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  لتدديب الصناعي العايل واألمن والسالمة لإلطفاء العرب أكادمييةمعهد 

 الخامس اإلصدار

 كتاب من

 الخطرة المواد
 األوائل للمستجيبين

 "واالستجابة التخزين، التداول،"
 اإلطفاء تدريب لخدمات الدولية الهيئة إصدارات من

 

 
 األولى لعربيةا الطبعة

 وإعداد ترجمة

 صقر أحمد رشاد /المستشار

 للتدريب العالي الصناعي واألمن والسالمة لإلطفاء العرب أكاديمية معهد
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  لتدديب الصناعي العايل واألمن والسالمة لإلطفاء العرب أكادمييةمعهد 

  

 .(WMD) الشامل الدمار وأسلحة الخطرة المواد لحوادث لالستجابة استعد

 إجراءات التخاذ علوماتم "واالستجابة التخزين، التداول،" الخطرة المواد لكتاب الجديدة الطبعة هذه فرتو

 توفير على الكتاب يركز. االنسكابات أو الخطرة والمواد الشامل الدمار أسلحة حوادث في مناسبة أولية

 .الخطرة للمواد األولية العمليات حول مفصلة معلومات

  2017 إصدار الشامل، الدمار وأسلحة الخطرة المواد لطوارئ االستجابة ألفراد لمهنيةا المؤهالت معيار ،NFPA 1072 معيارال

 التوعية مستوى

 NFPA 1072المعيار  من الرابع الفصل حسب التوعية لمستوى المطلوبة المعلومات جميع عىل 3و، 2، 1 الفصول تحتوي

 العمليات مستوى

 الخامس الفصلين حسب الخاصة المهمات ذات العملياتو العمليات لمستوى المطلوبة المعلومات عجمي على( 15-4) الفصول باقي تحتوي

 :وتشمل NFPA 1072 المعيار من والسادس

 تحديد األخطار المحتملة 

 توقع سلوك الحاويات والتعريف بها 

 األداء خيارات تحديد 

 وأهداف الحادث إدارة التنفيذ خطة وتقييم تنفيذ 

 األداء وخيارات االستجابة

 والكوارث اإلجرامية، األنشطة اإلرهابية، الهجمات 

 الشخصية الحماية معدات 

 التلوث إزالة" التطهير" 

 ،العينات وأخذ المراقبة، الكشف 

 الجثث وانتشال المصابين إنقاذ 

 المواد على السيطرة 

 العامة السالمة عينات وأخذ األدلة حفظ 

 المرخصة غير المعامل 
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  لتدديب الصناعي العايل واألمن والسالمة لإلطفاء العرب أكادمييةمعهد 

 

 الكتاب لفصول ئيسيةالر المالمح

 فصل كل بداية في التعلم أهداف 

 الطالب تعلم على تركز حالة دراسة 

 الفنية والتعريفات المصطلحات أبرز 

 من المواد الخطرة السالمة على تؤكد والتنبيه للتحذير ومصطلحات عبارات 

 فصل كل نهاية في للمراجعة أسئلة 

 ألداء بخطوة خطوة الضرورية المهارات تنفيذ ليماتتع لتقديم الفصول نهاية في للمهارات عمل ةقور 40 توفير تم

  .متقن بشكل المهارات

 . (NFPA 472)والمعيار  (NFPA 1072) المعيار حسب( JPRs) العمل أداء متطلبات أرقام (أ) الملحق في يوضح كما

  



4/5 

 

 

  لتدديب الصناعي العايل واألمن والسالمة لإلطفاء العرب أكادمييةمعهد 

 

 الفصول ملخص

 -:التالية الموضوعات الكتاب يتناول

 

 الخطرة المواد في مقدمة   :األول الفصل

 الخطرة المواد وجود وتحديد إدراك :الحادث تحليل  :الثاني الفصل

 الخطرة المواد حوادث في التوعية مستوى على األداء :االستجابة تنفيذ   :الثالث الفصل

 المحتملة األخطار تحديد :الحادث تحليل   :الرابع الفصل

 بها والتعريف الحاويات سلوك توقع :الحادث تحليل   :الخامس الفصل

 األداء خيارات تحديد :لالستجابة طالتخطي   :السادس الفصل

 األداء وخيارات االستجابة وأهداف الحادث إدارة التنفيذ خطة وتقييم تنفيذ   :السابع الفصل

 والكوارث اإلجرامية، األنشطة اإلرهابية، الهجمات :االستجابة تنفيذ   :الثامن الفصل

 الشخصية الحماية معدات :االستجابة تنفيذ   :التاسع الفصل

 التطهير :االستجابة تنفيذ   :عاشرال الفصل

 العينات وأخذ المراقبة، الكشف، الخاصة، المهام :االستجابة تنفيذ  :عشر الحادي الفصل

 الجثث وانتشال المصابين إلنقاذ الخاصة المهمات ذات العمليات :االستجابة تنفيذ  :عشر الثاني الفصل

 المواد على للسيطرة الخاصة ماتالمه ذات العمليات :االستجابة تنفيذ  :عشر الثالث الفصل

 العامة السالمة وعينات األدلة حفظ الخاصة المهام :االستجابة تنفيذ  :عشر الرابع الفصل

 المرخصة غير المعامل تجاه الخاصة المهمات ذات العمليات :االستجابة تنفيذ      :عشر الخامس الفصل
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 المالحق

 

 
 "NFPA" الحريق من للحماية الوطنية الجمعية اشتراطاتو والصفحات الفصولبين  الربط، متطلبات(: A)ِ أ الملحق

 في أمريكا "OSHA" المهنية والصحة السالمة إدارة لخطة التابعة الواليات: (B) ب الملحق

 (SOP) القياسية التشغيل إرشادات نموذج: (C) ج الملحق

 المتحدة األمم فئات وملصقات لوحات (:D) د الملحق

 "GHS" الكيميائية المواد رميزوت لتصنيف المتوافق العالمي النظام ملخص (:Eـ )ه الملحق

  الحادث قيادة لمواقع األلوان أكواد (:F) و الملحق

  الميداني المسح نموذج (:G) ز الملحق

 

 المصطلحات قاموس

 المصطلحات فهرس


