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ذرا ط دوا ون ا درةن ار ا 

 او ادرة ن نار 

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

 ھذه ار.
.  ر أن اووـَُدر اورات ا  او واط ھذه ار ن  

وأن ات. وـف اورات  ول ھذه ا ان اووي وان ا وأن ال
 :ت، وھ إ ن ھذه ا درةنات ان، وأت اط نوا أد.  

ورض و  ارت اص و، اوارد أده، وت ن ر ر أن  
 وا  

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

وور ھذا او وص ر ان اورة وودا  از  .وار  
 إ  ،روا روا وا رووا ت ا درةن ار ا وص

ن. وول  او ورر د اداد ن  ر اذي و رد طت ان ا
:ـــــــوان اا  و لا رُ ،تون ا دز  

P.O. Box 100, 1400 Vienna, Austria.  
   دان ا دةرة ا  ون ار أ د  إ  و وةدوا

(س وا اوط وارات ان وادورات ادر ً)،  ل أن ظل ھذه ار درة 
و او   ارت أو   ات ادن. ون ور اوت ن طرق 

 :وان اا  رود ارا طوا ه، أون أّ ھو  ،درOfficial.Mail@iaea.org.  
  

  ذات ااورات 

أم ادة ا وارة م ن ادة ذ او رت طق ر ان، ووب   
ا ن ظ ا ور وت ن اط اوو ا ور د ووم، ذا ارض، 

  دور اوط ن دو اء.
   و ووا طل ا  ون وان ا رر ُدرَـنور أر و ر أ

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

.  در او رر ن اوادث اوق ا، وارر ا، وادو ن اووي
ن. ال ا ا ورات ان ا كر ذو ، ـب وأددر  ـوأد ،  

 . او ا ن اوويوـَدر ورات  ن ن   
  ودم أط اث ورات إاو  ن ادرة اوو  اط ل 
ن   ول رر وأد. ا راض وط اط اوو ا  واطور

 ت  ا اارت اّدة وو ا رةن او ، اوو وأو ادم ارز
 اّ واراج ن اد. ات  اوى اوو، ودورة اوود اووي، وارف
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  ـُد اذي اذر ط ادو و ا ظم اص اؤر واق
 اظم  ١٩٥٦ أور/اول رن ٢٣  وورك ادة م ار ار

ا و ذيدأ ا ذهـ ــــ ٢٩ وز/و ١٩٥٧ .ر وا را 
و   .ـّلو دھ را  "ل وو ھ طا ذرا  
  ".أ ام  وازدھر وا ام
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  ن  ر ان GS-G-1.5ادد 

  

  

  

  

 رم اا  
  اادر 

  دل ان

  

  ر ر ن

  ظ اذ وازرا م ادة
ذرا ط دوا وا  

دول اب ا  
ردان ا ا ظ  

ا ا ظ  

  

  

  

  

ذرا ط دوا وا  
 ،٢٠١٢  
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ظ روق ا ن 
 

   م اب أو ّ وا ا وورات ا 
 ١٩٥٢ا وق ار ن ا ار ّ ادة  م 

(رس). ود م دد ق ار ذ ذك ان  ١٩٧٢(رن) واـ  ّم 
ا ظب ا ن  را ل ا (ف) را 

.راوا روواردة  اوص ادام ا إذن  ولب او
 ورات او ل طوع أو إرو، ادا ًً أو زً؛ 
ب ي رُو .دج ار واوق ا ت دًة ذنذا اھ و 

ارات ّص ت اخ وار راض ر ر، وُظـَر 
  أس ل   دة. و و أي ارات إ م ار 

) و اIAEA Publishing Section:وان اا  (  

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 ٢٢٤١٧رم اف:   

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

 
 
 
 
 
 
 

  ن  ر ان GS-G-1.5ادد 
ذرا ط دوا وا ، ،٢٠١٢، ا  

STI/PUB/1192  
ISBN 978-92-0-633910-7 

ISSN 1020-525X 
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أ    

  ا ام

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

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

 كذ ووم ات ووا دة وم اا  زة اا  ور
.ا ا  وإ ودة ار ذات ان ا  و وو

ل   ر، إك ا قط  ودة ا ن ً ،ظ  راض
 م ن.راً أ ًي ظم  ر ودا

. وأدى ارز ١٩٥٨ود دأت او ر اص ر ان  م 
 اودة واء رض وان ار إ ادام ر او  طق 

 ر ان م ان دئ أ  وا   أء ام. وأت
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 
وا.ا را   ل تُط  إذا إ  ون  ر  لو

 وان اد، او ام، ودد اوا وان د ا ان دت
،ن ال واوا ،ا  ونرف اوا ،واد ا ونا 
  ان و ار  ،ن اظم او، والا ،ً  ات

ودت ان اذورة د ادول اء  طق ار و م  اظت
. رات ورؤى 

 ور ا ددول ان ا ددررت ا دو ،وط ؤو نم اظ إن
و طراف  ات ادو ا ن،   اوط.دا  وا

ور ر او و  ووو  ًن اذ ال زا وب ك 
ن ول ام زز  وا رت اب ا ن رق اط م  .تا

 نا ب واط ا ووت اطا و وووى اد او ل 
 وازرا واوث.

   سا  رض ق رط ھو وإ د ذا   س نوا
 ا دول ول. –ار واا   ت طرطر ام ا بو

وا  ؤا  ووا طا ھ ن م ر و  ددون ا  طرة
ن  ل ن  وا رت ات واوا  بو .داوا دا ا

.ون وأد و و  در اوا ووواد ادام ان ا  دو
ت ر ان  ُ ءدول اا   وأ ،ذه ال ھ و ا

. دةا   
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  د

   ؤت ا رضن ا صا و ت اطددت اُ
ون ادر ا  ر ان ا ادو و ن ات 

ا (ر ان ا) ت ر ر ن اؤ ون ادر 
ظ اذ وازرا م ادة، واو ادو ط اذر، وظ ال 
ادو، وو اط اوو ا ظ اون وا  ادان ادي، 

ظ ا ا (اظت ارا). وظ ا دان ار، و
ن   وط أ  ودراض ون ا ن ار ا قط قطو

ون ا ؤو عطن ا توا ا ن ادد واو .
 ا او ن  ر ان اطت اGS-R-1  ادد رم 

واو ا ن اراق اوو ودر ات اؤ، واو ن 
.واد ا ونل اوا ،ت اا  ونرف ات، واا  

   ووا ،زاروا ذا ظ ر  رك ذيل ادن ھذا او
 ط اذر، وب ال ادو، وظ ا دان ار، وظ ادو

ا ا،  ا ل ام وظ رر ان ا   داتإر
 وطا راا  وص إا و  رةا  ،ن ا

را ف اد  وظو .ن ار ا ذ ن زا وطا
 ا وا و  رة ول رتُ واد اا إ ا واا  نل اد

IAEA-TECDOC-1067١  ،زراوا ذا ظ ن ر ر دتُأ ا
 وو ،ذرا ط دوا ووا  ون واا ظ ا ووا طا

ادان ادي، وظ ا دان ار، وظ ا ا. وأُذت 
  ن  ر ان. GS-R-1 ار اطت اددة  ادد رم 

   ا وطا را ا ا إ  و لدذا ان وھوأ و
 ا اد  اطب وا وازرا واوث وام. ادر

____________ 
  ١   ،ذرا ط دوا وا  

Organization and Implementation of a National Regulatory Infrastructure Governing Protection against 
Ionizing Radiation and the Safety of Radiation Sources  

) ،(در ان اوأ ؤت ان ا وم ا وط ر أ  ذم وظ
IAEA-TECDOC-1067)  ،١٩٩٩.( 
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  او أن ر

  دو ر ل ن ان

 زز ن دوُ ـُ و ر و ن وط ،ؤو ان أن رم  
 اوو واب ا اووت ادام ود  د  اق،

وا  و ،ون رون وا رة ادل واري واا  
  .ادو اد

 ازام و .ادو زا اوء  دول د  ًذك ار وور  
م دو ووب وھع وا أ ن دو ما ط  ُقـِ ررا دو رىأ. 
 .ن ا ادو ات  ادة ادول ن دداً  أر ازات ورد

 إت  ادول إ د اذي اس دو  ً اق او أن ر وور
ذه و تزاا.  

  او ر

 او ل اذي ا ،ظ ن د و او أن ر  
 ن  ر نق أرا طذات وا ب اوا ووا 

ذ وأن وا تر ط.  
 ان وت ھ ول اراء  دو  ًواً  ان ر وّد  

را ل ا س وا وا.  
  :ت ث إ وم او، أن ر  ن ار ھذه ودر  

  ان أت
 اس ر  وان، او ودئ وھم أھداف رض —  

وم ا  تط نا.  

  ان طت
 اس و  أل ن اؤھ م ا اطت دد —  

،واء وا  تور اأو ا  لذه .ات، وھطا 
ر اُ  ل دأ ل "زم "أو  ؤدي  ذال، ھا 

و دافھ مھدئ واوا ا  تن أا. 
 ادة أو وغ دار اذ ب اطت، ھذه اء م م وإذا

 رات ان طت  دمـُ و .اطوب ان وى
ر  ك د تطن ا نواا واوا وطا.  
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ن أدا  
ر .ان طت ال  ن وإردات وت دم —   ُو 

  أو ‘ ’ل دأ ل ان أد  اواردة اوت ن
 أو  اوص ادار ذ وو .ال ھذا  ؤدي
 ادة ادو ارت ان أد ورض . د دار

 و أل ن ارت أل ن  طراد ول
 .ر أن وت ق إ ادؤوب ا  ادن

 أد "دة ُل" ان طت" ورات ن ور ول
  .وط ر أد و  ادا ن" أن

 ب  ، ر او أن ر ال اروري ون  
ذھ  قط  أ ر وط    ر ولا  ً. 
  ادول و أل ن ا اورات ن اطق وا و او ودر
  .اوط ا وا ار ھذه طور

  ر اون ادون

   ت إا ردارات ات واطت واوا ،وا  َُدمـ 
 ب ون اوو، ا طع  ـ ا واظت اطت ب ن ار

 اووي ل ا ذات اووت وطق و م ا اظت
،وا   كت ذظا ل ا  واعق، أراا طواو 
 وا اطب ل  ا وواد ت ان ن ورھم ادن
زراوث وام، وان وال وَِ ندن ان وارھم وان و 

 ارات ن ر  ذا او ب ن ار َدمـُ و .ان
  .وادر ا ادورات إداد وراض ن

 رطو را  

 ر ن وأر او أ ان ر واراض إداد  رك  
 ،)اووي ان ر ( اووي ان ت  ن  ان
 ر ( ا ات وأن) ا ان ر ( ا وان

  و ،)ال أن ر ( ا واد اون وال ،)ات أن
 .ر ان ر ر  اراف و ،)ان ر ( ان ر
دول وء اا  وأن ا ر راء ن ر ،نا م ود 
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 ول ان، ر  أء ام ادر وّن .ار ودات  ت
  .وط ر و ؤو إم َُد اذن اون اؤون ر

  ق و ت نت اطن، ول ا وداتا ا رھ 
ا س إ ظ وا  ًا وا  رھ. رـُ وَ ن أدد ا 
وا ردم اا.  

 اء دول وا رأي ل إ ار  ا ھذه ل ون  
 وذ .اؤن و رد ا ر وت اطا  مدة اا 

ا ر ا عذري ات اوت وراء ھا ،دوا   ا 
دوا و ن تا. وض و رون ا  ترى ھن أ 

ظو مدة ات أو او  ،رىأ   ظ مدة اا 
ذ ،زراوا ظل وا ،دوا وو طا ووا ا ظ ونا 

وا  داندي، اا ظو دان ا را ظو ا 
ا.  

 م رھ  وات س رور د :ان ر اء  بـَ وواظ  
راد اد  ن إذا زم .  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 داثر ا ند أد أو  ر م  
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  وط ار طق

 ص  وُ ِز ان ر ل ا او ظم إن  
 ھ ذا ِزُدول و  ص تا م ا دة وا. 
 أل ن ل أي ن او  اق إرام  رب دو أ ن وطوب
 ا ط ا ان ر طت ل أن او د ا ادة

 قا.  
   ن تا دوت اط  ك وصا   ر 

 و س ان أت ِدتـُ ا ود .ادة طراف ُِز  ان،
ن اووي اا وا رن ا نرف أا  ودوك اا 
 وادي اھب ن ان طت وّد .ا ات  ارف وأن

 ا ا وب ادول ق  اوا ازات إ أو ووي طرئ
 طرئ أو ووي دث ووع   ادة دم وا ووي دث ن ار

إ.  
 واَ اوط واوا ارت ن ادر ان، ور  
 أ د .وا اس  أً  رـُ ّ ، وط وطت دو ت
 اوط اد  ذـّ  ُم إ ج ن  واب أً  ھك ون

 سذ أل أ   دة. ل و ،لن ا ودد اد ن ر 
  طق أن ھو ، أو ان طط واب ول ا ك   ان،

 م ا اراق ض  وـُ   ود .اددة واط اراق  اول ام
ؤھ  ًداا  ر   تطت اوددة واا  ر نأ 

وا. رادى و دولذ أن ا رارات ن طرزم اا ا  قط 
  .اراق ك  ان ر

  اص ر

 ھذا  ؤدي  أو ،"زم" ل دأ رات ان ر دم  
 ن وادد .دو  ً اواق وازات واؤوت اطت دد د ال،

 ؤو   ً  ادد، و  طرف إ و ت اطت
ر . اوء ل ا اطراف أو اص اطرف َُن و تول ا 

 ان ص( ار اص  ال، ھذا  ؤدي  أو ،" "ل دأ
  أو(  او ادار اذ رورة ول دو واق إ ر  ،)واذت

 ن ردا د (ن لل أت اط.  
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  رـُ و  تطا ن ا  وور اذا  رد 
    و اص ان طت

)glossary.htm-ns.iaea.org/standards/safety-http://www(  
دة وا ء ات َدمـُ  ذك، وف دا   طرة ان ا 

 اص ن از ا ون ان، أدـ ص و ".اوز أورد وس"
ھ ذات ا ا.  

 ن ر ل وق  رح ور ل ن اد، ،١ ام  ورد  
 ر ،نا دو طو وھ.  

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

،ف أو ا بب أراءات أو اا ردود أو اروط اوا (
 .رت أو ذت  ر وز

 واد وون .ار ن زأ  زءاً  إدرا  ، اذل، وَُر  
 ف او وط ا ص ون اذي  او ذل أي  اواردة

 أ دم ـَُدم إدرا  ، ان، ص وواشٍ  رت وأي .اواد ك
 ت أوو روح أو ت .إروا وات وا  ًزءا  زأ ن 
 رورة؛  ن در  او رھ ا ارت وواد .ار اص

 ف ن وون ار إطر  رـُ  واد ارت ھذه ن رد د أ ذك
 ب و ا م ارت  رد ا اد واواد .أرى ت

 .و  ًدة ون ارورة
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٣ -  را  را طف واوظ١٠................................   )١- ٣( ا  
       ) دوا واا ٢-٣و  ١١................................  )  ٢٠-٣إ  
  اطرات وار (ن طرق ال أو ارص)       

       )٢١-٣  ٥٢-٣إ(  ................................................................
  

١٧  
  ٢٧................................................................  )٦٨-٣إ  ٥٣- ٣اش (       
        قوادث ( ا٦٩-٣ا  ٣٢................................  )٧٤-٣إ  
  ٣٤................................................................  )٨٩-٣إ  ٧٥- ٣اذ (       
  ٣٧................................................................  )٩١- ٣إ  ٩٠-٣ر اوت (  
      
٤ -   ت اد اور  رم ا٣٨................................  ا  
       ود اا  را ا ت ا  

       )١-٤  ١٤-٤إ(  ................................................................
  

٣٨  
       ) ت اد اور ر١٥-٤ا  ٤٢................................  )٢٠-٤إ  
       ) ت اد اور  ش٤٤................................)٢١-٤ا  
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  ٤٦................................  )٥- ٥ادل  ت ارض ازن (       
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٦ -  ) را ا  فوظم واظ١- ٦ا  ٤٨................................  )  ٢٥-٦إ  
      
٧ -  ) را ا طف وأق وظو١- ٧  ٥٤................................  )  ٤-٧إ  
      
  ٥٦................................................................  )٤- ٨إ  ١-٨دت ادم (  - ٨
      
٩ -  ) رم اظا  ودة١-٩إدارة ا  ٥٧................................  )٦- ٩إ  
    

 را٦٠................................................................................................  ا  

  ٦٢................................................................  اھون  ا واراض 

 وا  ن ار ا رار ط ت ا٦٣................................  ا  
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١ - د  

ا  

وف ق وت  ن ان واظ   ادام ادر   -١-١
 ود ھك وذ   ، وو و أ  ودو  ا

داً. ون ار ار دداً ر وطُ د إ ؤوت ووظف ددة 
دة وظن ان واوارد ك ا زوو ظ ر ود ھو ا 

.ا  

ا ا او واو ’ودد ور طت ان اون   -٢-١
] ١[ ‘ا ن اووي وان ا وأن ات ا وأن ال

ك ا تط ط رو .ا ’ا ظم ‘ اُ ل اا إ
واظت. ول ذك طت ق ء ھ ر در ا ودد 

.ووظ ؤو    

ودد ر ان ا ادو و ن ات اؤ ون   -٣-١
] طت أ و ن اطر ٢ (ر ان ا) [ادر ا

  ب د ا در ان او ؤت ا رض ا
د  ھذن ‘ ان ا’ط إ ذك ارض (ر  د 

ن ار ا ن د ن). وطق، ادول وال ا   ط 
ل  د راة اظروف ا. وف اطرق ا  ادول  طق 
 ا ءاق إطو ا واردھو وا ظُ ً ن ار ا

.ل ذات اواوا  

٤-١-   قط ن و] ن ار ا٢ ّل] إ ن    أ 
 ًظو ، ظ وات ور ا ك ا لو ،ن ا
ر ًم ءة، وراء ودت دم، وازا ًر ًق ان ن ب 

  ن م ادارة واون.ل اؤون ن او وان، 

  ادف

٥-١-    ددةت اطذ ا  دولدة ا إ ًل أدذا ادف ھ
] ر١ا  ويط ر م أيظ وطا را ا ن ا [

  در إ  اطب وا وازرا واث وام.
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٦-١-   وق وط  ون ا دة  ل ء ادول ان ا
] ن ار ا ذ أن ا ووأو ا ووا ط٢ا د  أو [

ن ر او وان ان ب   اظروف. و ن ن ذك 
 ل راً ر ً ا ا اوط  إ ّواط ظم ر م، وھو

ق ر ان ا  ت ط ات ارى  طُو .ن ا
 ظدة، وم ا زراوا ذا ظ وھ ،ن ار ا راا

ردان ا ا ظو ،دول اا وو ،ا ا ظو ،
  اط اوو ا ظ اون وا  ادان ادي.

  اطق

ول ھذا ادل ر ا ا ار اوط از ق   -٧-١
ب واطا  دا در ا نوا ون ا م وى 

ادل أً إردات ن ظم وذ ظم م  ودموازرا واث وام. 
.در اا  را  

 إ اراق اوو. ورم   -٨-١ و ت لدھذا ا  واردةدات اروا
ط قراذه ان ھ ووق ارا داترك ا  ن أ  ب

ود  ً ق ن،  ھو ن  أر ن أد ان اراط  دة
]. و ت ار د ادام ھذا ادل أن ون  و ر ٦-٣[

 ا (ذات ا وطق اووا) وا و ا ن ان ا
 .ت اا  رفوا ،واد ال ات، ون ا وووي، واا

. ووف ول ١و ط ھذا ادل ا ا ن  وى ان
او ك ا ا  اورات ا ن ا  رت 

. د أن ھذا .ر نن ا وا ون ا تول ا  لدا  

إء   ورم ن أن اردات ر  ام اول إ ادة   -٩-١
 ًق أط  در ات وارن ام أظ وط ر أ
 

  ١    ًر ون أو ر  ول بط دم ص أو ظ أي  ل ف ا ر
  ك ل و/أو  د ان اووي أو ان ا أو أن ات ا أو أن ا

 .ؤت ا در أو وو قرا ص أي  أو  ط عطد ا ؤوا
 ،أو ا ت اوا وت اوا م ا رادور، اأ   ،كل ذو

ص ذوي ات، واص، وارا  نرادف وا طذا اوھ .رة، إن ا
ل س دو ادم  اور  ا ط لدذا ادم ھو . ا ظGS-R-1 ،

] ن ار ا  دم ھو  ب ريص اا  س٢و.[ 
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ر ا ظم أط ادل.  أن ھذا اوع ل م  ا ا ا
ار ن ا ا ف ن ض اوا، وول ورات أرى واب 

  ا ا ار ا رد  أط ادل.

  ال

  ود وت  ن اطر او ازم ء ٢ن ام   -١٠-١
وظف ا ار وأط  ٣أ ر ن ا. ودد ام 

م ام  دو .ر٤ا ا  رم ان ا ورةدور  .ت اا
وظف ا ار ار  اظت او ارى.  ٥وول ام 

 ٧ا ار. وش ام  وظاطت اط   ٦ام  ورض
دت ادم واراءات  ٨وق وظف وأط ا ار. وول ام 

وى ظم  ٩اذة  اظ ا ار ظم ر ل. ون ام 
 ودةدارة ا را ا.  

  

٢ -  را ا  ور اطا  

ا ور اطق اط  

١-٢-   ًر ًراإط  أن دوا  ووا رت ان ا زم
وو) ًل إدار م ر أو ون أو روم، طق   د ام 

’رن‘) ا دة  ظو ؤت اا طق واران ام أ
ررة ١[ (ان ))١( ٢-٢]، ادر ا ًرا ا رون ا أن و .

 .ً د إ ن ا د أد ل إن ا  وطا ا  ًواو
ھ رل اد  ن م رن  وھذا ا رب اطو ط  دةا 

دل اوا اظ ا وي  طت إدار ن  ال اوارد. و
ن  وارة ان اطورات ا وا ار ا و  وء 

  ارت اظ ون ل ت ادل.

د اراق واط واواد ا دل  طق ارت أن”وزم   -٢-٢ د “
] ررة ١(ام ٢-٤-٢]، اوا رض اا  رق اط و .((

  و .(أو ا دا) ؤت ادر ا ل و ،طوا
 وا در اا  ط عد او زةوأ  داتو 
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 .در ا زةا و ،(تت اّو ،ا دات ا ل)
و أن ر ار إ طت او ا اددة  ر ان 

] ٢اق ات ورد ات ورر ار تط ل ] (أيوى ا
.(طرض ا درت اوت وارا  ودن واوا ون ا  

٣-٢-  وا طق واراد اد زم و رق اط ن لد واد ا
ن ط ، أً أن ُ ا ار  ادةن ل دد ات 

 دا ط (ن إ )  ر ر س أأ   تر
]  ي و رم اء ٢إ ط ًأ را ا ُ أن و .[

رت  ن اطت اوص   اوا اظ د  ون ن 
 أن ق أم اء  ام اواردة  اروري رض ك اطت. و

] ن ار ا ن ولدول ا٢ا  .[  

  اؤو ار ن ان

٤-٢-   ؤوأن ا را  وحو دھد زم ا م اھن ا
  رحت اا   ن ان ا را در ازة ا

 .ر أو دھور أو  أو دان ”وا را ؤود ازم إو
ل ا ن إا “] ررة ١(ا٣-٢]، ا ؤوا طرس اا  و .(

 .طت ارن ا راء أي ”ادم إ (أ) ونرون وال ا
ر زام؛ (ب) ارس ط كف ذ م  ضر ي  أو  ض

ارس اط  ام اول ق او وان ان ر د وف 
راد إو أ و طا رض اا “] ر٢(ا ً رة(أ)، ١-]، ا

  (ب)). 

را  رس اا  

٥-٢-   وط ر ھ رل ا ن  أن وا  ن
رة ــ]، ا١إدل وإراء أي ر طوي  در إ (ار ] ظم

٤(٢-٢ ط و .((’را ٢‘ا ظو أو ن أي ھ   تھ
ا طا  رھ دو و كذ   ،را  عط و

إدار اذون، و اظم ار ؤون ان اووي وان ا وأن 

 
  ٢    ط رادف”را ا “ ط ”ا طار “  دم وھ  ب

] ر٢ا.[ 
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ل أن و ھ وادة اؤوت ار ن   ل. ون اوأ ت اا
د ر وى اوو ،راً   ان ا   ، ادول ا س

ع ك اؤوت ن دة ھت ؤو ل ن او وان و ،ًل  وز
وزارة ا ا ظم ارت اط، ووزارة ال ا ظم ارت 

رة. وطواد ال ا ظم ل اووزارة ا ،وا ا ر د و
 ،ن اب اوا ل مظ ةرا ن دا  ،و أ  ء
ع ووح ؤوت ات او ا. و  ات  وزد و د وأن

م  اؤ  وح واو ردد ا أن ،ن ان ا رت ا
 ونون ا ل، ودارات أو اا  لن أ تؤووا طل ا

اذن دون ادر أو وون زھ  م زاء أطم ا دل 
 را  أن  ،راضذه او .ا وت اص ان ا

 ًر رت اوم ا ن ن  لل واراءات ا مظ ء
   ا رت ان ا ونق وان ا موى ان ا

.ر تؤو  

٦-٢-  :  ما ط را  ل و زم أنو  

  إداد دئ ور ن؛  (أ)
  ت؛و وا وإدار إردا  (ب)
ل راء م ن؛   (ج)  أي ط  
ل زودھ  وت رور  ، ذك اوت   (د)  أي ط

ا ون نذن اوردن ا  ت دوذه ات ھ وإن  ،
   م؛

  و اروط؛إدار ار أو د أو  أو إ و  (ھـ)
ل واظ  إراء  إدة م ن واراض   (و) ا ط

  دوري ن طوال ر ل اراق؛
  او أو ارق  أي وت راء  ش؛ ادول إ  (ز)
  إذ اطت ار؛  (ح)
وت أ  ات ا ال رة طت او    (ط)

  ر  ل ھذا ال رور ًر وظف ا ؛
ادار اوق واس اراء،  ون رورً و ،ًن ات   (ي)

  ا أو ا أو ن اص؛
 ورارا وآرا إغ  اور  و ل ط ار  (ك)

  واس اذي د إ؛
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إ اوت ا دت وادت ر اد ور ذك ن   (ل)
 وطت اظرى واا وت ا ،ءب ا ،توا

  وادو و اور؛
ر او ارى ذات ال واق  ات او أو   (م)

اص  ض ات  وان، وو ا، وان، ول 
  ا اطرة؛

ال ت ار  دان وظت دو أرى زز اون   (ن)
. رت اودل او  

٧-٢-  روا ظا واا ط أن و را ن ا زم دات ا
  و ،ل ن ل:

  اطت ا وادار وطت اءة ا م ان ا؛  (أ)
م اطر وارص؛  (ب) ظ ا دارت اطا  
  ر اء ن اطت ار؛   (ج)
  ؛ارف  ات ا  (د)

  ل اواد ا؛  (ھـ)
دم دوت واد ارت واد ،ب اء، دة  ذ   (و)

.ن از ازو را ا وا  

٨-٢-    نطوا ررارات اراض ا راًءإ ردد ا أن و
] ررة ١(ا٧(٤-٢]، ا ر أ .(( ن نن اطك اذ  وز أن 

  ال طت وروط ان اددة ن ا ار ن دور  اطن.

و أ ،ًب اء، أن  ار  ار ،ن طق   -٩-٢
ؤو عطن ا ن   ت اوا ،ؤو  وأداء وظ

:  

و رت  ات او ور او ارى د زم   (أ)
اطع ؤوت ر ،راء أط أ ودم دت (ل 
ارد اردي، وادرب  ان ا، ورة أزة س 

وطدرات اوز ا ع) اا ي و ح  ن وا ن ا 
  أرى؛
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اذ رت وا  م د س ارت م و/أو إداد وظ   (ب)
  ت ارت ارد  أواع ارت ادة؛

ق رت اھب وادي طوارئ  اطط اوط وا واوء   (ج)
ت  دوتازاط  واط ذو   روا ،ذات ا

.ن اب اوا ق تدا  مأ  

رل اا  

١٠-٢-    رل اا د أھت اطــرن (اــ] ١ـ]، ارة ـ
 ار  و )) ا  ء ھ ر وأن ون ك ا٢(٢-٢

 رو وط رىت أت أو ھظ أو أي و تن أي إدارات أو و
اووت اوو أو ؤو ن اراق أو اط. وود اب ار ذا 

ذ اراءات اذ إوا رم ادار ان إ  أ ل إا ر
 دا ن ،كذ  وةن. وا  رض د ا ن ا ط دو

 ن  ا دا ار وف  ب ر    إذا ت 
ر و ا راظت  وط ا ت اووا وت اوا

  ر  .اوروج ارت 

١١-٢-   ً ل أن   را أن ا  رفن او وال ا 
ب أن ل ن ظو وط ن ارت  ن ات ارى و، إذ

وات،   ذك ن ات او واظت ا ارى.  أن 
ن ون ا ار  ً  ون درة   ن ادا وا

.ور واوا رن واا و ا روررارات اذ اا  

١٢-٢-    ون أن   را ل اا إ ر ا  ّأ و
 ا  دا .رن أو أي طرف آ  

رل اب اوا  

١٣-٢-  .ب اوال  اوا وال ال ا أن م اظن ا زم
ج أو زز طور  رو ت اظوا را ن ا توات واؤوا 

 زا  ،ددذا اھ و .ر ت ارا .ءل وان ا
 رارات اذ اا   ط ر أو ي را ا  ّأ و

و ان  و ن. د أ  أن ون ا ار ء ن 
و رقد طع دون داٍع. وأ رضن ا ور واوا رك وا ر
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ا  او.  اوت أن ون ا ار ؤو رة أماء ھو 
ود  ا ار و و ؤو ن ادام أو زز ارت 

طت ا  ون ر ارر إ اا و ر  ،د ن وود وات 
أ ّس ھذه اء   م  د  ن رب  ا. ودرة 

  ووو. ارارات ا ن دا ار  اذ  ال

١٤-٢-  .رب اواا  أن  دد  وطا رم اظ رر اطا
ن ا و لا رع) (أي افءات وظو وا  را ا

 وا رار ووإ ؤوو ط را  ل و زم أنن. و ل 
 ل او ًزم أو .رز اا  ذيا رق اط ن 

ات ا راءات اذ. و د ن ار ط اذ ارارات،   ارار
د  ً اروط ا ب اوء  د ررارات اا  نط ر ود آو

   ل اظر  اطن.

١٥-٢-  .ب اوازم ” او ،ت وات وط را ا  زم
ن ا در ار او  تؤو ط  ، وارد ان واوظ

دة إا “] ررة ١(ا٤(٢-٢]، ا را ن ا من ا مرو .((
  ّأ  ،رط اوا ،ور ا ن  ،دأث ا ن 

ات أو اوت او ورھ ن زا راض واد ن ب ادار
اظت أو ات ا  رو اووت اوو أو اؤو ن 

.طق أو اراا  

 أن ح  ار رة    ات  .اءةواب   -١٦-٢
 كذن. ون ا ؤو ذات ا ط را دارة ا ل و أن 

 رور رى أ ا رة ارات وان ذوي ا نوظ ن ؤوو
ط   أن ون ا ار . ووة  ذك، وظ ن أداء 

زم أن ون ا  اوو ا ن. و ‘ن طورات آر  د’
ار درة  إء وول ھت ار  زودھ راء درة ن 

] را) ورة إداء اراء وإرة ١ث ٩(٤-٢]، اا ر ود و ((
  درة ون أن را ن ا وصا و  زمر. وطودار ”واا

ق واس اراء،  ون رورً و ،ًن ات ا أو ا او
  )).١٠(٦-٢]، ارة ١(ار [“ أو ن اص
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١٧-٢-  .ب اواا   مإ را ا   ت اؤون ا
ل  ار ط إغ  ا”واور.  و ط ل و  ور

د إ ذيس اوا وآرا راراو را “] ررة ١(ا١١(٦-٢]، ا .((
 وا ووت اوو وندام اا  ورا  زداد وفو

ون ا د ع رت ار  راراتأن  .وا و 
 راف اطن ا راءن واراء ا  ًظ وت اطا

ن و ل ا) رماداء آرا (ورل واوة ا ً ر أن و .
  ات ا ول إ اراء.

١٨-٢-  .دوب اواا ”ا ط را  ل و  رت ا ل
 رت اودل اون وز از رىأ ت دوظدان و “ را)

  )).  ١٤(٦-٢]، ارة ١[

  اولرت 

))، ٤(٢-٢]، ارة ١(ارGS-R-1 ] و ًور طت ان رم   -١٩-٢
ا ا  ن تطدى ال إ ن    وارد ر

اطع ؤوت ادة إ. وزم اذ دار ددة ن ل ن ر أو 
  ذكول زات إراء اط ار ،  اظم ا اوطن ل 

وم اددات، واق، وارام، وادرن ووظن ا دامق، واووا ،
ؤو داء رت ا   ،نرراء اا  ظوا 

اش، ت و ارا. و  ارداد اف ن ل روم 
 را ت ا وم. وإذاررض ا ط را  را  أن 

اش ورات  ذ،  أن ت و ار رو  ًرض
   دة  را ا زاو وال ان ا ون ا
 ُن او .را ب ا ن ،دا ءةدو إ  أو ،داءة اإ

 ن ا ا والك ا دامءة اوال  إا  ن دد ء آإ
 ت ا ل و ا و ان ھرون او ،ا زاا إ ا

.را  

  ارز ار  اون ن اوت

٢٠-٢-  ”ا ت اطا  ون أن را ا  دي رى وأن
 ت اا  كن، وذ ور ان ا تو زودھو ورة إا

] ررورة (اب ارة ١٤-٣]، ا  :(  
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  و ا؛  (أ)
  ا ا وا؛  (ب)
  اطط واھب طوارئ؛  (ج)
  د  وط)؛ارف  ات ا )  ذك د  (د)

اؤو ا )  ذك ذ اوا اوط وات ادو ا   (ھـ)
  ؤو ار)؛

  ا اد وات؛  (و)
  ال اه واك اذاء؛  (ز)
  ال ارا وطط؛  (ح)
  “.أن ل ا اطرة  (ط)

٢١-٢-  و ص رء اإ رداد اد إ  رم ا مظ ء
و وان، وان واء  ل در ا. ارم ن أل ا

ول،  اھم ُل اون ن اوت او ا   ؤوت 
ر أن ل  و ن اذ إراءات ر  ن ظم ام ا

 ،رّص ا أن  ،ددھذا ا ب. وت اوا و  و ذإ
 را ن ا قون واا  رة  إ  ،ءب ا

أن د ك ا ل  ال ل  نوواوت او ا ارى. 
طت ارك ن أل ن ق اوى ام ن ام ار  اراد 
ودر ادر ا، ودد ورص اص اذن وون راد أو 
 ادر؛ أو ن أن د ا ل طت ال ن أل ن ادام 

 وةق. وطا واا ن ات اط ًو واد ال ا صرا
 وت اوا  ون تا ًذ أ أن را   ،كذ 

  اؤو ن اور ا ظم ان واو ن اراق.

  

٣ -  را طف واوظا را   

] وظف وأط ا ار، ١[ GS-R-1ور طت ان رم  ن  -١-٣
ول ك اوظف واط  و اوص و وا دد طت ان 
 ،در اا  م زص ارر واطراءات ادد إ؛ وا

 مظ ك وذ   راءص؛ وإرا  ولت ام طراض و
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أو  واق  اوادثت اش ار؛ واذ اراءات اذ از؛ 
  ووع وادث.   إاظروف ا ن أن 

دوا واا و  

ان رم   ور طت ةدداطت أن اراق واط  ل  -٢-٣
GS-R-1  ؤو  ر د ھء وإ” وأد وار ودئ و و

 (ار )). وزم أن  ار ھ ر٣( ٢-٢]، ارة ١(ار “] ن
ل )) ٤( ٤-٢]، ارة ١[ و”داتدار إروإ وا و ط “] ر١(ا ،[

  )).  ٢( ٦-٢ارة 

   واد ن اطق ارطق اوا

٣-٣-   ردد ا زم أن” قط  لد واد اوا طق واراا
ارت ودد  ھو د ن اطت ا ص  أي زء  ن 

  )).٢( ٤-٢]، ارة ١(ار [“ ارت

٤-٣-  ون ا أن دد و أن ن ا وا و  ووة اط
 ،رت اطا  قط ت اردر و/أو ات واروح او

 و .واق اط أي ًق واطون ا أن  ً عطدر ا ر؛و   ل
  .اوا  اطق داً ور ًن دود درج 

٥-٣-   ر ًق. ووطن ا دةور اد اد  ،وحوا دواو
 ن ھذه ار أي رض  ن إع داره أو ”)، ٤-١] (ارة ٢[

ول أ ك “. ا ر ورة أ و ًطت ھذه ار
ون ا م  تروما-٤٠  ط د وت ام، واا 

  ظم اواد ام. در ا دات اوزات اررض، وا  

واا و داوا  

٦-٣-  ” وأد وا و ،وا زا ًءوم، و أن را ا 
را راءاإ د إ “ررة ١[ (ار ”)). و١( ٢-٣]، ام ا زم أن

ظم اوا واد ث ب  اظم او دو، وط وطق اراق 
را وبطا طوا “] ررة ١(ا٢٥-٥]، ا.(  
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٧-٣-  ”  ل ب أن تط دد  وان ا دف ال او
  بواا ت اطروط وا ًراإط واذه ار ھو زم أنن. و ا

را   إدرا “] ررة ١(ا٢٦-٥]، ا  .(  

وا  ارن ا ا د إات ار  رو أن   -٨-٣
. و أن د اوا إ  ق  ادئ ا ن ا ٣اداء

] ن ار ات ٢ن ا و رى اا دور اوا [
 .در ان ار ”وأ بوار اء اإ ًزم أو

]، ١ر [(ا“ ارف  دو ،ًل ر ان ا درھ او واوت
  ).٢٨-٥ارة 

٩-٣-   وا و  ًظر أ أن رت ا وو كن ذ وإن ،
 .وطا ُا  فول و  لل ا دولض ا  دات ار

ا   ا واوا.  

 ول اوا واطت و  ار أن د ن أن اوا  -١٠-٣
:ا راوا دارا  

  ام ادق  ار و؛  (أ)
  ارض ن اوا، وط، ور دو ز اذ؛  (ب)
طت ا ار ،ل طت إدار ار وإراء ت اش   (ج)

  واذ؛
    ن اوا وا او ارى اذة؛ و  (د)

    (ھـ)  راب إوا ن ءت اط   ءوا  ر اا
  اطت ار؛

 
ھ وا  دد ط اطت ا ن ا وارارات  وا اداء   ٣  

 .ا ا وا واا وأ ن اق ا   صداً ود رأ. 
    أي ل وو و حل ان أ روا إ ن ا وازا ن ا

ا إ إدراج ودل اوا  ق   د ن ظروف وطور اوو (وا اداء) 
 وات (اط ءودى ا دد ر نن ا  تطوم اظ ويو .(

.  أن ا اوط ام إزاء اوا وا ا ووا  طت داء وطت ا
  اب و  و وات ا إن  نن ا ر  دد ذيھو ا را ا 

 طا  ب ن إن  داء أواوا. 
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طت ارض ا ا، وارض ا ام، ودود   (و)
 رفوا ،طرض ات، وارواد ال او ،ت اا 

  ا، وارض  ت اطوارئ؛
ا،  ات ا ل  ادر ا، واوادث  (ز)

  اراج ن اد واص ن ات).  ( وارف  ات

  وادام اوق ارد إداد

١١-٣-  ” ب ،زم   ن ،زاإ ط  س ،داد أدر، إا 
وا لا “] ررة ١(ار ٢٧-٥]، اظرف ا ،را ن ا زمو .(

 وا و  ط ذيوط ان او قو وا ل  رظ أن ،
  ب ،دإر داً إل، اا  رىت اظت واوق او

  ويط ت ارو ا  وا دل ال. ودھذا ا ر  را
 دة ض إر دوث  بت ار اأ و زم دداء. وا وا

.ط  روض ا  

١٢-٣-  ول ا  ون أن دن ا دن أو و أو ا را دام ا
د ادت ا أو  ادات أو م ً. وارض ن اد ھو دم 
إردات ن  ذ اطت ار، و زز ان ا ون 

د أن ًأ را  ءة. ووا دارم اإ  دھ دق إرو
ات ا ارا  دة أ  اطع ؤو ار ن 

  و ف اد إ دة ت   او ا: ان.

 أو ددة ق راق   (أ)  تو تووروراءات ودات، وإوا
 ) لل ا  كوذ وص اووي، واب اط

 ر اون، وا وص اوا ،دوا ا
  ،نب ادرل وھر)، وس او ،ا وا ،ا
و ون ا  ذ ن أن ددة، وا ت إر ل 

  وء وا اداء؛
أد ان ا ا ا ول ف ات واراءات ا   (ب)

  دوا و  دارةن واب ادر  دة لل و
  ن ا؛
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اد ارا ،ل اد ا رة ازة، وارد اردي،   (ج)
ون و/أو و ا د ا ،ت اا  رفوا ،ا ا

  دو ادت ا؛
  اردات ا و اص ان راء ارض اط؛  (د)

طط م ان ا دد ات ا   أو ارا   (ھـ)
ر در ا ؛ شوا   

  إردات ال اون واد ا؛  (و)
  ؛إراءات اق  (ز)
  طط وإراءات اھب وادي طوارئ.  (ح)

ن ن  اطر   -١٣-٣   داتد إر أن را  و
 دو .را  ولت اط دما أو و) وط راتك ال ذ

ون   ن  ل  وم ا ووأ ل أ  (روإ
.ت ذات اوا  

رت اطن ا ءا  

ر اُس ا وم   إدار ار” زم ن ارت أن   -١٤-٣
طل ا) رىت اوا وات اطدد ا زم أنء) ... ور وا

  )).  ٣( ٤-٢]، ارة ١(ار “] ت

واء ھو آ ر  ان ن اطت ار  ، ذك   -١٥-٣
ر  . نرت أو ادر اد  وارطت اطر 
ا ر  اء ً أن ُطق ر اء اواردة  و  ات 

] ن ار ا ن ولدول اراض. ٢اك ا [كن ذدول  وا
 ددر ات أو ارنا  تط ن ً ؤھن إو  ر
  دون ن ار ا ظرا د در اوا ،روط ءإ  ً  .  

رت اطا ر  

ر ار ھو آ ر  اء ورط زا أي م آر ن ب   -١٦-٣
 م اأو ا واد اا  را نا  و . رح تر

ن ا ا ذه اھ  ونر نذر أو  ر ن رىأ ت رط أي
 مواد أو أ  .را ن ا دةا را ت رو ل ًرھ

  .ر و ھ  اساء ور ار و
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١٧-٣-   ل ا ت اا  ًق أط را أن ر  ر 
 م ر ن أي تك ا رر و ، ر مد ا  وبر
 را ر ر ف ددة. ور ا تك ا  أن طر ،رآ

] را  ددةء ٢ات وإرء اإ   طر ان ا [
، إ  ّ ادر ا. ور ر ان ر نادر   ت
] ٢ا ا واد اا  رظا  أن را ا  ن د أ إ [

] را  ددةا درء ات او ن ط زر ض٢.[  

دوا واا و   

١٨-٣-    ً راًءإ  أن را  و دوا واا  و
وإ و .ن  وذوي اوب ام وال ال ا ن م راءإ

ري ادا   اوا واد. و وز ھذا اراء  أء 
  ا، و أن د  ل اطراف ا. و ار ا ار

 ت اراء ا ح ا روءة وا راءاتك ا م أنط 
ادم اوو. وذر ب اف اُظم  ا اظروف ارة، أو 

دم إردات إرا  ن دول  أن  او وارت ن ادول
 .دوا واا و  دد أ  و   وات أط دد ن

 واا و  را ن ا دمراء ال ا أن و .دوا واا
 :طوات اا دوا  

   وءد  ا إ وا وأد  اوا واد.دد ا إ   (أ)
 ط را ا طن أ  تو رإط  ووظ ؤو

]، و ر ادر ا وارت ا ١ ار [ اددة
.دوا  در إ دم  

.  أن ظر ا ار  زا وادوا ا  أوودد   (ب)
 ،را دوا واوب اكول ذ أن ل  و ن ل

اطر ا رق أو اط؛ وا إ ت  ان؛ ودد 
ردار اإ  ءة  رر ان؛ وارن ا؛ ا

  واوت وارة ا ن ت اش واق وأط اذ.
ل ذك دد وع ارق أو اط اذي  دد طق اوا واد.  (ج)

و .دوا واا  
وف ذك  اوارد ا واطق از  دد اوارد ارور.  (د)

 وبطا.دوا واا داد وو  

  .GSG-13والعدد  GSG-12العدد  محلَّهأُلغي هذا المنشور وحلَّ 



١٦ 

إداد اوا  اس اذي د إ رارھذه اطوات ار  أن ل و
را دوا دادھدم إ ن أو درةا وال اد د أوك اذ   ،

 رى. وت أ  راطوات اا ا رار إ ذل ا :  

  اوت از داد اوا واد   اوت.  (ھـ)
ار. ول ذك  وا أو أد أو وت ن دول أرى أو ن 

ول ا ،ت دوظ ذرا ط دون ا و دوا وا ،
دات واو دوا ت، واا دوا وا ،س ا

ت ار، وظ ال ادو، واظ ادو ود اس، 
وو اط اوو ا ظ اون وا  ادان ادي، 

.ا ا ظو ،ردان ا ا ظو  
. وز وظ ا ار أو اراء ارن  واد اوا  (و)

 رن اأو ا ت اأو ا  وان ا ّوا ُا
 وب وا دوا واب ا أن و .دوا ل و .

 ن ط أن ون ذات  ووع ود و و أي س 
.ذھوإ  

رم ن اوت اوا ن ارت،  اراض اوا واد.  (ز)
رض اوظون اوون وان ار ا ،ب اء، 

 .را دوا وان ا  وا ُا”  ذ أن را ا و
و اوا واد، ات ا د اطراف ا  ار، د

رات اردود او “] ررة ١(ادول، ٢٨-٥]، اض ا و .(
ون أو ات ا أو اظت ارى  ك  رك ا
 وة إدا و  ،ًؤ ودةر ا ًوز أت. وراا

ور داء  . و ل ات ا ن اراض ا
و و ب اء. ورف اظر ن  اراض 
اد ، و إراء ن اول  ورة  اطراف 

ر رارھ ا ا ن اوا ار. و أن در ا ا
ن ك اورة ُل و ات ا  اوا. و إء 
ار  ك ار  طوي  اوا ن آر  راق 

.ا  
 و اوا ورھ طر   و وإدار اوا واد.  (ح)

 ًو ز  ن ذھإ ن إ م نو ،وطا وم اظب او
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 .را ب ادارھوز إ دا وأ  ًنر وا  تو
  .إ ط اريأد ظرا   م 

دوا واا راض وا   

 ،اطورات آر واب اوا واد أن ن ا ار د أن   -١٩-٣
 ددو ن  أن رة اا  رظا و .ًدور را راءاتإ

ذ اوا، و اظر  او اواب  أي ل أو وت د  ن 
 د ن  ذھ. و اظر أ  ً اطت اط  وء

طورات  ن. و أن ؤذ ن ار ار ا رات 
 ن إ ن  د كذ و .رم اظرار اا  دوا واا  ررةا

رار ا  داثر أآواا  بل أ در ت. و  ت؛را
ود اوت وارة ا ن اداث وادت واوادث؛ وادم ورد

  ر أو  أو  ر وا ء أين أو إ إ ؛ واووا
  ذ أو ر   أي و آر.

٢٠-٣-  طراءات اع اا زت اراء اد إ ًن أو  
 اوا. و اول  ورة ل اطراف ا. و أن ح 

ن  لُ ن لدادات  ون أي ا ء ً ًو ا وا رھم
  د ون رور م ن ال طت اددة.

ق ان طر) ررات واطص)ارل أو ا  

 ا ار أن ط دد طر  اطت، طت ”  -٢١-٣
رط اا ء، أو را  ر، أوطول إ أو ،ر دارا “ را)

ل ن ”)). ووة  ذك ١(٣-٣]، ارة ١[  داتإر را م ا د
 راءنإ ق وط رىت أو أو أ ھ رن و ت “
] ررة ١(ا٣(٣-٣]، ا  .((  

٢٢-٣-  ” ًو ري إذن أن  ول بط م د و ص ل 
إذا ”ووة  ذك “. ط ودار وات ارت ا زى إ ادر

وز أ ًٍن اوت ا دد ا ار ،د ذك م  ن ال ارض
م إ ا ار ن اطب دن و مو راءإ “] ررة ٢(ا١٣-٢]، ا.(  
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ق ر ان ا  -٢٣-٣ طُق ون طر ذنر واطت اط 
 ًو رة صرل أو ات  او سأ  من ا ب وع إ

 أد  رطق اط  ،ةر ا تر د اطر أو اا
 أ ك اوت. ورت  ارصوت اطر أو اد، وطق 

ا داً إا وا در اف ا ًظ ورار ارات ا
]. و ادام ھذا اف دة ات  ،٧ن ن وال أرى [

 د اد  ردرجاأن  ا ذن. ور واطا  ا  ذيا
 ًزم أ ن أم إذا ً دةر وطن ا إذا  دد ر را ا 

إذن.ا  ول  

  اطر

م ن  إ ا ار وت ن زة در   -٢٤-٣ د ر ھو آطا
] ن ار ا و . ر راءزام إم ٢أو اظرط ا ن [

، ر راءزام إدر أو ا زة أي را ر اطإ  رم  ا 
ن ة. ووز  ار أن رط اطر ط   ادر وادر 

 دنا  لوا   دا ر ون أن و تر
وم ارت ا  ذر، وإن ن ن ر اب إؤھ ب ) ل 

ن ا صا  .(ت دون ر  

م   -٢٥-٣ دو .در ا ل وط را ظ ا أن و
  دت ات ار درا   ار ن طرق اطر.

٢٦-٣-   ًوز أص ور ل أو بر ططل ا ن د در أن
   أو ر.در ن رت زم إ و

  ال

ال ره و ط ً وم ءة  إدار  د دم  -٢٧-٣
 داا  ا ر اا  و .  ر تإذا رو را

  ر را ء دى م :ل ”(أ) ت ارر او 
 ت اردات؛ (ب) واق وارام ا قن طر رة در نا 

وارت ا ج إ أد د ن  ل  ذ إراءات ال؛ (ج)
وارت ا طوي ت   ل  طت ادرب  ان؛ (د)
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ن. ول ا ن  ت ن  ت ارب ال أر ا
وھر ورة “] ر٢(ا ٧]، ا.(  

و أن ون اوت اطو ن ب طب ال  ح   -٢٨-٣
ر اا داً إا  م را ر أ  ر. وذا  ت

  :٢٧-٣در ن رت د ر ل و ًر اواردة  ارة أو 

  اس ا  اوا ادا؛  (أ)
  وص ان دام ا ا؛  (ب)
  ال ا ا؛  (ج)
  أزة س اود.  (د)

  ارص

 إذن  ل ل ن ا ار رط  ل ارت او  -٢٩-٣
ة، ر رن ا م    رده أو  ور وط رو آ أي

  ارت ا  ر]. ورط ن ث ادأ اول  ٢ل [
وف او ت ارا   ،ردات أ أو طر أ  ويط 

ا  ورة و أو در رة  اداء اري،   ض 
اطت اط (ل اج ا) واور ا ا  ل 

ل أر    طب ارن اطو ن اوت وال. 
 ً ل أن ل، ون ا ت ارت ام واو ط ً

 .ا رن ا ددر ان ا در أون ا  أن  

را ن ط دق اوا  

٣٠-٣-  ” ً ًإ ًر رب ام ط د رط أن ،را  ل
(ار “  و و ًراءات ددة ووحن و ا ار ارا

  ).٣-٥]، ارة ١[

٣١-٣-  ” ق اووى ال و ن داتدر إر أن را ا و
 ًل د ا دتط  ل أن ا و .ر  ولل ان أ دا

 أو أن ،را ا م إ د   ، ق داول ز ًط ،
وطددة أو ات اوا “] ررة ١(اأن ). ”٤-٥]، ا را ا و

  )).١( ٣-٣]، ارة ١(ار “] دد طر  اطت
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٣٢-٣-  ت اوم اد ،د أد ،تل ا  ن ن ا زمد و 
 :رب ار وططا  

ل و/أو اص ا   (أ) أي ا ،رب اط ھو و دم ذيا
  اطب؛

  دد اظم ادم  ر ادر؛  (ب)
وت وا دد ادر (ادر) واراق وادات ا   (ج)

د؛ ارا   
در) ا ون ادا زن ادر (او (وا)   (د)

(داا).  

٣٣-٣-  :  رب ال ط أن  كذ  وةو  

ل؛ ن ل (ون)دد ھو   (أ) ا  
دد ل ؤھت ؤول او ا وار اؤھل (اراء   (ب)

  اؤھن) د اء؛
ل اؤھت وادرب  ل او ا ن اذن   )(ج

  طون ط طوي أو ن أن طوي  رض ؛
ؤھت ارن ”ا طوي  رض ط  ،ق در   (د)

ا  م رونذ نذت، وان ا ول ا  نطل ا
  نن اطن ار ّإ  ن  ًدا ؛ أورأو ا
  اوا ذات ا، أو  ت وان ا ول ا  تؤھ
ا ددھ ال أو ار ،وف اج رض اط ن 

 ذوندر ادام اق اطر “] رر٢(ا؛ ١٤-٢ة ]، ا(  
ا طوي  طر رة أو ارت ر  ق در   (ھـ)

 اطعاد أو ادة أو ات ا  ،دم ررات 
م؛ظ ا رم أو اظ ط ا  

 دم  ُن ا طوي  طر رة،  ق در   (و)
  إراءات ال وا ا ري ا؛

ط ا و م ر ؤول او ا أو ر ؤھل   (ز)
 در اا زى إ ت ارت ام واو ط

  (ادر ا)؛
 طر رة أو ارت ر  ق در ا طوي   (ح)

 ت ارم ات ون ا ن م ،دةأو ا دا
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 در ا لن ا م راءل إل ا  )١  ٢وا 
] را  دد ھو  ب؛٧([  

رت رد ان  ر او ن ات ا  ، ذك  (ط)
  دات او ا ودات ف اع؛و وأن ال، 

م اوت   ق  (ي) د ،رض ط  ويط ت ار
ا و ا ر  ، ذك رت رة ادر 

ود ارت ا، ورا اد  ارض اط، وس 
  ؛اودة

ء،  راة ل رات و اور ن ات، د ا  (ك)
  ض؛ار

  رت ن أن وأن ادر؛  (ل)
رت ارف  ات ا  ، ذك إدارة ادر ا   (م)

در اا  رفا )  ا إ دأو إ ا دوا 
 ت ارن ا توو ،(ا دة أو ا وراوط؛ا  

رت اطوارئ وارت ا ت اطوارئ ا ،د   (ن)
  اء.

 ... د در ار  دة ”  -٣٤-٣ رق ارا ق لورا “
] ررة ١(اق ٤-٥]، اراو ت ال ا قرا ق و .(

 را  وز ،ج اووي واطب اوا ،ا ر اوا
(وز أن رط  ًدم  رط أن ون  إدار اذن ددة ارالأن 

ء  أل اد). ووز أ ً ار أن ظر راء طب اد ل اد
 ن ءن ا (رادھك اذ  ) در إ دن ا   ر

. ووز أ ًم  ار ادر  و ون وآن زنون 
ت ادل  اد ا وز  و اوإ دة طوات (ل ارات 

.(ردار ال إ  ت إو  ولرط ا أن را  

٣٥-٣-    إ ر رھ ل ن ا د  تو ظر إا و
 وب و وق ا أو دواٍ أ أو ب وق اراد  او

.وطا وات وارا  
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رت ام طراض وا  

٣٦-٣-  ” ت او ن ًو ًراري اُ أن را ا 
ل ن أل دد  إذا ن ارق أو اط  ھداف ان  ن ا  دا

ا ره. وو دق أو ورم ا م ك، أنل ذ وھ ،را 
 ر ل ادئ ام، وا د إ ن ام اھدات، وا

:    ،ل ا  

  رھن  أن ارق أو اط ارح؛أن اوت ا   (أ)
ل د و  وأن اوت اواردة  ا  (ب) ا د ت ا

  ن اد ن ال طت ار؛
وأن اول ا  ، أ ول ددة طرو، ھ ول أ أو   (ج)

 رب أورة أو اا رأ نوى ا وغ  وأ ،ً ھ
). و  إ ذك م ررات ٩-٥]، ارة ١[ (ار“ اطوب
را را  ٤ا.  

و ا ار أ ّد  ،ًد اط راض وم ”  -٣٧-٣
ل ن ان،  أ ت ن ر راء  ا د ت اوا

 ونردم ا أن ، ،زمل. و ا ر ذيم اا  أو 
ا ار وظن دان درن إ  إراء ارات وت ر أو 

 ونرراء ا ر ت أ درا  “] ررة ١(ا٨-٤]، ا.(  

٣٨-٣-  ا دد ا أن ب وم طراض و راءات داإ ر
اوا ا ن و  اراق أو اط  اءار ن 

 ت إو أي را ب اط أن واة. ودم ا  ا
 ور أي وو .رب ان ط  دت اوا  قق وط ف

اراض وام  دة وال، ن ل د ار و ل  ن 
  طر.

٣٩-٣-   ر اوا دوا وات واطا را دد ا أن و
اط  ل وع ن اراق أو اط، و أن دد اطت ا ن 

 .طق أو اراواع ان أ وع ل    ل ر وددم و ل  أ

 
  ٤    ق د ترض ا رراتدو ا    رةا ؤوا ر و

.را ا إ 
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 ر اأو ا دأو ا وات أو اطك ا رظ أن را  
و .دادھإ   د ذيا رس اا ھ  ولت اطون ا أن

ل ر  اإ ا ب اط و  تا .مراض واراء اد إ  

راض وام، وز  ار و  دات وراً   -٤٠-٣
 در إ  وي دة اا ء  ر لد اؤ دة

ت ا دوا ) دوا  ولس) اد او دوا ظوا ر
 ل ا در ا أو رات ا  ر وو .ل ذي ا

 ادو ا إدار ادة د اراض م ان او. ووق م ان 
وأي ود  رض   او إ ب ص روط ال از

.ا  

وس ن ام أن در ا ار ر ًرد أن وذج از   -٤١-٣
أو ل دة ال و ًر ا ادو ت ار أو  ‘ د اوع’

ف أن ل رق أو ط د ن ر وط دة  دو ال. وو
 وال ددة  إ ام و ادر ا أو از، ل 
م ود ا اذي ظ  ادر ا، وؤھت ودرب اوظن 

 .ب اوادات، واون ا نذا  

راض و زما رش اارب ام ط  

اول   ت اراض وم طن ات ا ا ز   -٤٢-٣
ر عاط  را ا  .رب ان ط إ  دق اووا 

 ًأ را  تررة أو ا طر  ويط در ات ا 
أن ق ن وت اوق ن طرق اش  او  أو ادة ر اد

 را  ًش أذا اھ و .در اا  دم ب أور ذيا
ووة  ذك ن ن ل اوت وات اطو راض وام. 

و  ا واب ادار  ن ا ار أ ًن ھذا اش أن ن 
 ان  اظ  اواد وا ا طب ار وزز 

. ا  

ردار اإ  

ون أن ؤدي اراض وام ارن إ  ن ارارات ”  -٤٣-٣
و .رراءات  اإ را ذ ا زم أن ،را  ن   ر
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) إ  ر رض، إذا ا ار، ١: (انر وف   أر ن 
ل ا؛ ( ا طأ  ًودا أو ًروط٢ .رذا ال ھ دارض إأو ر (

ل ر  أن را ا راراتوذه اھ د إ ذيس اا ً “ را)
  ). و أن د رارا إ ارت واوا.٥-٥]، ارة ١[

و ا ار أن وم ذ ارت از دار ار أو ”  -٤٤-٣
 ،رور روط  ًرھ ،أو إ  أو د رك ا م أن 

س ون ا ووح ووو  كدد ذ م )   ر): ددآ   

  اراق أو اط أو وام رد ادر ا  ار؛  (أ)
وطت إغ ا ار  دت م إد  اواب ا   (ب)

  ن؛
ل ن ارق ا ، و  ن دات واز  (ج) ا  وات اا

  ودر إ (در إ) ون؛
وأ دود ل وال (ل دود ارت أو ارت،   (د)

  ووت ال أو ادود اوى دة ار)؛
ت ا ا راق ارف  ور اف   ا  (ھـ)

  ات اوودة أو او؛ 
ل اول  ن ا   (و) ا  رط إ  ر وأ

  ار؛
  وطت ا ن ادت؛  (ز)
ل إ ا ار؛  (ح) ا د رط أن ر اروا  
ل وارات از ا ب   (ط) ا  ظ رط أن ت اوا

  اظ  ؛
  )).٣( ٢-٣]، ارة ١(ار [“ ورت اھب طوارئ  (ي)

٤٥-٣-  ل. و  ردة ا را در ا أن ون  و أن
  ن ا ار.  اوظف ان ادة و ن

رد اد ل أود  

و د ي دل أو دد أو ق أو إء ر  وت ق أن م ”  -٤٦-٣
و ًراءات را وددة ووح. و د أن  ھذه اراءات دم 
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]، ارة ١(ار [“. اطت ا دد ار أو د  اوت اب
٦-٥.(  

و أن رط ا ار دد ار د دة ز ددة. ودة   -٤٧-٣
واوت  ن ات ت اش  ر  را  ك ات 

ا ق. ودة اإ  ن زء  قوداء، و رى اء ا
 رل ا .د  

ل إطرھ  طرأ ن رات   -٤٨-٣ ا  را رط ا أن و
ھ   نب اواا  ،رمزوم، واد ا ، بم طد لد

 ده. ود أو راد ب تيواا   ان اقر  طأو ا
ل،  راة ام أن   در إ  طوياذي  ا ر م

 ن ا زمطر. وك ا ط وطق أو ار طر ا لا
  ار أن رض ذك ام. 

رء اإ  ردروال ا صأو ا    

٤٩-٣-   در إ لا  ويط ت ارا ر ءوز إ
 .ًذراًء إإ را ذ ا د أو در اا إ ف او د
ل اذي ل  ا إ در ال ا ن را ن ا زمو

 ًر ًر  ررة ٢[(اص  ٣٤-٢]، ا ر قر   ص(ب))، أو ا
 ر ان ا داتإر را م ا د أن ت. وا  رف
  تون ا دزرد او .واق واراواد وان ا رم اا ر

] ر٨ا.[  

ن اا  

ر راق و/أو در رة، ن  اوا ،رط  أن   -٥٠-٣
اوال راج اراق ن اد  اوت اب وارف   ح   ن

 و . صك اذ   ،ا در او/أو ا ت اا
م اطب رط ًول   أن ل رت ان ا ار ن د

.را  
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را در ادات أو اوردي ا  

طق ر ان  اددة  ؤو ناوردون ھم أد اطراف   -٥١-٣
] را) رة ٢اب ”). و٧-١]، ا ،را  ذ أن را ا 
رة، اط ا ط  اون ورد ادت وات   ارو

ل  “] ررة ١(اوردي ١٢-٥]، ا  را رط ا أن و .(
م اد تر كذدات ودر وا و .ر  ولا ت اد

  رط  ھذه اظت  :  ار ،ب   ارورة، أن

ن ال م ادات ودھ وأ ر ذات ا ادرة   (أ)
  س أود او دوا ظوا رت ا دوا ن ا

  د ن ر وط؛ 
م ادة ا دة ز ن ور ط ار ا ن، ود  (ب)

  ؛اتو د ورد اد
دم ادة  ل ووع أداث ر طط  أء ل ادات   (ج)

دة  وإن ت ك اداث  ل طراً راً  ا؛ ورا  
د؛ ول إدة ادر ا او ا اد أً   (د) ورن ا  

دم اوت ذات ا ن  ق دام و ادر   (ھـ)
.ا  

٥٢-٣-   ر  ول ط  ا  رط أن را  و
:ن ا   تو م د أن در إ دات أو دور  

د وأن ارق أو ادات أو ادر ا ،ب م و  (أ)
  اء؛

 رھ  أن ادات ظ   (ب) وذج ارات اا راءات وإ
  ظروف ال ادي ووء ادام ال وارر 

  ارض؛
  اء؛، ب اوإراءات ارب وارات   (ج)
إراءات را اودة د ن أن ادات  ر اوط وادو   (د)

  ذات ا ودوت ام؛
ل ب  رره   (ھـ)  و  ت ال وت اوا

.را ا  
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  اش

٥٣-٣-  ” راء وم أن را ا ش ر ت “] ر١(ا ،[
)) ق ن إراء ارت وادام ادر ن ارت وً ٤(٢-٣ارة 

 ر ل أن ص. ورل أو اا  روط و ذات ا وا
اش اداً  ا ار ش، ر ر ،ظ ًدد أووت ت

] وا در ا ددف ام اظ ل ن ف مظ ؛ ٧إ[
 ا ن ات ا راضون؛ واا ر ا ورات ازوا
ون؛ و و اوادث؛ ودم وت ن رارات ان  ا ر

م اظر ا دأ واا  شل ان. و ب ا ن را 
 وارد ا ن رة  ص و ،ت اا رب إا را

.ذه ا را  

٥٤-٣-  ”:  ن  نرذ اش وا رھداف ال او  

  راق وادات وأداء ال   اطت ارور؛أن ا  (أ)
  وأن اوق وات ذات ا ر وري ال ؛  (ب)
ل (  ذك ادون) ون   (ج) م اد نذص اوأن ا

  اءة از داء وظم ؛
د ري ددھ و أو د دون ر  وأن أو اور واو  (د)

  دا ؛
ن واوردن   (ھـ) ا  و دھد ري دة دروس وأن أ

  ارن وا ار ب اء؛
ل م  ان  و م.  (و) وأن ا  

  رش ات ا ص وز أن ن و ول ا ا ؤو ن 
  بو ق اراف واوا را طن أ  ض ن، أو أنا

 عطل ا ا “] ررة ١(ا١٣-٥]، ا.(  

  أواع اش

 أن ري ا ار ون ن ن اش، ھ ت اش   -٥٥-٣
ططش  اراء اإ و وز أنو .ق ات ا ش أوت او

رراد أو أأو  ،أ ً  نوز او راؤھن إ زء  ندون ا
  ر م أو دد اھداف.

  .GSG-13والعدد  GSG-12العدد  محلَّهأُلغي هذا المنشور وحلَّ 



٢٨ 

٥٦-٣-   راؤھم إ ا ھ ططش ات او ر ًذاً واش 
ظم ودد   ًب ر  وو ا ار إداده. وف ت 
اش اطط ن ت اش ا  أن داو از دد رورة 

.و ر أو د ر ظروف دا سو را ب ا ن ً  

 أن  ر ًططً و ًش. ود  ا ار”و  -٥٧-٣
ادى اذي ذھب إ اش أء ا ار  ام ال طر 

ط وطق أو ار ا “] ررة ١(ار ١٤-٥]، ا  أن و .(
طر ار اواو ون أو شت ا دو در ا 

ار وذك اواب ا ن أن رب ن ووع دث، ووع ووار أي 
  ًأ را وم ا أن ش. وت ا ل إو تا

ن. داء ا ت ال او  

٥٨-٣-   رةو زن ھش اوا  ل ر اط را وم ا ش
ن اش ار ن   أ ھ ش ات ا رزة اوا .ً
 اطط وات د ً ان دى ال ون د إ اوق 

إ اش  اط ب أو إراء ات، و  أء اشأو ان 
   ھو رر.

و ز  اش ر ا أ ن ظ ا ا رق   -٥٩-٣
 ب ت اش ر ا أن وأو اط و اطر ا  ال. 

ا ون و  أزاء ارق د ذر اش وان ارن د  ون 
   أء اش. ن ال

  اداد ش

 إداد اش ار إداداً  ًل إراء اش. ووف اداد   -٦٠-٣
:  راضل ا د دادأن ا  .شوب اوع وأ   

ح ، واروط اطت ار ا   (أ) رط اق أو ار
ل؛  درا را  روا  

ات ت اش ا وإراءات اذ ا وأي ل ر   (ب)
  و ن ت اش ا؛

ل؛  (ج) وا را ن ا دت اراا  
   م ول ارق.اوق ا  (د)
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دادات ارا  

د و اق  وى   -٦١-٣ و ر قن و ل ا  ش ً
ان،  أن دد ا ار إراءات . و أن ون اراءات 

م وق  ا وى اذي ظ  عل ا شح   رو ن
. و دم وت ل رة ق ادرة دد و  د ن 

  مب ادر ش ل دزو ن، ون ا  داتوإر
  : ون أن ل اوا ا راءات اش  اع اراءات.

 ش؛  (أ) وا طدود اش و وس اا  
  ادام اطت ار واوا واد وار ا؛  (ب)
ذ ر اش، ول ذك اص اذن ري م، واوق   (ج)

راؤھم إ ت اوا ،راري ا دات اوا ،
  اد، وادام اوام ار واوت ا؛

  طت اغ ورت ان؛  (د)
  ر وك ان؛  (ھـ)
   اذ وإراءا ور.   (و)

 م،  و ث  و  -٦٢-٣ وا طم ا ،ونرف ا أن 
م.  ازاھم وء ق  رامووا،لل ا  ،  ري أن

اون ادادات  ن طرق  واراض ل اوت وات ذات 
 . شم ا بطُ ذيط اق أو ار درا  واو أن و ،ا

را دد ا أن ون وا  أن أھ  داإر  
ل.  ةوو واف إ ب ارام واد اراق ادد ن ا  

  أب اش

٦٣-٣-   و دمل و أن را ا  ذيش اا ر 
:و اا  بن ا  

ودف ك اظ إ  رة رت ال وادات.اظ ا  (أ)
ل وأدا، ود ل دد  إذا ن  درات ا ن م عطن او

؛  زناون  وراءات ا ودن و دوا رذت اا
در ات ا إذا ؛ ووطن اا  ا  وو

ددة ووو ل ؛ و إذا ت ط زن ادر 
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  ت ان از ط ت إذا ؛ ووآ  ا
اع  ول ل م،  دات اف ن واد ن أنوآ؛ 

  ر و.وأ د رت 
.  أن ري اون ت وت  ان تا وا  (ب)

ل.   نا  
د ط اوق وات ا  ص اراءات وات واوق.  (ج)

 را تو ،در ار ا  رش اا 
ظ ل ا ر أن  رد اراءات ادام؛ وإت ام؛ و

ارف  ات؛ وت اص ن ادر ا؛ وؤھت 
؛ ود اودةودرب ان؛ وت ادت واوادث؛ وت 

و وت ارات؛ و ت ارة؛ وس ارت 
ا ن ًق دورراا وا راتزا   دا وا

 طض ارراضا  وص ال وات اج؛ وا
  وا؛ وت ارض اردي.

. وت دى م ا ار راء ارا ارات وات  (د)
 ًو لّن ا ل ل لراً و ن لوا ً دولن ا 

ل  رة او ،را ن، ورا  تؤھوأدا و .
ل.  ا   ؤوا  ترات وا را ري ا ّأ

ا ر ت ارات وادم ا ت أنظم ا  و 
ل. ا ر ت ارات وان ا ق   را  

  ؤرات دھور أداء ان

وة  اق ن ال  اطت ار اط ، أن   -٦٤-٣
 طعاون ر اش اذي  ا ار وى اذي  ون 

ات. و دم ظورات ان و ًؤرات  “ أن” نم 
دھور أداء ان. ول ؤرات اداء ادھور ار و :ًد وى 

 راد؛ وف ارار ا؛ ودم  اك اوظ؛ وارع دل 
رم اظُ فن؛ ووظدم ات؛ ودع اد  توق و ؛

دم  ؛ واو قوت اودم و إراءات    ّوز 
وظن؛ وازدد ارت ا ن اوط  ادرب؛ ودم إدة درب ا

ن   وع ار ا. ون ادام ك اؤرات س غ ا
 ن. و ل  أي  شت ا روا دل دد سن وا إ
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أن طب ا ار ن ان إء اھم ؤرات أداء ان ادھور، ون 
  ن ذك أن زز  ان.

  رر وات اش

٦٥-٣-  ” ُ زم أن م اطن أ رر دادن إرن ان ا بط
را ا  ررك ا ردود وإدراج ،ون إو ا وا “ را)

  ). وارض ن رر اش ھو:١٧-٥]، ارة ١[

راءات ل   أط اش ا ن،   ذك ا  (أ)
  اذة ن اوت اطرو ل ت اش ا؛

ل ا ن؛وق م   (ب) ا طأ  
ل   (ج) ر اطإ د إ ذيس اء اشإرا  ر ا  

  ت اذ؛طت ار، ول ل  ذ ن إراءا وأي 
وق أي وت طر اون ذ إراءات   ال ن   (د)

 .را ل أو ا ب ا  

٦٦-٣-  :  دةا  شر ار ل أن و  

ل ا ش وارض ن اش ور، وام اش؛  (أ) ل ا  
  رة إ اوا وروط ار اط؛ا  (ب)
  ل ادر ا ا ش؛  (ج)
  ل ؤھت ودرب ان ان دام ادر ا؛  (د)

ل؛  (ھـ) ا طن أ دةوا ت اا  رفل ا  
ت ول إ ت اش ل ل أي واب ور أو ا  (و)

  ار  ، ذك ل ي ت وا أو روط ار؛
ت وا ا ول إ اش ار  ، ذك أي ل ا  (ز)

  إراءات  أو إذ  اذھ؛
 ن اش ذ  (ح) دت او ل .لا   راءاتإ  

ع رر اش و ًراءات اررة ن أل:  -٦٧-٣ وز أن و  

  إرء أس د إ اراءات ار  ال؛  (أ)
اظ ل ت اش و  ن لل ار ار رق   (ب)

  و؛إ ن ات  ول
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إرء أس دد ال ار أو ا ا طب ت ش   (ج)
   أو رات  طط اش أو اراءات ار؛

إرء أس د إ اراض ادوري ت ت اش،    (د)
   ذك اھت واب اذر؛

اوظن ارن اؤون ن و طت ار أو اوا إغ   (ھـ)
  اددة؛

  ور و رر اوت إ ات او أو اطراف ا؛  (و)
  إرء أس ط ام اذا.  (ز)

ل ذ  زم ن إر  -٦٨-٣ ا ش إت ام اد اءات و
 إ و أن  راءاتذ إا  ت اا  و .
  لرذ. وراءات ان إ زء شت ال ا ر ل ر ا

ل. ا ل إش ار ار دولض ا  

 قوادث اا  

و ،زم أن ري ا ار ت  إ أط اش ار”  -٦٩-٣
ش رة ا إذا اد دث ر دي إراء اء وري. و وز أن 
ل ن اء أي أداث  ن  ا ؤو ن رش ال ھذا ا ص

  ).  ١٦-٥]، ارة ١(ار [“ ھذا ال

ن إراء ق  أي ا ار  و أن طب  -٧٠-٣ دث ن ا
 و وو  ددراره ؤول دونق. اده ال وا و  دةو 

  ن  ورة أو و ونو در إ  ويط وادث اا
راءات اب ا ت، إا رل، وا ا ذة، إا 

  ق ون وم ا أن  ،وادثا  قا  وةو .را
ت وز اوت او ق، ود زم م،  ًظروف، دم رر 

.را ا إ  

طرة، أو د  ونو ق وادث اد طورة أو ا ن أن   -٧١-٣
را وز راتلراً،  ا ًار ر د أو ،ردود اا (ترا)

 إراء ق ل ر ا ار وات او ارى  ض 
ل. وود  ادة ھدن ا ر ذيق اا إ  ،تن  ار
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 ،ً ن  ندذان ار، وھط دث أي  تطا ر ق ي
: زا  نو  

  دد أب ووع ادث  ن اذ دار  راره،  )١(
  اظر  اواب او ا ؤو ن ادث.  )٢(

٧٢-٣-   أن رأو و ط ،را ا  رك ذيدور ام ا وت 
را  وب اوا ق ات ا  ،رىا وت او

واؤوت،  ًر اوط. و أن دد ا ار إراءات داء 
 ا ؤو   ق.دورھت ا  

٧٣-٣-    ق ا ب اوال ا ،ً دود اا  ،و
ادث ن وا او   دم وت  اوت اب إ ن 
  نورطص ا ووق اا  ت ذاوا و ،ون إ

   م ؤوت  دث. ادث أو اذن

٧٤-٣-    ور ھ ،دثوع اب ود أد وق، وھدف ام او
 و .ن اقاراء اإ و ص  أن  رةوا درا

ور . و ق دث،  أن رط  إراء اق ان أو 
:  را ا  

داث واوال ا ھت  ووع دد اب اذر ول ا  (أ)
  ؛ادث

  م اواب ا رض وات ارض؛  (ب)
  دد اراءات او وا؛  (ج)
  دروس ادة؛ل ا  (د)

اوت ا دار ا  اذھ و دون ووع وادث   (ھـ)
 را  إد  رات اك اذ   ،لا  

ن ا ن ا؛ ا را  تد ك أيذو ،را  
ت وادروس ادة واوت اطرو ن ان ر ل ا  (و)

.دوأو ا وطد اا  واًء نوردن وان وا ن ا  
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  اذ

٧٥-٣-  ”رت اطذ ا ما ط را  ل و زم أن “ را)
و ا ”اوا وروط ار ،((  .ب  ص ٨(٦-٢]، ارة ١[

    راءاتذ إا  ،وا زا ًءوم، و أن را
اف ظروف ر و أو ل أن ون ر و؛ واذ إراء اذ 

)). ووز ٦، ٥( ٢-٣]، ارة ١(ار [“ اروري   اك طت ان
 وا داروإ   تذي أا ور اطن ا را وم ا أن

ل. وطقدد   ن ل  ت ازاوق واذ، وراءات اإ  

وم إراءات إذ دي ت دم ال روط واطت ”  -٧٦-٣
دة. وزم أن ب اراء  دى طورة دم ال. و ذك ن ھك اد

إراءات إذ  ،دأ و إذارات ط م رض وت، و ب 
ل،  ل ات، ج دم ال، وام ء  ب اطو .را

 ق دول ز ًص ط دون و زر اداا  ذوا ،
راءات اذ ا ً ل م ا ل أن را ا ك. ورار ذ “

] ررة ١(ا١٨-٥]، ا  .(  

  اوال اواب را  دد إراءات اذ

ھ ا ار  ان د  أن ل اوال ا  أن ذ  -٧٧-٣
 ل  ذ اراءات اد إد  :  

اھ ا طوي  ب اور  ن ود اراء   (أ)
  ا اطوب؛

  طورة اك؛  (ب)
   إذا ن اك راراً ك ذي ط أل طورة،   (ج)
 إذا ھك اك د دود واروط اوص   ار أو   (د)

 ،واا  
  ھو اص اذي ظ ا ووم غ ؛  (ھـ)
ل واه اداء؛  (و)  قداء اا  
ن.  (ز) ا  لا  حق واا إ ا  
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  أب اذ

اطت اوذارات أو ا  

وز أن دد  اراق أو  ون اطع ط ت اود ”  -٧٨-٣
ن اطت [ا ر] أو ا، أو ات ر اُر ا م 
ھ ط  ن. و ل ھذه اظروف،  ا ار أن در 
ل دد  ط ل اك وأ ار وارة   ًط ًو راً أوذ

راء اذ ا  وحا زا “] ررة ١(او ١٩-٥]، اذا ھوھ .(
  أر أل إراءات اذ وً، وھو   ،ظم ات، ج  ان.

  أط ددةار ص 

إذا ن ھك  م  دھور وى ان، أو  دوث ات ”  -٧٩-٣
  ن أوا  و ورة إط ل أ را رى ا رةط
 طص ا ن ل ب اط أن را ا  ن ،ور أو اا

ا (ددةا) نوى ا دة زم راء إذ أي إ وأن  ط
  ).٢٠-٥]، ارة ١(ار [“ ام

  هر أو  أو إؤدل ا

٨٠-٣-  ” ا ا  أو  رارل أو ادم ا  رارا  
   أو ، طورة  لدم ا  طوي وادن ا ر ثدوث ا

 را ا  ن ،نرط ف ل أو قرا إ  ا إ ا
 . أو رق ا أن  وزو ، طا طص ا ل ر ا أن

 أ زا ل ا ر إدار أزم إعوأو و ر “] ررة ١(ا٥]، ا-
ل ل م ). و  ار د اظر  ب ار أن ٢١  ل

ر   طا وا أھ  طوي ن.ا  

  ازاءات

٨١-٣-   ورض أو ا ط را  ل و أن  ل ،زاءات و
لرض  ا  ،تراد رداً، وإ أو را ن ھواًء أ ،  وى

 ردار ات إرو وم اظ ً ،وراءات ال ا ن
اول   ادو. ور  ادة اوء إ رض زاءات  ات 
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ا طررة ذات ات ارة، أو اطورة، أو اط د ل .لدم ا
ل وس   أ لض ادول  ون ن رب ا  زاءات رض
    ار إ ن اداء  ل ان.وأن ذك اراد ن ان 

  ط اش  ل ذ

٨٢-٣-  ”ا ط دى دد أن را ا  راءاتذ إا  نرن ا
 ور ذإ)”] ررة ١ال ٢٣-٥]، اھ  ش  وا طف او دو .(

.رش وت اووا را ا  

و ات ا  ُ  رادى ان ط إذ وري، زم أن ”  -٨٣-٣
 ار ً  در إح ا   اذ ون ل اوت إ ا

اراءات ارور  اوت اب؛ وزم ل اوت وراً إذا رأي اون 
دد ا ور أوا  ن أون اوأ  دد ًراط كأن ھ “ را)

  ).٢٤-٥]، ارة ١[

راءات اذ اذة رة ن ان ارن وى و ب إ  -٨٤-٣
 ًو ،را وم ا أن  ،دت اا  وأ .در ا تا
راءا اررة، د إراءات اذ،   اراءات ا ل رض 

ق ا أو ،طص ا ت، أورا.ر  

  ادام  اذ

م إراءات اذ.   -٨٥-٣ ظ وا راءات إدارإ را ذ ا أن 
و درب  ان واوظن ارن ان  ار  ك 

 ا و أن ووا  إم . و أن دد اراءات  ،اراءات
دام ا ل  رذار اداو رراءات ا  ن كب ذ و

 ً ،و .را دى ا نرن اوظن وا  و تط
ل   حا إ ة ارا ،وطت ارداء  ررار اا  رأ

 إطرات اذ واطن  رارات اذ. و أن ط اراءات  وارد
ل ا اذي ر  ا ار  اذ رارا د دد وى 
ل  ل ادم ا  لك اذ   ،راراتذ اا ذ وطرراء اا

رذ ات اط .  
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٨٦-٣-    أن را   ،نا  ر رط ك أين ھ م وإذا
ل دة ز و ء اراء ا. و أن را  ادة  
از طورة ا ود اراء ا اطوب.  أن ا ال 

ا  نب إزاء اط ور اب اوا ن ب ل ھ  رظ
  إراءات   وع اطر ا دد ارق.

٨٧-٣-    دت، ارى، إن وا وت اراءات ادد ا أن و
  إ   دور إطرات ذ. 

٨٨-٣-   رراءات ادد ا أن راء وإ  من ا روف اظا
 ذ. ور اداو رر ادا ل ا ن ا ق رىش أ ت

:  ت ان ھذه ا رضون ا أن  

ل دار اذ  ون ارات از اددة؛  (أ) ل اد ا  
ل د اق   (ب) ذن أن اا  رن واا  زذ ار ادا

ل زم  ن ا وإن  ،كو ر إط ن ور واوا
.را رار ا  نطا  

  ت اذ

٨٩-٣-  ” ًط ًدا ل  درةذ ارارات ا  د زم “ ر١[(ا ،[
). و اظ ت ادا ا ل ارارات ا ٢٢-٥ارة 

أرى  و ل و اوول إ  ؤدةراءات اذ وأي وق 
  وار د اء. 

  ر اوت

٩٠-٣-  ت او ر ًظ ذو  أن را ن ا زم ،ن ا
ن أل  ،  دت اطت ار ، ان وان واوردن

ن و ن ل رھم ل ا د واو وواب ا د  إذا 
]. و دل اوت  ات أو ن ١[  م  ك ال 

ق إرات رد دور . أ  دم اوء إ ك اول دل ن طر
اراءات ار ا د زم اذھ ب ووع دث  أو ل د طوي 
 آر  و  ن  أن أرى. و ھذا ادد، ُطب ن 

ل ت ال اددة و ًت ادو، ادول اء  او ،ن 
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 دو أ روفداث أو ظي أ و وارئ اطت ا ديز ار رطإ
.دوأو ا وطوى اا  ن  رب أو آوا  ب  

٩١-٣-  وظ ق إ ر و را ن ا زمو ،ؤوو 
و، وادات ادر ا، وطرق را ادر راض ان 

]. و ھذا ادد،  أن وم ا ار أ ًر وت  ذه ١[
 ن درات ه اور (وذك  ًن طرق رات )  ق 

ض واوادث، ودم أي وت  ن ا د م ت ار
  ن ن لوات ا را ا  رض، أنذا ا ،ور. وا

أو ارن ن أراد اور وات وؤوت ا ار  انإغ 
  أن و .ا طت وأو بط ورراد ا لوات ا

ن وات ال أراد   أن ًأ و . دھمزوو ن ان ا ددة
اور ن ال  ا ار ول ل ا ا وال ارى 

  ا ن أن س رھم.

  

  ت اام ار  ورد ا  - ٤

ت ا ود اا  را ا  

   

١-٤-    ذيدر ا  طر  ل ت ارواع اض أ دو
زم  وود ظم م ار. ووة  ذك، ھك ض أواع ارت 

  د طرو  ا در إن ا رة دادد أور د  رم ا
وأ،   او ٥ا او  واد  ااور. وم 

    ا ان إ   كتا .ا  
 

  ٥   ’ا د ‘ او وبأو أ ،ور اؤن، أو ادف ا ل ،ز ھ
ة أر و، ھ ، وي   رة ن اواد ا. وا ا ،وراوت

 ح ا دو . در إ ي ق تط رض أي ور دونراد ا  ردة
 ت ادة اا   رى ا رذ ال ا ن ازد واوو ،

وز  طق وا. ول ط  وق رة در و ك ات، وھو  ر ن
’ق ‘ ا  داب اتص  ان أو اد ورا نارن  ارا

ا ص   م أي ازات ر  اتارح م ن ا ار ورد 
.ن ا 
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ن ا   أن اؤو او ن ا ٤-٢وظ ارة   -٢-٤
ن ارح م زة وادام در  . أن  تال  ا ا

  ن ادر ن ث أن اص اذن و واور ل م د 
 درون أ وي  دة  ون ون  وم و ًم أھ أي 

إ م . واو اودة م ھ ار وردھ. و  رض
 ا ول ا أن ت اد اور رد ا را  

  ور.

ا راد  اتو أن دد ا ار روط إ ك   -٣-٤
اذن  ن، دوا ، إم م ار، وزم  اور 

إؤھم ن ھذا ام. وزم أ ًن ا ار ر ام  ور 
ات ا ن طرق اراط ول ان  ر زود 

] رت (اك ا ور٢ا رةا ،[ ً-١٤ رد ا أن (ج)). و
إ م ق رت ارد وا ا د م  دد  إن ن ن 
ار  ر اء. و راة ادام ادي وإءة ادام 

  واوادث واب ار ا  اص ن ك ات. 

 اتوع ن  وردواطوة او  ار ي  ن   -٤-٤
 ن اب اوا لررات وا  را ر اظ و أنھ ا

  ويط ا را    ل)ت  دة ا
داوا ،و ،وزوع، وأن ا و .(وطق اطا   صوا ،

 ،ر دئ اا  وطا واص او دأو ا وال ا أن 
ا اددة اوع. وظراً دم إ ام ورة و  اتر 

 تا ا د إ ور  دم ا د تك ا ث إنور، و
  ددةء ار ا لا  دھف او أن  ،تر ن

] ن ار ا ن ولدول ا٢ا  .[  

ون ا لوى اق اررات وا  

ز ض ك  ؤر وال ددة  ارارات ا رر. ود  -٥-٤ 
،  ذات اارارات  ر ن ام ا رف اظر ن اطر 

و رارات أرى إ ارز أر  ان. ن ذك ً أن ا ار د 
رت ا إذا واد اأو ا در ا ّ تداد ارر ا ت

اُ   ذر؛ ود رر ھ ر أرى ط أو دم اد س ا ن 
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 رض. وم ا ن رظرف ا ،ع  ونر ورراد اأ
؛ ول أً أن ن وت اظر  اوى اوطاواف  نذك د 

 س ا لدا  و ا وطا ووط اطن ا كذو .را
دة  و ك اطوط او ،ص ر ودة  ور  ق. 

] ن ا٢ا [ أن   ويط ت ارع ا م ر داما
 أو  واد ا ضأو ا ل ا ،تلطب ا  أور ا ، ر

  .ررة

ا د  إ ق ا ا ررات ان ول اوال   -٦-٤
وا  ا ا ] را) ن ار ا٢ ً رة١٥-]، ا  (

:  

 ووع اع واط ار أب اودات ا ن ث ار ا  (أ)
  ودار ادة ا از  ا؛

ودة ا ث ور أ در ن  وازار ال ا   (ب)
ان ا  اظروف اد و ظروف اوادث ود اص ن 

  ات؛
  د ا؛  (ج)
  ول إ ادة ا دون ادام أدوات ؛ او  (د)

ر ات ارى،   ات ا، ا ت ن ل   (ھـ)
  م؛

  اق ن اودة.  (و)

  م ان

 أن  اؤو ن إراء م ان او ي وع ن ن   -٧-٤
 ت ارا ًء ،م د أن  ذيا ا  ت ا 

 را ا م، إب اط رد اور  دد أن و .ا ا
ا ار ر اوا  ات ا، و أن رن ن 

ن ام ا تم ا ن أي ق أن د. ور ا  و
 .ا د ن  

٨-٤-   را ًو فودوور  ترم ا  ت اا
ا د  ن ار ا  ا. وإذا أر م و  أء 

  .GSG-13والعدد  GSG-12العدد  محلَّهأُلغي هذا المنشور وحلَّ 



٤١ 

أن ا إ وا را ن رج  ت ار  دو  رب اوا
 ررر ا أن را  وز ،ءر ا دوددور  دون ا ا

  ، ذك إراء رت  ارات   ت راءزم إر. ول آ إ
  ت اا  ،رىا ت ارن أن ا ط راء اك اذ  ف

 رج ن دود ر اء. و أن ب ارز  أي ل ق 
 وال ا د و .ردا رر ا  ت ا ر

م  ات أن ھذا ار د  اَُ تراً ر ا ،م 
  .  اوردةا  ن ر اول و ًد دد ات 

٩-٤-  :  ص را رض اذج ا دام مراء اإ و  

  ا اراد ر،  (أ)
   ا. ا ويادر   (ب)

و د ادات ا ادرا ا  ود  اذج اط اط  -١٠-٤
 ط ًدا رذج أ دامرى ات اا  داً. و ًداد ددةا

  ل دداً  ًن روھت ارض. 

١١-٤-     ررض ارات ا ل ط ث توھرر اا و
ودود اا   رظا و .ا ن ا  رض ات او

 ن ا إذا  م ،لءة اوادث وإل ا ،لرض ات ا
و ً  د؛ وت اروا ت ارروط ا ط  كذ .ًذا

  ، وو أ ر  ،واب طرة طوي ھذا اوع ا ن ارت
 بو ا.دھور ر  

١٢-٤-    ظرد ا دو  ةرا قادام اا  أن و .
  وءون ا دراً أ  ًل   در أو ف دوث ل دونا

 و بر در. وزي اوم ارن ا ف در  ً وي
و . در أو رر قر دون إظب ا  لرة ا ل  د

  وذج ارات ار اا وا ر ان ا ذؤ أن 
.ءة اإ وإ  

١٣-٤-   ،ا ا دواراد ون أ ا  رت اض ا تط
 ا رھ    صا ت ا وند نذور اا

  نأن ا  .زت اا  ر إ لوذون  را 
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 و ك ا ذزم اؤدي ا ن أن إذ ،   ت أر إ
 ات ارى ب  ادر اد  ن ن.  دثن أن 

د ب ارت راة اواب ا ا  ن ت زم  و
  ادن ُ ر وا  ن ارق وأل اص ارى.

ح و  -١٤-٤ ر ّأ ن و  د ن د إذاد ا  در
اروري دد اراءات ا ا  ا ص   ن د 

ادام أي ظم إداري  ً ارت إ وت و. و دو ن اد 
م.  أ إذا أُدت ن ام  اص ن ات اد  ال ا

د ا أو إ ط رز ن  ورا إ در ا ت اا
ادر ارا طب  ار ً رً و ارف   او 

 . ت رھ ما  

ت اد اور را  

١٥-٤-    رط أن را    ت اول اا
 لات ا  ن اء ر ورد ات إ اور 

د ا  اددةطت ام واداء  زو أن و .ون ام ا 
م ا ارح. دات ا  ن اراض وا ار وق وا

 أن و:  قول ا  

 وأو ا اودة وواده، واودة (اودات) ا وف ا  (أ)
 م أدد ًأ و .ا (داتوا) دةوا ووظ ، وي ا

  ادة ا  وظ. و ت أن
  ط اودة (اودات) ا اد  ا.  (ب)

١٦-٤-   ،و  ً ون  مد ،را ا   ب أو
:ا ت اوا  

ن ررات ار اودة ا   ،ررات ادا دون رھ   (أ)
اودات ا ا ن أن ون أل ) ُن ث   ل 
 ر). وأ ا رھ ون و/أو أن ًرال ات أل إا

.ر ا لدان ا رھ  دة ال ا ب رر ًأ  
  ت) ا ا وي  ا.ال ا واد ودة (اودا  (ب)
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واء ودر  ال اوم ا    ،دل   (ج)
 دى إو ،ووا دص ادام واظروف ا  دة اوا

.دة اا ول إوا  
   (د) طُق اراءات اودة وإرات ات اووا در اا 

وات ا ن دم وز اد ا ت اددة ن اواد 
ط اد ن أن ازة ا أو اوى ا ادد ع، و

  وات ام.
 ت  ا أء ا  (ھـ) وذج ارات ا فدي ول ا

  وإ إءة ا ور رر رض، و ك ارات.
  وت ات ار ا ن ا وو .  (و)
ت ار  ، ذك ارت ارد وذك، د اء،   (ز)

إ إءة ادام، ارت ا ا ن ادام ادي، و
 ،ن ا صرض، وارر اءواد ا حوا دوا.  

ار ا او  ووع دد ط ا او وز   (ح)
.ًو  

م إ اء ن ادام ا  (ط) د ورة ن أي تو  
و رودو  .وإ   

  ل ت ان اذا .  (ي)
  وت ن اطر از وم ا.  (ك)

و  أن  ا ار ن ارات اواردة  م ان   -١٧-٤
ا  كق ذن. و رح ي   م ا ن ن دة ل

  ر ل  اب : ظم م 

وات اوت ا أو وى اودة ا، و و   (أ)
 وو ،دة اوت ا ن أوذو در، وإراناا  .  

 ا اارات   (ب) وذج ادد ء وأواد ا ت إذا  ب ا
أداء ان  واتا ا أو و ل ط وى اذي 

م ا. ووز أن ل دة ار  قوأي طت أرى 
  ووذج ازءاً ا  طروط ان ا ا.ر  

و وواده وأب اذي ف ن ت إ  و ود اودة  (ج)
وات اوذج ا  ط إ ب ظم ار  د 

. و أن  وا ً ر رةت ادد ا ون  ق
   ب  اور. وز ات

  .GSG-13والعدد  GSG-12العدد  محلَّهأُلغي هذا المنشور وحلَّ 



٤٤ 

١٨-٤-  ا ا  دم رط أنو دات ا ] ررة ٢(اا ،[
 ً-ن )١٧ كذ    تل ا أن ًزم أر. وآ  أي ن ت

 ) و ١٦-]، ارة ً ٢(ار [ ذك ادروط در إ وود 
  ا ن ا تو ور إار .ن د أ   رةاأ إ 

 رور ن اوء ر ار ت أو  إذا ارت  مو ت
ازم ء ا   ،ك ا دم اوا  وز ا  اور 

اور اذي دم ات ن اھم وود أي طر   دمظراً 
 ت أو.موت ا  

١٩-٤-   رط و أن ردور ت اا  ونظ ا أن
 ،ت ق  و  را .ن ا  وزر ادودة واا

ود اظ ت را اودة  ن ا ار ن اق ن 
 لر. ات ظن ا رضو  واھ ن ا  وزر ادد اا

اق م ان او وت  طت وأط وز ا  ن أن
ر .ا  ا  

٢٠-٤-  ،ت ان ا ن وع ي دود اا  ،أن  و
 و/أو إدرا ت اوا  مروط ا   وحا رص ا
 ا زدة اا را رر ا أن و .را ن ا درةا واا 

 د أيور را  ري دن . و دد ددة دة ز را ط
راح أي رات ن  ون ك ادة رھووات ً) أو د (س  اوات

أن ر ن زدة  ارت ا ھ أراد اور اذن ون ات أو 
ا ارح  دام ت ا  طبرھم ن اراد. و أن 
ء دة ز ددھ ا ار أو د طرأ إدة اوا  ا د ا

   ا ارح. وسأي ر 

ت اد اور  شا  

ح م ورد ت   -٢١-٤ رن اا   ش دوري راءإ 
وا ًت وا وزو  ن د ا  ددةروط ات وا

اوا وار. و أ ً ار أن ري ت ق أو اراض 
ت إءة ال. وإذا ت أي  ن  ت اق  أي وادث أو 

، ا ار وت ددة ر اك  م ان ا أو  زء 
. ردا ذا ك ا    
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٥ -  را را ف اوظ  
 رىا وت اا  

١-٥-   ا وظا ھ را وظا ر ؤو را ا  و
ن ان ا ، ت نو ز. را ن ا مرو   رك

 ھت و أرى ن اوظف ا دداً  ھذا ادل ھ  وظف رة
  نن ا ر  ر ً ًدورا را ا  و ف اوظا

دة إ اظ ا و اؤو ار. إردات ن اراء ودم  ور
ور تؤوون ا د   ھم رةذ  ت اظق اوا أن
  دد ووح اؤوت ن ل واب اوظف ار.ك ل أو 

  ادل  ت اطوارئ

٢-٥-  ] رن (ا أن را ن ا زمرة ١م  )‘١٠’)٣( ٢-٣]، ا
ر و ن ن أن ا در أو ر ي ديب واھ ددة ت

طب دً طرً. و أً أن رك ا ار، إ ب ظت ادل 
 ،رىا وا وطوارئ اط ط ذو و  ،ءب اوط ،

 أن م اوق ود  طط أو ط د ون وراءات ا وا 
]. ووف وى ر ا ار  ٩طط اطوارئ ا  اون [

 ًط وطل ا أن و .ا دوا  دة إت اؤودوار واا
رة  ق ادد  اظت ادو ،دي ت ا ب وراً أو

] رن ان. و لب ١٠ھت ار ا دوت اطا [
  وادي طوارئ.

٣-٥-   ب ان ا ن ًوبوو  ر ت ودوارئ وط ديا
 د   إ  ،ويط ن أن دو أ  وي، أوط ض أور
ووة  ات اودة در أر، ل وب رق وب  رض. دوث

 ًن أ ،ووي قر  طوارئ  ديا ،  روفظ  ،ت ا
 أن:ًد بو طوارئ أو ًد بط  

در ودة أو رو أو ورة ددة اطورة (اظر ف   (أ)
  ])؛ ٧ادر [

  در دل إ ادو طر ر و؛  (ب)
  وث إ ن در أو ن ات ودة ن وادث  دول أرى؛   (ج)
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  و رو  رز اذر ن اع و وت ر رو؛   (د)
  ض إ. إذا أو إرا طوي  ر ط  (ھـ)

د د أ  ب ارض ا أو ب  ررور ًادي  ونود 
  ض.طوي  ر

٤-٥-    ويط وارئ اطت ا  لدا  را وت دور او
 ر  ً دورذا اد ھد و ،وطروف اظ ً در إ

وح دورھ ن ار رة  إراءات اطط طوارئ. ون أن را
  أ ً ار. و  ار: والادي طوارئ 

  ، ذك     (أ) ووح وو ددة ؤوو ون أدوارھ أن
  قل واوا ،واد اأ  رئوع طو   ن ا

طا  ول اوارئ داط دين ا ؤودت، ات، إن و
ادن اوط وا، و اوت ادو  ت اطوارئ ارة 

  دود؛
 ن أداء دورھ واطع ؤو؛  (ب)  راءاتإ د ون أن  
دي طوارئ ن أل  ا و دربظ  رنأن رك    (ج)

  كذن، ووا ،ا راءات، واا ب وھم ا
  ارار  درات ادي؛

  أن  ر دل ور راءات اذة  ت اطوارئ؛  (د)
ت   أن ل ك اوا]، ١٠ ار ] قأن در وا   (ھـ)

. واد ل  طوي طوارئ اا  

  ادل  ت ارض ازن

 دد دور ا ار  ادل ل أو  ارض ازن (أي   -٥-٥
 ،ا  أو و أ  رإط  (ًر زرض اا  ً إذ

دل ف ھظ ورارات ق  ا ا وز ھذا اوع ن ا طب
 را ون ا أن رار. وذ ان ا ؤوو را ت اط
 و وا ردا ت ارن ا راءورة ا مد دة

 طر إ ن دد وأنا  ، ً دود ا،  ت اا
م أ”  اظر  ادل ل ارض ازن.  د أن را ا و

 داؤھم إ ورة ل تدذه اذ ھ دل. ودا  ز تد
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أن وزم ). ”١٥-٦]، ارة ١(ار “] و أو ط ر ط ادل
 رور ورة أ را دي ا ل وأندراءات ا ردئ و و

  ).١٦-٦]، ارة ١(ار “]  ھذا ادد

  أن ال

ل دور ا ار  ق ل  ادة طت  د   -٦-٥
 ،در ول ا درود، واطم ا .وطا ررره ا  ب

أن  ود زم اد. ن أن ون ا ا اوط ن ال  وو ًن
 د رىأ و تو  ًر واد ال ا  را ون دور ا

  ى.ات وؤوت ق ل اون  اطرة ار

٧-٥-   را ا درھ ا واا نو درةا  وا 
ذرا ط دوا ] واد ا ونل ان اھم ١١ رةذ تروإذا أ .[

 و م  وا ونون ا ون ا أن  ،وت اون ا
   ن طت ال اون، ل اد ان. ا م واب

  أن ات

  ار أن  ،ق  ات او ارى، ب   -٨-٥
اء، وا ن أن ات ا و ًو ار. و طق ك 

ف  ات ا  ، ذك  و اطت  ل واب ار
  تر او  صوا زو و و و وو

.و و و وزرا ت طط ن تك ا ت  

٩-٥-  ” ت  دو ا ط عط رل او  ،
ا ار أن ل إء ار ام  ادرة از  ات 

زو وا ا “] ررة ١(ا١(٩-٦]، ا.((  

  اق واون

١٠-٥-   را   ،هأ و ق ددة اف اوظا إ 
دد ا أن وطوا ت اظا  ونق و إ  ج ت ا

  أن  ،تك ا دد دو .و عط رىا دووا
 ن ادا  رى ات اظا  راك را ا
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وھك ادد ن ات ادو اذة ”واوط ،رت ددة ق واون 
 دة ا ،وطت اطذ ا زم أنن. وب اوا  ق ا
ار ،ب اء، رت دل اوت ا ن،  اد 

رى و اؤت ا أو ا ، ادول اورة و ادول ا ا
او ادو ذات ا ،واًء وء زات ا ن أو زز 

  ونا “] ررة ١(ا١١-٤]، ا.(  

  

٦ -  را ا  فوظم واظا  

١-٦-  ”ا  درةا  ل و  را ل ام ھظ زم عط
 را ل اب ھ زم أنءة. وو  وأداء وظ ؤو
اظ و  طق وط اراق واط ا ن  را، وأن 

ؤو عط رورا طوا وارد اا  روا.  لر او
 ظم ار ا ن   د رة إ لوا و را 

  ).١-٤]، ارة ١(ار [“ او وذج ظ ود

ون اد م أط ا ار إ أر ت ر م   -٢-٦
  ا ن اوظن:

)١(   ظوا دوا واا ،  
)٢(  ،ر  ولت ام طراض وا  
  اش واذ،  )٣(
)٤(  .وداري وام ادا  

واوظف ارى ا ط  ا ار ،ن ل ادي طوارئ   -٣-٦
 ،و طدة أا  ت ،وادثا  قوا و وز  تؤوا

  ال اظ . ارى اودات  ب  أل و  ات اذ

و ا ار أن وظف دداً  ًن ان ذوي اؤھت ”  -٤-٦
 ار  –وارة وادرا ارور طع وظ وؤو. وھك 

–  فووظ  ف ذات طوظ و . رات ودرا ج إ
ا ار أن ب ود اءة از م، إ ،ً أن اراق 

رورا ررارات ادار اوإ طوا “] ررة ١(ا٦-٤]، ا  .(  
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٥-٦-  ت ارق اطم و  را م ا فو أن و 
 ار  دم ت اروا در ا ر  ؛ أي

  ل رةا رت اا  ونرون اوظف ا دو .در إ
ل وظ دد (ل اراض وم طت اول  ر). ود 

 ًد ونرون اوظص ا جل ا) ترن ا  واعأ  كن ذ
ا) و ن م م ط أر ن ل وظ واد  ال 

 ر  ولت ام ط ل) ظج واق ارا  شا
.(ا  

٦-٦-  رن اوظدد ا ًف أووم اران و   ن ذ 
ات اوظ و  إ إ راء ارن و/أو  طقرارات ن 

ن اوظن ذوي  دد فا ار  ون دىن ار. و أن 
  وراً  ادا إ ارات ا از ل اظم ار دون 

نرراء ا داء ھزة ون ل، أنل ا  ،را  و .
ض اوظن   وإن وددورھ ادد  ً ادي طوارئ  ل اوت 

. وظر  إذا ن م ر ح دواع ادان راء ت ش أو 
م ار اذي م ان ا ھو و اص إ أن ادف ا ظ

ن ار ارة ت اؤ ، أن ح رار درة وا  ل 
ان ا ن اوظن ارن. و أً أن  اوظون درة 

ف ا تھ ق ا داران. و كذ  ونوظا  أن
 ت اول ا م أو نأ إ د اد ا ا درا

  .ال ادة م  ھت اراد ادة ن 

٧-٦-   ن ال ا  وادرة ات اط رىب اوان او
ر ووت ادر ا  ، وإد  نرن اوظن ا رارة ا

  درات را د ا زو أن  كذب. وطا  دت اووا
 اوا ا وإدارة ار دد ل ان اددة ا د  ن 

طورات ات اا   ا رات ان ا دةو وو
  ا طوي  ل. 

٨-٦-   ا  نن اوظن ا دراتن ا زموع اق ا بطو
ار أن ون ظم اوظن ارن ن  در أد  اوم 

أو ا زص ا  بدر كل ذ و .دا  أو وو
و/أو رة    ان ا. ون  ادة طور درات إدارة 
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ار ن ل ادرب اوظ وارة ا ن ال، ون ل ادرب 
 ار أ ًت  اص  اطور اوظ. و أن ون

م  د راتور  روطب وادر ًر ص ول ا  
وظن. اوظا ر دل عار  لن أ  

  وك اوظن ارن 

ل، ”  -٩-٦ وا را ن ا ندرام ام واز از زم
ءوإ ل رظ ح ووا راا  وم   “] ر١(ا ،[
  ).١٠-٤ارة 

١٠-٦-    وون ا ن در ر ونرون اوظا  أن و
اطع ؤوم. و أن ووا ن   اوت واراء ن 

 أن ن، وراووا ا  رم ارارام و رھن .وح
 ارون أو أن ون م    أط د و أ ّورط اوظون 

 رب   ونوظرف ا أن و .رف اوظأداء ا  ا
ن ر  م  دود ا ارون طر ر وودودة دون وز

  .  ون رم

ن أل  واصو أن ون دى اوظن ارن ز ر   -١١-٦
. و أن ون اوظون وان  ات ا د  ل م ازد ن

، وم ذك  س   و إھ ء م أدا اوط ماؤوت 
  ھن  دة ت  ذلُ روفداءات أو ظ ونوا د نذا

  اھم. رف

و ق وازن دق ن زود ان وت  م ن   -١٢-٦
اورة دي  ‘ر اري’ اول إإراء ر م وا وان ون 

ن ل أل ُل ظم ول رام. ووف إ ق إ ان 
  م وازنوطا ن ، اؤھص ار اوا ل ن ورةداء ا

طرج ا دةم ادداو وإذا .رر ا وظنأن ا رنا  دوا إو 
ل أن اؤو ن ان د ور  ،وأ م اذ وم ارنء را ا

 نارن اوظا ت إد ا وھو ،   .ً عطدر ا  
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 رن ان وارراء ادام اا  

١٣-٦-  ”ذا  را ن ا م أو إذا ت اا   ً ً
اوظ از  ط ؤو ا راض وام أو اش، 
 أن س اورة أو ادة، ب اء، ن راء ارن. وأ ًن 

 م، أود  ظ) دةورة أو اك ا در تت، أو ھ
ل  ن ا نرراء ال ال ا تر ذزم ا ،( را
 .ًذا ذر ذك، وز اس اورة أو ادة ن دول أرى أو ن ظت 

ل اا   رفو رة را  دو “] ررة ١(ا٣-٤]، ا.(  

ون ر ار أن ون و وظ أي ھ ر  ،ت رة،   -١٤-٦
ا طوي د ل و ارات وادرا ا از م ل ال 

  ق از از ف واءة ا م طرق ان او .ر ل
ا وظ رع ان وارراء ا ا را  رة ذوي 

 (ل اد ا وازء اط). و ،در   وا  
 رات ان ذوي ارراء ان ا و دد ،ً عطا

ا  ووا ن د ا ل ا إم وت ٍف، واذ ارت 
  إم.

و ق دام اراء ارن،  وز  ار أن ن   -١٥-٦
 ّن إرراء اس   .م ورةا” ؤدي ا وز أن و

ؤو. و وز،  و  راء ارن إ إء ا ار ن أي ن
اوص، أن  ا ار ن ؤو  اذ ارارات ودم 

ؤوك ا رھ ضو قن طر ،توا “] ررة ١(ا٤-٤]، ا .(
ووة  ذك،  أن ل ا ار و اراء ارن ن أي 

 ربد واو  ا .زة ر ورة داءإ  نر  

د ر او أو ا ار إء ھل ر  ات ا ”و  -١٦-٦
م اراء ھ آرام وورام إ ا ار؛ ودد دة وال دى  د

ت اذه ال ھ إ د ن ء اأن إ ر  ذا .را ر
ھت ار أر روري، ورة ؤ أو دا ،ن  ھذه ات أن دي 
 را ء اإ إ داؤھم إ ورة ؤدي أ وز أن و ...  ورة

  ).  ٩-٤ارة ]، ١(ار “] ن ؤو ن اذ ارارات ودم اوت

  .GSG-13والعدد  GSG-12العدد  محلَّهأُلغي هذا المنشور وحلَّ 



٥٢ 

١٧-٦-    أن وو . طرق را م اد أن رن ا نو
ان ار اوا ا و ن إدارات و أرى وظت 

 تو ا ا ر  ا   د ًوراً واظ
را وان وا ؤا ن ارى اا رن اواع ان أو .

أء دون ط ن ارات ا اطو  ل  دة. 
  ًرالو ُ  نن ا وعصھذا ا سأ  ن وظك ا ؤديو .

  نرراء اا وظ   رات إ  كت ھ
    ل دة.

١٨-٦-    نك ا  رن اء اد إ را أن و
ار ورورة ظ ا ار  ا  ال ا ن 

 را د اُ أن و .ت اار  وا ددة رو
ل ا ار،  وت طول ن أء ا ار ل  دو .إ

 أن د ا ار دول أل رز ، و دد واد 
  ز  ي إراءات ددة.

وم ادا  

١٩-٦-    و عط روريا وم اد را د ازو
 ًو ًد  ا طا  م ط را رك او .وا
ً. ورم ن ا إ ادم او  ل اوظف ار ،ن ن أر 

ا   ف اوظم ادذا اھ إ  وظ  روعوا واداد اإ
إراءات اذ. ود ون دى ا ار وظن ون ن ن وظ أو 

ل  ك ادت ن ظ و ؤو دداً ن إداء اورة د 
ر اري و ،ً او إ او، أو وز  أن ن دت 

.وم اظ وطر وورة اا إ وا   

  ادم اداري

٢٠-٦-     داء داري ام ادا  را ل ا أن 
اوت اب. ووز  ار أن ن وظ ادارن  إراء 

ف ادار، أو وز  اد  وظن إدارن ن ظ أم م ك اوظ
  اوظف، أو د ج إ اد  ظ ر راء ض ك اوظف.
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  طور ودرب اوظن ارن

ظ ن اب ارات ا وق وت اءة ا وا”  -٢١-٦
 ، ا ار أن ل ر وظ  را در ددة داً. 
 ووطورات ا درا  ونوظون ا ب أندرذا ال ھ أن و

  ).٧-٤]، ارة ١(ار [“ وادئ واھم اددة ا ن

   ادرب  :و أن ل ر  -٢٢-٦

رف ل وظف دد  ار  ، اوا وات   (أ)
 زدات ارراءات واطوارئ.وا ديش وام وا  

ط ل وظف ب ا و او  ا ار. و   (ب)
ون اول  وو و. و أن دد اط وع ادرب 

.ردب ادرطط ا د و وظدرج اا  ظرا  
اول ا   اوظون أم ن اطر ا د م  أء   (ج)

  اش.
 دم درا   ون اونادرب اط اظم  طط  (د)

اوو  .تن ا ول ا  طوراتوا  
إراءات م ر ادرب را  ا إ أن ودرن   (ھـ)

 ال اطول وات ارة  ار. و أن ص ك 
  ًراءات ألاد  ة ارا رديب ادرطط ا درجا إ

  اوظ واظروف ارة وظن ارن.

و أن ل ر ادرب اذي  ا ار و ن   -٢٣-٦
:ا  

  ذا،درا   (أ)
   ًً رً ودورات  أو درب ا،  (ب)
  ت ل وت درا،   (ج)
  داث ا وا،ر  ا  (د)

  درب  أء ال ( اوطن أو  ارج).  (ھـ)

وطب ادرب وارد ر و ھ. وذا   ار أن دد   -٢٤-٦
د ر ادر ورره، وأن درج ف ادرب  زا، وأن ل أن 

 ذ رم. واو اا  ًرا  رس  بدرر ا ص أو وط

  .GSG-13والعدد  GSG-12العدد  محلَّهأُلغي هذا المنشور وحلَّ 



٥٤ 

. ورم ن دم إ  ال ار إ اوال أو ان اب 
 ك اظروف  ،ً أن ل إدارة ا ار دم طل ر ادرب 

  دون داٍع.

٢٥-٦-   رن اب ١٢[ودر را دادن إ داترن ا دزا [
] رن ان. ورن اوظ١٣ار ذداد وم وإ ً [  در

.را ا وظ  

  

٧ -  را ا طف وأق وظو  

ار   ط اوق  ًط ًن ار ط ل واب  -١-٧
ار  ، ذك ت اھداف، ووت اراء ارن وان، 
 ردة، وادروس اذة، وارارات اوا ل إوم ا ررات اوا
 ة وو قداد وإ ذ. وراءات اش، وإت ادرة، واا

ط ا ار واظ  ب ا أو ق اھداف ن وظف وأ
:ا  

ر ط ار وأد وھ  (أ)  ؤ را ا ظا 
وظو ن ووإدار أن ت. وورور ا ا راءاوإ ھ

و ،و  ؤا رراد ذار اوا رة أوذا  د ّأ 
اذن وا ون دى ا ار  أي وت ن. ووف اطور 
  د د رة إروف اظا  فا  درةم وا ظا ؤا

و ا  ذةراءات ا طس اُء ا دةإ  درةا 
.ا   

ن ا ار ن ال  ادت او    ،ل    (ب)
ط ار وإراءا اذ، وا أ ًوال ا أو 

.رم اظ ا ا  
  أو ھم  دث  أو ن ا ار ن إدة ء وم   (ج)

دھور  ان ا، و  دد اطت ار، وت 
  ان، وات ت اش. 

  دد واط اودة ا  اظم ار.  (د)
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م  اوط ا ر ورھ ن ا الر   (ھـ) ظا ون ار
  وأراد اور. ناو نؤواأو ان، ل 

٢-٧-  :  را ا  ظ أن  ا رق اوواع ال أو  

اوا واد واردات اد إ اوط ا ر ن    (أ)
وا وار او .واذ ا  راتن ا نن ا ر  د

.دوا وات ا ظق وو ًأ دة. و و وو  
اظم ادا  ار  ، ذك إراءات و اوا واد؛   (ب)

م؛ وإدار ار ود و وإ وإ؛ واراض وا
  واش؛ واذ؛ وام.

  ر اداء ذات ا.  (ج)
 ار واطرات ا  أن ل ل ادر   (د)

.ا  
ن داًء دم   (ھـ) ن وارن اوظن ا دل ارا 

إدار ار، وووً اطرات أو طت اول  ر، و
إ ات اش، وإراءات اذ، وأراً، ارل ا ء 

.را  
م ن ب اطب، أو أي   (و) د ن م ي را راض اا

.را  د إ رس آأ  
  رر ت اش واق.  (ز)
  ت ا اطوب د ن ان إ ا ار.ا  (ح)
اووت اددة بء ل ا ار واس اذي د إ   (ط)

  اووت.
  رر ات وورة اراء ارن.  (ي)
  ات ادار (ل ازات واول وادرب).  (ك)

٣-٧-   ن ا زء  ظا  ت ان ا رىواع أك أوھ
ا ار، و د    وزة ا ار. و أن ح ك 
ات  ار د ط. ووز أن ظ د وط س ارت، 

  ا  .ل ال، ت ارض

٤-٧-    ظن ان ا بطُ ت اا واا  دد أن و
] را  تواع ار أظل ٢(ا ن را رر ا أن و .([
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  سأ  ،دد أن و ،وطت ا ظري ا ش أا
و ن تا  .رت اط لو و تت ا إذا  ،ت

و   إء ار اظ ض اوق ا) ل ات 
 ،ت ان ا صرى أو اأ ظ إ ت ال ا ا

ء اءات إت ان، وت ار تت و إذا  دد ر
  را دد ا أن و .(وث ان ا  دات اق واراا
وا أواع اوق (ل ت اءات ا ن و و  ن اوث ل 

و ،رء اد إ  ظن ا ا ( ء رر  إوا ن دا
ل ر أو د إذودع  ك اوق،  ن ون ا د ًد  ا رىأ أو ھ 

 ظل .رء اد إ  

  

  دت ادم  - ٨

 ،ب اء،   -١-٨  تد ن و  را  ح أن 
ن ا ار ن أداء ن ل رت ذ دال ادو   رجن ا أو 

 . زم، وظ دو رحت ارواع ا ً تد  ولا ،
:  ل ن  

رت م ول ارت ار وادا ارد  دت س   (أ)
  أواع ن ارت ارح ؛

   دم ت و و ت ا؛ درةر دت   (ب)
  رات ارة؛ رط ر ر د رةدت   (ج)
راق ارف  ات ا از  ات ا ا   (د)

  و واص ؛ن أواع ارت ارح ، وز رات ط
  ادت ا ل ادر ا وات ا؛  (ھـ)
  دت ادرب ا  طق اظم ار؛  (و)
  ادة اد ن اراء ل درات اوظن ارن.  (ز)

دت اطو  اواع ار  ١-٨ول ا اواردة  ارة   -٢-٨
ظم ادول. ود زم أً اول  دت أرى  ًواع ارت 

ن.   درات اوا  رحا  
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٣-٨-   ت اؤھك ا مدت اد ن أن را د ا أن و
رف  ؤة أو ر ن (أي أن ون دة أو   وا أو د

  وز ،لل ا  .(دوأو ا وطوى اا  و 
 وب ول  ادار أن رط  د دت ار وارة ا

ظ ادو ود اس/ا ادو ت ادر ن ا ١٧٠٢٥ار 
] رن ١٤ا ت اطا را دأو ا واا  د د أن و .[

. ءوت ادا د   

م ا ار ض ك ادت. و ض ادول،   -٤-٨ د” ا و
ث دم دو ل أن  -د اطع ك اوظف  -ار أن رص 

 ل ا ا ؤو ن صدم او را رف اوظا  رب
إدارة اوظف ار وإدارة  ). و أن ٥-٣]، ارة ١(ار “] ن ان

  دت ادم ا ن ظن ن.

  

٩ -  رم اظا  ودةإدارة ا  

١-٩-   أن راءاتإ را دد ا رات ا لودة ودارة ا ،
  ن  ظ ار. إراءات   أن ،و   ذك 

   ان

٢-٩-  ] ن ار ا صل ٢ بط أن را   أ  [
، ل ان ا اھم وو ن ط ،اطراف رء  أ

اذي ب  أھ. وطق أ ً ا ار طت زز  أن، 
 ل. و م رظ أي  ت أو وظو را ل ا ث

 را   أن دراءات وت إدارة إر ونز وز نأ 
.وظ ن  إ  

  إدارة اودة

 ا ار أن  وذ رت  ن أل إرء  ظم ”  -٣-٩
 طف اوظت واؤوا  ل د ودةدارة ا “] ر١(ا ،[

  ).٥-٤ارة 
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  ن ون ظم ادارة وى اذي ل  : و أ  -٤-٩

أن ا ار د اوارد ا  ، ذك اوظون واراق   (أ)
 ،، وادرباوظ اتوادت وادم او) ل دم 

  وارت، وادات، واراء ارن). 
  ر ًً وون رات ا. ن درون دأن اوظ  (ب)
  أن اوا  ووة ل ب.  (ج)
  أن ھك ر إرا   ودة ُظم إدار ار واش.  (د)

  أن إراءات اذ  و وم  وذ  اوت اب.  (ھـ)
  ون وا وات واراءات ا.أن اوظن ز  (و)
  اظ ت ا ود.   (ز)
  وق ت وإراءات ال.  (ح)
  اص ن اوق اد واو دون أي ال ر ود.   (ط)
أل م ت  ن و  ت ذا ريا ار  أن  (ي)

؛ ووز أن ري ات ا ظت وط  أو 
] ذرا ط دوا ول ا ت دوظ١٥  .[  

  ل ت ارا واداث

  ول ات ا ا وع ووار ت دم   -٥-٩
  ار م دى ا إ:ء أداء اوظف ال ا  أ

  ،إزا ًوا أو أد أو أو أر   (أ)
  ،ق أررح إراءات ار   (ب)
  و طت ر إ ق اوى ا ن ان ا،  (ج)
  إدة م أووت اش،  (د)

  ذ،إدة م  ا  (ھـ)
  إدة م طت ادرب.  (و)

٦-٩-   ب إوا  طوي داث ارض ا أن را  و
  دد لن أ  ، أو إذا   رآ  ويط ت 

  :    ن ارن، وس ذ إراءات ن لا
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ن ارن اذن د إغ   (أ) ا داث إل امر ل 
ووع أداث  وط ھؤء ان ذ   نطر 

،راءات اا  
  ب ازة اطو إزا ًن اد،  (ب)
  رض طت  ان ن اذ إراءات ،   (ج)
  اوا .دل اظر  إل طت ار أو د  (د)
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راا  

]١[   ا ووا وا ا ا ،ذرا ط دوا وا
ن اووي وان ا  ،لن اوأ ت ان اوأ 

  ). ٢٠٠٠ط اذر ، (، او ادوGS-R-1ان، رم  ر

]٢[  ،ذرا ط دوا ودة، وام ا زراوا ذا ظ
 ون واا ظ ا ووا طا وو ،دول اا ظو
 ا ظو ،ردان ا ا ظدي، ودان اا 

ن او ؤت ان ا و دوا ن ار ا ،
، او ادو ١١٥ادر ا ، وق ان، ادد رم 

)  ،ذرا ط١٩٩٦.( 
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]٨[ طت ال ا فإ ،ذرا ط دوا وا  وا
، او ادو ط اذرWS-G-2.2 ،وا  ،ر ان، رم 

) ١٩٩٩.( 
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)  ،ذرا ط دوا و٢٠٠٢ا.( 
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  اھون  ا واراض
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Buglova, E.  International Atomic Energy Agency 

Clarke, R.  National Radiological Protection Board, United 
Kingdom 

Crick, M.  International Atomic Energy Agency 

Cunningham, R.E.  Private consultant, United States of America 

Djermouni, B.  International Atomic Energy Agency 

Govaerts, P.  Association-Vinçotte Nuclear, Belgium 

Gustafsson, M.  International Atomic Energy Agency 

Jova Sed, L.  Centre for Radiation Protection and Hygiene, Cuba 

Karbassioun, A.  International Atomic Energy Agency 

Mason, G.C.  Australian Radiation Protection and Nuclear Safety 
Agency, Australia 

McKenna, T.  International Atomic Energy Agency 

Ortiz, P.   International Atomic Energy Agency 

Pope, R.   International Atomic Energy Agency 

Sajaroff, P.  Nuclear Regulatory Authority, Argentina 

Wrixon, A.  International Atomic Energy Agency 
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  ات ا ط رار ر
  ا  اوان 

ا ر ا (*)  ودات ونراء اا ل. ورا و إ
  ًو ونر  مأ ّرى إق أن و ً  قرض ا را

  ات.

  

   ر ان

Argentina: Oliveira, A.; Australia: Loy, J.; Brazil: Souza de Assis, A.; Canada: 
Pereira, J.K.; China: Li, G.; Czech Republic: Drabova, D.; Denmark: Ulbak, K.; 
Egypt: Abdel-Hamid, S.B.; France: Lacoste, A.-C.; Germany: Majer, D.; India: 
Sukhatme, S.P.; Japan: Abe, K.; Korea, Republic of: Eun, Y.-S.; Pakistan: 
Hashimi, J.; Russian Federation: Malyshev, A.B.; Spain: Azuara, J.A.; Sweden: 
Holm, L.-E.; Switzerland: Schmocker, U.; United Kingdom: Williams, L.G. 
(Chairperson); United States of America: Virgilio, M.; IAEA: Karbassioun, A.; 
European Commission: Waeterloos, C.; International Commission on Radiological 
Protection: Holm, L.-E.; OECD Nuclear Energy Agency: Shimomura, K. 

  

   ر ان اووي

Argentina: Sajaroff, P.; Australia: MacNab, D.; *Belarus: Sudakou, I.; Belgium: 
Govaerts, P.; Brazil: Salati de Almeida, I.P.; Bulgaria: Gantchev, T.; Canada: 
Hawley, P.; China: Wang, J.; Czech Republic: B ِ◌hm, K.; *Egypt: Hassib, G.; 
Finland: Reiman, L. (Chairperson); France: Saint Raymond, P.; Germany: Feige, 
G.; Hungary: V ِ◌r ِ◌ss, L.; India: Kushwaha, H.S.; Ireland: Hone, C.; Israel: 
Hirshfeld, H.; Japan: Yamamoto, T.; Korea, Republic of: Lee, J.-I.; Lithuania: 
Demcenko, M.; *Mexico: Delgado Guardado, J.L.; Netherlands: de Munk, P.; 
*Pakistan: Hashimi, J.A.; *Peru: Ramيrez Quijada, R.; Russian Federation: 
Baklushin, R.P.; South Africa: Bester, P.J.; Spain: Mellado, I.; Sweden: Jende, E.; 
Switzerland: Aeberli, W.; *Thailand: Tanipanichskul, P.; Turkey: Alten, S.; United 
Kingdom: Hall, A.; United States of America: Mayfield, M.E.; European 
Commission: Schwartz, J.-C.; IAEA: Bevington, L. (Coordinator); International 
Organization for Standardization: Nigon, J.L.; OECD Nuclear Energy Agency: 
Hrehor, M. 

  .GSG-13والعدد  GSG-12العدد  محلَّهأُلغي هذا المنشور وحلَّ 



٦٤ 

ن ار ا   

Argentina: Rojkind, R.H.A.; Australia: Melbourne, A.; *Belarus: Rydlevski, L.; 
Belgium: Smeesters, P.; Brazil: Amaral, E.; Canada: Bundy, K.; China: Yang, H.; 
Cuba: Betancourt Hernandez, A.; Czech Republic: Drabova, D.; Denmark: Ulbak, 
K.; *Egypt: Hanna, M.; Finland: Markkanen, M.; France: Piechowski, J.; Germany: 
Landfermann, H.; Hungary: Koblinger, L.; India: Sharma, D.N.; Ireland: Colgan, 
T.; Israel: Laichter, Y.; Italy: Sgrilli, E.; Japan: Yamaguchi, J.; Korea, Republic of: 
Kim, C.W.; *Madagascar: Andriambololona, R.; *Mexico: Delgado Guardado, J.L.; 
*Netherlands: Zuur, C.; Norway: Saxebol, G.; *Peru: Medina Gironzini, E.; Poland: 
Merta, A.; Russian Federation: Kutkov, V.; Slovakia: Jurina, V.; South Africa: 
Olivier, J.H.I.; Spain: Amor, I.; Sweden: Hofvander, P.; Moberg, L.; Switzerland: 
Pfeiffer, H.J.; *Thailand: Pongpat, P.; Turkey: Uslu, I.; Ukraine: Likhtarev, I.A.; 
United Kingdom: Robinson, I. (Chairperson); United States of America: Paperiello, 
C.; European Commission: Janssens, A.; IAEA: Boal, T. (Coordinator); 
International Commission on Radiological Protection: Valentin, J.; International 
Labour Office: Niu, S.; International Organization for Standardization: Perrin, M.; 
International Radiation Protection Association: Webb, G.; OECD Nuclear Energy 
Agency: Lazo, T.; Pan American Health Organization: Jimenez, P.; United Nations 
Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation: Gentner, N.; World Health 
Organization: Carr, Z. 

  

   ر أن ال

Argentina: López Vietri, J.; Australia: Colgan, P.; *Belarus: Zaitsev, S.; Belgium: 
Cottens, E.; Brazil: Mezrahi, A.; Bulgaria: Bakalova, A.; Canada: Viglasky, T.; 
China: Pu, Y.; *Denmark: Hannibal, L.; Egypt: El-Shinawy, R.M.K.; France: 
Aguilar, J.; Germany: Rein, H.; Hungary: Sáfár, J.; India: Nandakumar, A.N.; 
Ireland: Duffy, J.; Israel: Koch, J.; Italy: Trivelloni, S.; Japan: Saito, T.; Korea, 
Republic of: Kwon, S.-G.; Netherlands: Van Halem, H.; Norway: Hornkjøl, S.; 
*Peru: Regalado Campaña, S.; Romania: Vieru, G.; Russian Federation: 
Ershov, V.N.; South Africa: Jutle, K.; Spain: Zamora Martin, F.; Sweden: 
Pettersson, B.G.; Switzerland: Knecht, B.; *Thailand: Jerachanchai, S.; Turkey: 
Köksal, M.E.; United Kingdom: Young, C.N. (Chairperson); United States of 
America: Brach, W.E.; McGuire, R.; European Commission: Rossi, L.; International 
Air Transport Association: Abouchaar, J.; IAEA: Wangler, M.E. (Coordinator); 
International Civil Aviation Organization: Rooney, K.; International Federation of 
Air Line Pilots’ Associations: Tisdall, A.; International Maritime Organization: 
Rahim, I.; International Organization for Standardization: Malesys, P.; United 
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Nations Economic Commission for Europe: Kervella, O.; World Nuclear Transport 
Institute: Lesage, M. 

 

   ر أن ات

Argentina: Siraky, G.; Australia: Williams, G.; *Belarus: Rozdyalovskaya, L.; Bel-
gium: Baekelandt, L. (Chairperson); Brazil: Xavier, A.; *Bulgaria: Simeonov, G.; 
Canada: Ferch, R.; China: Fan, Z.; Cuba: Benitez, J.; *Denmark: Øhlenschlaeger, 
M.; *Egypt: Al Adham, K.; Al Sorogi, M.; Finland: Ruokola, E.; France: Averous, 
J.; Germany: von Dobschütz, P.; Hungary: Czoch, I.; India: Raj, K.; Ireland: Pol-
lard, D.; Israel: Avraham, D.; Italy: Dionisi, M.; Japan: Irie, K.; Korea, Republic of: 
Song, W.; *Madagascar: Andriambololona, R.; Mexico: Aguirre Gómez, J.; Delga-
do Guardado, J.; Netherlands: Selling, H.; *Norway: Sorlie, A.; Pakistan: Hussain, 
M.; *Peru: Gutierrez, M.; Russian Federation: Poluektov, P.P.; Slovakia: Konecny, 
L.; South Africa: Pather, T.; Spain: López de la Higuera, J.; Ruiz López, C.; Sweden: 
Wingefors, S.; Switzerland: Zurkinden, A.; *Thailand: Wangcharoenroong, B.; Tur-
key: Osmanlioglu, A.; United Kingdom: Wilson, C.; United States of America: 
Greeves, J.; Wallo, A.; European Commission: Taylor, D.; IAEA: Hioki, K. (Coor-
dinator); International Commission on Radiological Protection: Valentin, J.; Inter-
national Organization for Standardization: Hutson, G.; OECD Nuclear Energy 
Agency: Riotte, H. 
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