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 ن ا او ورات
 او أن ر

او ، وب أم ادة ا ن ظ ا ،ن  أو د ر  
ن ذ أن د  ا وال إ أد د ن اطر  ارواح وات، وأ

  رت طق ھذه ار.
 ر أن وـَُدر اورات ا  او واط ھذه ار ن  

وت. ان ال وأن اوأ ن اووي وان اا ذه ال ھو .
طت ، وأت انوھ: وـف اورات ادرة ن ھذه ا إ ت، 

  .أد انو ان
ورض و  ارت اص و، اوارد أده، وت ن ر ر  

 ون اأ  
http://www-ns.iaea.org/standards/ 

  .زا  وداورة ون ار ا وص ور ھذا اور ووا 
ت ا درةن ار ا وص ،روا روا وا رووا 

او ورر د اداد ن  ر ذي و  إ رد طت ان ا
  اــــ:ان. وول  زد ن اوت، ُر ال و  اـــوان 

P.O. Box 100, 1400 Vienna, Austria. 

 إ  د ر أن او  رة ادة ن    و وةدوا
 ادا (س وا اوط وارات ان وادورات ادر ً)،  ل أن

 و قن طر تور او نن. ودت اا   درة رظل ھذه ا
  رود ارا طوا ه، أون أّ وھ  ،در ت أورا   وا

 :وان ااOfficial.Mail@iaea.org.  
  

  ن ا ارى اورات

ذ او رت طق ر ان، ووب أم ادة ا وارة م ن   
ظ ن دة اا د رو ا ووا طن ا تو رو ا 

  ووم، ذا ارض، دور اوط ن دو اء.
   و ووا طل ا  ون وان ا رر ُدرَـنور أر  رو

   ان. أ  وأب  ن ادا د ًر
رر ، ورر ام اودر او ورات أرى  ن ل   

.  در او رر ن اوق ا، وارر ا، وارق ادو ن اووي
ن ا كر ذو ، ـب وأددر  ـوأد ،وادث اا ورات ا

 او ا ن ا ل ان. وـَدر ورات  ن ن 
.اووي
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واق اؤر اص ظم ا و ادو ط اذر اذي ـُد  ار ار م  
  وركو دةر  ٢٣اوول/أن ار١٩٥٦    ذه دأ ذيا و م اظ٢٩ا  و/وز

١٩٥٧.  و رر اا م  . وا  ذرا طا ھ ول و"  را ـّل ھدو
."م أا  رزدھوا وا  
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  ن  ر ان SSR-2/2 ادد
ذرا ط دوا ون ا درةا 

 
 

:وووى ات اط نأ 

 ادل  اد وال

 طت ان اددة

  
) ًوط ًر نـ ورھذا اCD-ROM  ( 

 وي  رد ان اص و، ول:
٢٠٠٧( ٢٠٠٧ ط) ن ادئ ا٢٠٠٦) و ،( 

 ،زوا ،ت ا  ل درت ث 
 .روا ،روا ،وا ،رووا 

 ) ـُح أ ًراء ل ل. CD-ROMوارص اوط (
:وظر اأ http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/publications.asp 

  
 
 
 
 
  

ذرا ط دوا وا 
 ،٢٠١١  
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 ظ ن وق ار
 

   ا م اب أو ّ وا ا وورات ا 
ا  ّرا ن ا روق ا م  دة١٩٥٢   ّـوا (رن)

ود م دد ق ار ذ ذك ان ن ب اظ ا  (رس). ١٩٧٢م 
.راوا روا را ل ا (ف) را   ولب او
ط ل وورات ا  واردةوص ادام ا إذن  ،رووع أو إ

 .دج ار واوق ا ت دًة ذنذا اھ ً؛ وز أو ً ًداا
 ،ر ر راض رخ وات ا ّص تراي ا ب رُو

و و أي ارات إ م ار  وُظـَر   أس ل   دة.
  )  اوان ا IAEA Publishing Section:و (ا

Marketing and Sales Unit, Publishing Section 
International Atomic Energy Agency 
Vienna International Centre 
P O Box 100 
1400 Vienna, Austria 

 +٤٣ ١ ٢٦٠٠ ٢٩٣٠٢ رم اس:
 +٧٣ ١ ٢٦٠٠ ٢٢٤١٧ رم اف:

 :رود اراsales.publications@iaea.org 
 :ا واhttp://www.iaea.org/books 

 
  
  
  

 © ،ذرا ط دوا و٢٠١١ا  
ا  ذرا ط دوا ول ا ن ُطـ  

  ٢٠١١ر و/ارن 
STI/PUB/1513 
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  د
و م وأ  

  ادر ام

ل او "أن  أو د...  و ذرا ط دوا و م اظإن ا
ر  د  ا وال إ أد د ن اطر  ارواح 

ا وھ ار ا ب أن د او   ھ ذا، و –وات" 
.ووي وان ا ا را ل أ ن ط دول أن ن 

ووم او ذك ور  ازة ا  ام ادة و اوت 
.ا ا  وإ ودة ار ذات ان ا  و وو
  راض ل  ر، إك ا قط  ودة ا ن ً ،ظ

 راً أ ًي ظم  ر ودام ن.
. وأدى ارز ١٩٥٨ود دأت او ر اص ر ان  م 

و  طق  اودة واء رض وان ار إ ادام ر ا
وأت  ر ان م ان دئ أ  وا   أء ام.

ل وى  ًن ا وان.  ب أن   ًدو ًوا ل ،ن دةو 
ول او ،دم وي ن ب  ر ان،  زز ول وادام 

.د اا   ن ار ا 
 .ا را   ل تُط  إذا إ  ون  رل  واو

 وان اد، او ام، ودد اوا وان د ا ان دت
،ن ال واوا ،وا ا ونا ونرف اوا ،د ا 

  ان و ار، ا ً ،ن اظم او، وال ات
ودت ان اذورة د ادول اء  طق ار و م   اظت

. رات ورؤى 
ن ادول اد ر او  إن ظم ان ؤو وط، ود ررت ادد

.وطا وا  دا  ،ن ا دوت اا  طراف و
ور ر او و  ووو  ًن اذ ال زا وب ك 

ن ول ام زز  م طق ار ن ب ا ات. وا رت ا
 ب واط ا ووت اطا و وووى اد او ل  نا

 وازرا واوث.
   سا  رض ق رط ھو وإ د ذا   س نوا

 ا دول ول. –ار واا  ت و طرطر ام ا ب
  ووا طا ھ ن م ر و  ددون ا  طرةوا  ؤا

.داوا دا ن  ا ل  ن وا رت ات واوا  بو
  در اوا ووواد ادام ان ا.ون وأد و د  وو

  ادول اء  وأ ،ذه ال ھ و ن ار ا تُ
. دةا   
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ذ ر 

س ر ان ا و ادو ط اذر واً دو ً اراء 
ن ا ً وى ل   ول ع رةرات ان ا س واا  ن

ورك   طور ورا وو ر او أ او و  اؤن.
 وا ن ور ا را ون ا     ددء، وادول اا

 ا ر ان.
ر اد و  ،ن م اظا  ًراً أ رھ ،و

 اراض اظم ن َِل ا ون ر ان وا ا ر ان.
و ا اوت ن ارة ا  طق ر او، واوت 

 ل ن ّدةت اا   ررار ان ا دّرض ا ،داثا 
، ود ٢٠١٠وس ھذا اور ردود ال وارة ارا  م  ادن.

    را د ر.
دا وو ط  ذي ودث اا  ل ل قم ا ب أنو 

وى ا  وواج ازال وأزا ر ب نا  وورس  ١١/آذار
٢٠١١ .ن وا  وارئطا   رب اواد  وا ل وھ

.رھو ذرا ط دوا وا ن وا  دراا  دروس اس ا وفو
  ن ا ت ديب واھع وان ا ووي وان ا

 اطوارئ  ر أن او د م  وإدارھ  ال.
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  او أن ر

ا 

 اط ات در أن  ط، ظھرة ا اط ل  
 ن ط راوح رة، دة طت ا  اوادو وت. ا  س
 م در وب. وازرا وا اطب ت  وادات اوى ود

 اطت، ھذه راء ن وا واور ان دد د ا ا اطر
 .ار ا إذا  واطرة

 اوو، ات ول ت، اط ادات ل أط ن وذك  
 ب  اـّ، ات  واّرف وا، و اـّ اواد وإج

ر إ نأ. 

 ادود وز د ا اطر أن د وط ؤو رً  ان ظمو  
وطن ؛ان و ونا دوزز أن ا نا دو  قطا ،ك ان وذ 
 اوادث، و اطر  طرة ا ادرات ون ارات، دل طرق

ب إ ديطوارئ ا فن وا دة  د م  ن بوا و. 

  و  دولزام اذل ا ا ا،وا  ن أن وا و ،رصا 
وُو  أن  دا زاوا وطا دووا. 

 ازات ن   اوء  دول ادم ور ادو ان ور  
 ار ذه أن . ا  ا ك ادو ،ون ا ادئ وب

رھأ  زز نو ا  ،نا  ً ن ر رةدل اري واا  
 .ادو اطق

  م وظ  ن وويد ا لري او  ورة رة .
 از ادو اوك ذ دم وا او ، ا ان ر وـل
وا ا وطن، ا ر زاوا  م ھذاظا ل . ار و نأ 
ود أداة ا طرافدة اا  م ب أداو ت ھذها دوا. 

  او  ا ان ر

 ن و ذن اذي ا او ظم ن او أن ر  ق  
 د، أو ور  زةا ا  مدة اا ت ووا ا 

،ون او  د ،ءر ا  ]ر ند] أ  ا 
 ھذه قط رت ذ وأن وات، ارواح  اطر ن د أد إ وال
 .ار
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 ات ن ا ارة ارات ن وا اس  ن ودف  
،ـؤد ا د ر نأ ودئ ات اطر واداوا ا ن ا 
را ض ر ست ا رار وواد اا ّـا  ،دّ  ان وا 
 ووي ل أو ووي، ل ب  اطرة دان إ  د أداث ووع ال

ة ن واف ات، در ن آر در أي أو   ّدر أو ل، د 
ر  إذا اداث ھذه  ارـ اواب د  أن  .قـطر وا  قراا 

واط ا   طر ،إ   كت ذا ،وودام اوا 
 .اـّ ات  واّرف اـّ، اواد ول واـّ، ا ادر

 ار ة  ھو واد ھدف  ١ان ودار ان دار ورك  
م أن وب .ا و وم  ذـُـر ودا نر ادان وا طر 

 ث   ّل ردا نن ا لّ  و ردا نن ا. 

 ا ار ھ ول اراء  دو  ًواً  او أن ر وس  
 ت ارة ارات ن وا اس  ان ن   ًوى ـل

ـؤم .ادار ور ھذه إن ا  ر نأ ،وو ام ھ ث إ 
 ).١ ال اظر( ت

 ان أت

 اذي اس ووـّر وان، ا ودئ ھدافأ ان أت رض  
 .ان طت  وم

 ان طت

د   د و  ون و تط نت اطا ب ا 
ؤھن ا  سا ،واء وا  تور اأو ا  لا. و 
 اذ ب اطت، ھذه اء م م وإذا .ان أت ودئ ھداف اطت

 ـران وأو اطت ول .اطوب ان وى ادة أو وغ دار
دان ا ر وإط ر وط  و موا. دمت وط نا 

 ـن ذك رط روط ول رات ب إ "ب"  د رات
ؤھد .ادن وا تطت ا ـو طرف إ  د، ودا   

 ً ؤو طرافا ل ا ءوا .  

  

                                                           

 ا  او.  اظر أً اورات ادرة  إطر  وق ان اووي   ١
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 او  ا ان ر  ال اطول ال :١ ال

ن أدا 

  ان، طت ال  ن وإردات وت ان أدـ وـر  
 د دار أو(  اـُو ادار اـذ رورة  اراء  دو واق إ ر

 .( رضو ـن أدت ارا دودة ال اطراد و  د 
 وت ق إ ادؤوب م  ادن دة أل ن ارت أل
  ."  "د رات ان أدـ  اواردة اوت ن وُر .ر أن

 او أن ر طق

 اد ھ ا ذات اوط اطت ن ورھ ار ات  
رر ا نا  دولء اا  ودم .اُـر و نأ وا  ًأ 

 اوو ات راض اوا م - ١

  ان أت
 ا ان دئ

دة نا طـت ا ان طـت دا 

  واو او اطر -١ ازء
رن وا 

 اوث ت أن - ٣

 اووي اوود دورة راق أن - ٤

 اـ ات ن ـصا راق أن - ٥

  ون و  اـ اواد ل - ٦

  اوو اوى طت أن - ٢
 واد ام -١- ٢

 وال اد  ادل -٢- ٢

و ـن أدا 

  ان ص  وادارة ادة -٢ ازء

٣ زءا- ون ا تن ادر وأا ا 

 واط اراق ص  ان م -٤ ازء

  اـ ات  اّرف -٥ ازء
   ـص داً 

  اط وإء اد ن اراج -٦ ازء

ي -٧ ازء دب اھـطوارئ وا 
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 ود م وم ددة ظت ب ون ار  ر ظت ب ن
 ا ادر دام ـ ُظت إ  وو ،راق ول

واـ. 

 ل ر ل طوال اء، ب طق،  او أن ور  
  ا ،راض اد – وادّ   ام –  واط اراق
 أن ون .ا ا اطر ص إ اد او اراءات  طق

د دولا ر  ن وا وطا ق ارا طوا. 

  ص  وُ ِز ان ر ل ا او وظم  
ھ ذا ِزُو  ًدول أ  ص تا م ا دة وا. 

   لـ ر نأ وس اا دراض تن اا ا ط 
 ،وا دو وا  مد ء ،ءةا   كذ ر ووطو ھا 

دورات اوا درذات ا ا. 

   اوص طت  طت ادو ات وـن  
  او، أن ور .ادة طراف ِز  ُ او، أن ر

ت ا دور او ت اطو وط ، ر  ًأ 
 ًـ  سا وا. وون   ًض أ بواا ا ن ا 
 اود إن ال، ل  .اوط ىاو   م إراء إ ج
 اطط   ان واب ول ا ار   ان، ر ن دد

 ـُو  ود .اددة واط اراق  اول ام  طق أن ھو ام، أو
دة اطت دا  ر نأ وا  و ل  ض قراا ا م ا 

ؤھ  ًر و . رادى و دولذ أن اـ رارات ن طرزم اا 
ـإ  قط ر نأ وا  ك قراا. 

 رزة ور او أن ر أس لـ  ا ا وارات  
وو رارات ن اد ؛ ب أ  ًأ  ذيـ راراتدار اإ 

  ل  ط أو ل  ا ا واز ال ال ودد رة أم
 .د أرى رة آر وأي إ طر ن  رط

 رطو ر نأ وا 

   رك ر ن وأر ،وا ن، أر ا راضداد واإ 
ان  ن  ت ان اووي ( ر ان اووي)، وان 
ا ( ر ان ا) وأن ات اـ ) ر أن 

.SSR-2/2 (Rev. 1)  أُلغي ھذا المنشور وحلَّ محلَّھ العدد



 

 

واد اـ ( ر أن ال)، و  ر ات)، وال اون 
ان ( ر ان)، ووـ ھذه ارة اراف  ر ر ان 

 وا  ل اظر اا) ـر٢.(  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .م ر  أو دد أن ر اداث  :٢ ال

 و ان، ر ن راء  او  اء ادول  ووز  
 ان، ر  أء ام ادر وـن .ار ودات  ت دي أن

م وھ نؤو نو  ًرا ن  َُم دإ ؤو ر و وط. 

  م وأظ إداري ُـ ت طط ر نأ وا وو 
راوا ء ول وإرا . ور وھـ ن و ،وا رؤن وا 

 ا؛ دھ ل وط ذة
 ر ن ر اراض

 ان ر و ان

رون اوا:  
 ر ند أد أو 

 رم اا 

  ر اراض
  )ن (ر 

 ان

 اء ادول

 ان ر  إرار

 ودة

ا ا 

 ت

 ودة
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 فواوظ ان، ل  وارات وات ر ا اطق
 . ذك اواز واؤوت

 ارى ادو اظت  ال

 ادة ام  اطت ار ن ؤذ او، أن ر و د  
ا ر ا عذري ات اوت وراء ھا ،دوا و  د ا 
دوا و ن تا. وض و ر نون ا  ترى ھأ  

ظو مدة اأو ا  تو ـ ،رىأ   ظ اذ زراوا 
 اوو اط وو ادو، ال وظ ، ادة ام ور ،ادة م

ا ظ ونا وا  داندي، اا ظو دان ا ،را 
ظو ا ا. 

 اص ر

  ر أن بـــــــُـ طـاتــ ـاــ ـنــ ــ ـوـ ـــر 
ـــــــ ـردــــ طـتــ ـانـ ـاصـ وـ )رظا وـاـــــــ: 

http://www-ns.iaea.org/standards/safety-glossary.htm.( ص و ـن، أدون ا 
ا  صرة ا را  زا. 

  ر ل وق  رح ور ل ن اد، أي ،١ ام  ورد  
 ر نأ ،وا وھد طو وھ. 

  واد أا ا  دو  أي و م  ص نواد( ا ا 
 أو ان، ص  اواردة رات دام و  رد ا ، ا أو ان ص

 أو ذت  ر وز) واروط ادود أو اراءات أو اب أب ف
 .رت

 وون .ان ر ن زأ  زءاً  إدرا   ،ذل، أي وـُر  
 ك ف ؤو او وط ان ص او س  ذل  اواردة واد
 أل ن إدرا  ، ا ،ص ا واوا ارت وـَُدم .اواد
 زءاً  واوا اراق ـُدّ  و .إ روح أو وت ور أو  أ إطء

 زأ ن صا واد .ات ورا ا رھ وا  در رورة ن 
 ارت ن أرى ت ف ن واد رد أن وز أ ذك ذا؛ او ف

 اء ب واءم م ـُـَس رت ن رد ا اد واواد .ان ر
  .اوم و  دة ذات ون
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١ 

١ -  د 

ا 

١-١-  ق ان طر وو وى ط نأ  م ،ءم، واوا ،ور ا
 و إدارة اط وادل  اد وم ل ذك  و ب،  ذك

 دھّو و م .و ر  ب ران إ دا  م و . لو
ارة ورا ظم وإدارة ت اط ق وى ٍل ن ان ن ل إد

 اط ا ل ل.

 اوى طت أن ان ن وھذا اور ھو  ور "طت  -٢-١
:ووم  ا  در ذيل"، ام  ٢٠٠٠ان، رر ا  NS-R-2 .

 وء NS-R-2  رم ان ر  ھ إدة ھو ا ھذا ن وارض
ر ل تودة ود  د ا ؛وول ات إدط دةد  ن م

 ود اوو؛ اوى طت ل ن NS-R-2ن  ر ان رم 
 د ھذا ادث ات  .ا واطورات اددة واھم اراھ، ارت
م ار، اة ن ادول اء ون أط او ا ن ن ادا

 واور روض  ال ادد اص ورات طت ان.  د واء.

٣-١-  ] "ن ادئ ا" ن ةن ادئ ا ورد ھذا اد  ].١وو
ن ظم ادارة راق   GS-R-3ان و، رمت واء   ر 

] ط٢وا.[ 

ود أوردت رف  ودم إردات وء طت ان دم أد ان.  -٤-١
اطت اد  ھذا اور ورا  رد او اص طت 

 ].٣ان [

ا 

ا اور ھو و اطت ا ب اؤھ  وء ادف ن ھذ  -٥-١
.وووى ات اط نل اا  لن أ راھنا وودم ارة واا 

] ن ادئ ا ص  ندئ اھدف و  تط١وھذه ا.[ 

 اطق

 وو  اد و  و آن. ول ھذا اور إدل ط وى  -٦-١
   ،طن ا وويود اوا إزا إ ًول ووا دا  لدل او
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٢ 

.ط ر ال ا م ل ادوا ت ا كك  ذذ طو
 دن ا راجا ر س نو دن ا راج را.   

.دا  لد ط ق ت إط ورل  ان اا  ذؤو
ودي واوادث اظروف ا إ  ظرةا ا. 

 ال

٧-١-   داف اھدئ وان ا طر ا ا  ورذا اھ 
ھدف ودئ ان، ا ل  ٢وول ام  ت ان.ن، ور وط

.وو وى ط ل   ءن ا ن ات اط ق سا 
  طت ان  إطر  طت  ر ردً. ٩–٣ ودد ام

 دارة وال اظ ظ اطت ا طق  ٣ودد ام   -٨-١
.م  ادد ام  ٤ودد ا  ،ن ادارة ا ت اط٥ا 

.ن اا را تطم  ادد ا٦و   ط لد ت اطا
.دم  ادد ا٧و .ط ل ت اطد ام وت  ٨د اطا

اطت ا  ٩ودد ام  ا  وار وارا واش.
.دن ا ط راج ر دة رت اا  ًو تطق اطُو 

ء، ون ن أً ادا س و طت ددة م أرى 
.ت 

 أھداف ودئ ان  -٢

واط ا ن ل  أي ط  دّر  وطوي  طر.  -١-٢
. واعن أ ر طر  ويط د وو ة ل طك  أو

اطر د رض  اون  او، واص اذن ون رب اة و/أو 
 أن ا د رر إذا  أطت دة    ،ت ووع   .ا

و ،ن ن اروري اد ن اطر ا رض  اص وا  دث.
ظروف اا  ن و ورة ] و١.[ 

٢-٢-    ورذا اھ  دت اطم اظو ن ادف ان ھ
] ن ذات ادئ او ،ص واا ١:[ 

 ھدف ان

ھدف ان ا ھو  اص وا ن ارات ارة ت 
.ؤا 
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٣ 

 اؤو ن ان :١ادأ 

ول أو اظ اؤو ار ن ان ب أن   اص اؤ
.طر إ ا طق واران ا ؤوا 

 ادة وادارة راض ان :٣ادأ 

ب إرء وزز رات ادة وادارة ا راض ان  اظت 
. ا طق واراا و طر ا ا 

 ان ال و :٥ادأ 

   ن نن ا وى ر أو لل ا ون ا ب
 و ول.

 اد ن اطر ا دد اراد :٦ادأ 

ب أن ن دار اطرة  اطر ا دم رض أي رد طر 
 أذى ر ول.

 أل اوم واد  :٧ادأ 

.طر ان ا ،ًن وا ،ص واا  ب 

  ووع اوادث :٨ادأ 

ب ذل ل اود ا ب ووع اوادث اوو أو ا واف 
.د ن 

 اھب وادي طوارئ  :٩ادأ 

وادي ت اطوارئ ا ن ووع دت ب اذ رٍت ھب 
.أو إ وو 

 إ طر ان ا دل ان أ دئن ھذه ا ت اطق اط بو
.ور واوا ،وا  نل واا   موى وا أد 
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٤ 

  اادارة وال اظ ظ  -٣

 ؤو اظ اـُـّ :١اطب رم 

.وو وى ط ل  نن ا را ؤوا ا ظل ا 

١-٣-  .وووى اا ط ا ظا ن إن ا را ؤود ا 
ا طا  را ؤول ھذه ال.و ر رر و ل  

ول اؤو ن اراف  اط  ارق ارى، ن ل ان، 
واوردن، وان، وادن، وال وادن،  إ اؤو ن 

. ا ظن طرف ا وو وى (تط) ط ل و ظا ط
 ].٢ا ذه اؤو و ًظ اداري [

وظم ادارة،  و وت  وراط و ات   -٢-٣
  ن نھداف واد ادو :ا طل ا أن  ،ءةو 

  ل  :و ات  ت ان، ا  )(أ
 دد أھداف ادارة؛  –  

 دد ات ن؛ –
  –    رات مد نذم، واون ا نذن اوظن واردر اوط

  ظف ا و ،رف وب اا  ندرداع، واا
 أس ارف وار اددة؛

– أ  روا.و ن  
وب و ارات واھداف ادار و ًت ن أل ذ ھذه   

 ارة.
 اظرة، راض: وال اط طوط وز اؤوت   (ب)

 ص اوارد؛  –
 زود اوارد ار وى م ن ام وادرب واوارد؛  –
–  ظ؛ارورءات ا 
 اوا  وت را ادارة؛ –
و إراءات وت، وازام  ر ك ك اراءات  –

 وات؛ 
 و ت ن ادرة  ال؛ –
–   فوظذه ان ھ أي  روررات ال اد ر و

  لداء اس اھداف.أق ا 
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٥ 

 ل ص وإراءات ذ رارات اذ ن ا ا اوظف  (ج)
ط  ءت أ لوع أو اوادث. و 

 ورج او أط ادم ا ن اول، ن اظت اوودة دال  (د)
 ت ادا  ،ندل ا ا وق ارادام اوا داروا

 وا ذات اوارد ار ا  ارور د وظف ال.
 ،( ظ ن رأ د دات أو اوددة اا وال ا) ن

.ل وا روارد اك ا دامت ار ددُ 
، ا ن رد وم وظف ال ووظف ادم اط ارا  (ھـ)

ول رض ھذا ارد  اق ن اد ھداف اوو  ظم.
ل اط ً آً، و اف ن ت اراف واور 
   راءاتذ إرض ا تو رو دات، ول اطوأ

ت اوت.ا راءب وإ  راضا راف اوظن ا 
أداء ان ام ظ  م  ادارة ا ن ودد رص 

.    ،ل دوري طن اراض أذ اُّ ،كذ  وًةو
 ًو طل ا  ،مب اوا كن ذم وال ا رر

.ن ان ا د أودد، وا 
 ام، ا ل ّد ھّ  ر ًون د اؤو ا   (و)

رھ، وإدارة او ا  ن ا اوا م اط طوال
ؤون اا  لطوط اذه وھ  نھدات اوردي ان و

]واا ٤ا.[ 

٣-٣-   ظا ر لن أ ت اطوا را ا  ًا ا
ن م رك وال طت ان و  طت أرى، ن ل 

  أو ا ن أو و ت اطا.ا 

 ظم ادارة :٢اطب رم 

ط اظت ا و ظم إدارة ل وط و و ل 
 ر.

٤-٣-    طل ا م إدارةظ داموا ل و ن ت اظل ا
 دة  اذن.و آن و إطر ادود واروط اررة  م ان واد

٥-٣-   طت واا  م  دارةر ا  دارة ھذام اظ دو
ا ن  أن ؤر  ان وإراؤھ ق  اطت ارى،   ذك 
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٦ 

اطت ا دة، وو ا، واداء اري، و ا، وان 
 اودة، وُ  ف اطت واطت ارى ان. و

٦-٣-   طا  نن ا ترا ا ظ دارة ام اظ روو
.رم ادت اظ  وم ت  اظ  وم ا طن ا ؤوا و
ا را نو ،رم ادا.ا ظق ا  ، رافوا  

 و اظ ا ظ راف  ال اذي ط  ظت ادم.
واظ ا ؤو ن  أن ون وظو ظت ادم ار اذن 

 طن أو أم ا تو م أوظ ل أو ق ط ونو نؤھ  رؤ
وُدد ووح وم اط اد ً  وواق   م م او إم.

. روعل ا ا ظرف  ال ال طو ح أن ا ظل او
 .ط ر اطوال ا دھو و طم ا ا 

و ان ا ط ر ن طرف ھ ر  ن   -٧-٣
.ا ظت اطا  ً ،ا ظا ُ دم أوو   ،را

.رورت اوق واوا  رغ  ا راًءإ  ا ظذ او و
را ا.ا دوا واررة ور ا ًك وداث، وذ   ظدم او

ا  ار ادة ارور ا  ن أداء وا  ، ذك 
 إح ال دون أي ق  اط ودم اوق.

  ووظھل اظ ا  :٣اطب رم 

 ّدد ووّق لٌ ن ھل اظ ا ووظف وظ وأدوارھم وؤوم.

اطت،  وض ّدد ً ول وا اؤوت اوظ ووت  -٨-٣
ا روا دات اوط اطل و لا    ط ونا

ت اوادث.اوظروف ا   إ ط نل ان ا طل او نو
.طم. إدارة اوارد ود ن ب  ّدمُ ،ھذه ا و 

وُح وظ اط، ود اء  ار، اوق ا ل   -٩-٣
 عط ت اروا ط ظت.اؤو لد ھد مو ظا 

وُل اظ  ا ث ُّدد وُو ّ ادوار ا ا ل ال ان.
 ا ،ت ذات ارل واا  رح إدا ظرات اا ً ا

دو اُ ،ّدم ارت ن ھذه وإذا ات وا ا د ون   ن.
. وا را ا إ ظرات اا 
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٧ 

 وظو اظ اـُـّ :٤اطب رم 

 ل  اؤھن اوظن ن فٍ  ودد أء درن ا اظُ زّود
 اط  و آن.

١٠-٣-  ل ا راترف واا داا  ن ؤوا ا ظ
  لا داف طوأھ وو ،طا  رورن ارات اف وواوا

.و روارد ان ا 

وب أن ون ٌل ن اظم وؤھت ودد وظ ال  ًن   -١١-٣
 اوادث. وظروف ا ات  آن وووق  ل اط  و

وب أن رز   وظ ال. اب ر را وب أن ون طط
  ءن اوظ ظا  رف واوظإزاء ا ا ظا 

ف  ادى اطول وازي  وُو ط وظ  واب ال ان.
  راتن ووظ  ً ا ظ لا طوداف اھا

 ال.

وُّل ارق اوب  وود دد ٍف ن ان ارص م ل   -١٢-٣
ل ارق اوب، وب أن ُ أط  ال وروط. اط و ًدود

 ودورات اوب وت را ت ال و ً ًدرب اوظن اون.
ون أل دي إل ابء ا   وب د اوش  وظ ر ام.

 و ،نن ا مؤو  زرن ا مم وا ر وظ ق
 دول ز ط  اص ن اط ازا  دود ان.

١٣-٣-   ا ظرف ان ط دھّن ووظا  ن  ءب إرو
وب اھم د اظروف ا ّد،   ل درة اوظن  ال.

وب أن ل  ت ا رات ارا.وو ود  اوت ا واط
  ا ظر اك اول وإءة ال ادرات.

٤-  ن اإدارة ا 

  ان :٥اطب رم 

  اظ ا وّذ ت  و أ أوو ن.

١-٤-  ا ا ا و ب أن  ووا ا ظا ذھّو 
ط و  ،ن وىت اط  جداول اذ و .رب أن  او
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روج  ان  أن   ، ذك  ّواف ا وازام داء 
ادرون وظ اط  وب أن   ز   اط ا م ان.

 ].٢ان [ ت اذ واف م ن وم

٢-٤-   أ د إدي ادور اا  وحو نا  ص ب أنو
وب أن م ادارة ا رت  ان  وى  ادارة ن  ان.

.ظء ال أ  ب وو  طو ا طا  نر أداء ا
.وا  نا  ن طرف   ظا  نوظا  و بو

وب أن ّم ل وا   اوظن  ان وؤوم  ن ان.
ن، واد ن أ و َن ر أداء ان ووت ادارة  داء ا

.ذھ طراف اا  

٣-٤-   ،رم ادت اظ  نا  ن رب اوام ا بو
 ا ظت اوت وط قم و م  ،دةت اك اذ  

ن ا ا طن ا  كذ   ،رم ادت اظ  ط
 ات ادة.

وب أن ل  ان ظ ا ازات راء ارات   -٤-٤
.رت اط ًو  ر والط طن ا دور   ذؤ ب أنو

ت اووا رة ار ادر ان ا ةن ا دة ادا 
 وأو  قا راءات ا ت اوك اذ   ،ذات ا

 ).١٢ان ارور ا م ذھ (أظر أً اطب 

 ل  وب أن ل  ان ظ ا ازا ًق ت  -٥-٤
.ن اد  ان وإن ا ا ا ظا راد اب رو

  رام ھذه ان، ودأ  و ر اق اط  رل أ
.ت واوح ذي أھداف وو دد ر طوا ر و 

 ل وروط دود ا :٦اطب رم 

.روطل ودود ا و ًو طل ا ا ظل ا ب أن 

٦-٤-   ظ ذنا  سن أ ًزءاً ھ روطل ودود ا ل ب أن
.طل ا ا  روطل ودود ا قط  طل ا ب أنو

وادث، واف ن  ت أو و  د ؤدي إ ودي وب ت 
وب و دود ال وروط ن أل ن  واب ھذه اداث إذا  وت.

.SSR-2/2 (Rev. 1)  أُلغي ھذا المنشور وحلَّ محلَّھ العدد



 

 

٩ 

 ًو طل ا ري ت أنرا راضروط  وا ًك وذو ،ا
.ر 

٧-٤-  روطل ودود ا دّ ب أنو  م اا  درت ارا
وب دم دود ال وروط إ ا   ھو ّن  رر ل ان.

 ار  واوا  ل اروع  ال، إذا  طت ا ار ذك.
 ت روطل ودود ا  تب إو .دھب ا ن 

وُرض و ُّدود ال وروط  دت ارورة إ ذك ظر   -٨-٤
.طا  راتن، وا ا ُُوا ووا  طوراترة، واا إ 

٩-٤-     ،ديل ان ا تط روطل ودود ا ل ب أنو
ر ال واطع، وب أن ل اراءات اواب أن ُّذ وادود ازم ذك 

 ارا ن َِل وظ ال.

١٠-٤-   :  روطل ودود ا ل ب أنو 

 دود ان؛  (أ)
 و دود ط ظم ان؛  (ب)
 دود ال ادي وروط؛  (ج)
 را وار؛طت ا  (د)

 ت اراءات ن ارات ن ال ادي؛  (ھـ)

وب أن ون وظو ال اؤوون رًة ن ر ت ال   -١١-٤
دّرن و ر  دود ال وروط ن أل  ال رت ك 

 ادود واروط.

أن ل اظ ا و وذ ر را م ن وب   -١٢-٤
. ظوا و  مو ،روطل ودود ا لا 

١٣-٤-    رف دث وعد و نل اا  إ طدة اب إو
وب اذ اراءات  ارارات ن ادود واروط ا ل ال ادي.

.ا دث. ا ًو ًراا ا ظري ار  وطب إو
 اداث. ن  ا ار و ًظم اووع
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وب و  ل اوق وا  و م ن ارات ن   -١٤-٤
وب أن ّدد ووح  َُذ اراءات ا ھ .دود ال وروط، وأن

 وً اؤوت وطوط ات وا ھذه ارات.

١٥-٤-  .روطل ودود ا د ن وز أ ا ظا  بوإذا  و
 ب و ،روطل ودود ا رج طل ا روفظت ات ا

ول  ار. اطق ر وا ل ھذه ات، د إ ل ان، إذا
ھذه ات ت دة اط إ  ال ادي ن دود ال 

.روطت ور توا ًت أل ا ب أنو  ا ظا وا
 ،را ل وا ،رھ م ا روطل ودود ا  ،ءب ا

 اروع  ال  إطر ھذه ارات.

 ھل ان ودرم :٧اطب رم 

 طا  ب ل ءون وأؤھ صأ ط أن ا ظل ا
 ا ن  أن ؤر  ان. 

١٦-٤-   ن أن ءةل واھ ت اطوح او ا ظدد ا
ود  ون اون اون  اوظف ا ن درن  أداء م ن.

.ًر ًر أو ًإذ ّ  فوظ  

م  ون إ ن درب وب ار ن ؤھن ھ ًً و  -١٧-٤
وت  وا ن أداء م  او ا  ق ف ات 

.راءات ا ًك ووادث، وذ وعظروف و و ط ا 

١٨-٤-  .طا وظ ءةت وؤھ ن ؤوا ا ظل إدارة او 
رك ادرون  دد ات ادرب، ون راة ارة ا  و

ول ادرون وارون أ دال، ن دون رر، ات اج   ادرب.
.درا رذ ا 

 وب و واء ر در م درب ان ل م داء  -١٩-٤
وب أن ل ار ادر  رب ل إراء ص  م ق ن.

 ل ادورات ادر ادد  دوري ءات ان ودد وم ظم.
 أ ًر ًن دد ادرب وظن اذن وا ل د ن ام او إم.

أن رز ادرب  أھ ان   وا ل اط وأن روج  وب
  ان.
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وب و را   اداء درب او واوال وط ل   -٢٠-٤
  ،رم ادت اظ لت اك إذا اذ  ) نوظن ا ر و

ت ال ا.(دة . وبأ  ً ر ل ون ونروج  وو
 ارا ادر واف ا د  ن أن ُو ا از ل ان.

ووًة   وب م ارا ادر و راء اراض دوري.  -٢١-٤
ل ود ل مظ ب و ،كت ذطو ،وذج اب، وادرق ارا ثد

  م و  كل ذ  أن  لن أ بت اوا  وادة واا
 اظروف اراھ ط و ، وأن ُّرر أ ات.

٢٢-٤-  ا  ل ارة ا درا رن ا بن و ً ،ط
وب  إراء ادرب  اب  رات ذات    طت أرى.

اذري (اب اذر) داث و دد وذ إراءات  ل ن 
.رارھ لا 

وب أن ون اون   ادورات ادر ن دم ؤھت ورة   -٢٣-٤
 مد ون وأن رورا رات ارف وام اد ن مّ  ،

ون ون أن وب دا دى ادرن. درءات ذوي ا   تا ا 
ارور، وأن ووا  ا ارات دم وار وأن ، اؤو إم أُِدت

  ًل.أن ا  داول ات ارو روب ا ّدد  رو
 اطت ا ؤھت دِرن.

وُح راق ادرب ا  ، ذك ز ة  وواد ادرب   -٢٤-٤
وظ بدر ،ا  بدروا ب ادرق اراو ل.اا   بو

 ا ط وظروف أن ل ادرب  ز اة ادرب  اوال
 اوادث.

 أداء اط ا ن :٨اطب رم 

ل اظ ا ل ورا اط ا ن  و م ن أل 
طرطر ال اظ ن أن د  ؤت ا رةر ا وى أد 

 . اول ن ون

ب م  اط ا ارو ور ارو إزاء اطر   -٢٥-٤
.ؤت ا رةر ا طرا ا   رام واوى ا دو

 نا أھ. طا   
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وُذ  اط ا  ن و ًراءات او  ل   -٢٦-٤
وب ن ھواش و ن م  اط  إطر دود ال وروط اددة.

ر ر اروب ظم ان ادد ن أل دي ال ار ال اد وط
  ظم ان.

وإذا ات ارورة إراء   و رى أ ر ن دون رٍر ٍف.  -٢٧-٤
ر رو أو ار رج إطر اراءات ا ا ،ب إراء اراض 

ھ ن دد ن وو إراء ص وإ وا و ًوا اوط أو ر
.ذات ا واا 

و  ادام  وُّل ال ً وُّص ال وً إ أد د.  -٢٨-٤
.ًوا ً وت ام ا ن را ،ويل اا 

وب دد و اواب ا  ال ا ؤر  وال اداء   -٢٩-٤
 ي (ن ل م ال أو اب) ودى  اوظن ودرم  ال.ار

 وظ تم ال دن أ ءد ا ريداء ان ا دم أدواتُو
 ال.

٣٠-٤-    طا وظ ا ظا ف ووا  ذوا ا
ن أ ،ظو  رارات   طء اد وإ أد طر إص ا ل

.آ 

وب أن ّدد ً وووح اؤوت واطت او دة ل   -٣١-٤
ل د دث ؤدي إ اق، أو اف اطرئ، أو  رة ھ، أو رة 

 ق دد ب ادث واذوب إراء   دة ن دون طط ق.
ول إدة ل اط . راره ال ن ؤدي إ ال  إراءات

اررة أو اف ط در ا ،ط اظ ا راءات 
 او ارور  ، ذك  وار وإح ال واظم واوت

. لدث أون ا د ن اف اوظ  قدد او ،د  اد بو
  رورا راءات اذ ا د طل ودة ار إظروف و

 اوت اب.

 ارارات، اذ راض طر ا ام ادام وإذا  ا ار  -٣٢-٤
 راض ب وطق  ذا ودة اطر ل ون أن ا اظ ل
وب أن م ل اطر ن طرف ن ون رات  . ارارات اذ
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 طا واا  ً ،راراتذ ا طا ل اُ و  داب او
 صرروط او.ط 

 رد واراض أداء ان :٩اطب رم 

 اظ ا ظ ًرد ار واراض ادوري ن اط وداء 
.ا ظا 

 اظ ا ظ  ًدق واراض ن رن ذ   -٣٣-٤
 نإزاء ا ا ظا  ا ر ن دروسص ال واّ ل

 ون رب ار ن أل ن أداء ان.

وب أن ل ام اذا ن طرف اظ ا زءاً  زأ ن ظم   -٣٤-٤
وط اظ ا ت ذا  دد ازات  ارد واراض.

و اطق ذك، و وُدم ؤرات أداء  ي دھور  أداء ان.و أ
  دھورف واط ا ف ن نردر ا ن لن أ  وو

.ن وإدارة ا 

وب أن ل رد أداء ان رد أداء اوظن، واواف إزاء ان،   -٣٥-٤
ت ا و واراءات ووإ ،روطل ودود ا وزن، و ل

.ر روطل وا  طري اد ن ذةّا ا وت اوم ادو
. نف اواو طا طد ظروف وأر  

٣٦-٤-  ودة، وان ا فوظ ونط نذص اا  ب أنت وظ
ا ذك، ط  وا ظ ن أل دد ال ا ودة 

.ذھ ن قوا  تو مدو  ول و  دءء  واؤوم ھو
 وا ط ن ب  رو م دارة اغ ا ،تظك اص، وا

 ،ظ  لا د درا زداول اف وان ا  ك اذ 
 ا ن.

وُّدد اراءات ا ا وُّذ  رد واراض أداء   -٣٧-٤
وب رد ادم ارز  اذ اراءات ا ن أل ن إم  ان.

 راءاتا .ا زداول ار اإط  راءات اراض اب او
ا م  إذا ت د ت ل م ال اُ ّددت  ت ادق 

 واراض.
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 ط ق اط :١٠اطب رم 

ن ا ذهو طق ا دارة ًظ ا ظا  تط ن ق
.طق ادي ووق ام واا 

٣٨-٤-   ظ و طا  راتد اد طق ا طوا ن ب أن
وب  ا ن، و و و وذھ و ل ب.

طق ا رات  مل ان أ  طوا ذ  طن أ  ا
 ،طث ادو ،روطل ودود ا  دةوإ ،ر، واوا ،ا

ت ادورات  واطل، وارة او ،وودم ات، ووك ا ن
 ا و اوث  ل ان.

 إدارة ادت :١١اطب رم 

 .تدل إدارة ا ًر ذو  أن  ا ظا 

ب و وذ ر دت ل دد ووف وص وم وم   -٣٩-٤
. و  و ذھو  رت وادا   ل ب أنو

ل وروط، واراءات، را ادت ال واظم واوت ودود ا
.ا ظل اق وھووا   أھ د إ تدف او بو

وب أن ظ ادت وا ا ار ً ، أھ ن ث  ن.
.وطت ارا  ًن، وا  

٤٠-٤-   ل ب أنو  را  واردةت اطا  ً ،تدط ا
]، ت ام، وم واراض ان، وت اط، واذ، وار ٤[

. و  ؤوا دات ادا    و  لّ ب أنو
ا ل م اوال ار وب أن ر واب ادت  أط وأداء ار.

.طت اد   ظوا 

وب و ٍد، ن ث اوت وادد، دت اؤ د د وى   -٤١-٤
وب أن ّدد ووح ادت اؤ  وا  أھ ارا  ن.
. ط ذات ط أي ب أن وم  و ًر ًظ ا ظا 

 طل ا  واو ؤت اد بت اوا  نن اوظا
.وأ 

٤٢-٤-    ن لن أ تدط ا ًظ طإدارة ا  ب أنو
 ت.اطط واوق وارا او ً  اد
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ول إدل ط ّد إ اد أو إدة اط إ  ال د   -٤٣-٤
إراء دت، ب درب اوظن، ب اء، ودث  اوق ذات 

.طل ا رورا ا 

 اراض ان ادوري :١٢اطب رم 

 أن ري  ا ظا -ططل ا ر وال-   نت أ
ط و ًطت ار ، اراة اوا رات ا واوت 

.در ذات اا  ن واردةن ا ا دة ادا 

٤٤-٤-   ن تراراء اب إ رات ز .ظ  ب أنو 
ارات ان  و م واب ار ارا دم اط وادل 
 ،راھر اوا ،رة اوا ،دا  ددة اوإ ، لدُا

وب  او. ار واطورات ا، وال اظ وادار ً ،ن واب
ف ارات ان إ ن وى ٍل ن ان طوال ار ا أن د

.ط 

ووم اظ ا غ ا ار ب اء،  اوت   -٤٥-٤
 اب،  اؤدة راض ان ا طوي  رات  ان.

٤٦-٤-  ق اط ل ب أنو ط ن ب اواا  نراض ا
.  راءد إ ن ام أ دامن ا ،ن ط م  لن أو

 طب اوا ف نأ  تھن ا ن رؤو نراض اا 
 ا ن.

ا ،وم اظ ا ذ أ  ود إ  م ان  -٤٧-٤
وت ادوا رور  راءاتإ  دا طر ا ل ً

.طن ان أ إ 

 اد  ادات :١٣اطب رم 

ردات ل اظ ا إراء م  ن أل دم د ووق ن ا
 ووع أو أء ال ت  ا ن درة  اداء اطوب أء

 وادث.

ب أن ّدد  و م ھم وطق و اد  ادات،   -٤٨-٤
. ظدات واا  دا  ر و  ھ َدمُ وأن 
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و دھّو دھو وطدات اا  دا  دد ر قب إط
وب أن َُرض ل  ذ ارال او ن م وورد وب ادات.

 دوري  را اد  ادات.

٤٩-٤-   ،داتا  دا  لق وط رضق وو بو ن زاو
ا واوب ا ا  ر ل (ت) اش و (ھ) ارات

.دھوا را را ا  ،وطش اا و  ت  بو
.وطا وا ًو ذات ا دووا وطا رن اا  ذؤ أن 

 إدارة ادم  :١٤ب رم اط

ل اظ ا ذ ر ل دارة ادم ن أل ن د وظف 
.ط ر ات طوال اول واظم وا رورن اا 

دد ر إدارة ادم واب ادم واط ارورّ د وى   -٥٠-٤
وب أن ون ر إدارة ادم ًّ  وو ال واظم واوت.ل 

وو  ًرا أرى ذات   ، ذك ار اص راض ان 
وب اّع أوب   طور را إدارة ادم وذھ  ل دوري.

 و ل ر.

ر اطو ال ا ن ظروف  و) ظروف درت وا  -٥١-٤
 ا طدھور ا ت ن كر ذ ل، أورات ا ت، أورارة، أو اا
  ب (لطودى اا  طل ادات وھ و  رؤ أن  ن

إدارة ا ر رإط  رھدن  دم.وب اوا را  راُ ب أنو
 ل واظم واوت.

 ات وارر :١٥اطب رم 

  اظ ا ود ظ ًط ات وارر.

٥٢-٤-   ،را دده ا  ًر، ورت واواع اأ ا ظدد ا
 ا.ط نل ا ق  ك اذ   ،لت ا ءب إو

 ا طم اظ ن مظ ل ل دء ءأ ور اذ ا  ،راوا
.ورج ا رى ا رات ذات اك اذ   ،ن  ظَُ ب أنو

وب أن   رات   ذك ا ار .ت ال  وظت
 ].٢ون ل ات  اراءة و ون ارف  و ارع [
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وب أن ب رات اء ات وارر  أھ  راض ل 
 دن ا رال و  صروا طل.اا  

 ر ال  ادى اطول :١٦اطب رم 

 طل ا ن ً ًر ،كق ذطا  ،ذو ا ظا 
 ادى اطول ً آ رج اطر از ادد  روط ارص ودود 

 ام ور و/أو وا ان.

٥٣-٤-    ،نم ا  د إ لل اطول ا ررداد اب إ
وب أن را ارر ن  إء ار اواب دم ال واظم واوت.

 ،را ا  ر بدوري ون اراض اا  لل اطول اا
 ،ءد ا والط طن ان أ ،دمإدارة ا ر ل سأ  وا

 رھ ا اد.

٥٤-٤-  :  لل اطول ا لا را  ب أنو 

اروط ا (  ذك أس ارص اراھن، ور وى ان   )(أ
(ا راق، وا؛وا 

 دد اطق  ال، واظم واوت ا م ان؛  (ب)
 ف ال، واظم واوت و ًت ادھور وادم؛  (ج)
 إدة اد ت ان اّذة  أس ارات دودة ازن؛  (د)

 وط؛اراض را إدارة ادم و ًوا ا  (ھـ)
 ر اط اذي ل  ادى اطول.  (و)

٥-  ن اا را 

 درا أھداف ان اووي  ارا ا ُ ن :١٧اطب رم 

ل اظ ا أن ق ذ طت ان وطت ان أھداف ان 
 واء.وأھداف ان  د 

ّل اّظ اّ اؤو ن إدارة ذ طّت ان وطّت   -١-٥
ان ن ل  إرء ون وق ن دري ل ان ودري ل ان، 

 ن، أ  وان ان إُ ظر أن وب. ١د د اطر إ أد د
                                                           

١   ن داتإر ون ا درةووي ان اا  وِرد.ووين ار ادا 
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وب  وذ  .ار أ  ًل أدھ  اّدة ادار ن ادد إن ث
ودد اظ ا آت ل  دار ان وان ث  ل أدھ ر.

رب ات ا.ن وإدارن وا ا ون ا ل 

 اھـّب طوارئ :١٨اطب رم 

.ووي أو إ رئط ھب وا طوارئ ط داد ا ظوم ا 

 ل رت اھب طوارئ ادرة ّ د او وان  ت ووع  -٢-٥
واب اوادث إذا  وت؛ و ان  او  وادث؛ واف ن

  لواء؛ واب ا ،تظت اق ا؛ وا ور، ووا
ول رت اھب طوارئ رت ن ن  ].5 ,1اور  اوت اب [

اطوارئ   ت ادي ل   طوارئ ر، وإطر و ان
  ذھن ا ردا وأ واوارئ وطا  ورط مب، وت اوا

وب و ارت ا ن أول   او، ودم اوت ارور طت.
ر وارئ وطا ط لب إو ،وا ووي إود او ؤ بھت ا

 طوارئ ل دء  ل اوود.

٣-٥-    ،روريا ظل ادد اوارئ وط ط ا ظا و
.ورج ا طوارئراءات اإ   ھمطوارئ، ودارة ا تؤو دإ 

٤-٥-   ظا ؤو ت م ا طا  وارئطا ط لو ،ا
ول ط اطوارئ رت ن اطوارئ ا  وب ازام    اطوارئ.

طوي  ز ن طر ر وو وطر وو    ،وب رق 
  نزا  أو  زات رب رة، أو تو وث ع أوإ 

وب ق إداد  ا  ط اطوارئ اظروف ا و.وُر إع أو وث.
ط اطوارئ  ات ا ون ؤو  ت اطوارئ،   ذك اطت 
ا وارت ا ،د ا، وب دم اط إ ا ار ب 

 وء ارات ا.وب اراض اط ود   اء. 

وب و وذ ر درب ن اطوارئ ن أن  وظو   -٥-٥
 روررف ا ،ءب ا رىا رت اظو اوظو ،طا
وارات واواف از طع م ر رو  ظل ظروف طوارئ 

 دة.

 ط اطوارئ ن ل إراء رن ل دء ل اوود. وب ار  -٦-٥
 راؤھوارئ وإط بھن ار ططب ارات و ل  زن أ ،
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م دى ھب وظ اط ووظ اظت ار ا دي طوارئ 
 و ان ن  ام. م م، وم زرھم  ادي طوارئ

وب إء اراق وازة وادوات وادات واوق وظم ات   -٧-٥
اُ دم  ت ادي طوارئ  و   دة،  و ل 

 ن ر ال أن رر أو أن ذر ادا ن راء ظروف اوادث.

 ر إدارة اوادث :١٩اطب رم 

   اـُط ر  اظ ا ر ًدارة اوادث د إدارة اوادث
 ام.

٨-٥-   ودئ اوا رر ادال ا وادثدارة ا ر ب و
ا   طُـر ا وادث دي رورم.ا  إدارة ر قو بو

وب أن ل ت  اوادث وارا ل دوري و د ارورة.
 دات ادام ا–  داتا ًن أن، ودر ا ن دات اا

 دوادث. –اب اوا ن ف داروا ر اداب أ واو ر ل ن
إدارة اوادث أ ًرت ظ دارة اوادث، وت ال ودورات ادرب 

.رذ ا رورا 

ول رت إدارة اوادث وظ ال ور اظم ا وادم   -٩-٥
 ھذه ارت واردات وب إ. ام   اـُط ر اوادث ا ن

ل دء ل اوود وب أن ول اراءات ازم اذھ  أب ووع 
و إ  اوادث ر اـُط   ام،   ذك اوادث اطرة.

ارئ، د طو ادي رت طق و اطوارئ، ط ذك، َُّذ رت زء ن
 .ال اطو اراءات ن ؤو ل اطع اء،

 او ن ات :٢٠اطب رم 

 وذ ر ًو ن ات. ا ظا  

 ل اظ ا ال ر او ن ات طت ر  -١٠-٥
و  ].٦ا [ ادر وأن اؤ ادو و ن ات ا ان

 أن ق  ا ظص –اش واراف وات ا ل ن –  ن أن
.وُ ن أن أھداو ً ًذا ذّ تن ا وا ر  راضب او

 ات ظم ود د ارورة. ر او ن
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١١-٥-  ت ارل، وات ا  ت أنن ا وا ر لو 
ّ  طط قأي إط ّ ت ارأو ا طا  ؤت ا رضا

 وأ  رحدود ان ا لظل أ ،طن ا  وادأد  وى ون ن 
 . اول

١٢-٥-    ا ظا  ض ذيت ان ا وا ر روا ب أنو
در ٍف ن ال واوارد ن أل اّن ن إذ اوا وار واراءات 

ادد و ق رت ا و ن ات، وإداء اورة  ھذا 
.ل اا 

و  وظ اط أن وا ودروا ؤوم ارد ن طق   -١٣-٥
وًء   ،دار را ارض ا اررة  ر او ن ات.

 ث وا  نا  بدر ص زر ءب إ و  ونو
.رورا ور اداوا طر ا 

وب م ت ارض ا  ان  او  ، ذك   -١٤-٥
  ط  مظ دونوا أو را ط  ون ن ،دةت اا

را  واردةت اط ًو ،ر] ت  ].٦رت ا  ظب او
.را ب وطد ا ن ب إو 

وب أن ل ر او ن ات اراف ا  ان   -١٥-٥
 دم ا د لن أ كم، وذ ب ت ونر د نذا وا 

وب أن ن ھذا اراف  ورة  ت ارض ارط ارض.وإداء ا
.وص دور  أو وص ط راءإ ا 

ول ر او ن ات را دت ارت ا ت   -١٦-٥
ل ال  ارض ب اط ا م  طق  إت ث أو ر ن

  أط  واظم واوت، ن ل أط اش وا وو اوود.
اط ا  إ ت ارض ب اط ا واد اوودة 

.ل ذات اواوا (زات ل أووا) ودوردات ا   رل ا ب أنو
 ون وى أد  ترھذه ا  ظ تر ن ولا . 
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 ارف  ات ا :٢١اطب رم 

.ت اا  رفل ا ًر ذو  أن  ا ظا  

١٧-٥-  د او ءإ  ا ت ارذ ا بد ت ا 
د أد ن .واء د  مط واث ا ن ً 

 ر ًرف  ات ا وأن ّذه.  -١٨-٥ ا ظا  ب أنو 
 ت ا ا ا ت اا  رفا ر ل ب أنو

و  ددو  ، صوا زو و و و 
وب رض ر ر   وزن ات  إ دث ردھ ظم.

 ص داً  ا ات  ا  و ّق  اطت ا رف
] و ].٧ ن ت ظُ ب أنو ز ن ً ،ت ود ا

. صوا و 

١٩-٥-   واوا دور اا  ق راءاتذ إو ا ظا و
وب إطع ا  ا. ادواق اوط وروط ارص رد وط رت

إغ ا ار دور ًر م وب  ار  ك اراءات د اطب.
.ا  ت ارط او 

ول اظ ا و وذ ر رد ا  اطق ار ن   -٢٠-٥
.ا   تا  ب اوام ا لن أ ،طا و  بو

 ور، و ذن ون رب و اط.إ  ھذا ارد 

 ان ازاء اراــــق :٢٢اطب رم 

  اظ ا رت ل ان إزاء اراق. 

٢١-٥-    قران إزاء ان ا ا ظا  ت ارل ا
: ران إزاء ا  د إدارةف وإ رق؛ ورا وب أي ءق؛ وا

أي راق د؛ واء ار اراق ا م م إدھ؛ وور او ن اراق 
ول ھذه ارت،   ل واظم واوت ارور ق اط ن.

:  ،را  لل ا 

 ع  اق؛طق دأ اد  )(أ
ام  اواد ا ل ودر ال،   أء ت   (ب)

 اوف ن ال؛
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 ص و وار دار او ن اراق؛  (ج)
 دوً؛  اراق   درة إء  (د)

 إد اؤوت، ودرب ورن ُّل اط؛  (ھـ)
 م آر دت اط  دار ان إزاء اراق.  )(و

٢٢-٥-   ًدور راق واراطر ا ن ط ل ل راءب إو
 ود د ارورة.

و إطر رت  اراق، و   ت ا طوي   -٢٣-٥
ا   واد ثر اط .قر   و  ردا دد بو

.ا  وادت اا  رفت وان ا قراا 

ول اظ ا اؤو ن  وار اراءات ا ق   -٢٤-٥
.ق اراا  تد    ونوا  م ظ ب أنل دوري و

  درةءة ا م د قراا  ن ر نرو در ت
 ادي راق.

وب م ظم او ن اراق وظم  اراق ث  ؤدي   -٢٥-٥
وظم وال وادرات ا ر ل لا د إ ر ن  أو ت إ

 ارور ق اط  و آن.

 ان ر ارط ت :٢٣اطب رم 

 ن ا ر اطء ال إ ًر ذو ا ظا 
 طا  طأ  نرطن ا  ت طرر ا طر

 وى أد ون ن ولا . 

 رت طط دار او٢ل ر ان ر ارط ت  -٢٦-٥
 وا ذات ا وذھ وردھ وارا، وب د  ر ان

وب درب  ان واوردن وادن وازّوار (د  وا. اووي
اء) وب أن ور دم ارف ارور ن ر ان ر ارط 

ر ت و دوا لم ا بو ،ووي وان اا 
وب أن دم اظ ا ادم واردات وادة  وارت ا ن.

 ّل اط  ل اطر ر ارط ت.
                                                           

ُ ان ر ارط ت طر ر اطر ا ت،   ٢
 وُر إ ھذا  ض ان  ان ا أو ان ادي. 
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 ادة اردة رة ال :٢٤اطب رم 

ا ظا    داث ان ا دة لرة ا ن ًر 
 ت ان ا كر ذو ووا ل ا   داث اوا طا

  طق ام.

٢٧-٥-   طا  لرة ا ن دة ًر ذو ا ظا 
و رزھو و. ل و وو ھد ادو   ب أنو

ل  وت ن رة ال ذات ا ا  ات اوو ارى 
. ت ا دروسص ا  دل  وأن   أن ًب أو

دووا وطظم اق اط  راتل. ارة ا ن ت  ول  
ب أن ؤذ  ار ادروس ذات ا ا ن ات ارى د 

 ارورة .

وب اق  اداث ا ؤر  ان ب أھ ا أو   -٢٨-٥
.ا  نا  رؤ داث اا  قب ارف ول ان أ ر ل

 ل وم و ب اك اذ   ،ذررة واا أ 
.ظوا رل اوا دات، أوب ا ،تذه اھ  ب إدراجو 

اء،  ارا ادر ذات ا وادا  اراض اراءات 
ت.وا  طرر ا وادثر ارو طداث ار أر دد ب أنو

ت اط ا د ون ص ادرب   ً رر ادات، أو 
 أو ا ،و ر  لأ إ دات، أو اذه ا رطوز ات ا

رل، أو ارار ا دة.إراءات اق اط دم أو ،ر ا ت 

وب أن ُص اوت ا رة ال ن طرف أص أء   -٢٩-٥
ف ن أ ت أو اھت ذر ت   ن،   اذ 

 أ إراءات  ز ل دوث ت طرة.

٣٠-٥-  ن وردا إ ت واو مد ب ،داثا  قا  
اؤون، وم أن ذوا اراءات ا ا  اوت اب دي 

وب دد اوت راءات ا، وو دول ز  أي رار داث.
وب ظم  إ  راض دى .، وذھ  و ّل وا

وظ  راءات اذوا ا ب أنو داث ذات ان ا لا
 .رارھ ال ن ارور ل
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٣١-٥-    طا وظ ن فو ر ن ؤوا ا ظل او
اض ون ات  اوى ذات ،   ذك اداث ا ن  اداث

 دات، وأوا  بط ت ا ل ادث، وا دت أن ا
اص  اداء اري، وأو اور ارا أو ت دم اق  اوق 

 ا ن.

٣٢-٥-   ا ظد ات وم (ادت اظ  ،ءب ا ،
اّ واظت ا وات اّ) ارط  ام، ن أل اول 
 ت ن رة ال واول  اورة، د ارورة،   طل 

 ادات أو أء أداث أرى.

ال ل دوري دد دى  ودد أو وب م ر رة   -٣٣-٥
.زن اا 

٦-  دا  طل اإد 

 ر ادل  اد :٢٥اطب رم 

.دا  طل اد ص ر ذو و ا ظل ا 

١-٦-  ا وا دا  طل اإد ر ل طروط ا 
وُدم ا ت أن وك اط   اطو  ام و ن  ان.

وب إء    م دھ   ارات ام وروط ارص.
 دم إراء أي ار ن ادل  اد د  اط  ظرف  ن 

.   ،ولر ار وداف اوأھ ،دا  لدل ارا دد بو
 و ل ار ً دق.

ودم ر ادل  اد ظ ا وا ار ول دد   -٢-٦
 ل ا إ  اد ا د وب اوا  ادل   اط ط

.ا را 

وب إل اراض  وب أن ّم ر ادل  اد إ رال.  -٣-٦
.ا را إ دا  لدا  وا ل ر ل را  

دا ر ن ن إذا  رر ب ،راضا د إو دا  ل
.ا را إ ت  ا إذا  رر ،راضا د إ ،ب 

ارال ا ّدل ب  ار، أو ب دم اطع ض ارات 
ود وب   أء ار، أو  م اطع ض ارات ون م ُل.
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 دا  لدا  ًد ل ا را ا وا لراض ا 
.ا روب ا 

٤-٦-   روررات اا   دا  لدا ر ل ب أنو
 طت أن ا– ؤھوإر دھ م  –  قر ارت اط  ل

ان و أراض ام، ون م أ ن ل اط ن و ًدود ال 
.روطو 

وب اد إراءات ال وا ،در ان  ،ًزء ن   -٥-٦
 ر ادل  اد ر وظ ال ان.

٦-٦-  ل اا وظ راكب إل ودا   رًة ً ھ نؤھ
.دا     طا  ونون اوظل واو اوظ رط ب أنو

.ا ر بر ان ا زمدر ا دا  لدا 

٧-٦-  در ا و دا  لدا ر ون ب أنت وم اد 
وب اظ ذه ات  ار دد ص ال واظم واوت.

.ن ات اراو طن اأ   ھ ًظرا را 

٨-٦-    ن ل ارال ا ا ظف اوظ  ذ بو
وب أن ل ك اوظف ّل ؤوت ادارة، ودرب   اد. ادل

ان، ور او ن ات، وارف  ات، وإدارة ات، 
 وان إزاء اراق، وا اد، وط اطوارئ.

٩-٦-   رراءات ال وإراءات ان إ قب او ا ن د
.ّرم ام اظدات وا  داا  دھب او   ذ بو

اق ن اراءات وادھ د  طق وود، وب ذھ در 
.وا  ودوا و ت ل نء  اأ ك ا ر ب أنو ر

.دا  لدم. ال اراءات ا دق واا  ذ ب  

١٠-٦-   رام ا تر رو  ب ،دا  لدا  دا ذو
روط  وادھ ط ال، وط ادل، وط ق اط ،ن أل اوء

 لدرات اا.دا  

  إراء ن اء د ل اوود إ  ول ار دم وب  -١١-٦
 اظ وول ل ذات ا ا ارات ا وا . را 

 ءا د إ او ادرة ور ار ر  ال دل ار دم وب
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 ، ار وا ا اظ وول ارور ارات  إراء ن
وب إل ارات ر ادل  اد ح رط  ب اء.

.ط ديل ادء ا ،ءب ا ،ر روري 

و ا وطوط ال ل ول اظ ا دد وط ا  -١٢-٦
وا ن ف اوت (أي وت ام، واد، وات ادة، 

 دل  اد وت).

وب أن ّدد ووح اطت واؤوت وأن َُد إ اراد   -١٣-٦
.دا  لدا ط عط تووا و ؤوا ا ظل ا

 طل أت إ ون وأن ، ودة د ذاتا طون أ ن أن ن
ت اوا دا  لدرة. او توق أو اوأو ا ل  ا 

ّ ورّدةدات اون ا ن أن ن ؤوا ا ظا ر رإط  
  ن قرة واُوا ،ظوا ،ا ص ا ل ودةد او

 ال.

١٤-٦-   و طد اب ر ،دا  لدد واا  لو
  ما  ظر واا ر مود ،دا  لن أ دھّو

ن.ال ا قر ار 

ول  اد وادل  ادُ ،رى ر ن اط  م   -١٥-٦
. راتراو دھ  لدم ا ت    ب وو

ن ن وب وق رارات  أو ا إزاء ام وا واد وال.
 ام او وت دم ال. 

٧-  طا  ذةّت اا 

 إراءات ال :٢٦اطب رم 

 (ق ذات ارات وا ) ل ل قطُ ل راءاتإ ب و
  اوادث،   ً ال ادي، واو ا او وت

.را ت اطو ا ظا 

ب أن ون وى ال راء ن  ًرض اذي ده ھذا   -١-٧
وب أن ون اردات اّد  اراءات وا ووزة وب، در  اراء.

.دھوا  دن، اا ل وا د د ب أنو رواد اراءات واا 
 ت ال إذا اا وا ن رھ م وا ر  ول إور ا  وأن
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وب أن ون اد ادد  وب إطع ا ار  ذك، د اطب. ذك.
ن ات ا  ًراً أ ل اراءات ا .طا  

٢-٧-   طن أن ا دل ان أ ديل ا راءات اا ب وو
.روطل ودود ا ن ل 

٣-٧-  وا   دا راءاتا ب وو وادث اوا وا 
 ت اطوارئ  ب و اراءات ا ا ام.   اـُط

وب ادام اُ ا د  ام.   اـُط ر واردات دارة اوادث
وب  إ اداث واُ ا د إ اراض  د واء، ب اء.

 وق  ل ذك ن ل وررات.

٤-٧-  راءات ادار اب إوداق اووا   لروف ظظ  ،و
وإ وا  وارا و ل دوري ب اء د ن 

.و ء  روء ا  بت اوا  راءاتث اد بو
.ا طق او ا 

٥-٧-  ر طدارة و مظ ب ون. ودة ا ن أدوات لّ 
وب أن ول ظم اط اص دوات دة ان دون ادام أدوات 
دة ان ر اوح  وأ واد أرى ر وح  ن ل ات 
 أو ات ن أي وع اوو  ادات، واواح او، واوت

وب ادام ظم اط اق دوات دة  وأزة اس دال طق ال.
 د م ن أو ت اوا  دواتذه اواء ھن ا د نا

 وارا واوا  ل دوري.

٦-٧-   أد ل إل ان أ ل وا  دّ بدام ون ا د
. دوا ؤن ادة ا أدوات ون و  ل أدوات ب ،ً

.طراءات اإ  أو إدرا ط دات ان ا ؤن ادة ا 

 رف ام  ال ودات اط :٢٧اطب رم 

ظل رف ام  ال ودات اط   ب أن ل اظ ا أن 
. 

٧-٧-  . ودةواء و مرف ا  دّ ب  م ن وُ و
  رؤ د ت اط ا   أو م إ رف رو طا
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اوت ل م  ظروف اط ،ب و طوط ال وا ن ول
.رم اا ر  نا إ 

وب أن ظل ر ام  اطوارئ وو اق و اوت   -٨-٧
ا ارى ا ن رج ر ام  ل و ن اواق، 

 ق ا ر ا وادن ا ً.وريا   ل ا ظوم او
 ت اوا ق وا وطوارئ وا  ما ر ن أن د دوري
 ،زق اوك اذ   ،ل  دادا   ن ھ رى اا

 وات، وظم اذار وا واء.

٩-٧-  ل و  ھ  رم اا ر  ذاراتدار اُ ب أن
وب أن ل ظم وت اط و ارف   اط  و آن.

د ل وا أووت إذارات  اظروف ر اد ن طرف ان. د ب أنو
اذارات،   ذك رل اذار  وب ال إ أد د ن دد ر ام.

  أو ،طل ا ن  م   ،ب اوا ن درةا
. دث وعو  أو ،و  ن ن راءاتإ ا ظا  ب أنو

 أل إدارة ا ذارات.

 و اوا ات اد :٢٨اطب رم 

ب أن  اظ ا وأن ذ را ظ  أ وت ن ات 
 اد، و اوا وظ   ت ال.

١٠-٧-    داتل وان ان أن أ د دارط اواد اد ب
  ءةإ  روو ،  تؤن ازوأن ا ،ول إول او

وب دد ادات ادھورة (ب ارت، أو  را وم  طق دود.
 ً ،راريزل اف ا زاء أوك ا ل، أوا  و  غوا ،(

 اوت اب.

١١-٧-  ء ا ر دذ ور بو  تر ذوا ،رم ا
 ل أو وم أو ن ط ازل ا ظم أو اوت ن أل ن ان.

ول اظ ا اؤو ن  دد ووم دات ان ول ن   -١٢-٧
 ن دوات ال واوب ارف وأدات واا وأ ،ق ووال د

 ّ  دة، و وب ھذه اود أي دھور.
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٢٩ 

 ار ا :٢٩اطب رم 

 اظ ا وذ ر ً دم ادم اروري  اء 
 .ا واء

١٣-٧-  ل ال ا ا را ب و ذ ل رهّو بدي و
.دا  لدا ر  دةت واوا ا ردم ا ب أنو

  لن، وال ان ا ء اء واا  نرورا
 اع.ادى اطول ل واظم واوت، وال إ أد د ن وت 

١٤-٧-    ط اءة ا ن ق طا   را راءب إو
   م نم ا ت اوظم وال وان أن ا قوا طظم ا

 طق م ادود ا اددة.

١٥-٧-  د ارا ظ ا رل ا ب أنبووا  .تا 
 ت ا قدس اا ،رت اب ا ن، إظذان ادم ھو

.ذات ا رات اران ا ذاراتوا ،ت  ول اظ ب أنو
  و ارع.

ت ن ظم اط و وب أن طوي ارد اري  أذ   -١٦-٧
 رارات  ددة، ورزات اواب اذا وا، ورزات 

 اـّ. اودات

وب أن راَب ن ب ادام اوت  اط  ، ذك   -١٧-٧
ط ا ن أل وب و دار ا اوت ا   ات ادة.

 ؤدي إ دات أوا  ً رؤ  فواوا واد ادام ان أن ا دا
.دھورھ 

 إدارة اب وو اوـــود :٣٠اطب رم 

ل اظ ا اؤو ول ارت ن  اط ارط دارة 
وب وا .وا  ودوا 

 ب اذ رت  ل اب وود اذي م  ل م ط.  -١٨-٧
  ودوراء اود وإوم ا ر ن ل  ب أن ،كذ  وًةو

وب  وات ام وب إع ذك وا ا ار ب اء.
 س اطت ل إدل وود ذي م دد أو ذي م ّدل  اب. طق
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١٩-٧-   ط راءاتت واواا ن و ؤوا ا ظل او
 رل واودام وال واط واوا ّم واق واراء واا

وب و ر زود وود و  ًت اب.وار ا وود وو
رات وال ا، وإ ھذا ار إ ا ار إذا ن ذك 

.ًوط  ن أن أداء تت و طوا دب ا ،ودو دزودة اد إو
اد ن أن ل ارات اُد  وب أً  اب   ر ان.
 اب   اُُق ادة.

٢٠-٧-   ا ا  م ر ن و ؤوا ا ظل او
وأط اطط وام واذ واط    إطر ر إدارة ن ن اودة.

دت أو اا  ما  را  ب د ود واوا  طوي ت ا
ا، وارارات ذات ا ، ب اطع  دام اراءات ادة 

 ورام ادود ا اددة  ًب.

اب و وب و ر رد ل ب د ن رد رارات   -٢١-٧
دد اھت و د اف ن ت اوك ر ادي؛ ود ن أن 
أداء اب ا   طت م اب؛ ود ن أن م رارات ال 

 ارُّ  وَظ  ل ط وّق ول رع.

م اورات ا   و د وم  د وب أن   -٢٢-٧
 وروط اررة، وّق ا اودة. ال ن ء ال ن دود

 اوى وب أن ل إراءات ال ا دء ل ال ول  -٢٣-٧
وود  ادار اط وادود ارور  ازود ار واق وإدة

 ظ   اوود ول دود ال وروط طوال ار ا وود.

ا ا  وب إراء رد ول  و  ت اء  -٢٤-٧
 ر إ وة ودوا ن أ تھد اد م ن إذا  دن ر نل ا

 اظ   وة اوود  ظل  ظروف ال.

وب و اُ ا ن أل دد أي ت ّر ذة  ط دة   -٢٥-٧
 ،طور دىو د طد د ودووب ا ف ت ل راءد وإرا

وأ ،وطو.ذھزم اا راءات اوا ا ذرا  

وب و إراءات ن و اوود ووت اب  ام  ل   -٢٦-٧
.ون ا  روا وا  ما زو وا ر ا ودوب  او
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 ا ار ا ًوا ، إ طط زن اوود ر ا وا إ
.ًوط كن ذ إذا 

٢٧-٧-   وا ًو و و وا ر ا ودوا  عطب او
 ًك وم ذ ب أن ،دول اا  و ،دال ا ا ا وطا

 لون اا واد درة ان ا ] و٨ا.[ 

ول اطع  و وود، ب أن د اظ ا ن وود   -٢٨-٧
  وود ووا  من ا ؤوا و ،لؤھدّرب وو  رح ص

.وراءات ا ًو وو اون از طق ول إدر ا بو  د
 ان ارص م.

وب، ب اء، ك در ت   را ن زن   -٢٩-٧
  دة ،وا ر ا ودوك اذ   ،رطواد اا  لو و

.واا  را ا دد دة ان ا ل 

٨-  وا شاراف وار وا 

 را ا وار واراف واش :٣١اطب رم 

ب أن ل اظ ا و وذ را ّ  وار واراف 
 واش.

١-٨-    طل أ شراف وار واوا  را ب و
وو رازا .ء  وأ رھوا  ظا  ذهھ ا طذ أُو

ار ا ل واظم واّوت، وذك ن طرق ام  ت ادھور 
و ل ول أطل، م ذ أط ا دة درة ال  ودي اطل.

 ّطت اّوظم واول.وار ا دود ن لا  

و اظ ا أن وغ را إراف  ال دود ال   -٢-٨
 ؤدي إ ل أن و ر ط رفن أي ظ فددة، وا روطو

 واب و رة ن.

٣-٨-    ن راءاتوغ إ أن  ا ظا ر ووا م ا
و إداد ھذه اراءات وارا ود د اء  واراف واش.

 وادھ واوا  ووز و ًراءات اددة وب ظم ادارة.
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٤-٨-  زش وراف وار واوا  ت ال ا بو 
و د  أن اداء ا   د ام و اطت 

.رھوادات وا وو ا 

وزم دد ورة   ال واظم واوت، وارھ واراف   -٥-٨
:  سأ  ، شوا 

ّوت  إ ان،  راة ار اة أھ ال واظم وا  (أ)
 ن ام ا ن؛

 وو أء ال ووارھ راض ھذا ال؛  ب)(
ات ادر دوث دھور أء ال و ازة  ص   (ج)

 ادم؛
 ارات ا؛  (د)

 ت ات ا.و  (ھـ)

وب اد  ل وّظم ن روھت اطل  ن ادارة   -٦-٨
 ا ط ا ،دام طراق ال ا ن ب اء.

وزم دم اد ـُـ ُددة د ر ن رات و  ارات   -٧-٨
ا ّ د درا ش إراف وار واوا ن اد  ً دة

 رھ  ان ود اول  اذون ا ،ب اء.

وزم ذ ر ل ن طط ورا ال د ن  ارص   -٨-٨
ار واراف واش ون أَُّ ذ  و آن ل اّذ راض ا و
 ووـّق و ًراءات اررة.

وزم إرء ظم م م ل ن أل ن  اوظن وأم،   -٩-٨
وزم  ون أل  ادات ل ت ا وار واراف واش.

ول او ت ال ال، وت او ر د ھت ذات ا
 اودة ل ذ ال وده ن ا وار واراف واش.

و ظم را ال أن ل دم ب دات اط ن اد رض   -١٠-٨
  شراف أو اأو ا رھأو ا  تإدارة ا وظ ن ر إ

.روطل ودود ا ًك ووذ نّا  ًن أ ل أن مم اظ و
م وظ ال  اذن دة ادات إ اد د إراء ا وار 

ل  ق و ن أن وُ  اذن اذور إ ّد ا واراف واش.
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اق ادد ط  ن دود ال وروط اددة، ود اء، د 
.وظرات اراء ان إ ءا 

١١-٨-   ا رق ا ل) رق ا ف ن قا  ظب او
و ،روا دات ا داتم، وزة وادات ا ك ا

.(دم  ادرق ات ورق او رق ا ن قا  ظا ًزم أو
 ،دا ت، ون ا وق، وران ا و رق ال ا)

اظ ا ارت از   وذ وواب ان ر ارط ت).
  ظص ا  راءات اق اط ن را وزا  ل

.را وزا و طن ا توا  

وزم إ ظم إدارة رف  ت اور و  ،زم   -١٢-٨
وب ذا اظم أن  ھل وظ ال ء رط.ادا ن دم إل 

ل أ ًدم ّوض ان دال اط  ر ارا ا ن ت 
 اور ھذه.

١٣-٨-    قرا لء اأ ل اذ أ ن أن أن ا ظ زمو
وب ادام ام ا ن،  دع  اق.اذ  ھو واٍف ن دار ا

  ھو م، رھ  أن اطر م م ل وس.

وب ذ أل ا ا ل واظم واّوت  أرع وت   -١٤-٨
.روطل ودود ا لا  ،ن ،توود اد دء  و ل ل زم

 راة  ل واظم واّوت ا ن أھ   ص ان.

١٥-٨-    ) وادراء ا ت ارا  أن ا ظا و
.وزو زو  قوا ت، واّور واا طدادات) وا 

اظ ا اؤو ن اد ھذه ارت د راء اواد  ول  -١٦-٨
(  ادادات) وط ار واّوت، ون ن اق   ر 

.طم ا و رن اا 

١٧-٨-   ) وادوأن ا  نزن أن ظروف ا أن ا ظا و 
 ادادات) وط ار واّوت وارة و ل.
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 إدارة رات اطع ال  :٣٢اطب رم 

 اظ ا أن وغ وذ ارت ا ن  د أط ال 
 وطط وام  ل رات اطع ال.

١٨-٨-   طط زم م نا رة دا  ل ل أنع اطرات ا
.وا ًر  ططوا وا ل اع اطرات ا  ط ن بو
 ر وادا ء ال از ل رات اطع ال.

طع ال وذھ ،زم  ود إم ت طط ط رات ا  -١٩-٨
وزم إء   ظ  ق  اوو رات ذات ا ن.

.روطل ودود ا بو طا 

٢٠-٨-   راءات اوا رادار ان إ ؤوا ا ظل او
اوارد اوا  ان ل ت  دارة رات اطع ال، ون ور

 اق.

وب  ص وب ن و ًم واطت واؤوت   -٢١-٨
اوط وت واص ان داد اداول واط ا رات 

و طا وظ  و ، أو ذھ ل أوع اطت اا وظ
 ادة ان أن زوا ذا اص.

وزم اد دد وا و اراط ن ارق اؤول ن رات اطع   -٢٢-٨
.رو ول اودة داوك ا   ،رىرق ال واء  اب إو

  را ط عاّط  لا وظ.رل وادوا ص ا 

٢٣-٨-   ون ا ت اوق ا إ راا طل ا ب أنو
  مت، وام ا صت، و طرر ا نن او ا

و ،ططل وع اطرات ا را ن ر أ ،طر ازم ا
 .ًوا ً كذ دة ذات ات اوا طا وظ  

وب إراء اراض ل د ل رة اطع  ال  اص   -٢٤-٨
  ادروس ادة.
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٩-  دن ا راج را 

 ار راج ن اد :٣٣اطب رم 

ا ظا   طظ ھذه ا أن و ،دن ا راج ط ّد أن 
دى ار ا ط، إ  ّل وات ا ار  ف ذك، وذك 
  و ن ول آ لَُ ن أن دن ا راجأن ا  رھا 

  ا اددة.

١-٩-  ب ا ،رت اطا  راتا را دن ا راجا ط ء
  راتوا ،ووا  رزةّدم اا وأو ،طا  دُت ادوا

] وطت اا  راتوا ،دن ا راجا طأ إ ٩ا.[ 

ار  ن وار ادد ا ن اوظن وزم إداد ر وارد   -٢-٩
اّزن واؤّھن ن ال ان ط إ ن إ إ ًً، وذ 
  مو ،دن ا راجا  ررة ال ا نو آ  طا

 إراج اط ن اد  و آن.

ول ارة ار  اراج ن اد ،زم اظ  وى   -٣-٩
.طن ا وويود اوا ن إزا إ ن ان ا ٍل 

و طت اددة اودات، زم اذ اراءات ا ن   -٤-٩
دات ادة واظم ا مر اواد.اودات او  نل ام اد  دة 

و اظ ا أن   ،دى ار ا ط، ات   -٥-٩
.ً دن ا راجا  ل  ا م ا  ظل و زمو

 طر رفرات و ن ل وادا طأ ّوت اّوظم وال وا
.دن ا راجا  ططل ا لن أ كوذ ،ّأو ا  زم وو

 ر ن إدارة ؤوا ظا إ   و  تو و
.دن ا راجا 

دء  اراج ن  وب م  م ن أط ار ا ل  -٦-٩
اد ن آر ذات  ن،  ب ارف   و  دي اطر 

ر اّررة ول ان.
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وا  ن ار ا رار ّت اا 

 ا ر ا.ـِلـُرا و ر  إودات ا ونِــُراء اا ّـو
 رض اق  ً ن وق أرى إ أم  رون و ً ات.

 ور ان ان إ و وب.
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Vinhas, L.A.; Canada: Jammal, R.; China: Liu Hua; Egypt: Barakat, M.; 
Finland: Laaksonen, J.; France: Lacoste, A.-C. (Chairperson); Germany: Majer, 
D.; India: Sharma, S.K.; Israel: Levanon, I.; Japan: Fukushima, A.; Korea, 
Republic of: Choul-Ho Yun; Lithuania: Maksimovas, G.; Pakistan: Rahman, 
M.S.; Russian Federation: Adamchik, S.; South Africa: Magugumela, M.T.; 
Spain: Barceló Vernet, J.; Sweden: Larsson, C.M.; Ukraine: Mykolaichuk, O.; 
United Kingdom: Weightman, M.; United States of America: Virgilio, M.; 
Vietnam: Le-chi Dung; IAEA: Delattre, D. (Coordinator); Advisory Group on 
Nuclear Security: Hashmi, J.A.; European Commission: Faross, P.; 
International Nuclear Safety Group: Meserve, R.; International Commission on 
Radiological Protection: Holm, L.-E.; OECD Nuclear Energy Agency: 
Yoshimura, U.; Safety Standards Committee Chairpersons: Brach, E.W. 
(TRANSSC); Magnusson, S. (RASSC); Pather, T. (WASSC); Vaughan, G.J. 
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  ر أن ال
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 ن ا او ورات
 او أن ر

او ، وب أم ادة ا ن ظ ا ،ن  أو د ر  
ن ذ أن د  ا وال إ أد د ن اطر  ارواح وات، وأ

  رت طق ھذه ار.
 ر أن وـَُدر اورات ا  او واط ھذه ار ن  

وت. ان ال وأن اوأ ن اووي وان اا ذه ال ھو .
طت ، وأت انوھ: وـف اورات ادرة ن ھذه ا إ ت، 

  .أد انو ان
ورض و  ارت اص و، اوارد أده، وت ن ر ر  

 ون اأ  
http://www-ns.iaea.org/standards/ 

  .زا  وداورة ون ار ا وص ور ھذا اور ووا 
ت ا درةن ار ا وص ،روا روا وا رووا 

او ورر د اداد ن  ر ذي و  إ رد طت ان ا
  اــــ:ان. وول  زد ن اوت، ُر ال و  اـــوان 

P.O. Box 100, 1400 Vienna, Austria. 

 إ  د ر أن او  رة ادة ن    و وةدوا
 ادا (س وا اوط وارات ان وادورات ادر ً)،  ل أن

 و قن طر تور او نن. ودت اا   درة رظل ھذه ا
  رود ارا طوا ه، أون أّ وھ  ،در ت أورا   وا

 :وان ااOfficial.Mail@iaea.org.  
  

  ن ا ارى اورات

ذ او رت طق ر ان، ووب أم ادة ا وارة م ن   
ظ ن دة اا د رو ا ووا طن ا تو رو ا 

  ووم، ذا ارض، دور اوط ن دو اء.
   و ووا طل ا  ون وان ا رر ُدرَـنور أر  رو

   ان. أ  وأب  ن ادا د ًر
رر ، ورر ام اودر او ورات أرى  ن ل   

.  در او رر ن اوق ا، وارر ا، وارق ادو ن اووي
ن ا كر ذو ، ـب وأددر  ـوأد ،وادث اا ورات ا

 او ا ن ا ل ان. وـَدر ورات  ن ن 
.اووي
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