌٞة ُٞؿ .

ثغلا: ٙ
١ل ُ ٠ٛٞآُلتِ ٠ً ٦ؿك ٗإٓل١ ٠ب ٥ارتٖاػ – ٦اهتٔبؿ ٝ ٥مٌ٧ت ٗغ٧ ٦ٜ٨ي ربٗؼ٠
آً٨ت ؿ٧ـ ٟپـ٧ـ آ٧ـ ً ٠ام تٞا ٙپق٧لٍ ربٗؼ ٠آً٨ت ؿ٧ـ ٟثبالتل ثبُـ كا ُٜ٧ٞـ .

ُجب١ت٢ب ٥ؿٝكا٢ٛب ٥ثغلا: ٙ
١ nل ًٞٛ ٠ع ثغلا ٙارت٘بػ ٦ام ٝهب٧غ ثلٛبٗ ٠ك٧نِٛ ٥ـ ٦ٗ ٟثبُـ  ٝپ٨ِِ٨لٞ٘ٛ ٥ؿٙ
ام آ٢ٛب ث ٠ػٞاٗٔٗ ٦خْ تزلث ، ٠آٗٞمٍ  ٝثبٝك١ب ثٌتِ ٦ؿاكؿ.
١ nل ًٞٛ ٠ع ٝاهؼٝ ٠هت ٦اتلبم ٗ ٦اُكتـ ؿ٨ل هبثْ ًٜتلّ ثٞؿ١ ٟل صٜـ ٗ ٦تٞاٙ
اهـاٗبت ٦ثلاً ٥ب َ١ؽٌبكات اٛزبٕ ؿاؿ .
n

١ل ًٞٛ ٠ع ثٜٞك ٌٗلك اتلبم ٗ ٦اُكتـ ٗ ٝلم١ب ٥رـلاك٨بٗ ٦٧تلبٝت ؿاكؿ .

آٛض ٠كبرؼ ٠كا ام ؿٞٛ ٝع ؿِ٧ل ٗت٘ب٧ن ًٜٗ ٦ـ ثغلا ٙارتٖاػُ ٝ ٦لا ٚ٧ارت٘بػ٦
ربٗؼ ٠اًت  .هبثٔ٨ت  ٝتٞاٌ٨ً ٙتٖ ارت٘بػ ٦ؿك ثلاثل ًبٛغ ٝ ٠عبؿح ٠ثلاً ٥بَ١
ؽٜلات ٗ ٦تٞاٛـ آٛلا ام كبرؼ ٠ث ٠عبؿحً ٝ ٠بٛغ ٠تجـًٜ ْ٧ـ  .كبرؼ١ ٠ب ٧ي ٌٗأٓ٠
ٌٛجٌ١ ٦تٜـ ً ٠ثب تـ٨٨ل ُلا ٚ٧ارت٘بػ ٦ربٗؼ ٠ام ؿاٗ ٝ ُّٞ٘ ٠ٜتٜٞع آ٢ٛب ًبًت٧ ٝ ٠ب
اكنٝؿُٞ ٦ٗ ٟؿ .

٧ٝوُ١ ٦ب ٥عبؿح: ٠
 .1پ٨بٗـ١ب ٥ثٜٔـ ٗـت ًٞ ٝتبٗ ٟـت كٞك ٥ؿاُت ٝ ٠ث٧ ٠ي ك٘ب ٥رـلاك٨بًٞ ٦٧صي
ٗغـٝؿ

ُٗٞ ٦ؿ  ٝثِ٨تل ٝاهؼٗ ٠غٔ ٦اًت .

ُ .2بْٗ ٧ي ُلًٞ ٟٝصي ًٗ ٠تٌِْ ام هلثب٨ٛبٝ ٝ ٙاثٌتِب ٙآ٢ٛبًت  ٝاكلاؿ ؿك كبٓٔ٠
١ب ٥ؿٝكتل ام عبؿح ٠كا تغت تأح٨ل هلاك  ٦٘ٛؿ١ـ .
 .3اُل  ٖ١آُلتِ ٦پ َ٨آ٧ـ ؿك ٗغـٝؿٗ ٟغْ عبؿح ٠اًت .
٨ٗ .4نا ٙؽٌبكت ث ٠ؿاكا ٦٧عبًٖ اًت .

٧ٝوُ١ ٦بً ٥بٛغ: ٠
ٗ .1غـٝؿٝ ٟاهؼٜٞ١ ٠م ٗغٔ ٦اًت  ٦ٓٝام ٗغـٝؿ٧ ٟي عبؿح٨ًٝ ٠غ تل اًت .
 .2تؼـاؿ اكلاؿ ؿكُ٨ل  ٝثٌٛ ٚ٨٘١ ٠جت تؼـاؿ ٝاثٌتِب ٙثِ٨تل ؽٞا١ـ ثٞؿ .
 . 3ث ٠ؿٓٗ ْ٨غـٝؿ ٣رـلاك٨ب٨ًٝ ٦٧غ تل  ،تؼـاؿ اكلاؿ ثِ٨تل ٥ؿكُ٨ل  ٝام ٛظل كؼبٓ٨ت
اٗـاؿٗٝ ٥غ پ٨ض٨ـ ٟتل اًت ثٜبثلا٧ ٚ٧ي كبٓٔ ٠مٗب ٦ٛثٝ ٚ٨هٞع عبؿح ٝ ٠ثلٛلف
ًلؿً ٙبْٗ آٝ ٙرٞؿ ؿاكؿ .
٨١ . 4ضِ ٠ٛٞآُلتِ ٝ ٦تؾل٧ت ؿك ًْ ًبؽت ارت٘بػ ٦پ ٦٘ٛ َ٨آ٧ـ.
 . 5ثٜٞك ٗٞهت اؿإ ٟكؼبٓ٨ت ثؾَ ١بًٞ ٥صٌ ٦ام م٧لثٜب ٥ارت٘بػ ٦ثب ٌِْٗ ٗٞار٠
ُٗٞ ٦ؿ ٗخْ تٔبؿف هٜبك .

٧ٝوُ١ ٦ب ٥كبرؼ: ٠
ٞٗ . 1رت آُلتِ ٦ؿك ٗز٘ٞػ ٠كلآٜ٧ـ ارت٘بػ١ ( ٦ل صٜـ ٗٞهت )  ٝكٝاث ٚارت٘بػ٦
ُٗ ٦لؿؿ  ٝثلا ٥ثلٛلف ًلؿ ٙكلؿ ٧ب ُلًٞ ٟٝصي ًبكٌ٨ٛ ٦ت ثٌٔ٧ ًْ ٠ب ثؾَ
ػظ ٦٘٨ام ًٌ٨تٖ ادت٘بػ ٦ؿكُ٨ل ُٗٞ ٦ؿ .
 . 2تؼـاؿ اكلاؿ ؿك ٗغـٝؿ ٟآً٨ت ؿ٧ـ ٟثٌ٨بك م٧بؿ ؽٞا١ـ ثٞؿ  ٝثٌٛ ٠جت تؼـاؿ ثٌتِبٙ
ثِ٨تل ؽٞا١ـ ثٞؿ .
 . 3م٧ل ثٜب١ب ٥ارت٘بػ ٝ ٦اؿاٗ ٠كؼبٓ٨ت ربك ٥ربٗؼ ٠ثب ٌِْٗ رـٞٗ ٥ارُٞ ٦ٗ ٠ؿ.

پبكاٗتل١ب ٥ر٘ؼ٨ت ث ٠تلٌ٨ي ًبٛغ ، ٠كبرؼ ، ٠عبؿح: ٠
 – 1تؼـاؿ اٌٛب٢ٛب ٥آً٨ت ؿ٧ـٟ
٨ٗ – 2نا ٙؿكُ٨ل ٥اكلاؿ ؿك ٙٝثٌت ٠ارت٘بػ٦
٨ٗ -3نا ٙآُلتِ ٦ا٧زبؿ ُـ ٟؿك ًٌ٨تٖ ارت٘بػ٦

ؿًت ٠ثٜـ ٥عٞاؿث ًٞ ٝاٛظ ام ٛظل كؽـاؿ ارت٘بػ: ٦
آق) عٞاؿث ؿ٨ل ٛج٨ؼ: ٦
 . 1اٛلزبكات ؿ٨ل ػ٘ـٗ ٥خْ ٜٓؼت
ٛج٨ؼ٦

 .2آتَ ًٞم ٥ثب ػٞاْٗ ؿ٨ل

 .3تٔبؿكبت

ة ) ًٞاٛظ ٛج٨ؼ: ٦
ًٞاٛظ ٛج٨ؼ ٦ؿكام ٗـت ٗخْ اپ٨ـٗ – ٦ؽٌٌِبٓ – ٦ث٨بثب ٙمؿا – ٦٧هغً – ٦ٜلٗب٥
ٞٛالٗ ٦ٛـت
عـٞاؿث ٛبُ٢بً ٦ٛبؽـت ٠ؿًت ثِل ٗخْ اٛلزـبكات ٌ١ت ٠ا – ٥آٓٞؿُ١ ٦ب ٥رـ– ٥
ثبكا ٙاً٨ـ٥

احلات ًبٛغ ٠ؿك ربٗؼ ٠اٌٛب: ٦ٛ
ٗ .1لٍ

 .2اكلاؿ ٓـٗ ٠ؿ٧ـ ٟؿكر ٠اّّٝ

 .3اكلاؿ ؿك ٗؼلٕ ؽٜل

.4

اكلاؿ ٗٞكؿ ٛظل ثلاً٘ ٥ي
ٗ .5زلٝع .6 ٚ٨اكلاؿ ٓـٗ ٠ؿ٧ـ ٟؿكر ٠ؿّٕٝ

 .7ث ٦ؽب٘ٛبُ ٙـُبٙ

.8

ثً ٦لپلًتبٙ

اٛالػبت ٠ً ٦ثالكبٓٔ ٠ثؼـ ام ٝهٞع ًبٛغٞٗ ٠كؿ ٨ٛبم اٗـا ٦ٗ ٥ثبُـ ؟
ٗ *1غْ ؿه٨ن ٝهٞع عبؿح٠
 *2ثلآٝكؿ ؽٌبكات اٗ ٠٨ّٓٝخْ تؾل٧جبت ًِ ٝتُ ٠ـُبٙ
 *3اٌٗبٛبت مٛـُ ٦ث ٠اهٔ ٖ٨آة ٞ١ ٝا
*4تؼـاؿ تؾل٧جٝ ٦اعـ١ب٧ٝ ٦ٌٌٛٞٗ ٥لاُ ٙـٟ
٨ٗ*5نا ٙؿًتلً ٦ثٛ ٠وب ٙآً٨ت ؿ٧ـ ( ٟمٗ . ٦ٜ٨ؿك٧ب) ٦٧
 *6تؼـاؿ تؾل٧جٝ ٦اعـٟاُ ٠ً ٦٧ـ٧ـاً آً٨ت ؿ٧ـ ٝ ٟاعت٘بّ ك٧نٍ ؿاكٛـ
 *7ؽٜل ٝهٞع ًٞاٛظ حبٞٗ ٠ً ٥ٞٛرت اكناً َ٧بٛغُٞ ٦ٗ ٠ؿ ٗخْ پي ٓلمٟ
٨ٗ *8نا ٙآً٨ت ُ٢ل٨ٗ ٝ ٥نا ٙآً٨ت ث ٠ربؿ ، ٟفؽب٧ل آث ٝ ٦اكتجبٛبت كاؿٞ٧ئ٦
 *9ثلآٝكؿ ٨ٛبم١ب ٥ا ٠٨ّٓٝاٗـاؿ كًبٗ ٦ٛخْ صبؿك
٨ٛ *10ل ٥ٝاٌٛبٞٗ ٦ٛرٞؿ ؿك ٗغْ عبؿح ٠ً ٠هبؿك ث ٠اعـاث ًلپٜب ٟاظٜلاك ٥ثبُٜـ
 *11ك٘ب١ب ٥ثبم ثلا ٥اٛزبٕ ػ٘ٔ٨بت ك٧نٍ ًٌ٘٢ب ٥ا٧ ٠٨ّٓٝب كلٝؿ آ٢ٛب
 *12اكمٍ كهبثت ر٘ؼٗ ٦لؿٕ ؿك مٗ ٠ٜ٨ا٧زبؿ ًل پٜب ٟاٜٗلاك٥
ًFLOOD ْ٨

ً ْ٨عزٖ آة كلاٝا ٝ ٙؽلُٝب ٦ٛاًت ً ٠ثل احل ثبال آٗـ ٙام ًٜظ كٝؿؽبً ، ٠ٛـ ،
ؿك٧ب ٧ب ؿك٧بص ٠ا ٥ثٜٞك ٛبُ٢ب ٦ٛمٗ١ ٚ٨ب ٥اٛلاف ؽٞؿ كا كلا ٗ٨ُ ٦لؿ ُ ٝب ٦١اٝهبت
ثٜٞك ٛبُ٢بُ ٦ٛـ٧ـ ربكُ ٥ـ ٠٘١ ٝ ٟكا ؿبكِٔ٨ل ًٜٗ ٦ـ .
ً ْ٨ام ُب٧غ تلًٞ ٚ٧اٛظ ٛج٨ؼ ٦ؿ٨ٛبًت  ٝتلل٧جبً ؿك ت٘بًِٗٞ ٦ك١ب كُػ ٗ ٦ؿ١ـ  ٝثَ٨
ام  %70عٞاؿث ٗلث ٙٞث ٠آ ٙؿك ًِٞك١بٚ١ ٥ؿ  ٝثِٜالؿٍ ٗ ٦ثبُـ  .ثلؽ١ ْ٨ً ٦ب ؿك
كٔٗ ّٞؼ ٦ٜ٨ام ًبّ ثٝ ٠هٞع ٗ ٦پٛٞ٨ـؿ ٗ ٝلؿٕ ٨ٛن ام هجْ آٗبؿُ ٦ؿاكٛـ ؛ ٦ٓٝ
ثلؽٞٗ ٦اهغ ً ْ٨صٜبُ ٙـ٧ـ ٛ ٝبُ٢ب ٦ٛاًت ً ٠ث٧ ٠ي كبرؼ ٠تجـُٞ ٦ٗ ْ٧ؿ  .رل٧بٙ
ًُ ْ٨بٗ ٦١وبؿ٧ل م٧بؿ ٥كًٞثبت ٛ ٝؾبٓ ٠عْ٘ ًٜٗ ٦ـ ً ٠ؿك اٞٓ ٚ٧كت ٗ٨نا ٙتؼك٧ت
 ٝؽٌبكت آ ٠ً ٙثلاثل ُٗٞ ٦ؿ .
ً٨الة ٗ ٦تٞاٛـ ثٗ ٠ؾبمًٞ ٙؽت آً٨ت ثلًبٛـ  ٝثب ُٜبٝك ُـٞٗ ٙاؿ ًٞؽت ٦ٜهبثْ
اُتؼبّ ك ٥ٝآة ؽٜل آتَ ًٞم ٝ ٥اٛتِبك آٛلا اكنا َ٧ؿ١ـ .
ً ٦ٛبٓ٢ب ٥رـ٧ـ ؽٌبكت ٛبُ ٦ام ً ْ٨اكنا َ٧م٧بؿ ٥ؿاُت ٠اًت  .ثلؽ ٦ام
ؿاِٜ٘ٛـاٗ ٙؼتوـٛـ ًُ ٠لٕ ُـ ٙىك ٟمٗ ٝ ٚ٨تأح٨لات ٛبُ ٦ام پـ٧ـ ٣اِّ  ٜٞ٨ٛػّٔت
ٝهٞع ثِ٨تل ً١ ْ٨بًت  .اّٗب ؽٞؿ اٌٛب٨ٛ ٙن ثب هٜغ ؿكؽتب ٙر ٠ً ِْٜكلًب َ٧ؽبى كا
٨ٛن ث ٠ؿٛجبّ ؿاكؿ ٘١ ٝض ٚ٨ٜتـ٨٨ل ؿاؿ٨ٌٗ ٙل كٝؿؽب١ ٠ٛب ثٔٔٗ ٠غت ؽُ َ٧ٞلاٚ٧
المٕ ثلا ٥ربكُ ٥ـ ْ٨ً ٙكا كلاًٜ ٦ٗ ٖ١ـ .
ثبكاُ ٙـ٧ـ  ٝ ٚ٨ًُٚ ٝفٝة ًل٧غ ثلف ٗ ّٖ٢تل ٚ٧ؿٓٝ ْ٨هٞع ً ْ٨اًت ِٜ١ .بٗ٠ً ٦
ٌٗ٨ل كٝؿؽب٧ ٠ٛب ٌٗ٨ل ٛج٨ؼ ٦رل٧ب ٙآة ٛتٞاٛـ ظلك٨ت ١ب ٥آث٢ب ٥ربكُ ٥ـ ٟكا
تغْ٘ ًٜـ ً ْ٨اتلبم ٗ ٦اُكتـ .

تٔلبت ً: ْ٨
م٧ل آٝاك ٗبٛـ – ٙآة ثلؿ – ٙؽلِ – ٦ؿلم ُـ – ٙثلم ُلكتًٌِ ٝ ٦ت٠

ؽٌبكات ً: ْ٨

تؾل٧ت پْ ١ب.تؾل٧ت مٗ١ ٚ٨بًِ ٥بٝكم.٥تؾل٧ت ٜٗبمّ ٌٌٗ.٦ٛٞتؾل٧ت صب١ ٟب ٝ
هٜبت ١ب  ٝربؿ١ ٟب

اٞٛاع ً٨الة :
آكإ ٨ً :الة ١ب ٥آكإ ً ٠ث ٠تـك٧ذ ؿك  ٦ٛكٝم١ب ١ ٝلت١ ٠ب ث ٠ػّٔت ثبكٛـُٝ ٦
اكنا َ٧عزٖ آة كٝؿؽب١ ٠ٛب  ٝؿك٧بص١ ٠ب ا٧زبؿ ُٗٞ ٦ؿ .
١بًٞ ٥تبٗ ٟـّت ً ٠ؿك احل اكناٛ َ٧بُ٢ب٦ٛ
ً٨الة ٛبُ٢ب٨ً : FLASH FLOOD ٦ٛالة
عزٖ آة كٝؿؽب١ ٠ٛب  ٝؿك٧ب ص١ ٠ب ا٧زبؿ ُٗٞ ٦ؿ ٗ ٝلٍ ٔٗ ٝـ٨ٗٝت اكلاؿ  ٝعٞ٨اٛبت
اٝ ٦ٔ١اهغ ؿك ٗغْ ٘١ ٝض ٚ٨ٜتؾل٧ت ٜٗبمّ كا ؿك  ٦ٛؿاكؿ ٗ .خْ ً٨الة ُالثـكٟ
ت٢لا ٙؿكًبّ ٗ – 66بًٌُٔ- 77٠ٓٞتب. 81ٙ
ً٨الة ُ٢ل : URBAN FLOOD ٥ثب تؾ٨٧ل مٗ١ ٚ٨ب ام ٗنكاع  ٝر ِْٜث ٠ؽ٨بثبٝ ٙ
ًبؽت٘ب ٙهـكت رقة ثبكا ٙت ًٚٞمُٗ ًٖ ٚ٨ـِٜ١ ٝ ٟبٕ ً ْ٨ؽ٨بثب١ ٙب ًٞ ٝص١ ٠ب ث٠
ٗغْ ػجٞك آة ٨ٌٗ ٝل ١ب ٥پل ًلػت ٦تجـُٞ ٦ٗ ْ٧ؿ ً ٠مٛـُ٢ُ ٦ل ٥كا ٗؾتْ ًلؿٝ ٟ
ؽٌبكات كلاٝا ٦ٛام ر٘ٔ ٠آة ُلكتِ٨ًٝ ٦غ  ٝػ٘٨ن  ،ؽلِ ، ٦ؿلم ُـ ٙثجبك ٗ ٦آٝكؿ
.
ً٨الة كٝؿؽب ٠ٛا : RIVER FLOOD ٥ثلؽ٨ً ٦الة ١ب ثٜٞك كٔٔ ٦ثب ثبكٛـُ١ ٦ب٥
ث٢بك٧ ٟب مٌٗتب٘١ ٝ ٠ٛلا ٟثب فٝة ًل٧غ ثلف ١ب اتلبم ٗ ٦اُكتـ ً٨ٌٗ ٠ل كٝؿؽبً ٠ٛل٧ؼبً
پل ُٗٞ ٦ؿ ( ٗبٜٛـ ً ْ٨كٝؿؽب١ ٠ٛبً ٥بك٨١ ، ٙٝلٛٝـ  ٝ ) 0 0 0 ٝمٗ٢ٜ٨بٗ ٥زبٝك كا
كؿ  .اٜٗ ٚ٧بٛن  ٠ِ٨٘١مٗبِ١ ٙـاك ٜٗبًج ٦ثلا ٥تؾٔ ٝ ٠٨ؿٝك ُـٙ
م٧ل آة كل ٦ٗ ٝة
ام ٜٜٗو٨ُ ْ٨ً ٤ل كا ؿاكٛـ  .صٜبٛض ٠ام ًبؽت ً ٝبم١بٗ ٥زبٝك ؿك ثٌتل كٝؿؽب٠ٛ
رٔ٨ُٞلُٞ ٥ؿ ؽٌبكت ١بٛ ٥بُ ٦ام آ ٙث ٠عـاهْ ٗ ٦كًـ .

ػٞاْٗ ًّٔ ٦ا٧زبؿ ً: ْ٨
ٍ ٗغْ ٛن ّٝثِ٨تل ثبُـ .
 *1ك٧نٍ ًل٧غ ثبكا ٝ ٙفٝة ًل٧غ ثلف ً ٠ام ُٜزب٥
 *2ػـٕ ٛلٞف پق٧ل ٥مٗ٢ٜ٨بٗ ٥غْ ٨ُ ٝت م٧بؿ آٜٜٗ ٙو. ٠

ٝ *3رٞؿ ٞٛكبٛ ٝ ٙلٞف آة ثً ٠بعْ .
 *4ؽلاث ْ٨ً ٦ثٜـ١ب ً ٝـ١ب .
 *5ػـٕ ال٧لٝث ٦كٝؿؽب١ ٠ٛب .
ٛ *6بثٞؿ ٥ر١ ِْٜب ٗ ٝلاتغ .

اهـاٗبت هجْ ام ٝهٞع ً: ْ٨
·

ام ًبؽت ٚؽب ٠ٛؿك عل ٖ٧كٝؿؽب١ ٠ٛب ٨ٌٗ ٝل ً١ ْ٨ب پل٨١ن ً٨ٜـ .

·

ً٨ق اٗـاؿ ً٘ ٝي ١ب ٥ا ٤٨ٓٝكا آٗبؿ ٟؿك ؿًتلى هلاك ؿ٨١ـ .

·

اًٜبؿ  ٝاٝكام ث٢بؿاك كا ؿك رٔـ ٗـ آة ٜ٘ٗ ٝئ ٚهلاك ؿ٨١ـ .

·

ًٝب ْ٧كُٜٝبٗ ٦٧خْ صلاؽ هُ٘ ، ٟٞغ ٞٛ ٝكاكٌ٢ٜب ٥اظٜلاك . . . ٝ ٥كلاٖ١

٘ٛبئ٨ـ .
·

اُل ٗغْ مٛـُ ٦تبٞٛ ٙك ٥اًت ً ٠ثٞٛ ٠ك ؿائٖ ثب ؽٜل ًٞٗ ْ٨ارٌ١ ٠ت٨ـ ثب

اًتلبؿ ٟام ٗٔبٓظ ٜٗبًت  ٝت٘٨٢ـات المٕ ًبؽت٘ب ٙكا ثب ػب٧ن ٗـ آة ثپُٞب٨ٛـ ٗ ٝـ
آة ً٨ٜـ .
·

ٜٗنّ ؽٞؿ كا ؿك ثلاثل عٞاؿث ث٨ًٜ ٠٘٨ـ .

·

ثلا ٥رٔ٨ُٞل ٥ام ٝكٝؿ ً٨الة ث ٠ؿك ٙٝؽب ، ٠ٛؿك ٌٗ٨ل ؽبً ٠ٛـ ؽبًل٧ن ْ٨ً ٝ

ثٜـ ؿكًت ً٨ٜـ .
·

ثلا ٥رٔ٨ُٞل ٥ام ثلُِت ٚآة  ٝكبٗالة ام ٛل٧ن صب١ ٟب ٥كبٗالة ث ٠ؿك ٙٝؽب٠ٛ

ؿك٧ض١ ٠بًٜ ٥تلّ كبٗالة تؼج٨ًٜ ٠٨ـ .
·
ؿ٨١ـ .

آثِلًٌٗٝ ٝ ٚب ْ٧ثله ٦ؿك ٗؼلٕ ً ْ٨كا رب ٦٧ثبالتل ام ًٜظ ٗٞرٞؿ هلاك

ٗوـاك ٥ؿقا ثٔٞكت ًٌٜلُ ٝـ ٝ ٟآة ًبٖٓ فؽ٨ل٘ٛ ٟبئ٨ـ .

·

اهـاٗبت ِٜ١بٕ ٝهٞع ً: ْ٨
·

ثلأٜٗ ٥غ ُـ ٙام آؽل ٚ٧اؽجبك ُ ٝلكت ٚؿًتٞكات المٕ ث ٠كاؿ ، ٞ٧تٔ٧ٞن٧ ٙٞ٧ب

اػالٕ ؽجل ام ثٜٔـُ١ٞب ٥ػ٘٨ًٜ ٍُٞ ٦ٗٞـ .
·

اُل ؿًتٞك تؾٔ ٠٨ؿاؿُ ٟـ كٞكاً اٌٜ٧بك كا اٛزبٕ ؿ٨١ـ .

·

مٗب ٠ٌ٨ٛتِؾ ْ٨ؿاؿ٧ـ ً ْ٨ؿك عبّ ٝهٞع اًت ؽً ٦ٔ٨ل٧غ ػْ٘ ًلؿ ٝ ٟؽٞؿ كا

ٛزبت ؿ٨١ـ .
·

ام كبٗالة ١ب  ٝر٧ٞجبك١ب ٥ث ٠ظب١ل آكإ ؿٝك٨ًٜ ٥ـ .

·

اُل ؽب ٠ٛكا تلى ٗ٨ًٜ ٦ـ  ،اُ٨بء ُلا ٙث٢ب كا ؿك ٗغْ ١ب ٥ثبالتل ٜ٘ٗ ٝئ ٚثلؿٟ

 ٝؿكث٢ب كا هلْ ٘ٛبئ٨ـ .
·

رل٧ب ٙآة  ،ثلم ُ ٝبم كا ثلا ٥رٔ٨ُٞل ٥ام آة ُلكتِ ٝ ٦اٛلزبك هٜغ ٘ٛبئ٨ـ .

·

ًٝبٛ ْ٧ؤ ، ٠٨عٞ٨اٛبت ا ٝ ٦ٔ١اُ٨بء هبثْ عْ٘ كا ثٛ ٠نؿٌ٧تلٗ ٚ٧غْ ٗلتلغ

اٛتوبّ ؿ٨١ـ .
·

اُل ؽبُ٘ ٠ٛب ؿك ٛوٗ ٤ٜلتلؼ ٦اًت  ٝؽٜل آة ُلكتُِ٘ ٦ب كا ت٢ـ٧ـ ًٜ ٦٘ٛـ ،

المٕ ٌ٨ٛت ام ؽب ٠ٛؽبكد ُ٧ٞـ .
ؿك رل٧ب ٙآة كاٛ ٟل٧ٝـ اُل ٗزجٞك٧ـ ؿك آة علًت ً٨ٜـ  ،ام ٌٗ٨ل ٥ثل٧ٝـ ً٠

·

آة علًت ًٜ ٦٘ٛـ .
ثلاٜ٘ٗ ٥ئُ ٚـ ٙام اًتغٌبٕ مٗ ٚ٨رٔ ٥ٞپب ٥ؽٞؿ ام صٞة ؿًت ٦اًتلبؿٟ

·
ً٨ٜـ .
·

ؿك ٛبع ْ٨ً ٤٨مؿ ٟث ٠ت٢ٜب ٦٧ث ٠اٛ ٚ٧لف  ٝآٛ ٙلف ٛل٧ٝـ  ٝام رب١بًٜ ٠ً ٦٧ظ

آة آ ٙثبالتل ام ماٞٛاًت ػجٞك ٨ٌٜٛـ .

·

ام ؿكؽتب ٙؿك ٗؼلٕ ً ْ٨ث ٠ػٜٞاٗ ٙغْ اٗ ٚاًتلبؿ٨ٌٜٛ ٟـ .

·

ِٜ١بٕ ً ْ٨ام پْ ١ب ٥صٞثًٌ ٦ت ك ٥ٝكٝؿؽب ٠ٛػجٞك ٨ٌٜٛـ .

·

ؿك ٜٜٗو ْ٨ً ٤مؿ ٟكاٜٛـُ٨ٌٜٛ ٦ـ .

·

اُل ً ْ٨اٛلاف ؽٞؿكٝتب ٙكا ُلكت ، ٠ؽٞؿك ٝكا ك١ب ًلؿ ٝ ٟث٧ ٠ي ٛوٗ ٠ٜلتلغ

ثل٧ٝـ .
·

ؿك رل٧بُٜ ْ٨ً ٙب ٨ٌٜٛـ .

·

عٞ٨اٛبت ا ٦ٔ١كا ِٜ١بٕ ثبكٍ ام ػلٕ كٝؿؽب١ ٠ٛب ًٞ ٝاعْ آ٢ٛب ػجٞك ٛـ٨١ـ .

اهـاٗبت ثؼـ ام ٝهٞع ً: ْ٨
·

ؽٞؿ كا ثٛ ٠نؿ٧ي تلٗ ٚ٧غْ اٗـاؿ كًب ٦ٛعالّ اع٘ل ٧ب ًب٧ل ٕؤًٌبت ثلًب٨ٛـ ٝ

ٓجبى ً٘ ٝي ١ب ٥ا ٠٨ّٓٝؿك٧بكت ً٨ٜـ .
·

ثلا ٥اٜ٨٘ٛب ٙام ًبٖٓ ثٞؿ ٙآة آُبٗ٨ـ ٦ٛث ٠اؽجبك تٞر ٝ ٠آة كا هجْ ام ٗٔلف

ثزُٞب٨ٛـ.
·

ام ً٨الة ؿٝك ُ٧ٞـ  ،م٧لا ٌٗ٘ ٚاًت ثب كٝؿُ ، ٚبمٝئ ٝ ْ٨كبٗبة آٓٞؿ ٟثبُـ ٧ب ؿك

 ٦ٛرل٧ب ٙثلم پ٨ـا ًلؿ ٟثبُـ .
احل ت٘بى ثب ؽ ٜٙٞثلم م٧ل مٗ٦
·

ام ؽ ٜٙٞكِبك ه ٥ٞؿٝك٨ًٜ ٥ـ .

·

ام آة ربكُ ٥ـ ٟكبٓٔ ٠ثِ٨ل٧ـ .

·

ام ًبؽت٘ب١ ٙب ٠ً ٦٧آة اٛلاكَ كا اعبً ٠ٛلؿ ٟؿٝك ُ٧ٞـ .

·

ؿك ٜٗبٛو٨ً ٠ً ٦الة ػوت ً ٦ٜ٨ِٛلؿ ٌٚ٘ٗ ٟاًت اًتغٌبٕ ؽ٨بثب ٝ ٙربؿ ٟث٠

ؿٓ ْ٨رل٧ب ٙىٗ ْ٧ؼ٨ق ُـ ٟثبُـ  ٝؿك احل ٝم ٙؽٞؿك ٝكل ٝثلٝؿ .
·

پي ام اٌٗ ٠ٌٜ٧ئٗٝ ٚ٨ٓٞؼ٨ت ػبؿ ٥كا اػالٕ ًلؿٛـ ثٜٗ ٠نّ ثلُلؿ٧ـ .

·

ِٜ١بٕ ٝكٝؿ ثٜٗ ٠نّ اعت٨ب٘ٛ ٙبئ٨ـ ٌٗ٘ ٚاًت پً ٦بؽت٘ب ٙآً٨ت ؿ٧ـ ٟثبُـ

 ٦ٓٝظب١ل ؽبً ٠ٛبٖٓ ثبُـ .
·

ًؼ٨ًٜ ٦ـ ؿك  ّٞٛكٝم ثٕٛ ٠نّ ثبمُلؿ٧ـ ِٜ١ ٝبٕ اًتلبؿ ٟام ًٝب ْ٧كُٜٝب٦٧

ٗغتب ٙثبُ٨ـ.
·
·

ام ًجل٧ت ِٗ ٝؼْ اًتلبؿ٨ٌٜٛ ٟـ ص ٌٚ٘ٗ ٙٞاًت ُبم ِٛت ًلؿ ٟثبُـ .
ؿك احل ر٘غ ُـ ٙآة ؿك ُٞؿآ٢ب ُلاٜٗ ٚ٧بًت كُـ عِلات ث٧ٞو ٟپِ١ ٠ب كلاٖ١

ُٗٞ ٦ؿ پي ام تٞك ٥ثلاٜٗ ٥نّ اًتلبؿ٨ًٜ ٟـ .
·

ام صٌ٘ ٠اًتلبؿ٨ًٜ ٟـ .

·

١ل ص٨ن ؽ٨ي ٗ ٝلٞٛة كا ًبٗالً ت٘٨ن ً٨ٜـ ٗؾٔٓٞبً ثلٍ ُْ ٨ُٝب ١ب ٙكا ً٠

ؽ٨ي ُـ ٟاٛـ.
·

ص ْ٨ً ٙٞثبػج ؽلٝد ٗبك١ب ُٗٞ ٦ؿ ٞٗ ،اظت ٗبك١ب ثبُ٨ـ .

·

٢ٛ ٝب٧تبً ٗلاهجت ١ب ٥كلؿ ٝ ٥ػ٘ ٦ٗٞكا ث ٠ػْ٘ آٝك٧ـ .

صِ ٦ٗ ٠ٛٞتٞا ٙام ً ْ٨رٔ٨ُٞلً ٥لؿ ؟
آق) ا٧زبؿ پ٨ُ َُٞب ٝ ٦١ر ِْٜثلاً ًٖ ٥لؿً ٙلػت كٜلات آة
ة ) ا٧زبؿ ً ْ٨ثلُلؿاٙ
د ) اعـاث ًـ١ب  ٝثٜـ آث٢ب
ؿ ) آالط ثٌتل كٝؿؽب١ ٠ٛب
 -1ػلً ٖ٧لؿ ٙثٌتل كٝؿؽب١ ٠ٛب
 -2ػ٘٨ن ًلؿ ٙثٌتل كٝؿؽب١ ٠ٛب ثب ال٧لٝث٦

-3ام ث ٚ٨ثلؿ ٙثٜـ آث٢ب
 -4ػل٧بً ٙلؿ ٙثٌتل كٝؿؽب ٠ٛام ُ٨ب١ب ٝ ٙؿكؽت
- 5تٌ٨ٜظ كٝؿؽب٠ٛ
 -6تٔغ٨ظ ٌٗ٨ل ثلاً ًٖ ٥لؿ ّٞٛ ٙكٝؿؽب٠ٛ
مٗٓ ٚ٨لمEARTHQUAKE ٟ
مٗٓ ٚ٨لم ٟتٌب ٙؽٞكؿ ٙمٗ ٚ٨ؿك احل علًت ًل٧غ پًٞتً ٠ؾت ؽبكر ٦آ ٙاًت ٝ
ِٜ١بٗ ٦كػ ٗ ٦ؿ١ـ ً٨ٛ ٠ل ٦ًِِ ٥ٝفؽ٨لُ ٟـ ٟؿك ؿك ٙٝمٗ ٝ ٚ٨ؿك پًٞتً ٠ؾت ٝ
ٓؾل ٟا ٥آٛ ٙبُ٢ب ٙآماؿ ُٗٞ ٦ؿ  ٝام ٛل٧ن اٗٞاد مٓنٓ ٠ثًٜ ٠ظ مٜٗٗ ٚ٨توْ ٗ٦
ُٞؿ .
ٛو ٠ٜا ٥ؿك ؿك ٙٝمٗ ٝ ٚ٨ؿك  ّٞٛپبكُ٧ ٦ي ٌُْ ً ٠مٗٓ ٚ٨لم ٟام آِٛ ٙأت ٗ٨ُ ٦لؿ
ًبٛـ٧ ٙٞب ٨١پًٞبٛتل ُلتُٞ ٦ٗ ٠ؿ ٛ ٝو ٠ٜاٌٗ ٥تو٘٨بً ؿك ثبالً ٥ب ٝ ٙٞٛؿك ًٜظ مٗٚ٨
ٝرٞؿ ؿاكؿ كا ٗـلًـن مٗٓ ٚ٨لمٜ٧ُٞ ٟـ .
اُل ًبٛ ٙٞٛنؿ٧ي ًٜظ ثبُـ ٧ؼ ٦ٜثٓ ٚ٨لل تب ١لتبؿ ًٗ ٞٔ٨تل مٗٓ ٚ٨لم ٟثب ًبٙٞٛ
ًٜغ ٦ا٧زبؿ ُٗٞ ٦ؿ  ٝ .اُل ا ٚ٧ػ٘ن ٗت ًٚٞث١ ٚ٨لتبؿ تب ١لتٔـ ًٗٞٔ٨تل ثبُـ مٗٚ٨
ٓلم ٟثب ًب ٙٞٛػ٘٨ن ا٧زبؿ ُٗٞ ٦ؿ .
ٛظ مٗ٠ً ٚ٨
مٗٓ ٚ٨لم ٟثب ًبًٜ ٙٞٛغ ٦مٗٓ ٚ٨لم١ ٟبٗ ٥ؾلة تلٌ١ ٥تٜـ م٧لا ث ٠ى
ؿاكآ ٥ؾل١ ٟبً٘ ٥تل ٥اًت ٛنؿ٧ي تلٛـ ٨ٛ ٝل ٥ٝثِ٨تل ٥ا٧زبؿ ًٜٜٗ ٦ـ .
ٌُبف ٌُْ ت٢ٜب ػّٔت مٗٓ ٚ٨لمٌ٨ٛ ٟت ثؼ٘ٞٗ ٦اهغ كؼبٓ٨ت ١ب ٥اٌٛب٨ٛ ٙن ٌٗتو٧ ٖ٨ب
ؿ٨لٌٗتو ٖ٨ثبػج ا٧زبؿ مٗٓ ٚ٨لمُٞ ٦ٗ ٟؿ  .تنك٧ن ٗب٧غ ث ٠صب١ ٟب ٥ػ٘٨ن ثلا ٥ؿكغ
مثبٓ ، ٠پلًلؿ ٙفؽب٧ل ثب آة  ،اٛلزبكات ٛبُ ٦ام آمٗبِ٧بت ٌ١ت ٠ا ٥م٧ل مٗ٦ٗ ٦ٜ٨
تٞاٛـ ثٜٞك ٗغـٝؿ ا٧زبؿ مٗٓ ٚ٨لمًٜ ٟـ .

ا ٚ٧كؼبٓ٨ت ١ب ٨ٛل ٦ًِِ ٥ٝؿكٓ ٙٝؾل١ ٟبٛ ٥نؿ٧ي ٗغْ كؼبٓ٨ت كا اكنا ٦ٗ َ٧ؿ١ـ
ٓ ٝؾل١ ٟب ُلٝع ثٓ ٠لمٍ ًلؿ ٝ ٟؿك ١ ٌُْ ّٞٛبٞٗ ٥رٞؿ علًت ًٜٗ ٦ـ .
ُٜبًبٜٗ ٦٧بٛن پلؽٜل  ٝثلٛبٗ ٠ك٧ن ٥ر٢ت آٗبؿُ ٦ٗ ٦تٞاٛـ ثبػج ٛزبت رب ٙاكلاؿ
ً ٝب َ١ؽٌبكات ٛبُ ٦ام مٗٓ ٚ٨لمُٞ ٟؿ ٗ .وبً ٕٝبمً ٥بؽت٘ب١ ٙب ٗ ،غٌٖ ًلؿٙ
اُ٨بء ث ٠ؿٞ٧اك ٗ ،غٌٖ ًلؿ ٙكُٜٝب١ ٦٧ب ثً ٠وق  ٝكػب٧ت هٞاً ٚ٨ٛبؽت ً ٝبم ًجت
ًب َ١احل مٗٓ ٚ٨لمُ ٦ٗ ٟلؿؿ .
ػٞاْٗ ا٧زبؿ ًٜٜـ ٣ؽٜل ؿك مٗٓ ٚ٨لم ٟػجبكتٜـ ام ؛ ًو ٙٞارٌبٕ ً ، ٚ٨ِٜؽلؿ ُـٙ
ُ١ ٠ِ٨ب  ،تلى ؽٞكؿ ٙؿٞ٧اك١ب . . . . ٝ

اهـاٗبت هجْ ام ٝهٞع مٗٓ ٚ٨لم: ٟ
-

هلٌ١ ٠ب  ٝهبة ١ب ، ٚ٨ًِٜ ٥آئ١ ٠ٜ٨ب  ،كُٜٝبئ١ ٦ب  ٝثٞك١ ٠ب كا ؿٝك ام ٗغْ ؽٞاة

هلاك ؿاؿ ٝ ٟث ٠ؿٞ٧اك ٗغٌٖ ً٨ٜـ .
-

اُ٨بء ًٌٌُ ٝ ٚ٨ِٜت ٥ٚكا ؿك هلٌ١ ٠ب ٥پبِٛ ٚ٨٧ب ٟؿاك٧ـ .

-

ًٝبٗ ٦ٔ٧خْ آثِلٌٗ ، ٚثؾبك ٝ ٥اربم ُبم كا ث ٠ؿٞ٧اك ٧ب ًق ًبؽت٘ب ٙتخج٨ت

ً٨ٜـ .
-

ًٝبٗ ٦ٔ٧خْ ًٓٞل ١ ٠ٓٞٓ ،ب ٥ؿٝؿًَ ُٔ ٝـا١ ٙب كا ث ٠ُٛٞ ٠ا ٥ؿك رب ٥ؽٞؿ

ٗغٌٖ ً٨ٜـ ً ٠ؽٜل ًوٛ ٙٞـاُت ٠ثبُـ .

ُٜبًبٌٗ ٦٧ب١ ٙب ٥اٗ ٚؿك ؿاؽْ  ٝؽبكد :
-م٧ل ٗجٔ٘ب ٝ ٙاحبحٗ ٠٨غٌٖ ٗخْ ٗ٨ن

ًٜ -بك ؿٞ٧اك رب ٠ً ٦٧اعت٘بّ ك٧نٍ ؽلؿٟ

ُٛ ٠ِ٨ـاُت٧ ٠بُـ
ٌٗ -ب١ ٙب ٠ً ٦٧ؿك ٗزبٝكت ٧ٝتل ، ٚ٧هلٌٛ ... ٝ ٠جبُـ

 -ؿك ك٘ب ٥ثبم ؿٝك ام

ًبؽت٘ب١ ٙب  ،ت٨ل١ب ٥صلاؽ ثلم  ،پْ ١بٞ١ ٥ا ٝ ٦٧ؿكؽتبٙ

اهـاٗبت ع ٚ٨مٗٓ ٚ٨لم: ٟ

-

ؿك رب ٥اٗ ٚپٜب ٟثِ٨ل٧ـ  ٝتب مٗبٓ ٠ً ٦ٛلمٍ ٗتٞهق ُٞؿ ٜ٘ٗ ٝئ٧ُٞ ٚـ

ؽٜلٌ٨ٛ ٥ت ؿك پٜبِ١ب ٟث٘ب٨ٛـ .
-

اُل ؿك ؽبٌ١ ٠ٛت٨ـ تب ٓلمُ٢ب ًبٗالً ٗتٞهق ِٛـ ٟؿك ربٜٗ ٥بًج ٦پٜب ٟثِ٨ل٧ـ ٝ

ام ؽٞؿ ٗغبكظت ً٨ٜـ .
-

اُل ؿك ٛنؿُ٘ ٦ٌ٧ب ٗغْ اٌٗ٨ٛ ٦ٜت ًلٞٓ ٝكت ؽٞؿ كا ثب ً٘ي ثبمٝا ٝ ٙؿًت٢ب

ثپُٞب٨ٛـ  ٝث ٠عبٓت ص٘جبت ٠ث٨ٜ٨ِٜـ .
-

ام ُ١ ٠ِ٨ب  ،پٜزل١ ٟب ً ،تبثؾب٧ٝ ، ٠ٛتل١ ٝ ٚ٧ل  ٠ٔ٨ًٝا ٠ً ٥اعت٘بّ ًوٙٞ

ؿاكؿ ؿٝك ُ٧ٞـ.
-

اُل ؿك كؽتؾٞاة ٌ١ت٨ـ ٘١ب ٙرب ٗبٛـ٧ ٝ ٟي ثبَٓ كً ٥ٝلتب ٠ِٛ ٙؿاك٧ـ  ٝام

م٧ل ًٝب ٠ً ٦ٔ٧اعتٖاّ ك٧نٍ ؿاكؿ ؿٝك ُ٧ٞـ .
-

ث٨١ ٠ش ٝرِٜ١ ٠بٕ ٝهٞع مٗٓ ٚ٨لم ٟام پٔ ٝ ٠آًبٌٞٛك اًتلبؿ٨ٌٜٛ ٟـ .
تب مٗبٓ ٠ً ٦ٛلمٍ ١ب ٗتٞهق ُٞؿ ًؼ٨ٌٜٛ ٦ـ ً ٠ام ؽب ٠ٛؽبكد ثِ٧ٞـ م٧لا ثِ٨تل

ٓـٗبت مٗب ٦ٛكػ ٗ ٦ؿ١ـ ً ٠٘١ ٠ثب ً ٖ١ؼ ٦ؿك تـ٨٨ل ٗٞهؼ٨ت ٧ب ؽلٝد ام ًبؽت٘بٙ
ٗ٘ٛ ٦بٜ٧ـ .
-

اُل ث٨ل ٙٝام ًبؽت٘بٌ١ ٙت٨ـ ام ًبؽت٘ب١ ٙب  ،ت٨ل١ب ٥ثلم ؿٝك ُ٧ٞـ .

-

ام ؽ٨بثب١ ٙب ًٞ ٝص١ ٠ب ٥ثبك٧ي ؽبكد ُ٧ٞـ .

-

اُل ؿككلُِٝبٜ٘٨ً ، ٟب  ٝاٗبًُٞٔ ٚؽ ٌ١ت٨ـ ثزب١ ٥ز ٕٞثً٘ ٠ت ؿكث٢ب٥

ا ٙؿًت٢ب ام ؽٞؿ
ؽلٝر ٦ثٗ ٠غْ ١بٜٗ ٥بًت ككت ٝ ٠ثب ٌِٛتُ ٝ ٚلكتً ٚل ؿك ٗ٦
ٗغبكظت ً٨ٜـ .
-

اُل ؿكٛ ٠ٔ٨ًٝ ٙٝؤ ٠٨ؿك عبّ علًت ٌ١ت٨ـ ؿك اٌٗ ٚ٨ّٓٝب ٙاٗ ٚؽٞؿك ٝكا

ٗتٞهق ًلؿ ٝ ٟؿاؽْ آ ٙث٘ب٨ٛـ .
-

ث ٠ؿكؽت٢ب  ،پٔ٢ب ً ٝبؽت٘ب١ ٙب ٛنؿ٧ي ٧ِٞٛـ .

ٗبّ ًبؿق٥
اُل م٧ل آٝاك ٗبٛـ ٟا٧ـ ؛ رٔ ٥ٞؿٜ١تب ٙكا ثب ٧ي پبكص٧ ٠ب ؿًت

-

ثپُٞب٨ٛـ .
-

ًجل٧ت ك٨ٌٜٛ ُٚٝـ .
اُل ؿك ٛنؿ ٦ٌ٧تب ٙؿٞ٧اك ٧ب ٓٝ ٠ٓٞرٞؿ ؿاكؿ ٗلثبت ٗ٘تـ ٥ث ٠آ ٙثن٨ٛـ ٧ ٝب ًٞت

ثن٨ٛـ ٧ ٝب ٢ٛب٧تبً كل٧بؿ ثن٨ٛـ تب اٗـاؿُلاٗ ٙغْ ُ٘ب كا پ٨ـا ًٜٜـ.

اهـاٗبت ثؼـ ام ٝهٞع مٗٓ ٚ٨لم: ٟ
-

ام ٜٗبٛن آً٨ت ؿ٧ـ ٟؿٝك ٍ٧ٝـ ِٜ١ ٝبٗ ٠ً ٦تٌٗ ًٚٞئ ٚ٨ٓٞام اٗ٨ٜت ؽبٝ ٠ٛ

ٗغٜٔ٘ٗ ٠ئُ ٚـ٧ـ ث ٠ؽب ٠ٛثلُلؿ٧ـ .
-

ٗلاهت پي ٓلم١ ٟب ثبُ٨ـ .

-

ثلاًٌ ٥ت اؽجبك ث ٠كاؿ ٝ ٞ٧تٔ٧ٞن ٍُٞ ٙٞ٧ؿ٨١ـ .

-

ؿكة ً٘ـ١ب ً ٝبثٜ٨ت ١ب كا ثب اعت٨ب ٙثبم ً٨ٜـ .

-

ث ٠آً٨ت ؿ٧ـُبٌ٘١ ٙب١ ٠٧ب  ٝث٧ٞوًٞ ٟؿًبً ٝ ٙبٓؾٞكؿُبٗ ٝ ٙؼًٔ٘ ٚ٨ٓٞي

ً٨ٜـ .
اُل ٗٞاؿ هبثْ اُتؼبّ ٗخْ ؿاكُ ، ٝبمٝئ . . . ٝ ْ٨ك ٥ٝمٗ ٚ٨ك٧ؾت ٠آٛلا ت٘٨ن

ً٨ٜـ .
-

ٗزلا ٥ؿٝؿًَ ١ب كا ثبمكً٨ًٜ ٦ـ .

-

ٓـٗبت ًٞصي ٗ ٦تٞاٛـ ثبػج آتَ ًٞم١ ٥ب ٥ثنكٍ ُٞؿ .

-

ِٛتُ ٦بم ٓ ،ـٗبت ٝاكؿ ٟثٌ٨ً ٠تٖ ثلم  ٝؽ ٜٙٞآة كا ثلكً٨ًٜ ٦ـ  .ؿك ٓٞكت

ِٛت ُبم كٞكاً پٜزل ٟا ٥كا ثبم ً٨ٜـ ٨ُ ٝل آُٔ ٦بم كا ثجٜـ٧ـ ؛ ؿك ٓٞكت ِٗب١ـٟ
رله ٖ٨ً ٤آة ُـ ، ٟثًٞ ٥ٞؽتِ ٦كٞ٨م كا هٜغ ً٨ٜـ  ٝاُل ٓ١ ٠ٓٞب ٥آة آً٨ت ؿ٧ـٟ
كٞكاً آٛلا تؼ٘٨ل ً٨ٜـ.

ثAVALANCHE ٚ٘٢
ث ٚ٘٢تٞؿ ٟثلك ٦اًت ًٛ ٠بُ٢ب ٙث ٠علًت ؿك ٗ ٦آ٧ـ  ٝث ٠ؽبٛل ً٨ٛ ٝ ٦ٜ٨ِٜل٥ٝ
ربفث ٠ث ٠پبئً ٚ٨لام٧ل ُٗٞ ٦ؿ  ٝثلاً ٥بؽت٘ب١ ٙبٝ ٥اهغ ؿك ؿاٌٗ١ًٞ ٤ٜتب ، ٙاًٌ٦
ثبماٜٞ١ًٞ ، ٙكؿا ٝ ٙكًٝتبٜ٨ِٛبٜٜٗ ٙو ٠ت٢ـ٧ـ ٥رـ ٥تٔوُٞ ٦ٗ ٦ؿ  ٝتٞاً ٙبك٦
ثلا ٥تؾل٧ت ًبؽت٘ب٢ٛب ٥ؿ٨ل ٗوب ٕٝكا ؿاكاًت  .ث ٚ٘٢ثب ٗٞد ١ب ٥مٓنٓٝ ٠اك ٓ ٝـا٥
ؿلٍ ٗبٜٛـ ٞ١اپ٘٨ب  ،ؽٞؿك١ٝب  . . . ٝث ٠پبئ ٚ٨علًت ًٜٗ ٦ـ .

ك٢ُٝبً ٥ب َ١ؽٜلات :
 .1رً ِْٜبك ٥ؿك آؿبم علًت تٞؿ ٟثلك ٝ ٦علظ ُ١ ٠ٛٞبٗ ٥ل٨ـ .
 .2ثب اٛلزبك ثٜٞك ٜٗٔٞػٞٗ ٦رت ًو ٙٞآ٢ٛب ُـ ٠ً ٟؿك ا ٚ٧ك ٍٝاثتـا اٛالع كًب٦ٛ
ًلؿً ٝ ٟبًٜٜٗ ٚ٨ٜو ٠آٗبؿُ ٦المٕ ؿاكؿ .
 .3تـ٨ل ؿك ٗوـاك ً ٝبؽت٘ب ٙثلف ٧ ٝؼ  ٦ٛصٜـ ٗلعٔ. ٠
 .4رٔت ِٗبكًت ٗلؿٗ ٝ ٦آٗٞمٍ ػ٘. ٦ٗٞ
ػٞاْٗ اكنا َ٧ؽٜل ث: ٚ٘٢
٨ُ*1ت ٨ُ :ت ٗ٘٢تل ٚ٧ػبْٗ ًو ٙٞث ٚ٘٢اًت  .ك٨ُ ٥ٝت ١ب ٥تٜـ  ،ثلف ثٜٞك
كام٧ل ُٗٞ ٦ؿ  ٝؽٜل ثً ٝ ٚ٘٢و ٙٞآٝ ٙرٞؿ
ٛج٨ؼ ٦هجْ ام اٛجبُتُ ٠ـ ٙث ٠پبئ ٚ٨ى
ٛـاكؿ  .اّٗب ُ٨ت ١بً٘ ٥تل ؽٜلٛبى تل اًت .
 *2ػـٕ ٝرٞؿ پ٨ُ َُٞب. ٦١
ٝ *3مٍ ثبؿ١ب ٥تٜـ ً ٦ٛ ٠صٜـ كٝم ثُ ٠ـت ثٞمؿ .

اهـاٗبت هجْ ام ٝهٞع ث: ٚ٘٢
 .1ام ككت  ٝآٗـ١ب ؿك ربؿ١ ٟب ٥ث ٚ٘٢ؽ٨ن ؽٞؿؿاك٨ًٜ ٥ـ .

 .2هجْ ام ثبال ككت ٚام ً ٟٞثلٛبٗ ٠ك٧نً ٥لؿ٨ٌٗ ٟل ث٢تل ِٗؾْ ُٞؿ ٧ ٝي ًلپلًت
ٗزلة اٛتؾبة ً٨ٜـ  ٝؿِ٧لا ٙكا  ٖ١ام ثلٛبٜٗٞ١ًٞ ٠كؿ٧تب ٙآُب٨ًٜ ٟـ .
 .3تٔل٘١ ٚلا٧ ٟب ث٘١ ٖ٨ً ٦لا ٟؿاُت ٠ثبُ٨ـ  .تز٨٢نات ًبك ٦ام ٓٞامٕ  ٝاثناك
ًٜٞ١ٞكؿ ٥تب ؿقا  ٝپُٞبى ًٝ ٝب ْ٧اٗـاؿ ٥ثب ؽٞؿ ثجل٧ـ .
 .4ام كل٧بؿ  ،ا٧زبؿ ًلٓٝـا ؿك ٜٗبٛوً ٠ً ٦بثوً ٤و ٙٞث ٚ٘٢ؿاكٛـ رٔ٨ُٞل٨ًٜ ٥ـ .
اكتؼبٍ ام ػٞاْٗ ٗ ٖ٢ك٧نٍ ث ٚ٘٢اًت ًٌٞ ٝت ٗٞرت ُٗٞ ٦ؿ ٗتٞر ٠ك٧نٍ ثٚ٘٢
ثِ٧ٞـ  ٝثٞٗ ٠هغ اهـإ ٘ٛبئ٨ـ .
 .5اػ٘ب ٥ت ٖ٨ؿك ُ٨ت ؽٜلٛبى ث ٠كبٓٔ 20 ٤تب ٗ 30تلٌ٧ ٥ـِ٧ل علًت ًٜٜـ تب  ٠٘١ثب
ُ ٖ١لكتبك ِٛـ ٝ ٟثتٞاٜٛـ ثٌ٧ ٠ـِ٧ل ً٘ي ًٜٜـ .
 .6ؿك ُ٨ت ١ب ٛ ،لٕ ً ٝجي هـٕ ثلؿاك٧ـ تب ٗٞرت ٌٌُت ثلف  ٝرل٧ب ٙثِٛ ٚ٘٢لؿ٧ـ .
 .7ك ٥ٝثلف ثٔٞكت مِ٧ناٍ علًت ٨ٌٜٛـ  ٝتب عـ اٌٗب ٙك٧ ٥ٝي ؽٌٗ ٚتو ٖ٨كاٟ
ثل٧ٝـ آ ٖ٢ٛثٔٞكت تي تي  ٝثـ ٙٝػزٔ. ٠
 .8ام ٌٗ٨ل١بُٜ ٥بؽتُ ٠ـ ٝ ٟاٗ ٚعلًت ً٨ٜـ .

اهـاٗبت عٝ ٚ٨هٞع ث: ٚ٘٢
 .1اُ٨بء كٔن ٝ ٥ثلٛـ ٟكا ام ؽٞؿ ؿٝك ً٨ٜـ .
 .2ثٗ ٠غْ ١ب ٥اٗ ٚثل٧ٝـ .
 .3ثٔٞكت ُٜب ؽٞؿ كا ثل ٥ٝث ٚ٘٢ث٨بٝك٧ـ .
 .4ثً٘ ٠ت ػٞاْٗ ثبمؿاكٛـٗ ٟخْ ً٢ِٜب  ٝؿكؽت٢ب علًت ًلؿ ٝ ٟؽٞؿ كا ٛزبت ؿ٨١ـ .
 .5هجْ ام كل ٝككت ٚؿك ثلف ًٝب ٦ٔ٧ام ؽٞؿ كا ث ٠ثبال پلتبة ً٨ٜـ تب اٗـاؿُلا٨ٌٗ ٙل
ُ٘ب كا پ٨ـا ًٜٜـ .

 .6ثِ٨تل ٗلٍ ٨ٗ ٝل ٛبُ ٦ام ث ٚ٘٢ثؾبٛل ؽلِ ٦اًت ٓقا ؿك ٓٞكت كل ٝككت ٚؿك ثٚ٘٢
ثً٘ ٠ي ؿًتب ، ٙپبًت ٧ب ص٨ن ٥رٔٞٓ ٥ٞكتتب ٙكا ُلكت ٝ ٠ك٘ب ٦٧ثلاٝ ٥كٝؿ ٞ١ا ا٧زبؿ
ً٨ٜـ .
 .7ثب عجي ٛلي ؿك ً ٤ٜ٨ؽٞؿ ام ٝكٝؿ ثلف ٧ ٝؼ ث ٠ك١ ٠٧ب رٔ٨ُٞل٨ًٜ ٥ـ .
٨ٌٗ .8ل ٠ً ٥كلؿ ث ٚ٘٢مؿًٜ ٦ٗ ٦ٛ ٟـ كا ثب صِٖ تب پب٧ب ٙث ٚ٘٢اؿاٗ ٠ؿ٨١ـ .

اهـاٗبت ثؼـ ام ٝهٞع ث: ٚ٘٢
ٗ .1خْ مٗب ٠ٌ٨ٛؿك آة ٌ١ت٨ـ  ،ثبم ُٜ ٖ١ب ً٨ٜـ  ٝؽٞؿ كا ثًٜ ٠ظ ثلًب٨ٛـ .
 .2پ٨ـا ًلؿًٝ ٙب ْ٧كلؿ  ٝرٌتزٗ ٥ ٞغْ پب ٚ٨٧تل ام ٗغْ ُلٝع ث ٝ ٚ٘٢علًت كلؿ
ث٧ ٠بكتٗ ٚلوٞؿ ُـً٘ ٟي ً٨ٜـ .
 .3ص ٙٞم٧ل ثلف تبك٧ي ٗ ٦ثبُـ  ٝتِؾ ْ٨ر٢ت ٌٗ٘ ٦٘ٛ ٚثبُـ ثب ث٨ل ٙٝاٛـاؽتٚ
آة ؿ١ب ٙر٢ت كا تِؾ ْ٨ؿ٨١ـ .

ٞٛكبٙ
ثبؿً ٠ً ٥لػت آ ٙث َ٨ام ٗ ٞٔ٨ً 66تل ثبُـ ٞٛكبٜ٧ُٞ ٙـ ٨ٛ .لٞٛ ٥ٝكبً ٙجت
ك٧ؾت ٚؽب١ ٠ٛب  ٝام كًٜ ٠ِ٧ـ ٙؿكؽتب ٦ٗ ٙثبُـ  .ػال ٟٝثل ا ٚ٧اُ٨بء كا ث ٠اٛلاف
پلتبة ًٜٗ ٦ـ ً ٠ؽٌبكت ٗبٓ ٝ ٦رب ٦ٛم٧بؿ ٥ث ٠ثبك ٗ ٦آٝكؿ .ث١ ٖ٨ً ٠ب ٥ثلم ٓـٗ٠
ٗ٨نٛـ  ٝث ٠ؿٛجبّ آٌ٨ً ٙتٖ آة  ٝكبٗالة  ٝثلم كا ٗؾتْ ًٜٗ ٦ـ .

اكـاٗبت هجْ ام ٝهٞع ٞٛكب: ٙ
ؽت١ ٠بٗ ٥غٌٖ ٗغبكظت ً٨ٜـ .
١ ٠ِ٨ُ .1ب ٥ثنكٍ كا ثب ٞٛاك صٌت ٧ ٝب ت
ٞٓ .2امٕ  ٝاثناك ٠ً ٥ث٨ل ٙٝام ؽبٌ١ ٠ٛتٜـ كا ث ٠ؿاؽْ ث٨ب ٝك٧ـ .
 .3ام ٗوب ٕٝثٞؿٗ ٙغْ ًٌٛٞت ؽٞؿ ؿك ثلاثل ٞٛكبٜ٘ٗ ٙئ٧ُٞ ٚـ .

 .4ؽٜل ُ ٚكٝا ٙؿك ٜٗبٛن ً٧ٞل ٦ُٜ ٝ ٥كا ثب ًبُت ٝ ٚپلٝكٍ ُ٨ب١ب ٙؽبّ ًٖ
ً٨ٜـ .
 .5ؿكؽتب ٙؽِي ُ ٝبؽ١ ٠ب ٥ثٜٔـ  ٝاٗبك ٦آ٢ٛب كا هٜغ ً٨ٜـ تب ؽٜل اكتبؿ ٙؿكؽت
كٜٗ ٥ٝنّ ًب٧ َ١بثـ.
 .6ث ٠م٧لمٜٗٗ ٚ٨بمّ  ،اتبم ١بٛ ٥جو ٠ا٧ ّّٝب م٧ل پٔ١ ٠بٗ ٥غٌٖ ً ٠ؿٝك ام ؿٞ٧اك ١ب٥
ؽبكر ٝ ٦پٜزل١ ٟبًت پٜب ٟثجل٧ـ .
 .7فؽ٨ل ٟآة  ٝؿقا تلر٨غبً ًٌٜلُ ٝـ ٟث ٠اٛـامٔٗ ٟلف  3كٝم فؽ٨ل٨ًٜ ٟـ .

اهـاٗبت طٝ ٚ٧هٞع :
 .1ثلا ٥اٛالع ام ٗٝؼ٨ت  ،ث ٠كًب١ ٠ٛب ٥ػ٘٨ًٜ ٍُٞ ٦ٗٞـ .
 .2ام پٜزل١ ٟب ؿٝك٨ًٜ ٥ـ صٌٌُ ٙٞتُ ٠ـًٜ ، ٠ِ٨ُ ٙـُ ٟـ ٙپٜزل ٝ ٟپلتبة ًٝبْ٧
ًجت ٓـُٗٞ ٦ٗ ٠ؿ .
 .3رل٧ب ٙآة  ٝثلم ُ ٝبم كا هٜغ ً٨ٜـ .
 .4ام آًبٌٞٛك اًتلبؿ٨ٌٜٛ ٟـ .
 .5ثؼـ ام ٞٛكبُ ٙـ٧ـ اعت٘بّ ىٛ ٝ ْ٧ـ٨ب ٙكٝؿؽبٝ ٠ٛرٞؿ ؿكاؿ پي آُ ّٞلتُ ٠ـٟ
ؿك ٗٞكؿ ً ْ٨كا كػب٧ت ً٨ٜـ .
 .6اُل ٌٗئٞال ٙؿًتٞك تؾٔ ٠٨ؿاؿٛـ كٞكاً اً ٚ٧بك كا اٛزبٕ ؿ٨١ـ .
اُل ِٜ١بٕ ٞٛكب ٙث٨ل ٙٝام ؽبً ٝ ٠ٛبؽت٘بٌ١ ٙت٨ـ ؛
 .1ام هلاك ُلكت ٚؿك ٞٛاع ٦پل ؿكؽت ؿٝك٨ًٜ ٥ـ.
 .2ام م٧ل پْ ٞ١ا ٦٧كؿ ٧ِٞٛـ ٗ ٝلاهت ت٨ل ١ب ٥ثلم آً٨ت ؿ٧ـ ٟثبُ٨ـ .

 .3اُل ٌٗب ٙاٗ٨ٛ ٦ٜبكت٨ـ ث ٠ػٜٞا ٙآؽل ٚ٧صبك ٟؿك ٧ي ُٞؿاّ ؿك٧ ٙٝي ر٧ ٥ٞب ١ل
ُ٨بك ٥ؿكام ثٌِ٨ـ ً ٝلتب ٙكا ثب ثبم١ٝب ثپُٞب٨ٛـ.
 .4اُل ؿك اتٗٞجٌ١ ْ٨ت٨ـ ؿك ٗغْ ٜٗبًج ٦تٞهق ًلؿٞٗ ، ٟتٞك كا ؽبٗ٨ًٜ ٍٞـ ُ٠ِ٨
ٗبُ ٚ٨كا ً٘ ٦پب ٚ٧٥ث٨بٝك٧ـ تب تؼبؿّ كِبك ؿك اتٗٞج ْ٨ثلهلاك ُٞؿ .

اهـاٗبت ثؼـ ام ٝهٞع ٞٛكب: ٙ
 .1ث ٠آكاَٗ ثؼـ ام ٞٛكب ٙاػت٘بؿ ٨ٌٜٛـ  ٝكٞكاً ام ٜٗنّ ؽبكد ٧ِٞٛـ ؛ م٧لا ٞٛكبٙ
ُـ٧ـ ام ر٢ت ٗؾبٓق ثبم ؽٞا١ـ ُِت .
 .2اُل ثٛ ٠ظلتبً ٙوق ؽب ٠ٛؿك عبّ ؽلاة ُـ ٙاًت  ،پٜزل١ ٟب كا ثبم ً٧ٚـ .
 .3ؽلاث٢٘٨ً ٦ب ٥ثلم آ٧ٝناٜٗ ، ٙبثغ آة ُ ،جٌ١ ٠ب ٥كبٗالة كا ثٗ ٠وبٗبت ٌٗئّٞ
ُناكٍ ؿ٨١ـ.
 .4ام ٜٜٗو ٠آً٨ت ؿ٧ـ ٟؿٝك ُ٧ٞـ ِٗل آ ٠ٌٛثتٞا٨ٛـ ًٌ٘ ٦ثٌ٨ٜـ .
 .5ث ٠ت١ ٠٨ٓٞبٗ ٥أٗٞكا ٙاٗـاؿ تٞر٨ًٜ ٠ـ .
ؽٌٌِبٓdrought ٦
ؿك احل ٧ي ؿٝك ٟثٜٔـ ٗـت ث ٦آث ٦پـ٧ـ ٗ ٦آ٧ـ  .مٗب ٠ً ٦ٛصً ٚ٨ٜبّ ٗتٞآ ٦ثبكاٙ
 ٦٘ٛثبكؿ كٝؿؽب١ ٠ٛب ؽِي ُٗٛٞ ٦ـ  .آة ًـ١ب تجؾ٨ل ُٗٛٞ ٦ـ ٜٗ .بثغ آث٢ب ٥م٧ل
مٗ ٦ٗ ٦ٜ٨ؽٌِـ ٗ .غٔٞالت ًِبٝكم ٥ام ث ٦ٗ ٚ٨كٝؿ ٞٗ ٝرٞؿات مٛـ ( ٟاٌٛب١ ٙب –
عٞ٨اٛبت – ُ٨ب١ب ) . . . ٝ ٙث ٠ؽٜل ٗ ٦اكتٜـ  .آِٛب ٟؽٌٌِبٓ ٦ثٔٞكت ٧ي ثال٧ب٥
٧ؼ ٦ؿك ٗ ٦آ٧ـ  .ؿك ًْ تؼل٧ق ٝاعـ ٥ام ؽٌٌِبٓٛ ٦ـاك ٖ٧م٧لا ا ٚ٧پـ٧ـ ٟث٠
ٛت
تلبٝت٢بٜٜٗ ٥و ٠ا٨ٛ ، ٥بم١ب ٥آة ٞ١ ٝا  . . . ٝثٌتِ ٦ؿاكؿ .
تلبٝت ؽٌٌِبٓ ٦ثب ًب٧ل عٞاؿث ٛج٨ؼ ٦ؿك ا ٚ٧اًت ً ٠پـ٧ـ ٟتـك٧ز ٦ثٞؿ ٝ ٟؿك
 ّٞٛؿٝكٌٛ ٟجتبً ٞٛالٝ ٦ٛاهغ ُٗٞ ٦ؿ  ٝاحلات آ ٌٚ٘ٗ ٙاًت صٚؿ ًبّ ا ّّٝؽٞؿ كا
ِٛبٛ ٙـ١ـ  ٝص ٙٞمٗبُ ٙلٝع آِٗ ٙؾْ ٌ٨ٛت ث ٠آ ٙپـ٧ـ ٣ؽنٛـٜ٧ُٞ ٦ٗ ٟـ .

تًٞؼ ٤كٝم اكن٢ُ ٙٝل ١ب  ٝاكناٝ َ٧اعـ ١بٜٓ ٥ؼتًِ ٝ ٦بٝكم٨ٗ ٥نأٗ ٙلف آة كا
ثٜٞك صِِ٘٨ل ٥اكنا َ٧ؿاؿ ٟاًت  .تب مٗب ٠ٌ٨ٛؽٌٌِبٓ ٦كا رـِٛ ٥لكت ٠ا ٖ٧كٍٝ
١بٓ ٥لك ٠ر ٦٧ٞؿك ٗٔلف آة  ٝاًتلبؿ ٟؿكًت ام آ ٙرب ٛؾٞا١ـ اكتبؿ  .اٜ٧زبًت ً٠
ُ٨ل آة كا ثـ٨١ ٙٝش ِٛلا ٦ٛثبم ُٗ ٦قاكٝ ٝ ٖ٧هت ٦اثؼبؿ كبرؼ ٠ا٨ِٛن آ ٙؿك مٛـُ٦
ٗب تأح٨ل ُقاُت  ٝتٔب٧ٝل ٛبكاعت ًٜٜـ ٟا ٥ؿك اؽجبك ؽٌٌِبٓ ٦كا ؿ٧ـٗ ٖ٧تٞر٠
ػٞاكٕ م٧ب ٙثبك ٜٗ ٝل ٦ؽٌٌِبٓ ٦ؽٞاُ ٖ٨١ـ .

پ٨بٗـ ١ب ٥ؽٌِيآ: ٦
.1ام ث ٚ٨ككت ٚپ٨ُ َُٞبٜٜٗ ٦١و. ٠
ًٞ .2س پلٛـُب ٙثل احل ؽٌٌِبٓ٧ ٦ب ًٖ آث ٦ؿك٧بص١ ٠ب  ٝاعت٘بّ ٛبثٞؿ١ ٠ُٛٞ ٥ب٥
پلٛـُب. ٙ
 .3تأح٨ل ؽٌٌِبٓ ٦ث ٠ث٢ـاُت ػً٘ ٝ ٦ٗٞالٗت .
ٝ .4هٞع آتَ ًٞم١ ٥بٌُ ٥تلؿ. ٟ
 . 5اكنا َ٧ث٘٨بك١ ٥ب ٥ػل. ٦ٛٞ
ٝ .6هٞع ٗ٢برلت  ٝث ٠ؿٛجبّ آ ٙثلٝم آُلتِ ٦ؿك ربٗؼ. ٠
ٝ .7هٞع رٛ ٝ َٜناع ثل ًل ٜٗبثغ ٛج٨ؼ٦
 .8اكنا َ٧ث٨بثب١ ٙب

اهـاٗبت هجْ ام ؽٌٌِبٓ: ٦
.1آالط آِٔٗ ٥ٞلف آة .
ٗ .2غبكظت ام ٜٗبثغ آة .
 .3اكناًِ َ٧ت ١ب ٥ؿ. ٖ٧

 .4ر٘غ آٝك ٥آة ثبكا ٙثلا ٥اًتلبؿ ٟؿكٗٞاهغ المٕ .
 .5ث ٠٘٨ؽٌٌِبٓ. ٦
 .6آٗٞمٍ ِ٘١ب. ٦ٛ
ٝ .7رٞؿ ٗـ٧ل٧ت ١بٓ ٥غ٨ظ .
 .8ثلٛبٗ ٠ك٧ن ٥ثلاًٜ ٥تلّ ؽٌٌِبًٓ ٝ ٦ب َ١احلات ٗؾلة آ. ٙ

ت١ ٠٨ٓٞب ٦٧ر٢ت ٗٔلف ث ٠ٜ٨٢آة :
.1تب مٗبٜ٘ٗ ٠ٌ٨ٛئ٧ُٞ ٚـ ؿِ٧ل  ٦٘ٛتٞا ٙآث ٦كا ٗٔلف ًلؿ آٛلا ؿٝك ٛل٧ن٧ـ ِٜ١ .بٕ
ٌٗٞاى مؿ ٝ ٙع٘بٕ آة ً٘تلٔٗ ٥لف ً٨ٜـ .
٨ُ .2ل١ب ٥ؽلاة كا تؼ٘٨ل ً٨ٜـ .
 .3ام ثبه٘٨بٛـ ٟآة ٓٞ٨ا١ ٙب  ٝصب ٥ثلا ٥آة ؿاؿُٔ ٙـا ٙاًتلبؿ٨ًٜ ٟـ .
 .4ثب ػً ٕٞلؿ ٙپُٞبّ ًٓٞل ام ٗٔلف ث ٦ر٢ت آة رٔ٨ُٞل٨ًٜ ٥ـ .
.5ام ٗبُٓ ٚ٨جبًِ ٦٧ٞام عـاًخل ظلك٨ت اًتلبؿ٨ًٜ ٟـ .
 .6آة ؽٜي ؿك ٧ؾضبّ  ٠ِٛؿاك ٖ٧تب ثلا ٥ؽٜي ُـ ٙآة ٗٞرٞؿ ؿك ُ٨ل المٕ ٛجبُـ
ٗـت ٦آ ٙكا ثبم  ٠ِٛؿاك.ٖ٧
آتَ كِبvolcano ٙ
.1آتَ كِبًٞ ٙكاؽ ٦ؿك پًٞت٨ً ٠بك ٟمٗ ٚ٨اًت ًٗ ًَٜ ٠قاة ُ ،ـام١ ٟب ؽبًٌتل ٝ
ُبم ام آ ٙث ٠ث٨ل ٙٝكٞكاًٜ ٦ٗ ٙـ .
 .2آتَ كِبٗ ٙزلا ٥ؽلٝر١ ًَٜ ٦بٗ ٥قاة ُ ٝبم١ب ٥م٧ل پًٞت ٠مٗ ٚ٨اًت .

ّ اٛجبُتُ ٠ـٞٗ ٙاؿ ٗقاة كٞكا٧ ٙبكت ٝ ٠ثب ؽبًٌتل
 .3آتَ كِب ٦١ًٞ ٙاًت ً ٠ث ٠ؿٓ٦
آتَ ِٛبُ ٌُْ ٦ٛلكت ٠اًت ِٜ١ ٝبٗ ٠ً ٦كِبك ُبم١ب ١ ًَٜ ٝبٗ ٥قاة ؿك ٌ١ت٠
مٗ ٚ٨ثبال ٗ٨لٝؿ كٞكا ٙاتلبم ٗ ٦اُكتـ .
آتَ كِب٢ٛب كا ثِ٨تل ام كٗ ٌُْ ٥ٝؾلُ ٦ٛٝب ٙتِؾ ٦ٗ ْ٨ؿٜ١ـ  .ؿك مٗ٨١ ٚ٨ش
ٌُْ ٛج٨ؼ ٦ؿِ٧لٝ ٥رٞؿ ٛـاكؿ ًُ ٠ج ٠٨آ٢ٛب ثبُـ  .آتَ كِب١ ٙب ؿك ٛوبٗ ٙؾتٔق
مٗ ٚ٨پلاًٜـٌ٨ٛ ٟتٜـ ٛ .وب ٙآتَ كِب ٦ٛر٢ب ٙآِِٗ ٥ٞؾٔ ٦ؿاكٛـ ٧ؼ ٦ٜؿك اٗتـاؿ
ؽٗ ٜٙٞؼ ٦ٜ٨هلاك ؿاكٛـ .
آتَ كِب ٙؿٗبٛٝـ  ٝتلتب ٙام آتَ ِٛب٢ٛب ٥ؽبٗ ٍٞؿ٨ٛبًت ً ٠ؿك احل ثلف  ٝثبكاٙ
ؿصبك كلًبُ َ٧ـ ٝ ٟكو ٚثؾِ ٦ام آ٢ٛب ثبهٗ ٦بٛـ ٟاًت .
كٞكا ٦ٗ ٙتٞاٛـ ث ٠آكاٗ٧ ٦ب ثٔٞكت اٛلزبك كػ ؿ١ـ اٗب ٗؼ٘ٞالً هجْ ام كٞكا ٙاثل١ب٥
ٗتلاًٖ ؽبًٌتل ٥ؿك ٞ١ا پؾَ ُٗٞ ٦ؿ  .رل٧ب١ ٙب  ٥آكإ ٗٞاؿ ٗقاة ثٜـكت ربٙ
اٌٛب ٙكا ت٢ـ٧ـ ًٜٗ ٦ـ م٧لا ا ٚ٧رل٧ب١ ٙب ؽ ٦ٔ٨آٌ١ت ٠ربثزب ُٗٛٞ ٦ـ ٗ ٝلؿٕ
كلٓت ًبك ٦ثلا ٥ؿٝك ُـٛ ٝ ٙزبت ؽٞؿ ؿاكٛـ اّٗب ؿك ًْ رل٧بُ ٙـام ٌٚ٘ٗ ٟاًت
ؽٌبكت ١بٗ ٥بٓ ٝ ٦مٌ٧ت ٗغ ٦٘٢ٗ ٦ٜ٨ؿك پ ٦ؿاُت ٠ثبُـ .
٨ٛل ٥ٝعلًت ًل٧غ ٗٞاؿ ٗقاة ًبؽت٘ب١ ٙب  ٝؿِ٧ل تأًٌ٨بت كا ٗ ٦تٞاٛـ ام ث ٚ٨ثجلؿ
٧ب ربؿ١ ٟب كا ٌٗـٝؿ ًٜـ ُ ٝلٗب ٥آ ٙؿكؽت ١ب ٗ ٝغٔٞالت ًِبٝكم ٥كا ام ث ٚ٨ثجلؿ .

كا١ ٟب ٥ػوت كاٛـ ٙآتَ كِب: ٙ
١ .1ـا٧ت آتَ كِب ٙثً٘ ٠ت ٠ً ٦عـاهْ ؽلاث ٦كا ثجبك آٝكؿ  .اٌٜ٧بك ثب علبك٧ ٥ب
اٛلزبك ؿٜ٧بٗ٨ت اٛزبٕ ُٗٞ ٦ؿ تب ٌٗ٨ل١ب ٥رـ٧ـ ثلاُ ٥ـام ٟثٞرٞؿ آ٧ـ .
ً .2بؽت ٚؿٞ٧اك١ب ٥ثٜٔـ ؿك ٌٗ٨ل ُـام ٝ ٟثٌت ٚكا ٟآ٢ٛب .
 .3اٛـاؽت ٚهٜؼ٢ًِٜ ٠ب ٥ثنكٍ  ٝا٧زبؿ ًـ ؿك ٗوبثْ ُـام. ٟ
 .4ؽٜي ًلؿُ ٙـام١ ٟب ت١ ٠ٓٞٓ ًٚٞب ٥آتَ ِٛب . ٦ٛاٌٜ٧بك ث ٠ؿُٞاك ٥اٛزبٕ ِٗٞ٨ؿ
اّٗب ًلػت ُـام١ ٟب كا ؽًٜ ٦ٗ ًٖ ٦ٔ٨ـ .

ؿك ٜٗبٛو ٠ً ٦آتَ كِب١ ٙب ٥كؼبّ م٧بؿٝ ٥رٞؿ ؿاكؿ  ٠ِ٨٘١ثب٧ـ ًٝبٗ ٦ٔ٧بٜٛـ
ة ًلػت اكلاؿ م٧بؿ ٥ام ٛبع ٠٨ؿٝك ُٛٞـ .
ٌٞ٨ٔ١پتل ٗ ،بُ ٝ ٚ٨هب٧ن ؿك ؿًتلى ثبُـ تب ٟ

اهـاٗبت هجْ ام كٞكا: ٙ
ث ٠اماء ١ل ٧ي ام اػ٘بء ؽبٞٛاؿ٧ ٟي رلت ػٜ٨ي اٗ ٝ ٦ٜ٘٧بًي تٜلٌٌ٧ ٦جبك ٗٔلف
ت٨ًٜ ٠٨٢ـ  .اُل ؿك ٛنؿ٧ ٦ٌ٧ي آتَ كِب ٙكؼبّ مٛـُ٨ًٜ ٦ٗ ٦ـ ؽٞؿ كا ثلا ٥تؾٔ٠٨
كٞك ٝ ٥ؿك ٝااهغ ٗلٝك ٥آٗبؿ٨ًٜ ٟـ ٔ٨ُ ٠ِ٨٘١ ٝـ ٗغبكظ ؿك اؽت٨بك ؿاُت ٠ثبُ٨ـ .

اهـاٗبت ع ٚ٨كٞكا: ٙ
.1ثلاٛ ٥زبت ام ؽٜلات ٛبُ ٦ام اٛلزبكات ُـ٧ـ پلتبة ً ( َٜث٘ت ١ب ٥آتَ ِٛب) ٦ٛ
 ٝؽبًٌتل ث ٠اٛلاف  ٝتز٘غ ُبم١بُ ٥لٕ ٜٗبثن ؿًتٞكات ٗوبٗبت كٞكاً ٜٜٗو ٠كا تلى
ً٨ٜـ .
 .2ام ؿك١ ٟب ٛ ٝوب ٙپٌت اٛلاف كٝؿؽب ٠ٛؿٝك ُ٧ٞـ .
 .3اُل ٌِْٗ تٜلٌ ٦ؿاك٧ـ ام ت٘بى ثب ٗوبؿ٧ل ًٖ ؽبًٌتل  ٖ١ؿٝك٨ًٜ ٥ـ .
 .4ام ػٜ٨ي ا ٦ٜ٘٧اًتلبؿ٨ًٜ ٟـ  ٝث ٠ربٜٓ ٥ن ػٜ٨ي ثن٨ٛـ .
 .5ثلا ٥تٜلي ؿك ٗغ ٚ٨پل ؿجبك  ٝؽبًٌتل ام ٗبًي ٧ب پبكصٜ٘ٛ ٠بى اًتلبؿ٨ًٜ ٟـ .
ٓ .6جبً٢ب ٥آًت ٚ٨ثٜٔـ  ٝپ٨ُٞـ ٟثپ٨ُٞـ  ٝپٜزل١ ٟب  ٝؿكث٢ب كا ثجٜـ٧ـ .
 .7ؿًتِب١ ٟب ٥ت ٝ ٠٧ٞ٢علاكت ٦كا ؽبٗ٨ًٜ ٍٞـ .
 .8ام كاٜٛـُ ٦ؿك مٗب ٙك٧نٍ ؽبًٌتل ؽٞؿؿاك٨ًٜ ٥ـ ِٗل اٗ ٠ٌٜ٧زجٞك ثبُ٨ـ ً ٠ؿك
آٞٓ ٙكت ث ٠آٌ١تِ ٦ثلا٨ٛـ .
 .9ثًٞ ٠ؿًبً ، ٙبٜٓ٘ـا٨ٛ ٝ ٙبمٜٗـاً٘ ٙي ً٨ٜـ .

اهـاٗبت ثؼـ ام كٞكا: ٙ

.1ث ٠كاؿ ٝ ٞ٧تٔ٧ٞن ٙٞ٧ثلاُ ٥لكت ٚآؽل ٚ٧اٛالػبت ُ ٍٞؿ٨١ـ .
 .2تب مٗب ٠ً ٦ٛؽبًٌتل آتَ كِب ٙؿك ٞ١ا پؾَ اًت ؿك ٜٗنّ ث٘ب٨ٛـ .
 .3ؽبًٌتل ١ب ٥كًٜ ٥ٝظ ثبٕ ٛ ٝبٝؿا٢ٛبً ٥بؽت٘ب ٙكا ت٘٨ن ً٨ٜـ .
 .4ام كً ُٚٝلؿً ٙبٗپٞ٨تل  ٝؽٞؿك١ٝبٞٗ ٥تٞك ٥ؽٞؿؿاك٨ًٜ ٥ـ .
 .5ؽبًٌتل ٗ ٦تٞاٛـ ٗبٛغ كُ ُٚٝـٞٗ ٙتٞك  ٝؽلاة ُـ ٙآُٞ ٙؿ .
ًٛٞبٗsunami ٦
ت٘بٗ٧ٝ ٦لا١ ٦ٛب ٥مٓنٓ ٠ث ٠اٗٞار ٠ً ٦مٗ ٚ٨كا ثٓ ٠لم ٟؿكٗ ٦آٝكٛـ ثل ُ ٦٘ٛلؿؿ ٝ
ٗلؿٕ ًبًٛ ٚنؿ١ ٦ٌ٧بً ٥بعْ كا ؽٜل ٥ؿِ٧ل ٠ً ٥ام ؿك٧ب ثل ٗ ٦ؽ٨نؿ ت٢ـ٧ـ ٗ٦
ًٜـ .
ا ٚ٧ؽٜل ث ٌُْ ٠اٗٞار ٦ػظ ٖ٨ظب١ل ُٗٞ ٦ؿ ُ .ب ٦١اٝهبت ا ٚ٧اٗٞاد كا اٗٞاد رقك
ٗ ٝـ ٗٛ ٦بٜٗـ ؿك عبٓ٨١ ٠ٌ٨ش كث ٦ٜث ٠رقك ٗ ٝـ ٛـاكؿ  ٝػبْٗ آ٢ٛب ثلؽٞكؿ اٗٞاد
مٗٓ ٚ٨لم ٟثب ثٌتل ؿك٧ب اًت .
ًٛٞبٗٓ ٦ـت ٦هاپ ٦ٜثٗ ٠ؼٞٗ ٦ٜد ثٜـك٧ ٥ب ٗٞد ً ٚ٨ِ٘٢اًت ًٛ ٠بُ ٦ام مٗٓ ٚ٨لم٧ ٟب
كٞكا ٙآتَ كِب٢ٛب ٥م٧ل ؿك٧ب ٦٧اًت .علًبت ٝ ٝ َٜٗ ،اً َٜثٌتل ؿك٧ب  ٝاٝه٨بٞٛى
ٛبُ ٦ام مٓنٓ ٠ثبػج پ٨ـا َ٧آ ٙاًت  .ؿك آؿبم ٗٞد ١ب ًٞتبٌ١ ٟتٜـ  ٝث ٚ٨٘٢ؿٓ ْ٨ثب
ًلػت عـٝؿ ٗٞٔ٨ً 800تل ؿك ًبػت علًت ًٜٜٗ ٦ـ  .ثب ٛنؿ٧ي ُـٞٗ ٙد ١ب ثً ٠بعْ
ً ٝب َ١ػ٘ن آة ام ًلػت اٗٞاد ًبًت ٠ث ٠اكتلبع آ٢ٛب اكنٝؿُٛٞ ٦ٗ ٟـ ث ٠ا ٚ٧تلت٨ت
اكتلبع ًٛٞبٗ ٦ٗ ٦تٞاٛـ ثٗ 30 ٠تل ثلًـ  .ثنكُتلًٛٞ ٚ٧بٗ ٠ً ٦تب ًُ ٜٙٞناكٍ ُـٟ
ؿك ًبّ  1771ثب ٗٞر ٦ث ٠اكتلبع ٗ 85تل ؿك  ٦ٌ٧ام ًٞاعْ هاپ ٚاًت .
ؿلم ُـُ ٦ثِ٨تل ٚ٧ػبْٗ ٗلٍ ٨ٗ ٝل ًٛٞبٗ ٦اًت  .ؽٜلات ؿِ٧ل آ ٙػجبكتٜـ ام :
ً، ْ٨

آٓٞؿُ١ ٦ب ٥آث٢ب ٥آُبٗ٨ـ ، ٦ٛتلً٨ـُٗ ٦ؾبم٧ٝ ٝ ٙلا ٦ٛػا١ ٠ٛب .

اٗلٝم ٟؿك ٛوب ٙمٓنٓ ٠ؽ٨ن اٌ٧تِب١ ٟبٝ ٦٧رٞؿ ؿاكؿ ًٞٗ ٠هغ مٗٓ ٚ٨لم ٟكا ُناكٍ ٗ٦
ؿ١ـ  ٝثب ٝرٞؿ اًٛٞ ٠ٌٜ٧بٗ ٦تول٧جبً هبثْ پ َ٨ث ٦ٜ٨اًت ٜٞ١ ٦ٓٝم ؽٌبكات ٗبٓٝ ٦
رب ٦ٛؿاكؿ .

اهـاٗبت هجْ ام ًٛٞبٗ: ٦
٢ٗ .1بكت ١ب ٥اٗـاؿكًب ٦ٛكا ث٨بٗٞم٧ـ .
ٌ١ت ٝ ٦اعٌبى ٓلمٍ مًٗ ٚ٨لؿ٧ـ كٞكاً ثٛ ٠وبٗ ٙلتلغ ثل٧ٝـ ٝ
ؿ
 .2اُل ؿك ًبعْ
ٞٛك ٥ام ًبعْ ؿٝك ُ٧ٞـ ً ٠اٗٞاد ثنكٍ كا ٛج٨ٜ٨ـ .
 .3ثؼـ ام اػالٕ ِ١ـاك ًٛٞبٗ ، ٦ثلا ٥ارلا ٥كلٗب ٙتؾٔ ٠٨ث ٠كًب١ ٠ٛب ُ ٍٞؿ٨١ـ .
 .4ؿك ٓٞكت ِٗب١ـ ٟػوت  ٦ٜ٨ِٛهبثْ تٞر ٠آة ام ًبعْ  ،ثـا٨ٛـ ِ١ـاك ٥ثلا٥
ٝهٞع ًٛٞبٗ ٦اًت ث ٠آ ٙتٞرً ٠لؿ ٝ ٟكٞكاً آٛزب كا تلى ً٨ٜـ .
 .5اُل ثلًِ ٥ٝت٧ ٦ب هب٧ن ؿك كؿ٧ب ٌ١ت٨ـ ِ١ ٝـاك ًٛٞبٗ ٦ثلاٜٜٗ ٥وُ٘ ٠ب ٜٗتِل ُـ
ث ٠ثٜـك

ثلِٛلؿ٧ـ م٧لا كؼبٓ٨ت ًٛٞبٗ ٦ؿك آث٢ب ٥آماؿ ٛبٗغٌٞى تل اًت .

ِٜ١بٕ ٝهٞع ًٛٞبٗ ٦ؿك ٛوبٗ ٙلتلغ ث٘ب٨ٛـ  ٝتب ٗٝؼ٨ت ػبؿ ٥اػالٕ ِٛـ ٟثٛ ٠وبًٖ ٙ
اكتلبع ثبم ِٛلؿ٧ـ .

اهـاٗبت ثؼـ ام ًٛٞبٗ: ٦
.1ام ٜٗبٛن آً٨ت ؿ٧ـ ْ٨ً ٝ ٟمؿ ٟؿٝك ُ٧ٞـ .
 .2ثلاٛ ٥زبت اٌٛب١ ٙب ثً٘ ٠ي آ٢ٛب ُتبكت ٝ ٠ثب ًبمٗب٢ٛب ٥اكتَ ١ ،الّ اع٘ل  ٝآتَ
ِٛب ٦ٛت٘بى ثِ٨ل٧ـ .

مٗٓ ٚ٨ـنٍ
ُب ٟثبكا ، ٚ٨ًِٜ ٙتٞؿ١ ٟب ٥كًٞة  ًَٜ ٝكا اُجبع ًٜٗ ٦ـ  ٝآ٢ٛب كا ث ٥ًٞ ٠ؿُت ١ب
ٛ ٝوب ٙپب ٚ٨٧ؿًت  ٝثنكُلا١ ٟب ث٧ٝ ٠و ٟؿك پً ٠ٜ٢بعٔ ، ٦كٝاً ٦ٗ ٙبمؿ ًٜٞ .ط ثبال٥

آة  ،پب١ ٠٧بٛ ٥وبٗ ٙلتلغ  ٝپلتِب١ ٟب كا كلًٞؿًٜ ٦ٗ ٟـ  ،ؿك ت٨ٜز ٠آ٢ٛب ؿك ربثزب٦٧
تٞؿ١ ٟب ًٞٗ ٠رت تؾل٧ت

ؽب١ ٠ٛب ٥ثبال ٥پلتِبُٞ ٦ٗ ٟؿ ٛ ،وَ ٗ ٦٘٢ؿاكٛـ .

تؾت ً١ َٜبًٌ ٥ت  ٠ً ُْ ٝثٛ ٠وب ٙپب ٚ٨٧ؿًت پلتبة ُٗٛٞ ٦ـ ٨ٛن  ،رب ٙثٌ٨بك ٥ام
اكلاؿ كا ث ٠ؽٜل ٗ ٦اٛـامٛـ  .كٝؿؽب١ ٠ٛب٨ً ٥الث ، ٦پلتِب١ ٟبًٜ ٥بك آة ِٜٓ ،ل ُب١ ٟب
 ،ثلآٗـُ ٝ ٦ؽبًل٧ن١ب كا كلًٞؿًٜٜ ٦ٗ ٟـ  ٝؿك ٢ٛب٧ت ٗٞرت ك٧نٍ ٧ ٝب كا َٛآ٢ٛب
ٍٗٛٝ ٦ـ  .ث ٠ص ٚ٨ٜعٞاؿح ٦مٗٓ ٚ٨ـنٍ ٧ب كاٜ٧ُٞ ٦ٗ َٛـ .
علًت تٞؿ ٟاٞٗ ٥اؿ تٌِ ْ٨ؿٜ١ـ ٟمٗ ٚ٨ام ٧ي ُ٨ت ثً٘ ٠ت پب ٚ٨٧كا مٗٓ ٚ٨ـن٦ٗ ٟ
ٛبٜٗـ .

اهـاٗبت هجْ ام ٝهٞع مٗٓ ٚ٨ـنٍ :
ً .1بؽت٘ب٢ٛب كا ٛنؿ٧ي ُ٨ت ١ب ٥تٜـ ٓ ،ج١ ٠ب ، ًٟٞ ٥كا١ ٟب ٥آة ٧ب ً٨الة ثب ٛنؿ٧ي
ؿك١ ٟب ٥كلًبٌٛ ٦ُ٥بم٧ـ .
 .2هجْ ام ًبؽت ً ٝبم ٜٗ،بالػبت ؽبى ُٜبً ٦اٛزبٕ ؿ٨١ـ.
 .3ثلاًٌ ٥ت اٛالػبت ؿكٗٞكؿ اعت٘بّ مٗٓ ٚ٨ـنٍ ؿكٜٜٗو ٠ؽـٞؿ ٗ ٦تٞا٨ٛـ ام
ًـبكُٜبًب ٙػـٔ ٕٞمٗـٗ ٝ ٚ٨تؾـٔٔب ٙهئٞتٌ٨ٜي ً٘ي ثِ٨ل٧ـ .
ثلًب: ٦ٛ
ؿ
 .4ثب ثً ٠بكثـلؿ ٙا ٚ٧اهـاٗبت ٗؾبٛـلات ؽـٞؿ كا ث ٠عــاهْ
* ثلا ٥رٔ٨ُٞل ٥ام ِٛت ُبم ١ ٠ٓٞٓ ،ب ٥هبثْ اٛؼٜبف ٜٗ ،بًت ٗ ٝوب ٕٝثً ٠بك ثجل٧ـ .
* ًٜٞط ُ٨ت ؿاك ٛنؿ٧ي ٜٗنّ ؽٞؿ كا ؿكؽتٌبكِٗ ٝ ٥زل ٘ٛب٨٧ـ .
* ؿك ٜٗبٛو ٠ً ٦اعت٘بّ ربكُ ٥ـ ٝ ُْ ٙالٝ ٥رٞؿ ؿاكؿ ً ،بٛبٓ٢ب  ٝؿٞ٧اك١ب٥
ٗغبكظ ٦ثلا١ ٥ـا٧ت رل٧ب ٙث ٠ك٘ب ٦٧ؿٝك ام ًبػت٘ب ٙثجل٧ـ .
* ث ٠ؽبٛل ؿاُت ٠ثبُ٨ـ ً ٠اُل ؿٞ٧ا١ ٟبٗ ٥غبكظ ٦ثلا ٥تـ٨٨ل رل٧ب ٙك٧نٍ ً١ َٜب
ا٧زبؿ ٗ٨ًٜ ٦ـ ٛجب٧ـ ثٛ ٠غ ٥ٞثبُـ ً ٠ث ٠ؽبٌ٘١ ٠ٛبُ٘ ٠٧ب آً٨ج ٦ثلًبٛـ .

اهـاٗبت عٝ ٚ٨هٞع مٗٓ ٚ٨ـنٍ :

 .1اُل كلٓت پٜب ٟثلؿ ٙث ٠رب ٥اٗ ٦ٜكلاٌ٨ٛ ٖ١ت  ،ؿاؽْ ًبؽت٘ب ٙث٘ب٨ٛـ  ٝؿكًٜبك ٧ب
م٧ل ٗ٨ن ٧ب ٗجٔ٘بٗ ٙغٌٖ پٜب ٟثِ٨ل٧ـ .
 .2ؽبكد ُـ ٙام ٌٗ٨ل رل٧بٝ ُْ ٙال ٝ ٥مٗٓ ٚ٨ـنٍ ث٢تل ٚ٧اهـإ اًت .
 .3اُل ؿك ٜٜٗو ٠اٌٗ ٥تؼـ مٗٓ ٚ٨ـن ٝ ٟؿك ٌٗ٨ل ك٧نٍ رل٧ب ٙآٝاك  ًَٜ ٝمٛـُ٦
ٗ٨ًٜ ٦ـ ؿك ٓٞكت اٗ ٚثٞؿ ٙاهـإ ث ٠تلى ٗغْ ٘ٛبئ٨ـ  ٝاُل ؿك ؽبٗ ٠ٛبٛـ٧ـ ؿك
ٓٞكت اٌٗب ٙثٛ ٠جو ٠ؿً ّٕٝبؽت٘ب ٙثل٧ٝـ .
 .4ثب ًبمٗب ٙآتَ ِٛبٜٜٗ ٦ٛو ٠ؽٞؿ  ،پٔ٨ي ً ٝب٧ل ًبمٗب١ ٙب ٥ؿٓٝت ٦ت٘بى ثِ٨ل٧ـ .
ٌ٘١ .5ب١ ٠٧ب ٠ً ٦٧ؿك ٗؼلٕ ؽٜل ٌ١تٜـ كا ٨ٛن ؽجل ً٨ٜـ ًٌ ،ب ٠ً ٦ٛثلا ٥تلى ٗغْ
ثً٘ ٠ي ٨ٛبم ؿاكٛـ كا ؿك٧بث٨ـ .
ِٜ١ .6بٕ كاٜٛـُ ٦ثٌ٨بك ٗلاهت ثبُ٨ـ  ،ؿٞ٧اك١ ٟب ٥ؽبًًٜ ٦بك ربؿ ٟثٌ٨بك ؿك ٗؼلٕ
ٓـنٍ مٌٗ١ ٚ٨تٜـ .
 .7اُل ٛنؿ٧ي ٧ي ٢ٛل ٧ب ًبٛبّ آة مٛـُ٨ًٜ ٦ٗ ٦ـ ٗلاهت ١ل ٞٛع اكناً ٝ َ٧بَ١
ًٜظ آة ٨ٛ ٝن تـ٨٨ل ٗٝؼ٨ت آة  ٝتجـ ْ٧آ ٙث ٝ ُْ ٠ال ٥ثبُ٨ـ  ،ص ٚ٨ٜتـ٨٨لاتٌٚ٘ٗ ٦
اًت ِٛبٓ ٠ٛـنٍ هٌ٘ت ثبال ٥كٝؿؽب ٠ٛثبُـ  ،ث ٚ٨٘١ ٠ؽبٛل ثلا ٥علًت ًل٧غ آٗبؿٟ
ثبُ٨ـ  .ث ٦ؿك َٛثـ ٙٝثلؿاُت ٚص٨ن ٥ؽٞؿ كا ٛزبت ؿ٨١ـ .

اهـاٗبت ثؼـ ام ٝهٞع مٗٓ ٚ٨ـنٍ
 .1ثلا ًٌْ ٥آؽل ٚ٧اٛالػبت اٜٗلاك ٥ث ٠اؽجبك كاؿ ٝ ٞ٧تٔ٧ٞن ٍُٞ ٙٞ٧ؿ٨١ـ .
 .2ثً ٠لاؽ ٗزلٝع ٝ ٚ٨اكلاؿ ث ٠ؿإ اكتبؿ ٟؿك ٛنؿٗ ٦ٌ٧غْ ٓـنٍ ككت ٝ ٠ثً٘ ٠ي آ٢ٛب
ثِتبث٨ـ  ٝاٗـاؿُلا ٙكا ثٞٗ ٠هؼ٨ت آ٢ٛب كاٜ٘١ب٨ًٜ ٦٧ـ .
 .3ثٌ٘١ ٠بِ٧ب٨ٛ ٠ً ٦ٛبمٜٗـ ٌٗبػـت ُ٘ب ٌ١تٜـ  ،ث٧ٞو ٟاكلاؿ ًبٓؾٞكؿًٞ ، ٟؿًبٝ ٙ
اكلاؿ ٛبتٞاً٘ ٙي ً٨ٜـ .

 .4تأًٌ٨بت م٧ل ثٜبٗ ٦٧خْ آة  ٝثلم ٨ٛ ٝ . . .ٝن آً٨ت ث ٠ربؿ١ ٟب  ٝؽ ٜٙٞكا ٟآٝ ٚ١
 . . .كا ًٜتلّ  ٝؿك ٓٞكت ِٗب١ـ١ ٟل ُ ٠ٛٞؽلاث ٝ ٦آً٨ت ٗلاتت كا ًل٧ؼبً ثٗ ٠لاًن
ٌٗئ ّٞاٛالع ؿ٨١ـ .

كػـ  ٝثلم
كػـ ٝثلم ٞٛػ ٦تؾٔ ٠٨آٌتل ٦ٌ٧اًت ً ٠ؿك احل اٛتوبّ آٌتل٨ٌ٧تً ٠بً ٚث ٚ٨ؿ ٝاثل ٧ب
ث ٚ٨اثل  ٝمٗ ٚ٨ا٧زبؿ ُٗٞ ٦ؿ  ٚ٨٘١ ٝتؾٔ ٠٨آٌتل ٦ٌ٧اًت ًٞٛ ٠ك ٓ ٝـاُ ٥ـ٧ـ ت٨ٓٞـ
ًٜٗ ٦ـ ٔٗ .ـ ٚ٨ٗٝثٝ ٠اً ٠ٜثلؽٞكؿ ٓبػو ٌٚ٘ٗ ٠اًت ؿصبك اؽتالالت ػٔج( ٦
ًبًٜ َ١ظ ٨ُٞ١بك ، ، ٥تِٜذ ًٞ ،مًٞ ٙم٧ ٙب ُنُن ُـ ٙاٛت٢ب ٥ؿًت  ٝپب ٌٜٓ ،ت
مثب ، ٙؽٛٞل٧نٗ ٥ـن ٝ ٥اؿ٘بء )  ،اؽتالالت كٔج – ٦ػلٝهٛ ( ٦ب ٜٗظٖ ُـٗ ٙلثب ٙهٔت
 ٝاكنا َ٧كِبك ؽُ ٙٞـ٧ـ ) ًٞ ٝؽتَُ ٥ـ٧ـ ُٛٞـ .
اهـاٗبت هجْ ام ٝهٞع كػـ  ٝثلم :
 .1ؿكؽتبُ ٝ ٙبؽ١ ٠ب ٥پ٨ًٞـ ٝ ٟؽٌِ ٠ً ٦ؿك ٧ ّٞٛي ٞٛكب ٙاعت٘بّ ًو ٙٞؿاكٛـ
 ٌٚ٘ٗ ٝاًت ثبػج ا٧زبؿ ؽٌبكت ٗبٓ ٝ ٦ربُٛٞ ٦ٛـ كا هٜغ ً٨ٜـ .
 .2ثؼـ ام ؿ٧ـ ٙكػـ  ٝثلم تب ُ٨ٜـ ٙؿلٍ آً٘ب ٙعـاًخل تب ػـؿ  ٦ٗ 30تٞا٨ٛـ
ثِ٘بك٧ـ  ٝث ٠ؿاؽْ ًبؽت٘ب ٙثل٧ٝـ  ٝتب  30ؿه٨و ٠ثؼـ ام ُ٨ٜـ ٙآؽل ٚ٧ؿلٍ ٨ٛن ؿك
ًبؽت٘ب ٙث٘ب٨ٛـ .
 .3ام ؿكة  ٝپٜزل ٝ ٟثؾبك ٥ؿٞ٧اكُٞ ، ٥كبه  ٝؿِ٧ل ١بؿ١ ٥ب ٥آٌتل٨ٌ٧ت ٠ؿٝك ُ٧ٞـ .
 .4ثٜٗ ٠ظٞك رٔ٨ُٞل ٥ام ؽٜل آتَ ًٞمٛ ٥بُ ٦ام ٓبػوٌٛ ٠جت ثٔٛ ٠ت ثلم ُ٨ل ؿك
ًبؽت٘ب١ ٙب ٥ثٜٔـ امؿإ ً٨ٜـ .
 .5اُ٨بء ث٨ل ٙٝؽب ٌٚ٘ٗ ٠ً ٠ٛاًت ث ٠اٛلاف پلتبة ُـ ٝ ٟثبػج ا٧زبؿ ٓـُٗٛٞ ٠ـ كا
ؿك ٗغْ ٜٗبًت هلاك ؿ٨١ـ .
 .6پِت ؿك١ ٥ب  ٝؿك١ب ٥ث٨ل ٦ٛٝكا صلت ً٨ٜـ ً ،ب٧جب ٝ ٙپلؿ ٟكا ثٌِ٨ـ .

 .7ام هلاك ُلكت ٚؿك ٗزبٝكت ثلم ُ٨ل١بٛ ٥ج٨ؼٗ ٦خْ ؿكؽتب ٙثٜٔـ  ٝت٢ٜب ؿك ك٘ب ٥ثبم
ؽٞؿؿاك٨ًٜ ٥ـ.
 .8ام هلاك ُلكت ٚؿك اكتلبػبت  ،ثبال ٥تپ١ ٠ب ًٜ ٝ ،ظ ٗلاتغ ً ،بعْ ٗ ٝبٛـ ٙك٧ ٥ٝي
هب٧ن ُٜبٝك پل٨١ن ً٨ٜـ .

اهـاٗبت عٝ ٚ٨هٞع كػـ  ٝثلم :
 .1كؼبٓ٨ت ١ب ٥ث٨ل ٙٝام ؽب ٠ٛكا ٗتٞهق ً٨ٜـ .
 .2ؿك مٗبٝ ٙهٞع كػـ ٝثلم ام ٜٗنّ ؽبكد ٧ِٞٛـ .
 .3ؿك ٓٞكت ٠ً ٦ؿك اتٗٞجٌ١ ْ٨ت٨ـ ؿك ٗغْ ٜٗ٘ئ ٚتٞهق ً٨ٜـ ،
ٗٞتٞك كا ؽبٗ٨ًٜ ٍٞـ  ٝآٛتٗ ٚبُ ٚ٨كا پبئ ٚ٨ثٌِ٨ـ .
 .4ؿاؽْ ًبؽت٘ب٧ ٝ ٙب ؽٞؿكً ٝوق ؿاك ث٘ب٨ٛـ  .ثـ ٠ٛكٞالؿ٧ ٥ي ؽٞؿكً ٥ٝوق ؿاك ث٠
ُل ٠ً ٦ٛكٔن آ ٙكا ٓ٘ي ٨ٌٜٛـ ام ُ٘ب ث ٠ؽٞثٗ ٦غبكظت ًٜٗ ٦ـ .
 .5ام ؿكؽتب ، ٙتپ١ ٠ب  ،ؿ٧لى ١ب ١ ٖ٨ً ،ب ٥ثلم ٞ١ا١ ٠ٓٞٓ ، ٦٧ب ٥كٔن ٝ ٥آة ؿٝك
ُ٧ٞـ .
 .6اُل ؿك عبّ ُٜب ًلؿٌ١ ٙت٨ـ كٞكاً ام آة ث٨ل ٙٝث٨ب٨٧ـ ٧ ٝب اُل ك ٥ٝهب٧ن ٌ١ت٨ـ
ًل٧ؼبً ثً٘ ٠ت ًبعْ ثلُلؿ٧ـ .
ِٜ١ .7بٕ ٓبػو ٦ٗ ، ٠تٞا٨ٛـ ث ٠ؿاؽْ ًبؽت٘ب٧ ٙب اٌ٧تِب ٟتل ٙم٧ل مٗ٧ ٦ٜ٨ب ٗتل ٝثل٧ٝـ
.
 .8ام كفت ٚث ٠ع٘بٕ  ٝؿُ ٍٝلكت ٚثپل٨١ن٧ـ ص ٌٚ٘ٗ ٙٞاًت ٓٞامٕ ع٘بٕ ثبػج اٛتوبّ
رل٧ب ٙآٌتل٨ٌ٧تُٛٞ ٠ـ .
 .9ت٢ٜب ؿك ٗٞاهغ اٝكها ٦ٌٛآ ٖ٢ٛؿك ٓٞكت اٌٗب ٙام تٔل ٚث ٖ٨ً ٦اًتلبؿ٨ًٜ ٟـ .

 .10ؿُٝبؽ ٠ت٘بٕ ًٝب ْ٧ثله ٦كا ام ثلم ؽبكد ٞ١ ٝاًَ كا ؽبٗ٨ًٜ ٍٞـ .
 .11ام هلاك ُلكت ٚؿك آّٛٝي ٧ب ًبؽت٘ب١ ٙب ٥تي ٜٗ ٝللؿ ؿك ك٘ب ٥ثبم ؽٞؿؿاك٨ًٜ ٥ـ
.
 .12ام ٛنؿ٧ي ُـ ٙث١ ٠ل ٞٛع  ٠ٔ٨ًٝكٔنٗ ٥بٜٛـ تلاًتٞك  ،تز٨٢نٓت ًِبٝكمٞٗ ، ٥تٞك
ًٌٔ٨ت  ٝؿٝصلؽ ٠پل٨١ن ً٨ٜـ .
ؿك ٗغ ٠ٛٞرً : ِْٜلپٜب ٦١ؿك ًٜبك ؿكؽتبًٞ ٙتب ٝ ٟتٜٜٗٞـ ث٨بث٨ـ ١ ٝلُن م٧ل ؿكؽتبٙ
ثٜٔـ ٛل٧ٝـ .
ؿك ك٘ب ٥ثبم  :ؿك ٓٞكت اٌٗب ٙث ٠عبٓت ؽ٘٨ـ ٟؿك ؿك١ ٟب ٥ت ٝ َٜػ٘٨ن پٜب ٟثِ٨ل٧ـ .
ٗلاهت ً١ ْ٨بٛ ٥بُ٢ب ٦ٛثبُ٨ـ .
ث٧ ٠بؿ ؿاُت ٠ثبُ٨ـ صٜبٛض ٠ؿك ِٜ١بٕ كػـ  ٝثلم ٗ١ٞب٧تب٨ً ٙؼ ُـ ِٛ ،بٛ ٠ٛنؿ٦ٌ٧
ثلؽٞكؿ رل٧ب ٙكػـ  ٝثلم اًت  ،ثٔٞكت ص٘جبت ٠ك ٥ٝمٗ ٚ٨ث٨ٜ٨ِٜـ  .ؿًت٢ب كا ك٥ٝ
ًُ ٝ ٍٞل كا ث ٚ٨ؿ ٝما ٞٛهلاك ؿ٨١ـ  .ت٘بى ؽٞؿ كا ثب مٗ ٚ٨ث ٠عـاهْ ثلًب٨ٛـ  .ث٨١ ٠ش
ٝر ٠ك ٥ٝمٗ ٚ٨ؿكام ٨ٌِٛـ .

اهـاٗبت ثؼـ ام ٝهٞع كػـٝثلم :
 .1ؿك ٓٞكت ٨ٛبم ثً٘ ٠ي ثب اٝكهاٛي  ، 115آتَ ِٛب٧ ٝ 125 ٦ٛب ًب٧ل ًبمٗب١ ٙب٥
اٗـاؿ ٥ت٘بى ثِ٨ل٧ـ .
 .2ؿك ٓٞكت ٗٞار ٠٢ثب كلؿ ٗٔـ ، ٕٝكٞكاً ٗٝؼ٨ت تٜلٌٛ ٝ ٦جٖ  ٥ٝكا ًٜتلّ ً٨ٜـ .
ؿك ٓٞكت هٜغ تٜلي ً ،ل٧ؼبً تٜلي ٜٗٔٞػ ٦ث ٠ا ٝثـ٨١ـ  ٝؿك ٓٞكت ػـٕ ٓ٘ي ٛجٖ
ًبكٝت٨ـ ؿك ٗٔـ ، ٕٝاع٨ب ٥هٔج – ٦ك ٥ٞ٧كا اٛزبٕ ؿ٨١ـ .
ٗغْ ٝكٝكؿ  ٝؽلٝد آٌتل٨ٌ٧ت ٠كا ثلا٧ ٥بكت ٚػالًٞ ٖ٧ؽتِ ٦ثلكً ٝ ٦پبٌ٘ٛب٨ًٜ ٙـ .
٘١ض ٚ٨ٜآً٨ت ١بٝ ٥اكؿ ٟثٌ٨ً ٠تٖ ػٔجٌٌُ ، ٦تِ ٦اًتؾٞا١ ٙب  ٝام ؿًت ؿاؿٙ
ثٜ٨بُٜٞ ٝ ٦٧ا ٦٧كا ؿك ٗٔـ ٕٝثلكً٨ًٜ ٦ـ .

