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-3تمهيد
دُ َقيّم االثحري ابر دي ابعربمي هذا ابمستتتتثني بمستتتترعية ميد ابم افق ابر ديدة وابمشتتتت فدن علدهر في ابثعرمل مع
ابثهيديات رربقنررل واألجهزة ابمثفج ة في ابر دي وفي حرالت أخ ى من شتتتتتتتأنهر أن ثع ح األ وات وابممثلكرت
بلخط  .ودثدح ابمستثني مرريئ ثوجدهدة وثوصتدرت بلمستؤوبدن ابر ديددن خرصتة روضتع وصتدرنة خطط ابطوا ئ
ابخرصة رم افقهم ابثي ثثصيى بألجهزة ابمثفج ة وابثهيديات رربقنررل رهر.
وال دنرغي ثقيدم ابثنرزالت في قضتتتتتتتردر األمن أريا .فثقددم ابمخرط األمندة ثقددمر ستتتتتتتلدمر وثنفدذ إج اءات وقرئدة
رشأنهر همر ابمنهج ابوحدي بحمردة موظفي ابخيمرت ابر ديدة وزررئنهر حمردة فعربة.
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مقدمة

ثشتتتتتتتمل األعمرل اإلج امدة واإل هرردة ابثهيدي رثفجد ابم افق ابثجر دة وابحكومدة واألشتتتتتتتخرص أو ابقدرم رذبك
فعال .وعلى اب غم من ثنوع ابمثغد ات ابثي دنطو علدهر ابثهيدي رربقنررل وابثفجد ابفعلي بهر ،فإ نه دجب أال
نغفل عن هيفنر األسرسي ،وهو ضمرن سالمة جمدع ابموظفدن ابر ديددن وكذا زررئن ابم افق ابر ديدة وزوا هر.
ومع ذبك ،دجب ابثشتتتتيدي على أن ط دقة ث كدب جهرز مثفج أو جهرز حر ق ال ثحيهر ستتتتوى مهر ة صتتتترنعهر،
وأنه مر من إج اء دضمن ابسالمة في جمدع ابحرالت.
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نطاق المبادئ التوجيهية

ثثسم هذه ابمرريئ ابثوجدهدة رربض و ة رنطرقهر ابواسع وذبك نثدجة اخثالف ابم افق ابر ديدة من حدث مسرحثهر
وثعيي ابحرالت ابممكنة رصتتتتتو ة كرد ة .ودُرثغَى منهر ابمستتتتترعية في إعياي خطط طوا ئ محلدة ،ودنرغي ثكددفهر
وفقر بمثطلررت كل م فق على حية ،رمر في ذبك ابم افق ابر ديدة في ابمطر ات.
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المسؤوليات

 1-3ميد ابم فق
في ح رل حيوث انفجر أو اكثشتتتتتتترف وجوي جهرز مثفج أو وجوي ثهيدي حقدقي رثفجد قنررل ،دضتتتتتتتطلع ميد
ابم فق ريو ابمستتتؤول عن ابثعرمل مع ابحريث .ورذبك ،فإنه دثخذ ابق ا ات األوبدة رشتتتأن إج اءات االستتتثجررة
ابصتتتتتحدحة ودجب بذبك إرالغه مررشتتتتت ة وفو ا عني وقوع حريث ح ج .وفضتتتتتال عن ذبك ،دثأكي ابميد من أن
اإلج اءات وابثيارد ابمنرسرة واب امدة إبى ابث صي بلثهيدي ررألجهزة ابمثفج ة وابقنررل قي اثخذت .ودعدن ابميد
عرية ئدس م فق منرسب بال ضطالع رمهرم إيا ثه ،ودكون هذا األخد على اث صرل م سثم معه في حرل وقوع
حريث .ودثحمل ابميد في آخ ابمطرف مسؤوبدة االمثمرل وابثخطدط.

2-3

ئدس ابم فق

د جب أن دمث لك ئدس ابم فق م هر ات ابق درية وابثوج ده ابالز مة بلثخطدط ب حرالت ابث هي دي رربق نر رل واألجهزة
ابمثفج ة واالنفجر ات وابثعرمل معهر عني وقوعهر .ودُثوقع من ئدس ابم فق أن دكون على رصتتتتتتتد ة عني ثقددم
ابحقرئق وإعياي إج اءات االسثجررة وثنفدذهر .وثثضمن مسؤوبدرثه عرية مر دلي:
وضع عملدة ثقددم ابثهيدي رربقنررل وخطة ابطوا ئ ،مع م اعرة جمدع ابم افق وابموظفدن ابذدن قي دلحقهم ابض ؛
ثحيدي األيوا وابمسؤوبدرت بألشخرص ابمكلفدن رعملدرت االسثجررة؛
إنشرء أف قة بلحوايث ابخط ة؛
ثي دب ابموظفدن على ابكدفدة ابمنرسرة بلثصي بلثهيدي رربقنررل؛
ثي دب ابمش فدن ابمكلفدن ررألم ررإلجالء؛
ثعددن أف قة بلثفثدش ،وفقر بلقواندن ابمعمول رهر محلدر؛
ثوجده ابمش فدن على ابنوررت؛
ابثواصل مع وسرئط اإلعالم؛
ابثنستتتتتدق مع ابمستتتتتثجدردن ابخر جددن ،من قردل موظفي األمن ابر دي وابشتتتتت طة وخر اء إرطرل مفعول
ابمثفج ات ،وسلطرت ابمطر  ،رشأن ابثصي بحريث خط وابثواصل معهم رهذا ابشأن؛
إعياي خطط (أ  ،اسثجرررت مثعيية ابي جرت) بثعزدز أمن ابم فق في حرل ابثهيدي رربقنررل.
-

-5ودنرغي أن دكون ميد ابم فق عر فر رقضردر أمن ابم فق وأن دكون قي ثلقى ابثي دب على االسثجررة بلحوايث ابخط ة.
وبضمرن ثوكدل األيوا وابمسؤوبدرت رصو ة فعربة في حرل وقوع حريث ح ج ،دنرغي إش اك جمدع األط اف
ابمعندة ،وال سدمر ابش طة ،منذ ابريادة.

 3-3األمن ابر دي
دنرغي أن دي ِّ ّ ب ابمستتثمم ون ابمعدَّنون ميد َ دن أمنددن امندن على األقل من كرر ابموظفدن (دمكن االثصتترل رهمر
على ميا ابسرعة) من أجل ثقددم ابثهيديات وابمخرط .
ودنرغي ثي دب موظفي األمن ابر دي على ابثع ف على أنمرط ابمعلومرت ابثي من شتتتأنهر مستتترعيثهم على ثقددم
ابثهيديات ركل يقة.

 1-3-3موظفو األمن ابر دي
دضتتطلع موظفو األمن ابر دي (وقي دُستتمون أدضتتر مفثشتتدن أو خر اء أمن أو ميد أمن أو محققدن) رمستتؤوبدة
إيا ة و/أو ثنستتتتتتتدق عملدرت ابثحقدق في ابثهيديات رربقنررل واألجهزة ابمثفج ة ابثي دعم علدهر في ابر دي وفي
ابم افق ابر ديدة أو في ابممثلكرت ابر ديدة ،رمر فدهر ابم كررت ابر ديدة ،وذبك رمشتتتر كة وكرالت أخ ى .ودنرغي
االسثعرنة روكرالت خر جدة عني ابض و ة.
ودجب أن ثصتتتف خطط ابطوا ئ ابمستتتؤوبدرت واأليوا وصتتتفر محييا ،وال ستتتدمر فدمر د ثرط رعملدرت ابثفثدش
واإلجالء وحمردة مكرن ابج دمة وابحفرظ على األيبة.
ودضتتطلع موظفو األمن ابر دي  ،عني وجويهم في عدن ابمكرن ،رربمستتؤوبدة اب ئدستتدة في ابثعرمل مع ابثهيديات
رربقنررل واألجهزة ابمثفج ة في ابر دي وفي ابم افق ابر ديدة وابممثلكرت ابر ديدة إبى أن ثصل اب ش طة أو سلطة
أخ ى معندة .ودنرغي أن دقيم موظفو األمن ابر دي ابمشتتتتو ة رشتتتتأن إج اءات ابطوا ئ وابخيمرت ابثي دثعدن
االثصتتترل رهر .ودنرغي بهم ثنستتتدق إج اءات االستتتثجررة مع خيمرت ابطوا ئ طوال مية ابحريث أو ابثهيدي .وفي
حرل بم دكونوا في عدن ابمكرن ،دجب على أ حرل ثنفدذ إج اءات ابطوا ئ قرل وصوبهم.
وطوال فث ة ابحريث ورعيهر مررش ة ،دنرغي بموظفي األمن ابر دي إرالغ ئدس ابم فق و/أو ميد ابم فق رربوضع.

 2-3-3وحية األمن ابر دي
أنشتتتتتتتأ رعح ابمستتتتتتتثمم دن ابمعدَّندن وحية أمن ر دي (عالوة على خيمرت ابثحقدق "االعثدريدة") .وثوكل إبى
موظفي وحية األمن ابر دي أيوا ومستتتتتتتؤوبدرت معدَّنة رموجب مخطط ابطوا ئ ،ال ستتتتتتتدمر عملدرت ابثفثدش
واإلجالء وحمردة مكرن ابج دمة وابحفرظ على األيبة.

 3-3-3ابمفثش ابمكلف/ابخرد األمني /ئدس األمن
دكون هذا ابمسؤول مكلفر ررإلش اف ابعرم على موظفي األمن ابر دي /ابمفثشدن/خر اء األمن/ميد
وحية األمن ابر دي  ،إن وجيت ،وإيا ثهم.

األمن وعن

 4-3ابموظفون اآلخ ون
دجب على ابموظفدن من غد ؤستتتتتترء ابم فق وموظفي األمن إرالغ ابميد دن ابمشتتتتتت فدن ابمعدَّندن ستتتتتتلفر رأ
ثهيديات فو ا؛ ودعمل هؤالء على ضمرن إرالغ ابسلطرت ابمنرسرة.
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 5-3ابش طة
ثثصتتتي يائ ة ابشتتت طة ابمحلدة قرئمة أول وأهم ابوكرالت ابخر جدة ابثي دنرغي إشتتت اكهر عني ابثعرمل مع حريث
خط دنطو على انفجر أو جهرز مثفج أو ثهيدي رربقنررل .وعرية مر ثستتتتتتتثجدب يائ ة ابشتتتتتتت طة ابمحلدة على
ابفو وثرلغ ابف دق ابمحلي ابمعني ر تإرطتترل مفعول ابمثفج ات كتتذبتتك .ووفقتتر بلخطتتة ابمحلدتتة بلطوا ئ ،ث ُ ِّرلّغ
ابش طة كذبك أف قة ابطوا ئ األخ ى (ابمطرفئ ،وخيمرت اإلسعرف ابطري وغد همر).

 6-3ابمطرفئ
في حرل حيوث انفجر أو ثهيدي رربقنررل ،دجب االثصتتتتترل رربمطرفئ .ودمكن أن ثستتتتترعي ابمطرفئ ررإلضتتتتترفة إبى
إطفرء ابح ائق في ابثعرمل مع ابمواي ابضتتتر ة أو ابستتترمة أو غد هر من ابمواي ابخط ة .وقي ثحيي خيمة ابمطرفئ
مر إن كرن دنرغي إخالء ابم فق.

 7-3ابخيمرت ابطردة
دجب االثصرل رربخيمرت ابطردة في حرل وجوي أ إشر ات أو أع اح أل إصرررت أو أم اح.

 8-3سلطرت ابمطر
دجب على ابم افق ابر ديدة ابثي ثوجي ياخل مطر مر أو على مق رة منه إرالغ ستتتلطرت ابمطر في حرل حيوث
أ حريث ح ج .وفي ابغربب ،ثكون بستتتتتتلطرت ابمطر إج اءات بلثعرمل مع ابحوايث ابح جة ،رط ق من ردنهر
ابثنسدق مع أف قة ابطوا ئ األخ ى.
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التخطيط المبكر

 1-4ابمعلومرت األسرسدة
دجب م اعرة عيي من ابجوانب واإلجررة عن مجموعة من األسئلة عني إعياي خطة عملدرت ابطوا ئ.

 1-1-4مر هي األشدرء ابثي ثرحث عنهر؟
األجهزة ابمثفج ة ابديودة ابصنع
-

قي ثثنوع األجهزة ابمثفج ة ابديودة ابصتتتتنع من أجهزة ثنفج رفعل ابضتتتتحدة إبى أجهزة موقوثة أو أجهزة
ثفج عن رعي .وقي ثأثي هذه األجهزة على شتتتكل ستتترئل صتتتغد ة ثنفج رفعل ابضتتتحدة أو ط وي ثحثو
على أجهزة مثفج ة ديودة ابصنع قي ثطدح رطرئ ة.
ودمكن أن ثكون األجهزة ابمثفج ة ابديودة ابصنع مواي ثثياول دومدر وث ُ َعي ررسثخيام كمدة معدَّنة من ابمواي
ابمثفج ة1.

1

ثثمدز ابمثفج ات ركونهر "شيدية" أو "منخفضة" .فدقرل عن ابمواي ابمنفج ة إنهر مثفج ات "شيدية" (كربيدنرمدت ممال) ،فدمر ثوصف ابمواي ابثي ثح ق
رربمثفج ات ابمنخفضة (ممل ابرر وي األسوي وابرر وي اباليخرني) .وقي ثصنف ابمثفج ات كذبك وفقر بميى حسرسدثهر .فثعثر ابمواي ابحسرسة ابثي ثنطلق
رفعل ثحفدز صغد كربحك أو االصطيام أو اب ج أو ابثدر اإلبكث وسثرثدكي رربمثفج ات "اب ئدسدة" .وثسمى ابمواي األقل حسرسدة رربمثفج ات "ابمرنودة" أو
"ابمالمدة" .وثصرح ابمثفج ات ابمحلدة ابصنع ،ورربثحيدي ثلك ابمكونة من مواي مثرحة في األسواق ثضرف إبدهر مواي مثفج ة ،أكم شدوعر رفعل سهوبة ثرريل
ابمعلومرت.

-
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األجهزة ابحر قة ابديودة ابصنع
-

2

ثع ف األجهزة ابحر قة ابديودة ابصنع على أنهر أ أياة أو مرية أو جهرز أو مزدج من ابمالث دمكنهر إدقري
ابشعلة األوبدة و/أو ثغذدة ابح دق.
وقي ثخثلف األجهزة ابحر قة ابديودة ابصنع من حدث ابحجم ودمكن إخفرؤهر في شيء رصغ ظ ف.
وقي ث ُصنع هذه األجهزة من مواي ثسثخيم دومدر ثضرف إبدهر مرية قررلة بالحث اق.

صمم األجهزة ابمثفج ة ابديودة ابصنع واألجهزة ابحر قة ابديودة ابصنع ابم سلة عر ابر دي عرية بثحقدق مر دلي:
وث َ
إبحرق ابض رربمسثلم (أجهزة ثنفج رفعل ابضحدة)؛
ثخ دب ع ررت ابنقل (ابشرحنرت وابطرئ ات وابسفن وغد هر)؛
ثعطدل عمل مكثب ر دي مر أو مطر أو غ ف ابمعربجة في مررني ابوكالء أو غ ف ابر دي؛
إبحرق ابض رربموظفدن ابذدن دعربجون ابرعدمة (وبو أن هذا األم نري جيا).
-

 2-1-4مثى دنرغي بك ابثفثدش عن األجهزة ابمثفج ة و/أو األجهزة ابحر قة ابديودة ابصنع؟
-

-

ررنثظرم ،وذبك رجعل ابموظفدن ابر ديددن دحللون ابرعرئث رص در خالل عملدة ابف ز ابعريدة.
عقب اسثالم ثهيدي (رربهرثف أو كثررة) .وهذه ابثهيديات ثممل أسلورر منثش ا دسثخيمه:
اإل هرردون ابمحث فون؛

ابموظفون ابغرضرون (من ابموظفدن ابسررقدن أو ابحربددن)؛

األشخرص ابمخثلون عقلدر؛

األطفرل (ابمقربب أو خالل ابعطل ابي اسدة)؛

ابمنرفسون و/أو ابخصوم ابثجر دون؛

مجموعرت ذات مصتتتتتتربح خرصتتتتتتة مع وفة رمدوالثهر األصتتتتتتوبدة أو رثرني ابعنف ،ممل مجموعرت

ابتتيفتترع عن حقوق ابحدوانتترت ،وابمثظتتره ون ابتتيدندون ،وابنشتتتتتتتطتترء ابمنتترهضتتتتتتتون ب جهتترح،
ومجموعرت ابنرزددن ابجيي وغد هر.
وعقب اسثالم معلومرت من أجهزة االسثخرر ات أو ابش طة أو ابمسثمم دن ابر ديددن اآلخ دن أو سلطرت
ابطد ان ابميني أو ف دق األمن ابر دي ابثررع بالثحري ابر دي ابعربمي ،أو اإلنث رول أو غد هر.
رعي وقوع حريث مر (ثفعدل جهرز مثفج أو حر ق عني نقطة ابثسلدم أو ابعرو ).
عني ابعمو على زمة مشروهة (بم ثنفج ) وهي في نقطة ابعرو .

 2-4ثقددم ابمخرط وابثهيديات
دنرغي بلمستتتتتتتثمم دن ابمعدَّندن إ عياي عملدترت ث ُعنى رثقددم ابثهتي ديات ابوا ية وابمخترط ابثي ثط حهتر ابحترالت
ابمشتتتتتر إبدهر في ابفق ة  .1-4ودثممل ابهيف اب ئدستتتتتي من ذبك في حمردة ابموظفدن وابممثلكرت ابعرمة وابر دي
رأقل ثكلفة وضرط حربة االضط اب ابثي ثنثج عن ذبك في أينى حي.

 1-2-4ابمخرط
مر هي احثمرالت حيوث خسرئ في:
األ وات؟
ابممثلكرت؟
2

ثشثعل ابمواي ابحر قة اشثعرال شيديا بلغردة عني خلطهر رعضهر ررعح أو عني إشعربهر.
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ابمعيات؟

-

مية معربجة ابر دي؟

 2-2-4ابثهيدي
-

مر هو مسثوى ابثهيدي؟ هل هو عرل ،مثوسط ،أم منخفح؟

-

هل ابثهيدي خرص رمنطقة ،مرنى ،مجموعة ،أم رشخص؟

-

هل دؤم ابثهيدي ابعرم في عية مررني أم عية مجموعرت؟

 3-2-4ثقددم ابثهيديات وابمخرط مجثمعة
من األهمدة رمكرن االنثرره إبى أن من ابممكن:
-

وجوي ثقددم تهديد عال وثقددم خطر منخفض :وفي هذه ابحربة ،دمكن أن دق موظف األمن اثخرذ ثيارد
أمندة محيوية أو أال دثخذ ثيارد أمندة إضرفدة ،وذبك حسب ابظ وف ابقرئمة عنيئذ.
وجوي ثقددم تهديد منخفض وثقددم خطر عال .وفي هذه ابحربة ،دمكن أن دق
من ابثيارد األمندة اإلضرفدة.

موظف األمن اثخرذ عيي

ومن أجل إج اء ثقددم مخرط ستتتتتتتلدم ،من األهمدة رمكرن حوزة أكر قي ممكن من ابمعلومرت .ودنرغي اإلرالغ
رجمدع ابثهيديات على ابفو وثومدق عملدة اثخرذ ابق ا ات واالحثفرظ رهذه ابومرئق.
ودملي ثقددم ابثهيديات اإلج اءات ابثي دثعدن اثخرذهر.
عني وجوي إشتتتر ات محيية ثستتتثرعي جيدة ابمكربمة ابثهيديدة
أ ثيارد إضرفدة.



كز على ابثأكي من هودة ابجرني واستتتثرعري اثخرذ

عني وجوي شكوك رشأن جيدة ابثهيدي رربقنررل ،بكن ال دمكن اسثرعريه رربكرمل ُ م رإج اء ثفثدش وقرئي بلموقع
ابمسثهيف رربثهيدي قرل اإلجالء أو من يون اإلجالء إذا كرن ذبك معقوال.
عنيمر دكون ابثهيدي معقوال  حيي مستتربك ابنجرة ،واحصتتل على ابمعلومرت رشتتأن عيي ابموجويدن ،و ُم رعملدة
اإلجالء ،وأج ابثفثدش في أمركن محيية.
وقي دث ثب على ثقددم ابثهيدي/ابخط أحي مسثودرت االسثجررة ابمالمة ابثربدة:
لم يحدد أي هدف

ال دثطلب اثخرذ أ إج اءات احث ازدة إضتتترفدة .قم رحل أ أوجه
قصو ثُحيي خالل ابعملدة األمندة.

يتطلب رد فعل محدود

ضتتع
أج عملدرت أمندة وثفثدشتتدة إضتترفدة في أق ب وقت ممكن .و َ
مهلة زمندة أل ثيارد أمندة إضتتتتتتترفدة دنرغي عنيهر استتتتتتتثع اح
ابثهيدي وإعرية ثقددمه دومدر أو أسروعدر أو شه در على سردل ابممرل.

يتطلب ردا فوريا

قم ررالستتتتتتثجررة على ابفو ررثخرذ ثيارد أمندة إضتتتتتترفدة خرصتتتتتتة
رربثهيدي ،و اجع/قدّم ابثهيدي/ابخط ابذ قي دطرل ُ
شتتتتتتتعرر ثجر دة
أخ ى .وضتتتتتع حيا زمندر أل ثيارد أمندة إضتتتتترفدة دنرغي عنيهر
اسثع اح ابثهيدي وإعرية ثقددمه.
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 3-4وضع خطة طوا ئ مع كرر ابموظفدن بلثصي بلثهيدي رربقنررل
دجب أن ثكون بيى جمدع ابم افق ابر ديدة ،رمر في ذبك م اكز ابردرنرت ابر ديدة وم اكز ابر دي في ابمطر ات
ومخرزن األكدرس ابر ديدة وابوكرالت وابف وع ،خطة طوا ئ بلثصي بلثهيدي رربقنررل.
إعياي خطط (أ  ،مسثودرت مثعيية من االسثجررة) بثعزدز أمن ابم افق في حرل ابثهيدي رربقنررل.
ودنرغي بك رصتتتتتتتفثك ميد ا م اجعة هذه ابمرريئ ابثوجدهدة مع أعضتتتتتتترء من كرر موظفدك ومع موظفي األمن
ابر دي .
ودنرغي ثوزدع خطط ابطوا ئ على اإليا ات رمخثلف مسثودرثهر وثنظدم يو ات ثي دردة منرسرة.
في جمدع ابحرالت ابم شر إبدهر أعاله ،دنرغي االستثعرنة رربمعلومرت ابثي ثثدحهر اب ش طة ووكرالت االستثخرر ات
وابمنظمترت األمندتة ابمهندتة األخ ى ،عنتيمتر دكون من ابحتذ ابقدترم رتذبتك .وستتتتتتتدؤي ابثخطدط مع ابوكترالت
ابخر جدة إبى اسثجررة أفضل في ابحوايث ابح جة.
/

أعي قرئمة اثصرل رأ قرم ابهواثف (انظ ابممرل ابوا ي في ابثذددل جدم).

 4-4ثخطدط اإلجالء
دنرغي بك رصتتتتتتتفثك ميد ا م اجعة هذه ابمرريئ ابثوجدهدة مع أعضتتتتتتترء من كرر موظفدك ومع جمدع ميد
ابم اكز وابف وع .وعني صدرغة خطة اإلجالء ،دنرغي بك ابث كدز خصوصر على أوبودة مسربك اإلجالء اسثنريا
إبى ثصمدم ابمرنى وثوزدع ابموظفدن ياخله.
ودنرغي أن ثثضمن ابخطة مر دلي:
-

ثصتتتمدم ثخطدط بمخثلف مواقع وطوارق ابمرنى ،وثحيدي مم ات اإلجالء اب ستتتمدة .ودنرغي بصتتتق أجزاء
من هذه ابخطة في جمدع ابمواقع ابمهمة من ابمرنى.

-

قرئمة اثصرل رأسمرء ابمش فدن ابمسؤوبدن عن عملدة إجالء منرطق محيية من ابمرنى.

-

نقطة ابثقرء معدَّنة على مستتتتتتترفة آمنة من ابمرنى دأو إبدهر ابموظفون ابذدن أجلوا منه .وابم جو ثذك أنه
استتتتثنريا إبى رعح ثقددمرت ابثهيدي قي دكون من األستتتتلم بلموظفدن ابرقرء في ابمرنى ،في ابطررق األ ضتتتي
ممال .ودنرغي ابثخطدط بهذا ابثصتتتتو مستتتترقر واستتتتثشتتتتر ة ابمقروبدن ابذدن رنوا ابمرنى واالستتتتثعرنة رخر اء
ابمثفج ات أدضر .وال ثنس أن هجومر منسقر قي دشمل أجهزة مرنودة ثوضع في نقطة ابثقرء واضحة.

-

خطة حمردة أمندة بجمدع ابحسرررت ابمررثة وابر دي ابمعني وغد هر.

ودنرغي كذبك م اعرة ابجوانب ابثربدة ألغ اح ابثخطدط:
-

حجم ابمرنى ،وعيي ابموجويدن فده ومسثخيمده ،ونوع االسثخيام وابموقع.

-

مر إذا كرن ابثهيدي دثعلق ررعدمة مشروهة مر وضعت في موقع محيي أو رعدمة في ابر دي .هل ج ى نقلهر مع
ابر دي أم عم علدهر على مق رة من م فق ر دي (ممال ،محفظة وضعت في ي ج).؟
هل قُدم ابثهيدي على أنه وا ي .وهذا استتتتتتثنريا إبى ابمعلومرت ابمثرحة وابمشتتتتتتو ة ابثي قيمثهر إيا ة األمن
ابر دي وابش طة.

-

مر إذا عم على ابجهرز ابمثفج خالل عملدة ثفثدش.

-

-10ودنرغي أن دي ب ابمشتتتتتتت فون ابذدن دمثلكون ستتتتتتتلطة األم ررإلجالء ثي درر جديا على االستتتتتتتثجررة عن ط دق
اإلجالء .ودثضمن ذبك مر دلي:
-

ثفثدش مسلك اإلجالء ر مثه ،رمر في ذبك ابسالبم ،قرل ابريء في عملدة اإلجالء؛

-

ثحيدي ابموظفدن ابذدن سدوجهون إبى مسربك محيية؛

-

ابثأكي من عيم اسثخيام ابمصرعي.

عرية مر ثثرت إ شريات رشأن ثقندرت ابثي دب على اإلجالء من ابش طة وابمطرفئ وخيمرت ابرليدة األخ ى.

 1-4-4االضطالع رمسؤوبدة اإلجالء
ثقع على عرثقك رصتتتفثك ميد ا مهمة حمردة ستتتالمة وأ وات األشتتتخرص ابموجويدن في ابمرني ابمع ح بلثهيدي
في جمدع ابحرالت .وفي ابعموم ،من األستتتتتتتلم إجالء ابمرني ر مثه أو جمدع ابمنرطق ابمثضتتتتتتت ة .ومع ذبك ،قي
ثق عيم اإلجالء استتتتثنريا إبى ابحكم ابحصتتتتدف وابثج رة .وقي دع ّ ح ق ا اإلجالء ابمثستتتت ع أ واحر بلخط
رسرب ابهلع أكم منه ابثفجد ابفعلي.

 2-4-4يخول ابمرنى من جيدي
إن ميد ابم فق هو من دثخذ عرية ق ا إجالء ابمرنى ويخوبه م ة مرندة .ودنرغي ابسمرت بموظفي األمن رربيخول
أوال ،حثى دثستتنى بهم إعرية ثأمدن ابمرنى ونشت ثيارد م اقرة ابيخول من جيدي .ودنرغي أن ثلثزم ق ا ات اإلجالء
وإعرية ابيخول رمر دنصح ره موظفو األمن ابر دي وابش طة ابمحلدة وابسلطرت ابمعندة األخ ى.
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اختيار منطقة عزل لوضع البعائث المشبوهة

ال دنرغي أريا بمس أو ثح دك ابرعرئث من غد ابر دي ابثي دعم علدهر في ملكدة ابخيمة ابر ديدة قرل أن ثفحصتتهر
أف قة ابمثفج ات أو محققو ابر دي ابمعندون فحصر كرمال ودق وا أنهر آمنة.
ودنرغي بك أن ثحيي ستتتتتتتلفر منطقة أو عية منرطق دمكن بف دق إرطرل مفعول ابقنررل نقل ابرعدمة ابمشتتتتتتتروهة إبدهر
بفحصهر أو ابثخلص منهر يون ثع دح ابموظفدن وابمررني وابمعيات بألذى .ودمكن أن ثكون هذه ابمنطقة خلف
ابمرنى ،أو منطقة أخ ى معزوبة ،أو موقفر ب كن ابستتتتتتدر ات أو غد ذبك .ودنرغي خالل م حلة ابثخطدط ثحيدي
أفضل مسلك بمنطقة ابعزل انطالقر من عية مواقع من ياخل ابمرنى.
مالحظة -.قي دسثعصي ابعمو على منطقة معزوبة في ابمطر  .وقي دثطلب األم ثحيدي منطقة ثصمم خصدصر
بهذا ابغ ح.
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أفرقة التفتيش المعنية بالتهديد بالقنابل

(مفثشتتترن امنرن على األقل بكل ف قة) وثكلف
عني ابثخطدط بلثفثدش عن ابقنررل وابعمو علدهر ،ثعدَّن أف قة ثفثدش
َ
كل ف قة رمنطقة محيية بثفثدشتتتتهر .ومن األفضتتتتل أن دكون عضتتتتو واحي على األقل من ف دق ابثفثدش دعمل في
ابمنطقة ابمحيية أو أن دكون معثريا على ا ثدريهر على األقل .ودنرغي أن ثثأبف األف قة من موظفدن مثطوعدن
ثحيي أسمرؤهم سلفر وابميد دن وابمش فدن وموظفي األمن .ومن األسرسي أن دفهم كل عضو من أعضرء ابف قة
ابمهمة ابموكلة إبده وأن دسثجدب فو ا عني ابحرجة إبى خيمرثه .فربوقت وابيقة أسرسدرن في هذه ابحرالت.
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تدريب فرقة التفتيش وإعدادها

دجب أن دُحيي محلدر عيي أقستتترم ابمرنى ابثي دنرغي ثفثدشتتتهر وأ ابرعرئث ابثي ثعثر مشتتتروهة رربذات .ودجب أن
دكون أعضرء ف دق ابثفثدش على ي ادة ثرمة رجمدع األ وقة وابم احدح وابصهر دج وابسالبم وابسقوف ابمعلقة
وأعمية ابثهودة وكل موقع محثمل في ابمرنى دمكن إخ فرء جهرز مثفج أو جهرز حر ق ياخله .ودجب أن ثكون
أف قة ابثفثدش مي رة ثي درر كرمال وأن ثع ف ثصتتتتمدم طوارق ابمرنى وابمنرطق ابموجوية خر ج ابمرنى مررشتتتت ة
مع فة جدية .ودجب أن دثضمن ابثي دب أدضر مر دلي:
-

ابثواصل مع ابشخص ابمكلف رربثفثدش (م كز ابم اقرة)؛

-

أوام اإلجالء في حرل ابعمو على جهرز مثفج مشروه؛

-

مسربك ابنجرة.

ودمكن أن ثضطلع ابش طة أو ابمطرفئ أو ابقوات ابمسلحة أو غد هر من ابيوائ ابرليدة األخ ى رمهمة ابثي دب
على ثقندرت ابثفثدش.
دجب أن دكون أع ضرء ابف قة مزويدن رم صرردح جدب .ودنرغي اثخرذ ابثيارد بكي دثرت ألف قة ابثفثدش ابو صول
بجمدع ابمفرثدح ابخرصتتة رجمدع منرطق ابمرنى خالل حربة من حرالت ابطوا ئ .ودنرغي أدضتتر إنشتترء نظرم ست دع
منرئي االثجره بالثصرالت ابالسلكدة ،رمر ررسثخيام خطوط ابهرثف ابموجوية .ثحذد  :قي دنطو اسثخيام أجهزة
منرئدة االثجره بالثصتترالت ابالستتلكدة وابهواثف ابمحموبة خالل عملدة ابثفثدش على ابخط  ،فمن شتتأن اإلشتتر ات
اب ايدودة أن ثؤي إبى ثفعدل ابلوحة اإلبكث وندة بلجهرز فدنفج .
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التفتيش عن األجهزة المتفجرة

ابمرريئ األسرسدة عني إج اء عملدة ثفثدش ثصيدر بثهيدي رربقنررل:
-

دجوز ثحيدي ابمنطقة األوبدة ابثي دثعدن ثفثدشهر وفقر بلثفرصدل ابمقيمة في ابثهيدي.

-

ال ثقم رربثفثدش بوحيك أريا؛ وارق على اثصرل ررألشخرص ابمش فدن على ابعملدة.

-

دنرغي أن ثثأبف كل ف قة ثفثدش من شخصدن امندن على األقل.

-

ثجنب اسثعمرل أجهزة اب ايدو أو ابهرثف ابمحمول (خط ثفعدل االنفجر ).

-

دنرغي ثفثدش كل منطقة م ثدن وأن ثقوم رذبك ف قثر ثفثدش مخثلفثدن.

-

ثحيدي مستتتتر ات إجالء أوبدة وأخ ى ريدلة .اخث مستتتتر ات اإلجالء ومنرطق االبثقرء ابثي ال ثوجي رجوا
ابرعرئث ابمشروهة .وثأكي من أن ابمسر ات قي فثشت ومسحت.
ال ثفث َّش ابمنرطق ابياخلدة األخ ى حثى ثفثدش جمدع ابمنرطق ابعرمة في جمدع ابطوارق.

-

ثوضع عالمة محيية على ابمنرطق ابثي ج ى ثفثدشهر.

-

عنيمر دكون موقع جهرز مثفج محثمل مجهوال:
-

اريأ من خر ج ابمرنى مثجهر نحو ابياخل.

-

فثش مزا دب مدره األمطر  ،و فوف ابنوافذ ،وفي ابشتتجد ات ،واألشتتجر  ،وابمنصتترت وحرودرت ابقمرمة
ابمحرذدة بلمرنى.
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اريأ رثفثدش ابمواقع ابياخلدة ابثي د ثريهر ابجمهو (األ وقة ،وابم احدح ،واألرهرء ،وابستتتتتتتالبم ،وأعمية
ابمصتتتتعي ،وأكشتتتترك ابهرثف ،وخ اطدم إطفرء ابند ان ،ومصتتتترردح ابستتتتقف ،وأكشتتتترك ابثذكر ات ،ومواقع
ابمسثويعرت ،وقرعرت االجثمرعرت ،وغد هر من األمركن ابمحثمل أن ثثع ح بلهجوم).

-

اريأ يائمر رربثفثدش من ابطررق األ ضي مم ابطوارق ابثربدة (رمر في ذبك ابسطح).

-

ثذك أن س عة ابثفثدش هرمة بلغردة ،بكن ال دجب أن ثكون على حسرب يقة ابثفثدش.

فك في اسثخيام موا ي خر جدة .قي دكون من ابمفدي بلغردة اسثخيام كالب ابكشف عن ابمثفج ات في إج اء ابثفثدش.
-9

التفتيش عن األجهزة المتفجرة والعثور عليها  -األوامر والنواهي

-

ثذك أن من ابممكن وجوي أكم من جهرز مثفج واحي؛

-

أثمم ابثفثدش في أس ع وقت ممكن.

-

ال ثشثت رربك أمنرء عملدة ابثفثدش؛

-

ال ثكن مسثهث ا أو شيدي ابمقة رنفسك؛

-

ال ثسمح رربثيخدن رربق ب من جهرز دشثره في أنه مثفج ؛

-

ال ثستتمح رأ اثصتترل ايدو أو هرثفي محمول منرئي االثجره رربق ب من جهرز مثفج مشتتروه .فمن شتتأن
ذبك أن دُف ِّعّل ابثفجد ؛

-

ال ثعثر أ عالمرت ثحيدي هودة على ابجهرز ابمثفج ابمشروه عالمرت مش وعة؛

-

ال ثلمس أ شيء م روط ررعدمة مشروهة ،فقي دكون جهرز ضغط بثفعدل ابجهرز؛

-

ال ثغطس أ رعدمة مشروهة في ابمرء ألن ذبك قي دُف ِّعّل ابيوائ ابكه ررئدة وابمواي ابكدمدرئدة ابموجوية ياخله؛

-

ال ثزعزع أو ث ج ج رعدمة مشروهة ألن من شأن ذبك أن دخلط رعح ابعنرص ابكدمدرئدة ياخله ،ودفضي
رذبك إبى انفجر أو ي فعل شيدي.

 -10اإلزالة واإلبطال
دجب أن دفهم أعضرء ف قة ابثفثدش أن مهمثهم ثنحص في ابرحث عن ابرعرئث ابمشروهة ابثي أُرلغ عنهر .ودنرغي
بهم في أ حرل من األحوال عيم بمس أو ثح دك أو زعزعة أ رعدمة مشتتتروهة أو أ شتتتيء ملحق رهر .ودجب
ث ك مسأبة إزابة ابجهرز أو جعله آمنر بلوحيات ابمهندة ابمثخصصة في إرطرل ابقنررل.
 -11العثور على بعيثة مشبوهة

ابمريأ ابعرم :ابوقت وابمسرفة وابحمردة أمو أسرسدة في ضمرن ابسالمة
-

اعزل ابرعدمة ابمشروهة يون زعزعثهر رأ حرل من األحوال.

-

قرل إجالء منطقة ابخط  ،ارحث عن مسلك ابنجرة.

-

أج ِّل منطقة ابخط أو ابمرنى ركرمله إن اقثضى األم ذبك أو حسب ثعلدمرت موظفي إنفرذ ابقرنون.
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-

في حرل عملدرت اإلجالء رستتتتتترب ابثهيدي رجهرز مثفج ديو ابصتتتتتتنع ،وفي حرل كرنت ابنوافذ واألرواب
مفثوحة ،اث كهر مفثوحة وذبك رغدة ثقلدل األضتتتتتتت ا في حرل حيوث أ انفجر (دثطلب اإلج اء ابعري
في حرالت ابح ائق ،أ ابثهيدي ررألجهزة ابحر قة ابديودة ابصنع ،إغالق جمدع األرواب وابنوافذ) .ودثعدن
إصيا ثعلدمرت بلموظفدن ابذدن أجلوا ابمكرن رعيم ابوقوف أمرم األرواب وابنوافذ.
ورعي إجالء ابمرنى ،دجب أال دُستتتتتتتمح ريخوبه من جيدي حثى ثثم عملدة ابثفثدش ودُثخلَّص من أ رعدمة
مشروهة أو ث ُعلن ابش طة أنهر رعدمة آمنة.

 -12التدابير األمنية الخاصة بالبعائث المشبوهة التي يعثر عليها خالل معالجة البريد
عني معربجة رعدمة ر ديدة مشتتتتتروهة ،ثذك أنه إذا كرنت ثحثو على جهرز مثفج أو جهرز حر ق ،فمن ابمحثمل
صتتتتتتت ممت بكي ثنفج حربمر ثفثح أو دؤخذ محثواهر (ثنفج رفعل ابضتتتتتتتحدة) .ورمر أن ابرعدمة رمر
أن ثكون قي ُ
ُ
عوبجت م ات عيدية ونقلت من مكرن رعدي ،فإنهر ال ثصتتتتتتترح خط ة إال في حرل فثحهر أو ابثعرمل معهر رط دقة
خرطئة .ودنرغي أخذ االحثدرطرت ابثربدة عني معربجة رعدمة ر ديدة مشروهة.

حذا من أن:
-

ثحرول فثح ابط ي أو ابمظ وف؛
ثم ابرعدمة إبى شخص آخ بفحصهر مرندة؛
ثطو ابرعدمة؛
ثمزق ابرعدمة أو ثح كهر رشية؛
ثضع ابرعدمة رربق ب من أجهزة ثنرعث منهر ابح ا ة؛
ثضع ابرعدمة في ابمرء أو في غ فة فدهر طورة؛
ثغطي ابرعدمة؛
ثحثفظ رربرعدمة مع رعرئث ر ديدة أخ ى.

دجب أن:
/

ثخلي ابمنطقة؛
ثخط ميد ك؛
ثخط موظف األمن ابر دي ؛
ثثرع ابثعلدمرت؛
ثثرع خطة ابطوا ئ ابخرصة رم فقك.

(انظ ابثذددل يال  -اإلج اءات األمندة ابخرصة رربرعرئث ابمشروهة)
 -13التواصل مع وسائط اإلعالم
غربرر مر ثط ت وستتتترئط اإلعالم أستتتتئلة مفصتتتتلة ثثوخى ابكشتتتتف عن خرردر األمو  .وقي دكشتتتتف كل من اإليا ة
وابموظفدن ،عني مستتر عثهم بليفرع عن ستتمعة ابمؤستتستتة ،عن غد قصتتي عن ثفرصتتدل ابثيارد األمندة ابمضتترية
ابثي وضتتتتعت في وقت ابحريث .ومن شتتتتأن هذا ابثصتتتت ف ثقودح ابنظرم األمني وأن ثث ثب علده ثيارد أمندة
إضتترفدة وثكربدف إضتترفدة .ودنرغي إذن أن ثحرول ثجنب وستترئط اإلعالم إن أمكن .وإذا كرن ال ري من ابثعرمل مع
وستتتتتترئط اإلعالم هذه ،فرعمل على ثنستتتتتتدق إصتتتتتتيا ابمعلومرت (أشتتتتتت إبى أقل قي ممكن عن ابثيارد األمندة
ابمضرية) مع موظفي األمن ابر دي ويائ ة ابعالقرت ابعرمة.

-14 -14التهديدات ضد المباني المتعددة المستأجرين
فدمر دخص ابمررني ابثي دثشتتتتتتر كهر ابمستتتتتتثمم ون ابر ديدون مع مستتتتتتثأج دن آخ دن ،فإنه دجب أن ثعمل جمدع
األط اف معر بوضتتتع خطة بلطوا ئ ثشتتتمل ابمرني ر مثه .ودنرغي أن ثحيي ابخطة من به ابكلمة األخد ة رشتتتأن
إجالء كل منطقة وأن ثشد إبى مسربك اإلجالء.
 -15إبالغ مشرفي النوبات
دجب أن دكون جمدع ابمشتتتت فدن على كل نورة وفي كل منطقة عمل عر فدن رخطة ابطوا ئ ابخرصتتتتة رم افقهم
وأن دفهموهر فهمر ثرمر.
ودجب أن دكون بكل واحي منهم وصتتتتول مررشتتتت ألستتتتمرء وأ قرم هواثف وحيات ابطوا ئ ابمعندة ،أ موظف
ابم اقرة األمندة وموظف األمن ابر دي وابشتتتتتتت طة ووحيات ابمثفج ات ابعستتتتتتتك دة و/أو أف قة إرطرل مفعول
ابقنررل حسب مر ثقثضده خطة ابطوا ئ.
 -16تعزيز أمن المرفق
من أجل ثعزدز أمن ابم فق ،دنرغي اثخرذ ابثيارد ابوقرئدة ابثربدة ،كحي أينى:
وضع إج اءات بم اقرة يخول األشخرص بمنرطق ابعمل وثطرقهر ثطردقر صر مر .وابثأكي من عيم ابسمرت
بألشخرص غد ابمخوبدن ريخول منرطق ابعمل.
ابثأكي من أن األرواب ومستتتتتتربك ابيخول إبى منرطق من قردل غ ف ابغالدرت ،وابحواستتتتتتدب وابمحوالت،
وم اقرة ابمصرعي ،وغ ف ابح اس ،مغلقة رإحكرم عنيمر ال ثكون قدي االسثعمرل.
إعطرء ابثعلدمرت بجمدع ابموظفدن ررالحث اس بوجوي أ شخص أو نشرط مشروهدن.
إعطرء ابثعلدمرت بجمدع ابموظفدن ررإلرالغ عن موقع ابرعرئث أو ابط وي ابمشتتتروهة ياخل ابمررني ابر ديدة
أو رربق ب منهر ،ووصف هذه ابرعرئث وابط وي وصفر يقدقر.
ابثأكي من أن مسربك ابنجرة من ابح ائق غد مسيوية.
 -17تعزيز عملية األمن البريدي  -مناهج الفحص
دوجي عيي من ثيارد ابفحص األمني ابثي دمكن بموظفي وميد
ابثيارد مر دلي:
ابثنمدط؛
ابثفثدش ابديو ؛
ابكشف رجهرز ابكشف ررألرخ ة؛
أجهزة كشف ابمعرين؛
رخرخرت ابكشف عن ابمثفج ات؛
األشعة ابسدندة.
-

األمن ابر دي استتتتتتتثخيامهر .وثثضتتتتتتتمن هذه

مالحظة -.عني اإلشتتر ة إبى ابفحص " ،"screeningعرية مر دُفهم من ذبك إج اء فحص ررألشتتعة ابستتدندة .ردي أنه
هنرك أنواع مثعيية ومخثلفة من إج اءات ابفحص .ودجب استتثخيام بغة رستتدطة وواضتتحة بدع ف موظفو األمن
حق ابمع فة مر دقصي عنيمر دقث ت أحي مر "فحص" ابر دي أو حدنمر دزعم أنه قي "فحص" ابر دي.
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 1-17ابثنمدط
دنرغي أن دفحص (دن ِّ ّمط) ابموظفون ابر ديدون جمدع ابرعرئث ابر ديدة ،كرد ة كرنت أم صتتتتتتتغد ة ،خالل عملدرت
ابف ز ابعريدة .ودنرغي ثي دب ابموظفدن على ثقفي األمو ابثربدة:
" أو "شخصي".

-

ابعالمرت ابثي ثحي مجموعة ابمسثلمدن من قردل "س

-

ابعنرودن ابم قونة أو ابمكثورة رخط دي سيء أو ابمنسوخة وابملصقة أو ثلك ابثي ثث كب من مجموعة من
ابح وف ابمف ية.

-

ابعنرودن غد ابكرملة (ريون اسم) ،أو ابموجهة إبى ئدس يائ ة مر.

-

ابرعرئث ابموجهة إبى أشتتتخرص م موقدن أو شتتت كرت مشتتتهو ة ثكون مع ضتتتة بلخط رنستتترة عربدة ،أو
أعضرء ابحكومة ،أو ابشخصدرت ابعرمة:


ثثنوع األهياف ابمحثملة ثنوعر كرد ا وقي ثثممل في عرمة ابجمهو وابشتخصتدرت اب درضتدة وذائعي
ابصتتتتدت وأعضتتتترء ابحكومة .وقي دكون من ابمستتتتثحدل إعياي قرئمة ررألهياف ابمحثملة بدستتتتثخيمهر
ابموظفون ابمعندون رربثنمدط.



وضتتتتمرنر بفعربدة ابثنمدط ،دجب إرالغ ابموظفدن ابذدن دضتتتتطلعون رهذه ابمهمة رربخط ابمحثمل في
منطقة ابثوزدع ابثي ثعندهم (دضتتطلع رذبك ابمشتت فون عن ابنوررت إمر دومدر أو أستتروعدر أو شتته در
حستتتتتتتتب مقثضتتتتتتتى اب حرل ،أو ع ني اإلرالغ رث هي دي) .ودنرغي إرالغ ابموظفدن ررأل هياف ابمحثم لة
ابمع وفة.



ودنرغي أن دكون ابميد ون على وجه ابخصتتتتتتوص على علم ررألهياف ابمحثملة في منرطق ابثوزدع
ابثررعة بهم في حرل اكثشتتتتف موظف مر رعدمة مشتتتتروهة .ودستتتتمح ابثنمدط م فقر رربمع فة ررألهياف
ابمحثملة بلميد ابمسؤول رإج اء ثقددم مخرط سلدم.



وفي اآلونة األخد ة ،أ ستتتتتتلت أجهزة حر قة أو أجهزة مثفج ة إبى أشتتتتتتخرص من عرمة ابنرس رعي
خالف أو نقرش نشب ردن أصيقرء أو أق ررء أو أزواج أو زمالء ،وغد ذبك .وهذه األسمرء ال ثمد
أ شرهرت ألن هؤالء األشخرص بدسوا رشخصدرت فدعة ابمسثوى .وفي حرل كرنت ابرعدمة ثنطو
على خصرئص ثسثيعي ابشك يون أن دكون ابعنوان محل شرهرت ،ال ثصنفهر ثلقرئدر على أنهر آمنة.

-

عنرودن اإلعرية ابعرمة أو ابوهمدة ،أو عيم وجوي أ عنوان ب عرية.

-

ابثغلدف ابمرربغ فده أو ابذ اسثخيم فده ابش دط ابالصق رإف اط أو ابخدوط ابملصقة رربصمغ.

-

ابمرربغة في وضتتتتتتتع ابطوارع ابر ديدة .ودكون ذبك غربرر روضتتتتتتتع طوارع أكم ممر دلزم مقر نة رربوزن
وابوجهة بثجنب وزن ابرعدمة في أحي أكشرك ابمكثب ابر دي .

-

ط وي مقدلتتة أو ثوزدع غد مثكتترفئ ياخلهتتر .قتتي ثحثو ابرعدمتتة غد ابمثوازنتتة على مواي غد متتررثتتة أو
مسحوقر أو مواي سرئلة.

-

ابثصتتلب .قي ثوضتتع مرية صتتلرة في ابط ي بئال دثكس ت ابجهرز ابمثفج أو ابجهرز ابحر ق ابديو ابصتتنع
خالل ابعرو ( .ال ثقم رطي اب زم ابمشروهة) ومن ط ق إخفرء ابقنررل في ابر دي وضعهر في كثرب .ودممل
ابكثرب غطرء دحمي ابقنرلة وهو صلب رمر دكفي بيعم ابجهرز.

-

أسالك أو صفدحة رر زة ،ومقوب يررردس صغد ة في ابغالف (ثسثخيم بث كدب أو ثفعدل زنري ابجهرز).

-

رقع يهندة .وثث ك رعح ابمثفج ات رقعر يهندة على و ق ابثغلدف.

-

عالمرت مشروهة أخ ى.
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ودنرغي إرالغ ابموظفدن رأ معلومرت حول ثهيديات حربدة قي ثستتتتتترعي في كشتتتتتتف األجهزة ابمثفج ة واألجهزة
ابحر قة ابديودة ابصنع.
/

(انظ ابثذددل هرء  -قرئمة ابثنمدط)
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 2-17ابثفثدش ابديو
عملدرت ابثفثدش ابديو :
غربرر مر ثُمنع (دُحمى ابر دي رموجب قواندن ،وال دُسمح ألحي رفثح اب زم إال وفق ش وط محيية)؛
-

رطدئة جيا؛

-

غد عملدة إذا كرنت ابرعدمة جهرزا كه ررئدر ممل جهرز ايدو (دنرغي فثح ابغطرء ابخلفي بلجهرز بفحص مر
رياخله)؛

-

خطد ة عني ابثعرمل مع جهرز دنفج رفعل ابضحدة.

 3-17أجهزة ابكشف ررألرخ ة
ثمكن األسربدب ابثربدة ابكشف عن ابمثفج ات ررسثخيام وسدلة ابكشف رربرخر :
-

-

-

ابكالب/ابخنرزد


كالهمر نرجع بكشتتتتتتف جمدع أنواع ابمثفج ات في حرل ثي درهمر على ابنحو ابالزم وإعرية ثي درهمر
ررنثظرم.



بيدهمر فث ة انثرره قصد ة ،ودمكنهمر ابعمل بفث ات محيوية دلزمهمر رعيهر فث ة احة .وجويهمر في
ردئة عمل بدس أم ا ممربدر يائمر.

كرشفرت ابرخر


هي أجهزة بكشف ابرخر ابمنرعث من ابمواي ابمثفج ة (وهي أكم فعربدة في ابكشف عن ابمثفج ات
ابثي ثحثو على مرية ابندث وغلدس دن).



ال ثنرعث من جمدع ابمثفج ات كمدة من األرخ ة ثكفي بلكشتتتتتتتف عنهر .وعالوة على ذبك ،دثطلب
ابر دي ابكشف عن ابرخر من خالل و ق ابثغلدف وهذا األم قي دكون صعرر بلغردة ررسثخيام جهرز
ابكشف ابعري  .فإذا فشل ابجهرز في ابكشف عن كمدرت صغد ة من ابرخر  ،فإن ذبك قي دفضي إبى
وسم ابرعدمة رأنهر "آمنة رربكرمل" في حدن أنهر ثحثو على مخرط  .ومن هنر ،فإنه دنرغي بمسثعملي
هذا ابجهرز ابوعي رأوجه قصو ه.

أجهزة ابكشف ررألرخ ة/رربجسدمرت


جهرز دكشف األرخ ة وابجسدمرت ابمنرعمة من ابمثفج ات.



ال دسثطدع هذا ابنوع من األجهزة حربدر كشف جمدع أنواع ابمثفج ات.
ثرحث أجهزة ابكشف عن ابجسدمرت عن ابثلوث في ابغالف ابخر جي.



قي ال دكون هنرك مر دكفي من ابجسدمرت/ابمواي بثسثطدع هذه األجهزة كشفهر.



دثطلب هذا ابجهرز ثقندة أخذ عدنرت يقدقة بلغردة.



ثسثغ ق عملدة أخذ ابعدنرت وابثحلدل وقثر طودال جيا.



 4-17أجهزة كشف ابمعرين
دكشف هذا ابجهرز ابمعرين ،كمر دوحي اسمه رذبك .وإذا افث ضنر أن اب زم أو اب سرئل ابعريدة ال ثثضمن سوى
قي ابمعرين ابذ قي ثشتتكله رعح ابيررردس أو ابمشتتررك ،فإن جهرز كشتتف ابمعرين دصتتي إنذا ا صتتوثدر عنيمر
دكشتف عن أشتدرء معيندة أكر من ذبك ،من قردل ابرطر درت أو األستالك ،أو ابصتفرئح أو سترعرت ابعي ابعكستي،
وكلهر مكونرت مع وفة ثيخل في جهرز مثفج وظدفي مر.

-18ومن ابنرحدة ابنظ دة ،ثثستتتم منهجدة ابفحص هذه ركونهر ستتت دعة وفعربة ونرجعة .ومع ذبك ،فمن ابنرحدة ابعملدة،
ال ثشتتتد ابنثرئج إال إبى أن ابرعدمة ابخرضتتتعة بلفحص ثحثو على معرين .ودنرغي عنيئذ ثأودل اإلشتتتر ة ،أ في
حرل كرن ابصوت أعلى فإن ذبك ديل على وجوي قي أكر من ابمعرين ،فدمر ديل ابصوت ابمنخفح على وجوي
قي قلدل منهر .وإن ثحيدي مر إذا كرنت ابرعدمة ثنطو على خط فقط من خالل ثأودل إشتتتتتر ة ابمنره قي دفضتتتتتي
رستتتهوبة إبى اثخرذ ق ا خرطئ .وفي أفضتتتل ابحرالت ،ثكون ابقطعة ابمعيندة ياخل ابرعدمة ر دئة ،فدمر قي ثنفج
عني فثحهر في أستوأ ابحرالت .ودنرغي حصت ابفحص ررستثخيام أجهزة ابكشتف عن ابمعرين على ابموظفدن ابذدن
خضعوا بلثي دب ،وابثعرمل مع ابنثرئج اإلدجرردة ابثي ثث ثب علده رحذ .

 5-17رخرخرت ابكشف عن ابمثفج ات
هنرك نوعرن من رخرخرت ابكشف عن ابمثفج ات:
-

رخرخرت ثجعل ابو ق شره شفرف؛

-

رخرخرت كدمدرئدة كرشفة ( ثثفرعل ابمواي ابكدمدرئدة مع آمر ابمثفج ات من خالل ثغد بونهر).

بكل نوع من ابرخرخدن ابمذكو دن قي ة محيوي على كشتتف ابمثفج ات .وفي ابواقع ،قي دكون ضتت هر أكر من
نفعهر إذ أنهر ثنطو على:
-

س ِّ ّمدة)؛
مشركل ابثخزدن (اب ُ

-

ضتتتتت و ة ا ثياء ابموظفدن ابذدن دستتتتتثخيمون هذه األجهزة مالرس واقدة و/أو أجهزة ثنفس خرصتتتتتة بهذا
ابغ ح؛

-

كمدة ابمثفج ات ابض و دة بكي دحيث ثغد في ابلون عربدة جيا؛

-

قي ثنفج األجهزة ابمثفج ة رفعل ابضوء ،وبذبك فإن جعل و ق ابثغلدف شفرفر ررسثخيام ابرخرخ قي دثسرب
في مشركل؛

-

في حرل ثردن أن اب زمة ال ثنطو على أ خط  ،فإن ابرخرخرت قي ثثلف محثواهر.

 6-17األشعة ابسدندة
األشتتعة ابستتدندة من أكم ابط ق فعربدة بفحص األجهزة ابمثفج ة أو ابحر قة ابديودة ابصتتنع ابثي قي ثوجي ياخل
ابرعرئث ابر ديدة ،ومع ذبك دمكن استتتتثخيام عيي من األجهزة وابثقندرت ابمخثلفة .وإذا كرن ط ف مربث قي أشتتتتر
على موظف األمن بيدك رأن ابرعدمة ابر ديدة خضتتعت بألشتتعة ابستتدندة ،فدثعدن علدك ط ت أستتئلة أكم ثفصتتدال.
ودنرغي بك م اجعة األجورة ابوا ية على األسئلة ابثربدة رحذ شيدي ألنهر ثؤم في ثقددمك بلخط .
-

مر نوع األشعة ابسدندة ابمسثخيمة؟
هل فُ ِّحص ابر دي رربجملة؟ (ممال في حرودرت طرئ ة كرد ة ،أو أكدرس ر دي كرد ة أو أبوات ثحمدل؟) دكون
كشف ابرعرئث ابصغد ة ابثي ثنطو على خط أكم صعورة عن ط دق األشعة ابسدندة إن كرنت ثغطدهر
رعرئث أكر منهر حجمر.

-

هل فحص ابر دي ركمدرت صتتتتتغد ة ،ممال ،في صتتتتتدندرت أو أكدرس صتتتتتغد ة مقررل األكدرس كرد ة ابحجم
(بل فع من ابقي ة على ابكشف عن ابرعرئث ابخط ة)؟

-

هل كرن ابموظفون ابذدن اسثخيموا األشعة ابسدندة مي ردن أو معثميدن في ابكشف عن األجهزة ابمثفج ة؟

-

ودنرغي بموظفي األمن ،عني اثخرذهم ق ا ا رشأن ابثيارد األمندة ابثي سدطرقونهر ،أن دي كوا أن رإمكرنهم ثطردق أكم
من ثيرد أمني واحي في ابوقت ذاثه ،ممال ،ابثنمدط واألشتتتعة ابستتتدندة أو ابفحص ررستتتثخيام جهرز ابكشتتتف ررألرخ ة.
وثثضمن فوائي اسثعمرل ط ق عيدية بلفحص قي ات كشف معززة وف صر أكم بثجنب إثالف ابرعرئث غد ابخط ة.

-19 -18االستجابة األولية في حال التهديد بالقنابل

 1-18ثلقي ابثهيدي رربقنررل شخصدر أو عن ط دق ط ف آخ
دثلقى ابموظفون ابعرملون في ابشتتتتتررردك أو ابمشتتتتت فون أو مشتتتتتغلو ابمصتتتتترعي أو غد هم من األف اي في رعح
األحدرن ثهيديات رربقنررل .وقي ثثنرقل ابصتتحف ومحطرت اإلذاعة وم اكز ابشتت طة وابستتلطرت ومصتتري أخ ى
إشعر ا رربثهيدي رربقنررل أو رأعمرل شردهة رهر.
ودجب على جمدع ابموظفدن إرالغ ابمش فدن ابمعنددن فو ا رربثهيديات أو مكثب األمن مررش ة .ودرلغ عنيئذ على
ابنحو ابواجب موظفو األمن ابر دي وإيا ة ابم فق وابش طة وابمسؤوبون عن ابمنطقة أو ابمسؤوبون ابمحلدون
وميد و ابمطر وش كة ابطد ان.

 2-18االثصرل روحية إرطرل مفعول ابمثفج ات أو ابقنررل
ثمثلك اب ش طة في ابعيدي من ابرليان وحيات إرطرل مفعول قنررل مي رة خ صد صر بهذا ابغ ح ومجهزة رربمعيات.
وفي حرل عيم قي ة ابش طة ابمحلدة على إرطرل مفعول جهرز مثفج مر ،فدمكن حدنهر االسثعرنة رقوات ابجدش.
ودجب أن ث ُحيي سلفر ابوحية ابثي دثعدن االثصرل رهر في حرالت ابطوا ئ.
ودق ِّدّم موظف م اقرة األمن رثعرون مع ابشتتتتتتت طة وابمنظ مرت األمندة األخ ى ،ابثهيدي ودق
دثطلب االثصرل روحية إرطرل مفعول ابمثفج ات.

مر إذا كرن األم

 3-18إرالغ ابسلطرت األخ ى
إذا كرن ابثهيدي دمس شتتتت كة طد ان أو حلة طد ان محيية ،دجب إرالغ ابمطر وستتتتلطرت ابطد ان رذبك فو ا.
وثقيم كل أنواع ابمستترعية بستتلطرت ومفثشتتي ابمطر ات إلنقرذ األ وات وابممثلكرت وبمعربجة ابر دي ابذ د ستتل
على مثن ابطرئ ة أو دكون في حوزة ش كة ابطد ان عني ابثهيدي رربقنررل.

 4-18ثيارد أخ ى
عني وجوي سرب دسثيعي االشثرره في رعدمة من رعرئث ابر دي ،ثنقل إبى منطقة معزوبة في انثظر أن دفحصهر خرد .
حرول ابحي من بمس ابرعرئث ابمشروهة قي اإلمكرن .واحثفظ رربر دي اآلخ إبى أن ثسمح ابسلطرت ابمعندة رثوزدعه.
 -19االستجابة لحاالت التهديد عبر الهاتف
دنرغي أن دُحرط جمدع ابموظفدن ابذدن دستتتتتتتثقرلون عرية ابمكربمرت ابهرثفدة من ابجمهو علمر ررألجهزة ابمثفج ة
وابثهيديات رربقنررل .ودنرغي أن دلثزم هؤالء ررإلج اءات ابهرثفدة ابستتتتتتتلدمة ،ودثرعوا ابمرريئ ابثوجدهدة ابوا ية
ابخرصة رربثهيديات رربقنررل ابمشر إبدهر سربفر.
وبمستتترعية ابموظفدن في ابحصتتتول على أكر قي ممكن من ابمعلومرت بصتتتدرغة إج اءات إرالغ موحية ،دنرغي
أن ثحثفظ رقرئمة م جعدة أمرم كل هرثف دُسثخيم في اسثقررل مكربمرت ابجمهو .
/

(انظ ابثذددل واو  -نموذج ثق د عن ثهيدي رربقنررل عر ابهرثف)

-20وفي حرل قيم مثصل مر ثهيديا رربقنررل عر ابهرثف ،دنرغي أن دقوم ابموظف رمر دلي:
-

ثنرده زمدل به رربثهيدي خفدة.

-

إرقرء ابمثصل على ابخط ألطول مية ممكنة (من أجل إثرحة ابوقت ابالزم بثحيدي مكرن ابمثصل).

-

طلب استتم ابمثصتتل (ب رمر دستتعى ابجرني إبى جذب اهثمرم وستترئط اإلعالم بمر دقوم ره أو قي دعطي استتمه
عن غد قصي .وعلى أ حرل ،فرالسم دعطي بموظف األمن ابمزدي من ابمعلومرت).
سربثه (وذبك بلثأكي من فهم كل شيء روضوت).

-

ابطلب من ابمثصل أن دك

-

ثيودن كل كلمة دذك هر ابمثصتتتتتتتل مر أمكن ذبك (فثيودن ابكلمرت كمر و يت أم في غردة األهمدة ،وقي
دثضمن ابنص مزا أو يالئل ث ُم ّكن من ابثع ف على ابشخص ابذ دهيي ابم فق).

-

ابطلب من ابمثصل أن دذك موقع ابجهرز وابوقت ابمحثمل النفجر ه.

-

إرالغ ابمثصتتتتتل أن ابمرنى مأهول وأن االنفجر قي دؤي إبى وفرة أشتتتتتخرص أر درء أو إصتتتتتررثهم رج وت
رربغة.

-

اإلصتتتغرء إبى أ أصتتتوات غ درة في محدط ابمثصتتتل ،من قردل أصتتتوات ابمح كرت أو موستتتدقى أو أ
ضوضرء أخ ى قي ثعطي إشر ات حول مكرن ابمثصل.

-

االنثرره إبى مر إذا كرن صوت ابمثصل ب جل أم الم أة.

-

االنثرره إبى أ أنمرط أو بكنرت في حيدث ابمثصل.

-

ثفعدل جهرز ثحيدي مصي ابمكربمرت في حرل وجويه ،وعلى ابفو .

-

ثستتجدل ثوقدت ريء ابمكربمة وانثهرئهر (مع اإلشتتر ة إبى ابجهرز ابذ اعثمي علده بثستتجدل ثوقدت ابمكربمة،
فقي دكون س دعر أو رطدئر).

وفو وضع ابمثصل ابسمرعة ،دُ ِّرلّغ ابموظف ابشخص ابذ عدنه ميد ابم فق بثلقي ابمعلومرت ابمذكو ة أعاله،
ودكثب ثق د ا وجدزا عن ثفرصدل ذبك.
ودنرغي أال دثحيث ابموظف ابذ ثلقّى ابمكربمة بزمالئه عن ابثهيدي .وذبك ألن منرقشة ابمكربمة مع زمدل آخ قي
ثؤم في حقرئق ابحريث وثصتترح فدمر رعي أقل وضتتوحر ،نرهدك أن من شتتأن ابمعلومرت أن ثرث ابفزع ردن رعح
ابموظفدن.
 -20االستجابة لحادثة من الحوادث
عني ثفعدل جهرز مثفج  ،دنرغي بميد ابم فق ابقدرم رمر دلي:
-

إجالء ابمرنى رأكمله أو جمدع ابمنرطق ابمعندة فو ا.

-

االثصرل فو ا رربمطرفئ وأف قة اإلنقرذ وابش طة ابمحلدة.

-

إرالغ موظفي األمن ابر دي ومسؤوبي ابمنرطق وابمسؤوبدن ابمحلددن ابمعنددن فو ا.

-

ثطودق مكر ن ابحريث وعيم ابستتتمرت رربيخول أو أخذ أ شتتتيء إال بمقيمي ابخيمرت ابطردة مر بم دصتتت ت
رذبك محقق ر دي .

-

ثفقي جمدع ابموظفدن .وعالوة على ضتتتتتتتمرن ابستتتتتتتالمة ،قي د غب ابمثيخلون عني حرالت ابطوا ئ في
اسثجواب رعح ابموظفدن.

-21-

ثنسدق ابثعلدمرت عن كمب مع ابسلطرت ابمحلدة ابمعندة.

-

إشتتتتعر شتتتت كرت خيمرت ابم افق ابمحلدة رربحريث وطلب مستتتترعية ثقنددن عني ابحرجة إبى قطع ابغرز أو
ابكه ررء.

 -21اعتبارات ختامية  -التخطيط لحاالت الطوارئ واالستجابة للحوادث

 1-21مسرئل من ابض و

أخذهر في عدن االعثرر

-

ثذك أن أض ا ا جسدمة قي ثلحق رأقسرم من ابرندة ابثحثدة وابمكثب ابر دي أو األط اف األخ ى ابمعندة
وابحدرة ابعرمة.

-

من األسرسي اسثئنرف ابعملدرت في أق ب وقت ممكن.

-

حص األم في أينى مسثوى ممكن.

-

ابثخطدط مسرقر بسدنر دوهرت مخثلفة سدسهل ابثعرفي على نحو أكم فعربدة.

-

حمردة األغ اح وابم افق ابمثض ة على ابفو من ابس قة أو ابنهب على سردل ابممرل.

-

ابعمل فو ا على اسث جرع وسرئل االنثرج وابمسثنيات ابهرمة ،وابردرنرت وابمعيات.

-

االحثفرظ رثصرمدم ابموقع وغد هر في موقع خر جي.

-

قي دكون من ابض و

إخالء ابمرنى وذبك رحسب ابيمر وثكربدف اإلصالت.

 2-21خطوات ابثخطدط بلطوا ئ
’‘1

حيي ابوظرئف ابح سر سة في ابمعرمالت ابثجر دة  -مر هي ابوظرئف اب ئد سدة ابثي دجب إنعر شهر في أق ب
وقت ممكن رهيف ضمرن اسثم ا ابعملدرت؟ ودنرغي إعطرء األوبودة بهذه ابوظرئف األسرسدة.

’‘2

حيي ابهيف  -مر هي ابمعردد ابيندر بلمعرمالت ابثجر دة ابثي دنرغي إنعرشتتتتتتهر ومر هي ابمية ابضتتتتتت و دة
بثحقدق ذبك؟ ودجب ثحيدي ذبك رربنسرة إبى كل مجرل ثشغدلي.

’‘3

دجب ثحيدي ابموا ي ابضتتت و دة بثحقدق األهياف ابم ثرطة رربمرنى وابموظفدن وابشتتتؤون ابمربدة ،وقنوات
ابثمودن ،وابمررني ابصنرعدة وابلوجسثدرت واالثصرالت وغد هر.

 3-21ابموظفون
من أجل ثحفدز ابموظفدن وجعلهم دعملون رفعربدة عني وقوع حريث ح ج ،دنرغي:
-

ابثواصل مع ابموظفدن مررش ة رعي ابحريث واإلشر ة علدهم رربثأهب إبى أن ثصي ثعلدمرت محيية.

-

إعطرء معلومرت واضحة عن ابمكرن وابزمرن وابموظفدن ابمسؤوبدن عن ابعملدرت ابذدن سثثطلب ابحرجة
إبدهم م ة أخ ى.

-

إثرحة وسرئل ابنقل عني ابض و ة.

-

ابثأكي من ثزودي ابموظفدن رمر دحثرجون عنيمر دسثأنفون عملهم.

-

ابثأكي من اسثم ا ثقيدم ابيعم ابنفسي بمن دحثرجه.
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 4-21ابم افق ابعرملة
-

االنثقرل مؤقثر إبى م افق عرملة أخ ى ،إن أمكن؛

-

االسثعرنة رمواقع عمل خر جدة مؤقثر و/أو اسثئجر مررني مجرو ة مؤقثر.

 5-21ابردرنرت وابمسثنيات وسدرسرت ابثأمدن
-

دنرغي اسثخ اج نسخ احثدرطدة من ابردرنرت ررنثظرم.

-

دنرغي ثخزدن ابردرنرت األسرسدة ونسخ ابمسثنيات (ممل قرئمة ابهواثف) في موقع آخ  ،مر أمكن ذبك.

-

دنرغي فحص عقوي ابثأمدن ابثي ثغطي ابطوا ئ ررنثظرم وثحددنهر حسب ابحرجة.

-

دنرغي حمردة جمدع ابمسثنيات ابس دة رط دقة صحدحة.

 6-21خالصة
-

خذ جمدع ابثهيديات على محمل ابجي.

-

دجب إعياي إج اءات ابثصي بحرالت ابثهيدي رربقنررل واألجهزة ابمثفج ة ابمشروهة رعنردة شيدية.

-

ثسرعي مسأبة وضع إج اءات واضحة ابوكرالت ابخر جدة في االسثجررة اسثجررة فعربة.

-

ارلغ ابش طة في جمدع األحوال.

-

ابوقت وابمسرفة وابحمردة هي عوامل ئدسدة في ابسالمةُ .ح َّي من ابوقت ابثي ثقضده في ابمنطقة ابمشثره
في وجوي جهرز مثفج فدهر .وارثعي رمستتتتتتترفة كرفدة عن ابمنطقة بضتتتتتتتمرن أال ثثع ح بج وت عني ثفج
ابجهرز .اخثرئ خلف شيء كرد رمر دكفي بحمردثك في حرل انفج ابجهرز.

-

إن إعياي ابمستتتتثنيات عنصتتتت مررت في ثحستتتتدن ابعملدرت ررستتتتثم ا  واح ص يائمر على إعياي خطة
طوا ئ.

Appendix A
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ابثذددل أبف

المنظمات التي من شأنها المساعدة في تقييم التهديدات
دمكن أن دنشتتتتتتتأ ثهيدي مر في عيي من األمركن ابثي ثج
ابمسرعية عني كل م حلة من م احل هذه ابعملدة.
-1

فدهر عملدة ثوزدع ابر دي .ودمكن بمخثلف ابمنظمرت

في م فق ر دي (رلية/ميدنة)

-2

خالل ابعرو (ابر

) ياخل ابرلي

-3

خالل ابعرو (ابر

) خر ج ابرلي

-4

في ابمطر

-5

في ابجو

في معظم األحوال ،دضتتتطلع ابميد ون أوال رعملدة ثقددم ابثهيدي مم دقوم رذبك موظف األمن ابر دي  .كمر دقومرن
معر رربعمل مع ابشتت طة ابمحلدة وشتت كرت ابطد ان وستتلطرت ابمطر ات ،وابوكرالت ابمخثصتتة األخ ى حستتب
ابحرجة .وإذا مر نشأ ابخط في رلي آخ  ،فقي دثطلب األم ابثنسدق مع ابوكرالت ابموجوية في ابرلي ابمصي و/أو
ابرلي ابوجهة.
ودنرغي أن دثأكي ابمستتتثمم ون ابر ديدون من أن موظفدهم األمنددن دمثلكون قرئمة مستتتثحيمة رأ قرم هواثف جمدع
ابموظفدن ابر ديددن ذو ابصلة وم اكز م اقرة ابعملدرت ابمعندة ،ورربثحيدي:
-

ابمسثمم ابر دي  ،أ  ،األمن ابر دي ؛

-

ابمسثمم ون ابر ديدون اآلخ ون ابذدن دثرريبون معهم ابر دي؛

-

ابنرقلون؛

-

ش كرت ابطد ان؛

-

ابمطر ات؛

-

ابش طة؛

-

ابمنظمرت األمندة ابحكومدة (ابمسؤوبة عن مكرفحة اإل هرب)؛

-

ابوحيات األخ ى ابثي من شأنهر أن ثسرعي في ثقددم ابثهيدي.
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Appendix B

ابثذددل ررء

التحديد المؤكد للهدف
دسثخيم عيي من ابرليان ابثحيدي ابمؤكي بلهيف كط دقة بثقددم ابثهيدي.
وثستتتتتتتثخ ِّيم هذه ابط دقة نموذجر ث ي فده أستتتتتتتئلة وخرنرت مثنوعة ،وهي ث مي إبى استتتتتتتثرعري ابمكربمرت ابكرذرة
وضمرن االسثجررة رط دقة صحدحة في حرل وجوي ثهيديات فعلدة.
ودمكن أن ثغطي األسئلة مر دلي:
-

هل ُحيي مرنى/موقع معدَّن؟ (دمكن صتتتتدرغة األستتتتئلة ابف عدة على ابنحو ابثربي :ابمكثب ،ابمصتتتتنع ،مرنى
ابف ز أو مرنى ابمطر ؟)

-

هل حييت طرئ ة معدَّنة؟ (دمكن صتتتتتتتدرغة األستتتتتتتئلة ابف عدة على ابنحو ابثربي :ابطرئ ة ،و قم حلثهر،
ووجهثهر ،وابمطر ابذ ثقصيه ،وابموقع أو ابع ررت ابمثوجهة نحو ابمطر ؟)

-

ابثحيدي ابمؤكي بلهيف:

-



هل حيي قم ثسجدل ابطرئ ة؟



هل حيي موقع ابجهرز ابمثفج ؟



هل وصف ابجهرز وصفر مفصال؟



هل وصفت ابرعدمة وصفر محييا أو حيي مكرن/وسدلة إخفرئهر؟



هل كرنت ممة إشر ة إبى أسمرء ابموظفدن؟



هل سمدت ابمجموعة اإل هرردة أو أ منظمة أخ ى؟



هل اسثخيمت كلمة س ؟



هل قيمت مطربب ارثزازدة أو سدرسدة؟



هل اسثخيمت مصطلحرت مثخصصة؟



هل قيمت معلومرت أخ ى ثشد إبى مع فة مثخصصة؟

معلومرت أسرسدة:


آخ سجل ب نذا ات وابحوايث؛



ثأمد األحياث اب اهنة؛



ابثيارد األمندة اإلضرفدة ابقرئمة؛



طردعة ابمكربمة؛



ثقددم ابش طة أو جهرت أخ ى بلمكربمة (إن كرن ذبك منطرقر).

سثسرعيك اإلجررة على األسئلة أعاله على جمع ابقي ابكرفي من ابمعلومرت الثخرذ ق ا :
-

شكوك رشأن ابثيارد األمندة ابسر دة = اللون األحمر؛

-

ابمقة في ابثيارد األمندة ابسر دة بكن ممة حرجة الثخرذ ثيارد إضرفدة = اللون األصفر؛

-

عيم ثحيدي أ هيف/وممة مقة في ابثيارد األمندة ابمطرقة = اللون األخضر.
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Appendix C

ابثذددل جدم

قائمة جهات االتصال

جهة االثصرل
موظف األمن ابر دي

ابهرثف

ابفركس

االسم:

ابمكثب:
ابمنزل:

ابمكثب:
ابمنزل:

ابر دي اإلبكث وني:

ابهرثف ابمحمول:
جهرز اإلخطر :

موظف أمن آخ (ر دي )
االسم:
ابر دي اإلبكث وني:

ابميد ابمسؤول عن اإلجالء
االسم:

ابميد ابمسؤول عن اإلجالء
االسم:

ابميد ابمسؤول عن اإلجالء
االسم:

ابش طة
خرد إرطرل مفعول ابقنررل
ابح ائق
ميد ابمنرورة رربمطر
ميد ابمنرورة األمندة رربمطر
ابميد ابمنروب بش كة ابطد ان
مررني ابمكثب ابر دي
)………………………(
مررني ابمكثب ابر دي
)………………………(
مررني ابمكثب ابر دي
)………………………(
محول ابهرثف

ابمكثب:
ابمنزل:
ابهرثف ابمحمول:
جهرز اإلخطر :

ابمكثب:
ابمنزل:
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Appendix D

ابثذددل يال

اإلجراءات األمنية الخاصة بالبعائث المشبوهة
عني معربجة رعدمة مشتتتتتتروهة في ابر دي ،ثذك أنه في حرل كرنت ثحثو على جهرز مثفج  ،فإنه على األ جح قي
صتتتتتتت ِّ ّمم بدنفج عني فثح ابرعدمة أو أخذ محثواهر (ثنفج رفعل ابضتتتتتتتحدة) .ودنرغي اثخرذ االحثدرطرت ابثربدة عني
ُ
معربجة رعدمة ر ديدة مشروهة:

احذ من أن:
-

ثحرول فثح ابط ي أو ابمظ وف؛

-

ثحول ابرعدمة إبى شخص مرن بفحصهر مرندة؛

-

ثطو ابرعدمة؛

-

ثمزق ابرعدمة أو ث جهر رشية؛

-

ثضع ابرعدمة على مق رة من جهرز ثيفئة؛

-

ثضع ابرعدمة في ابمرء أو في غ فة فدهر طورة؛

-

ثغطي ابرعدمة؛

-

ثحثفظ رربرعدمة مع رعرئث ر ديدة أخ ى.

دجب أن:
-

ثخلي ابمنطقة؛
َ

-

ثخط ميد ك؛

-

ثخط موظف األمن ابر دي ؛

-

ثثرع ابثعلدمرت؛

-

ثثرع خطة ابطوا ئ ابخرصة رم فقك.
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Appendix E

ابثذددل هرء

قائمة التنميط
دنرغي أن دفحص (دن ِّ ّمط) ابموظفون ابر ديدون جمدع ابرعرئث ابر ديدة ،كرد ة كرنت أم صتتتتتتتغد ة ،خالل عملدرت
ابف ز ابعريدة .ودنرغي ثي دب ابموظفدن على ثقفي األمو ابثربدة:

-1

ابعنرودن وابعالمرت ابمقدية

ابعالمرت ابثي ثحي مجموعة ابمسثلمدن من قردل "س " أو "شخصي" .وابعنرودن ابم قونة أو ابمكثورة رخط دي
ستتتيء أو غد ابكرملة (ال ثحمل أستتتمرء أصتتتحررهر) ،أو ابموجهة إبى ئدس يائ ة من ابيوائ  ،أو ثلك ابثي ثقص
وثلصق أو ابم كرة من خالل جمع ح وف أو ثلك ابم سلة إبى ابش كرت أو ابشخصدرت ابم موقة أو ابثي ثكون
مع ضة بلخط رنسرة عربدة ،أو إبى أعضرء ابحكومة وابمسؤوبدن ابمع وفدن.

-2

عنوان اإلعرية

اسثخيام عنوان عرم أو خدربي أو عيم وجوي أ عنوان ب عرية.

-3

نوع ابثغلدف

اسثخيام األغلفة رإف اط أو األش طة ابالصقة ركم ة أو ابخدوط ابملصقة رربصمغ.

-4

اإلف اط في اسثخيام ابطوارع ابر ديدة

استتثخيام قدمة طوارع ر ديدة غد صتتحدحة أو مرربغ فدهر .أ طوارع أكم من ابض ت و ة رربمقر نة مع وزن/جهة
ابرعدمة ثجنرر بوزن ابرعدمة في أحي أكشرك مكثب ابر دي.

-5

مقل أو ثوزدع غد مثكرفئ بلوزن

محثودرت ابرعدمة غد مثوازنة ،أو رياخلهر مواي غد مررثة أو مسحوق مر أو مواي سرئلة.

-6

ابثصلب

ثجنرر بثفكك ابجهرز ابثفجد أو ابجهرز ابحر ق ابديو ابصتتتنع خالل فث ة ابعرو  ،قي دلجأ صتتترنعه إبى إضتتترفة
شيء صلب (فال ثقم رطي ابط وي ابمشروهة).

-7

أسالك أو قرقة رر زة أو مقوب يررردس في ابغالف

ثسثخيم بث كدب أو ثفعدل ابجهرز.

-8

آمر يهون

ثخلف رعح األجهزة و اءهر رقعر يهندة على و ق ابثغلدف.

-9

آمر مشروهة أخ ى

دنرغي إرالغ ابموظفدن رأ معلومرت رخصتتتتوص ثهيدي قرئم قي ثستتتترعي في كشتتتتف األجهزة ابمثفج ة أو األجهزة
ابحر قة ابديودة ابصنع ابموجوية في ابر دي.
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Appendix F

ابثذددل واو

نموذج تقرير عن تهديد بالقنابل عبر الهاتف
ابش كة________________________________________________________ :
ابيائ ة_________________________________________________________ :
االسم_________________________________________________________ :
ابثر دخ ______________________ :ثوقدت ابمكربمة_________________________ :
اب سربة (ابكلمرت ابوا ية فدهر رربضرط):

أدن ثوجي ابقنرلة؟

مثى سثنفج ابقنرلة؟

مر شكل ابقنرلة؟

بمرذا ثفعلون هذا األم ؟

من أنثم؟ مر هي ابمنظمة ابثي ثمملونهر؟

أدن أنثم اآلن؟

-29حرول ثقددم األمو ابثربدة:
-

سن ابمثصل وجنسه.

-

هل كرن ابمثصل غد منطقي أم أنه كرن دغمغم في كالمه أم رمر ممال؟

-

هل كرنت بلمثصل بكنة خرصة؟

-

هل أعطى ابمثصل االنطررع رأنه كرن دق أ من ردرن مكثوب أُعي مسرقر؟

-

هل كرنت ابمكربمة من خط هرثفي شخصي ،أم من كشك عمومي أو من هرثف محمول؟

-

هل سمعت أصواثر معدَّنة في محدط ابمثصل؟

واصتتتل ابحيدث مع ابمثصتتتل عر ابهرثف ألطول مية ممكنة ،فثصتتت فك هذا ستتتدمكنك من كستتتب ابوقت بثعقب
مصي ابمكربمة ودثدح بك معلومرت أسرسدة قي ثسرعي موظف األمن في إج اء ثقددم ابمخرط .
وختاما ،تذكر أن تحتفظ بالرسالة الهاتفية األصلية ذات الصلة بالتهديد بالقنابل ،فقد تظهر الحاجة إليها كدليل
في المحكمة.

