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 التعريفات
 (1المادة )

 
  . كؿ منياقريف نة المعاني المبيّ  التالية قصد بالكممات والعباراتي  في تطبيؽ أحكاـ ىذه الالئحة، 

 داخؿلجميور أو العامميف افي مستوى حماية  مـوغير معيتضّمف تراجعًا كبيرًا أو حدث  اإلنذار
أجيزة التصدي لمطوارئ داخؿ الموقع وخارجو  تزيد، عف اإلنذارعالف اإلعند  الموقع.

 .لموضع إضافية تقييـعمميات ويتـ إجراء حالة استعدادىا، 

 وصؼ موجز لالستجابة المثمى لحالة طوارئ. مفهوم العمميات

 األثر القطعي

 

 حّدة األثر تزداد ، حيثية لمستوى الجرعةإشعاعي توجد لو عمومًا عتبة حدّ أثر صحي 
إذا كاف  دحاؼ ىذا األثر بأنو أثر قطعي يوص   .كمما ازدادت الجرعة فوؽ ىذه العتبة

 الحياة. ينتقص مف نوعية عجز دائـلمؤّديًا لمحياة أو  اً دأو ميد   اً تممي

موجب التخاذ إجراءات مستوى 
 (EAL) الطوارئ

مستوى خدـ مف أجؿ الكشؼ عف ستوقابؿ لممالحظة، ي   اً قف ومحدد مسبمعيار معيّ 
 ؼ عميو وتحديده.الطوارئ والتعرّ 

 (EOF) ق عمميات الطوارئرف  م  

 

 رتبرّ التي  الطوارئلة لحا التصديبتنسيؽ داخؿ الموقع وخارجو،  ،ؽ الذي يقـورف  الم  
 اتخاذ إجراء وقائي خارج الموقع.

أدائو أثناء المحّددة ة عة المينيّ تتجاوز حدود الجر لجرعة ض يتعرّ  يمكف أف ىو عامؿ عامل الطوارئ
وعمى وأمانو اإلنساف  طوارئ عمى صحةمف شأنيا التخفيؼ مف عواقب حالة جراءات إل

 الممتمكات والبيئة. نوعية الحياة وعمى

ممموس النبعاث، ويستدعي تنفيذ  احتماؿإلى حدث يؤدي إلى انبعاث فعمي أو  حالة الطوارئ العامة
  رج الموقع.إجراءات وقائية عاجمة خا

أف المفاعؿ أو  الذي يصيب قمبع ( الضرر الفعمي أو المتوق  1 :ما يمي ذلؾ ويشمؿ
إلى جرعات تؤّدي ( انبعاثات خارج الموقع 2كميات كبيرة مف الوقود المستيمؾ يصيب 
 وعند ،إجراءات وقائية عاجمة خالؿ ساعاتمقياـ بمتدخؿ لالموجبة لمستويات التتجاوز 

فورّية لمسكاف عاجمة و تخاذ إجراءات وقائية ى باي وص  ئ عامة، إعالف حالة طوار 
 ؽ.رف  بالقرب مف الم  القاطنيف 

و/أو تيديد لتدمير المعدات العنؼ ي ستخدـ فيو  ،ؽ أو العامميفو نحو المرف  موجّ ؼ تصر   العدائي الحدث 
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طريؽ  ف اليجـو عفوىذا يتضمّ  .محّددة غاية لتحقيؽر رىائف وأس  الجية المرّخص ليا 
الجو أو البر أو البحر باستخداـ البنادؽ أو المتفجرات أو القذائؼ أو المركبات أو 

 لمقوة التدميرية.األجيزة األخرى 

  

المستويات التشغيمية الموجبة 
 (OILS) لمتدخل

، يبواسطة التحميؿ المختبر تحديده مستوى محسوب يتـ قياسو بواسطة األدوات أو 
 ؼ.لمتدخؿ أو التصر  ويطابؽ المستوى الموجب 

التصدي لحاالت وف مياـ اؿ الذيف يؤدّ ص لمرقابة التشغيمية عمى العمّ ؽ المخصّ رف  الم   (OSC) مركز الدعم التشغيمي
البيئي والفيزياء الصحية والحد مف األضرار ومكافحة الطوارئ )مثؿ عمميات الرصد 

مف خارج وف لمطوارئ الذيف يتصدّ وتقديـ دعـ الفيزياء الصحية لمعامميف  (الحرائؽ
 الموقع.

 اإلجراء الوقائي

 

في  لمصدر إشعاعيض تعر  نتيجة لم يياتمقّ ب أو تقميؿ الجرعات التي يمكف تجن  ل إجراء
 .يختمؼ عف اإلجراء العالجي ، عمى سبيؿ المثاؿ، وىوحالة الطوارئ

 يةالجرعة المتبق  

 

يؽ اإلجراءات الوقائية بشكؿ كامؿ )أو تقييميا بعد تطب/أو قياسيا يياتمقّ ع الجرعة المتوق  
نياء أي إجراءات عالجية.بعدـ اتخاذ قرار   تنفيذ أي إجراءات وقائية( وا 

 لمطوارئ.التصدي عف إدارة أو تنفيذ أي جانب مف جوانب مسؤوؿ جياز  جهاز التصدي

 الموقع.داخؿ يف لجميور أو العاممافي مستوى حماية كبير انخفاض  ينتج عنوحدث  منطقة الموقعبطوارئ 

أو  ،المفاعؿقمب الخاص ب( انخفاض شديد في مستوى الحماية 1يمي: ) يشمؿ ذلؾ ماو 
تؤدي فييا أي أعطاؿ أو يمكف أف ظروؼ ( 2) ، أوكميات كبيرة مف الوقود المستيمؾب

جرعات  (3) ، أوالمفاعؿ أو الوقود المستيمؾ يصيب قمبضرر إلى إخفاقات إضافية 
إجراء عالف حالة الطوارئ في منطقة الموقع، يجب اإل عند الموقع.داخؿ عالية 

التي اتخاذ إجراءات وقائية خارج الموقع والسيطرة عمى الجرعات  تحضيرات تيدؼ إلى
 .وداخمف و لعامماىا ايتمقّ 

بيدؼ  الخاصة بالجيات المرّخص ليا ـتحك  اللغرؼ ـ الدعـ الفني قدّ منشأة التي تال (TSC) مركز الدعم الفني
 ؽ النووي.رف  خفيؼ عواقب حاالت الطوارئ واستعادة السيطرة عمى الم  ت
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 إجراء وقائي عاجل

 

 ،طارئوقوع في حاؿ )عادًة خالؿ ساعات( ليكوف فعااًل اتخاذه فورًا  يجب إجراء وقائي
 .اتخاذهفي ر يتأخالبشكؿ ممحوظ في حاؿ  وتعمياتقؿ فوىو إجراء 

وقاية واألماف الذي يجعؿ حاالت التعرض، ومدى احتماالت عممية تحديد مستوى ال األمثل التحسين
ض الممكنة وحجميا، عند مستوى يكفؿ بقاء التعرض لإلشعاعات عند أدنى حد التعر  

 عمى النحو، (ALARA) االعتبارفي جتماعية اإلقتصادية واإل معقوؿ مع أخذ العوامؿ
الدولية لموقاية مف مطموب في نظاـ الوقاية مف اإلشعاعات الذي وضعتو المجنة ال

 . اإلشعاعات
 

 النطاق األهداف و 
 (2المادة )

 في الطارئة لمحاالتعداد وتخطيط ستمف إ ص لوالمرخّ يحرص عميو لما يجب أف  الييئة متطمبات الالئحة ىذه دتحدّ  .1
 حاالت مع التعامؿ عمى قادر لجياز ص لوالمرخّ  امتالؾ ضمافل كذلؾ وتيدؼ. ليا االستجابةمدى و  النووية المرافؽ

. كما اإلخطار إجراءات وتنفيذ التقييـ إجراءات أداءقادرًا عمى  ص لوالمرخّ يكوف  وأف ،عواقبيا وتخفيؼ رئواالط
التدريب المالئـ ويظؿ  روفّ مرافؽ ومعدات كافية لمطوارئ وأف يل ح امتالكويوضت ص لوالمرخّ عمى  الالئحةتفرض ىذه 

 حالة طارئة.أي عمى استعادة الوضع السابؽ بعد  اً ر كوف قادلمتصدي لمطوارئ وأف يباستمرار  متأىباً 
 
يجب مراعاه متطمبات ىذه الالئحة بجانب متطمبات الموائح االخرى ذات الصمة التي اصدرتيا الييئة وفقًا لمقانوف.   .2

 أفبش ةمختصّ مف المحتمؿ اف تفرضيا أي سمطات أخرى بات إضافية بأية متطمّ االلتزاـ  لو المرخص ويجب عمى 
  .ي لياالتأىب لحاالت الطوارئ والتصدّ 

 
 (3المادة )

 .جيزة التصدي لمطوارئأ أو الموقع خارج التنسيؽ بجيات الخاصةنشاطات وال الخطط عمى الالئحة ىذه تسري ال
 

 بات عامةمتطم  

 (4المادة )

جراءات ووصف اً ف خططخطة طوارئ تتضمّ يجب اف يكوف لدى المرّخص لو  .1 ، التنظيميةوليات والمسؤ ممرافؽ ل اً وا 
تخفيؼ  مف شأنيا إجراءاتعمى اتخاذ  توقدر  مدى ،عقوؿىذه الجوانب، عمى نحو مف التأكيد المتثبت عمى اف 
خطة تسميـ يتـ و  .العدائيةبما في ذلؾ األحداث  ،في حالة حدوث طوارئالمناسبة والتدابير الوقائية المخاطر 

 ؿ المرفؽ النووي في الخدمة.قبؿ إدخاعمييا الموافقة بغرض الطوارئ لمييئة 
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التصدي ز جيود جياز ترك   قائمة عمى أساس األداء، باقتراح خطة طوارئأف يتقّدـ  ص لوالمرخّ يجب عمى  .2

 لمطوارئ عمى األداء الفعمي.
 

االعتيادية  األحداث غيراالعتبار عيف في تأخذ خطة الطوارئ الخاصة بو التأكد مف أف لو ص المرخّ جب عمى ي .3
العدائية حداث األباإلضافة إلى  ،(يةلاحداث الزلز األظواىر طبيعية )مثؿ عف عف أعطاؿ المعدات أو الناتجة 

 واإلصابات الجماعية واألضرار الناتجة عف التفجير.كبيرة التي قد تشمؿ الحرائؽ ال
 
مسؤوليات تنفيذ خطة الطوارئ غير مكمفيف بأي مسؤوليف عف ف اليالعاممالتأكد مف اف ص لو المرخّ يجب عمى  .4

 خطة الطوارئ عند الحاجة.مياـ أداء تمنعيـ مف أخرى 
 

المرّخص وقدرة استعداد  مدى ، التي توّضح"في خطة الطوارئ تضميف "مفيـو العممياتلو  يتعّيف عمى المرّخص .5
عادة التزّود بالوقود. يؿ التشغحمختمؼ مرافي  ة الطوارئلو لمواجي  ؿ، بما في ذلؾ عمميات اإلغالؽ وا 

 
لحاالت الطوارئ القائميف عمى التصدي ترتيبات لحماية اف تتضّمف خطة الطوارئ الخاصة بالمرّخص لو يجب  .6

 .عدائيدث اوغيرىـ مف العامميف بالمرفؽ أثناء وقوع ح
 

يتعيف عمى المرخص لو بياف الخطوات التي سوؼ يتخذىا عند انتياء حالة الطوارئ المعمنة وكذلؾ التدابير  .7
 ؿ الفترة الالحقة لمرحمة الطوارئ.الواجب اتخاذىا خال

 
 يتعيف عمى المرخص لو وضع إجراءات لتسجيؿ االتصاالت المتبادلة مع األطراؼ األخرى.  .8

 
 (5المادة )

 :يمي بماالقياـ  ص لوالمرخّ يتعّيف عمى 
 
 و/أو الكشؼ عنيا،تحديد حاالت الطوارئ  .1
 
 ،وارئحاالت الطالنتائج المترتبة عمى اتخاذ إجراء فوري لتخفيؼ  .2
 
مع التواصؿ )مف خالؿ  داخؿ الموقع وخارجوإلى أدنى حد ممكف ض لإلشعاع لتقميؿ التعرّ الالزمة تدابير الاتخاذ  .3

 ،التنسيؽ بيف أجيزة التصدي لمطوارئ(جيات 
 
 ( مف ىذه الالئحة.9في المادة )الوارد الطوارئ مستوى إعالف  .4
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 (6المادة )

مرجعي المستوى الالتي تقؿ عف لإلشعاع مستويات التعرض األمثؿ لالتحسيف تسعى خطة الطوارئ إلى يجب أف  .1
 ( ممي سيفرت/السنة.100تتجاوز )، عمى أال مف الجرعة المتبقيةالمحّدد 

 
ة باعتبارىا الجرعة التي يكوف التدخؿ مجرعة المتبقيّ لالمحّدد  المرجعي مستوىالالتعامؿ مع ص لو المرخّ تعّيف عمى ي .2

المستوى المرجعي  دنى مفأإلى تقميؿ الجرعات لتيدؼ خطة الطوارئ  .تقريباً  دائماً  اً ا مبررّ عند المستوى األعمى مني
 .تقميؿ الجرعاتبيدؼ خطة الطوارئ ل األمثؿ تحسيفالمع وذلؾ ية، لمجرعة المتبقّ 

 
 .الحتميةاآلثار ب لتجنّ  قصوى ولويةاألأف تكوف يجب  .3
 

 (7المادة )

التي يتعرض ليا رة المقر  ض أي عامؿ طوارئ لمستوى يتجاوز حدود الجرعة عدـ تعر  ضماف ص لو المرخّ تعّيف عمى ي .1
لموقاية مف اإلشعاعات  حدود الجرعة اإلشعاعية والتحسيف األمثؿ) FANR-REG-04 الئحةالفي  ةالعماؿ والمحدد
 (.7لمادة )ا( مف 3( و النقطة )2النقطة )ت عميو باستثناء ما نصّ  ،عف الييئةالصادرة  ،(بالمرافؽ النووية

 
الة أعمى مف حد لجرعات فعّ   مطموبةالبيف عمى اإلجراءات المدرّ  عماؿ الطوارئقد يتعرض في الظروؼ االستثنائية،  .2

 المنصوص عميو في الئحةىو المستوى و  ،بموافقتيـ وبدرجة معقولة لو ض العماؿتعر  الذي يمكف  ،رالمقر  الجرعة 
(، لموقاية مف اإلشعاعات بالمرافؽ النووية إلشعاعية والتحسيف األمثؿ)حدود الجرعة ا FANR-REG-04رقـ  الييئة
 حة في الجدوؿ أدناه:الجيود المناسبة لجعؿ ىذه الجرعات أقؿ مف الحدود الموضّ كؿ  أف يبذؿ ص لوالمرخّ  عمىولكف 

 
 

 إجراء الطوارئ
 في حالة الطوارئ التعرض حد

 )ال يزيد عمى(

 بة خطيرةإجراءات إلنقاذ حياة أو منع إصا
 

حد جرعة التعرض الميني  ضعاؼأ عشرة
  لإلشعاعات لعاـ واحد

 ارثية إجراءات لمنع تطور ظروؼ ك
حد جرعة التعرض الميني  أضعاؼ عشرة

 لإلشعاعات لعاـ واحد

 عالية جماعية لجرعة التعرض لتجنب إجراءات
حد جرعة التعرض الميني لإلشعاعات ضعفا 

 لعاـ واحد
 
)مف عامؿ الطوارئ(، ومعرفة  يجب اف يكوف بموافقة مسبقة السنويةالمينية يتجاوز حد الجرعة  لإلشعاع تعّرضأي  .3

 ص لو بحمميف.رف المرخّ العامالت الالتي أخط  يجب اف ت ستثنى مف العمؿ في الطوارئ و  ويجب قياسيا وتسجيميا.
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 (8المادة )

رفؽ ىذا التقييـ ويجب أف ي ،ؽ النوويرف  بالم  ات الصمة ذارئ المحتممة و لحاالت الط ـتقييإجراء ص لو المرخّ يتعّيف عمى  .1
حدوث حاالت الضرر الشديد ومخاطر االنبعاثات احتماالت يتناوؿ التقييـ اف كذلؾ يجب كما خطة الطوارئ. مع 

 .كافية ؽرف  إجراءات الطوارئ بالم  ا اذا كانت لم ماً ف تقييتضمّ ، كما ينبغي اف يالكبرى
 
ع مستويات اإلشعاع والتموث والجرعات الناتجة عنيما بالنسبة لجميع ىذا التقييـ لتوق  تخداـ اسالمرخص لو يتعّيف عمى  .2

معايير لتحديد توقيت اتخاذ اإلجراءات الوقائية المختمفة وضع في لممساعدة و  ،ؽ النووي ذات الصمةرف  ظروؼ الم  
 التنسيؽ وأجيزة التصدي لمطوارئ.جيات بالتشاور مع 

 
 (9المادة )

( حالة الطوارئ العامة 1): مف حاالت الطوارئعمى األقؿ  التالية فئاتالتنص خطة الطوارئ عمى ما يعادؿ  يجب اف .1
 ( حالة التأىب.3و) ،الموقعمنطقة ( حالة الطوارئ في 2)

 
، عمى أف تكوف ىذه المستويات قائمة عمى مبّكرةاتخاذ إجراءات تستوجب مستويات أيضًا خطة الف تتضمّ يجب اف  .2

البيئية والقياسات ة المشعّ والمخاوؼ المرتبطة باألمف وانبعاثات المواد ، لممرفؽ النوويعادية ظروؼ غير الالأساس 
 .عند الضرورةويتـ استخداـ المستويات التشغيمية الموجبة لمتدخؿ  ،والمؤشرات األخرى الممحوظة

 
غير الطبيعية التي تتوافؽ مع كؿ  اتخاذ إجراءات لجميع الظروؼتستوجب ف خطة الطوارئ مستويات تتضمّ يجب اف  .3

 مف فئات الطوارئ.فئة 
 
. طارئ اتخاذ إجراءلتي تستوجب عند تحديد المستويات االعدائية ص لو في االعتبار األحداث يأخذ المرخّ أف يجب  .4

]مالحظة: فيما يخص األحداث العدائية، يجب أيضًا عمى المرخص لو وضع اجراءات أولية تحسبا لوقوع مثؿ ىذا 
 [حدث استنادًا إلى توصية الجيات الحكومية المعنية.ال

 
 المتطمبات الوظيفية

 (11المادة )

 
 :لقياـ بما يميالتي تمّكنو مف ا الالزمةالتقييـ قدرات ص لو المرخّ يجب اف تتوّفر لدى 

 
 و/أو الكشؼ عنيا، تحديد حاالت الطوارئ .1
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ظروؼ عمى  اعتماداً  ،ذات الصمةجرعات الو  ،إشعاعيةلسحب خصائص بما في ذلؾ أي  ،ع االنبعاثات المحتممةتوق   .2
 ، النوويالمفاعؿ 

 
أية مستويات إشعاع غير طبيعية أو انبعاثات لممواد مدى و عينات في الموقع لتحديد وجود عممية رصد وجمع إجراء  .3

 ، ةالمشعّ 
 
 .قياسات الموقعبيا اعتمادًا عمى  مرتبطةجرعات وأي إشعاعية ب ح  لس  خصائص ع أي توق   .4

 
 (11المادة )

 بغرض:ة تخفيفيّ عمى اتخاذ إجراءات  اً ر ص لو قاديجب أف يكوف المرخّ 
 
 ، حالة الطوارئ اتبسبّ مستعادة السيطرة عمى إ .1
 
 ،إلى أدنى حد ممكف انبعاثات لمواد مشعة ناتجة عف حالة الطوارئإشعاع متزايد أو تقميؿ أي مستويات  .2
 
 والسمطات خارج الموقع. الييئةإخطار  .3

 (12دة )الما
وكػػذلؾ عمػػاؿ التصػػدي لمطػػوارئ العػػامميف الالزمػػة لوقايػػة عمػػى اتخػػاذ اإلجػػراءات الوقائيػػة  اً ر ص لػػو قػػاديجػػب أف يكػػوف المػػرخّ 

 ة. طبيّ خدمات الوعماؿ ال اإلطفاءمثؿ قوات  ،الموقعداخؿ 
 

 (31المادة )

جراءات يجب أف يكوف لدى المرخّ  ت الالزمة التخاذ إجراءات إلى جانب اإلمكانيا اً قمسب دةعّ م  ص لو خطط وا 
 جياتوالعمؿ حسبما تقتضي الضرورة مع  ،غير اإلشعاعية بالموقع عند حدوث حالة طوارئ العواقبتخفؼ 

 التنسيؽ وأجيزة التصدي لمطوارئ.

 
 ةمتطمبات البنية التحتي  

 (31المادة )

لمتعامؿ مع  الخاص بو يإلدار نظاـ االمع  يتوافؽعمى نحو الترتيبات التنظيمية وضع ص لو المرخّ يتعّيف عمى 
الترتيبات،  ليذه وصفاً خطة الطوارئ  فأف تتضمّ ( مف ىذه الالئحة. ويجب 9في المادة ) الواردة الطوارئحاالت 

فيف بيا وسبؿ إخطار ىؤالء األفراد بوقوع حالة موواجبات األفراد المكوليات ؤ ومسبما في ذلؾ التعريؼ بسمطات 
 طوارئ.
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 (31المادة )

 :، بما في ذلؾلحالة الطوارئ لمتصديات والمواقع الالزمة رافؽ والمعدّ الم  توفير ص لو المرخّ عمى  يتعّيف .1

 

 الكشؼ عفؽ، في عمميات إلى جانب دورىا كموقع لمتحّكـ التشغيمي بالم رف   ،ـغرفة التحكّ استخداـ  .أ 
 ،ص لوالطوارئ الخاص بالمرخّ  جيازوتفعيؿ  ياحاالت الطوارئ وتصنيف

  ،الطوارئات ؽ عمميرف  م   .ب 

 ،مركز الدعـ الفني .ج 

 ،مركز الدعـ التشغيمي .د 

 ضحاياإصابات بما في ذلؾ  ،اإلصاباتمجّيز بإمكانيات لعالج  ؽ طبي لمطوارئ في الموقعرف  م   .ه 
 ،في حاالت الطوارئ د بعامميف ذوي خبرة وكفاءة في عالج إصابات اإلشعاعومزو  ، التموث

الالزمة ات ينالمكاد بإمزو   ىفي مستشفالطويؿ عمى المدى لمحصوؿ عمى العالج الطبي خطط  .و 
 ، لعالج اإلصابات اإلشعاعية

وحمايتيـ أو  أعدادىـ الموقع وتسجيؿفي ع يتـ فييا جمع العامميف غير األساسييف نقاط تجمّ  .ز 
 ، ىـإخالء

 ،ةالمختصّ مسمطات لمييئة و لعف حاالت الطوارئ إلبالغ لنظاـ  .ح 

مدادات و معدات  .ط   بالموظفيفالشخصية ومقاييس المسح ومقياس الجرعات  معدات االتصاالت تشمؿا 
 التموث ومعدات جمع العينات واالختبار. إزالةوالمالبس الواقية ومرافؽ 

 

 كما يجب ،داخموتنفيذىا تـ ي التيالمياـ دعـ عمى نحو يمّكف مف تصميـ كؿ مرفؽ أو موقع لمطوارئ يجب  .1
، ويتـ دمجو في الترتيبات العدائيةبما في ذلؾ األحداث  ،ارئو في ظروؼ الط قاباًل لالستخداـيكوف أف  أيضاً 

 ( مف ىذه الالئحة.11المادة )يو تنص عم، طبقًا لما ص لوالتنظيمية لممرخّ 

 
 (31المادة )

لما في الوقت الصحيح التمقائي اإلرساؿ يتضّمف نظاـ بيانات لمتصدي لمطوارئ العمؿ ب ص لوالمرخّ يتعّيف عمى 
مف  المرّخص لوالخاص ب كمبيوترالف مف نظاـ ابالنسبة لألماألىمية بالغة الالمقاييس  يستجد مف تحديثات عمى

نظاـ البيانات اختبار ص لو المرخّ ويتعّيف عمى في حالة حدوث طارئ.  الطوارئإلى مرفؽ عمميات داخؿ موقعو 
 .بشكؿ فصميبيانات اختبار نظاـ ال يتـ إجراءو  ؽ مف توفر النظاـ وقابميتو لمتشغيؿ.بصفة دورية لمتحق  
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 (31المادة )

حالة لاالستجابة  لجميع األفراد الذيف يمكف أف يشاركوا فيتوفير التدريب الالـز ص لو المرخّ عمى  جبي .1
 الطوارئ.

 

في حاؿ وقوع حادث ولياتيـ ؤ ومسواجباتيـ لإلثبات استيعاب األفراد  اختباراً ف ىذا التدريب يتضمّ يجب اف  .1
 طارئ.

 

جميع  إلماـدورية عمى خطة الطوارئ لضماف الالزمة بصورة تدريبات ال إجراء لوص لمرخّ ايجب عمى  .3
 .التصديالموظفيف بواجبات 

 

لمطوارئ ، في الترتيبات التنظيمية  محددة أدوارليـ الذيف معامميف ل تدريبات ربع سنويةص لو يجري المرخّ س .1
 وذلؾ لضماف فعالية خطة الطوارئ. 

 

جراء أي عمميات إعادة تدريب أو تصحيحات لخطة و  ىذه التدريبات نتائجمراجعة ص لو المرخّ عمى يجب  .5 ا 
 ابالغ السمطات المختصة بأي نتائج ذات صمة.كما يتعيف عميو ، الطوارئ

 
 (31المادة )

جراءات  مع تالءـلت وتحديثيا مراجعتيا تالتي تم حفظ النسخو ص لو توثيؽ المرخّ يتعّيف عمى  .1 خطة وا 
ضافةو الترتيبات األخرى ، فضال عف توثيؽ وحفظ الطوارئ الدروس المستفادة مف البحوث والخبرة التشغيمية  ا 
 الطوارئ.والتمرينات عمى حاالت تدريبات اللحاالت الطوارئ( و  التصدي)مثؿ 

 

مف والتأكد  االخاصة بي داتواإلمداات عدّ والم   ،رافؽ الطوارئم  تحديث ضماف  لو صالمرخّ عمى تعّيف ي .1
 عمى النحو المطموب. صيانتيا 

 


