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 ورات او ا ن

ون ار أ 
ا ن ظ ا ،ن  أو د او ، وب أم ادة  

ر أن د  ا وال إ أد د ن اطر  ارواح وات، 
  وأن ذ رت طق ھذه ار.

 ن ـَ و رذه اھ طوا وا  ورات اُدر ا ر 
ون ات. .أن ال وأن اوأ ن اووي وان اا ل ھذه او 

و تـ إ ن ھذه ا درةورات اف ا:ن ، وھت ات ، وأط
  .أد انو ان

  ر ن تو ،هوارد أدا ،و صت ارا  و رضو
 ون ار أ  

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

 ر ھذاوو .زا  وداورة ون ار ا وص وا  
ت ا درةن ار ا وص روا  روا وا رووا

رنوات اط رد إ  ، ا ذي و ن دادد ا ررو وا
وول  زد ن اوت، ُر ال و    ر ان.

ـــاــــوان ا: P.O. Box 100, 1400 Vienna, Austria.  
   و وةدوارة ا  ون ار أ د  إ  دة

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

ا طوا ه، أون أّ ھو  ،در ت أورا   وا و رود ار
 :وان اا Official.Mail@iaea.org.  

  
  اورات ارى ا ن

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

  د ووم، ذا ارض، دور اوط ن دو اء.
  ـَ و ووا طل ا  ون وان ا رر ُدر ونر أر 

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

.  در او اوق ا، وارر ا، ورر ارق ادو ن اوويو
ت رر ن اوادث ا، وأدـ  درب وأدـ ، ور ذك ن اورا

 او ا ا ا ل ان. وـَدر ورات  ن ن 
    .ن اووي
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  د
م و وأ  

  ام ادر

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

 ھ   وا د ب أن ر ان ا  ط دول أن ن وا ،ذا
  ور كذ ووم او .ووي وان ا ا را ل أ

.ا ت اوا دة وم اا  زة ان  ا  و وو
اض  ظ ً ،ن دة او  ار ذات اودة ا وإ ر

ل راً أ ًي ظم  ر ودام ن.  ر، إك ا قط 
. وأدى ارز  ١٩٥٨ود دأت او ر اص ر ان  م 

ر او  طق وا   اودة واء رض وان ار إ ادام 
 ًوا ل ،ن دةو دئ أ نم ا نر ا  تم. وأء اأ
ل وى  ًن ا وان. ول او ،دم وي ن ب   ب أن   ًدو

 ادام ر ان ا   اد ا .ر ان،  زز ول و
 .ا را   ل تُط  إذا إ  ون  رت واد لو 

 وان وان ا، اد، او ام، ودد اوا وان د ا ان

ا ً ،ن  ون واد ا، وارف اون  اتا ا، وال
اظت ودت ان اذورة د   ان و ار، اظم او، وال

. رات ورؤى م ر وق اط  ءدول اا 
ادد ن ادول اد ر او  إن ظم ان ؤو وط، ود ررت

.وطا وا  دا  رو ،ن ا دوت اا  رافط و
ر او و  ووو  ًن اذ ال زا وب ك ات. 

ن ول ام زز ان  ل   م طق ار ن ب وا رت اا
 ود اوى اوو و اطت اوو ا طب وا وازرا واوث.

وان س   د ذا وإ ھو رط ق رض  اس   ادول 
 ا و– ر واا .ل  ؤت ا طرطر ام ا بو

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

در اوا ووواد اا .ون وأد و و   نر ا تُ دو
. دةا  ءدول اا   وأ ،ل ھذه ا و ا  





 

ون ار أ  
ا 

   طت ادر ا أن  ،ھرة طظ ط ال ا
و .ا  س ط راوح ،رة دة تط  واد ات وا

اوى وادات  ت اطب وا وازرا. وب در  ن ود
ا ا د دد ان واور وا ن راء ھذه  م اطر

 اطت، واطرة  إذا ا ار.
  ذت ول ات، و طت ادال ا طن أ ك
،ووا   ،ّـت اا  ّرفوا ،وا و ّـواد اج اوإ

 ب إ ر أن.
وظم ان ر ًؤو وط د أن اطر ا د وز   

ط؛ ون ن اون ادو أن زز ان ود  اطق ا، ادود او
 طر وا  طرة درات ان ارات، ودل ا قن طر كوذ
اوادث، إ ب ادي طوارئ واف ن دة  د م  ن واب 

.و 
ا اوا ، أن ن وا و ارص،  و  ادول ازام ذل  

.دووا وطا زاوا دا  أن  وُو 
ور ان ادو ور ادم دول  اوء   ن ازات   

ه ار وب ادئ ا ون ادو ،ك ا  ا . أن ذ
أرھ  زز ون ا  ان،  ًن ر ارة وادل اري 

.دوق اطا  
و ظم  ن اووي د ال وري  ورة رة.   

 وـل ر ان ا  او، وا دم ذ اوك ادو از
 .م اظذا اھ  زاور ا ،ن وطا ا ر  وا لو

.دوت اب ھذه او م أدا  دةطراف اد ا أداة ون اأ 

 وا  ن ار ا 

  ا وم اظ ن ون ار أ  ق ن و ذن ذيا 
 أو د، ور  ازة ا  ام ادة و اوت 
ا ا، وون  د اء، ر  [ر أن] د 
 ا وال إ أد د ن اطر  ارواح وات، وأن ذ 

.رق ھذه اط تر 
ودف ن  اس وا ن ارات ارة ا ن ات   

 ا ر ادات واطدئ واا ون ار أ د د ،ـؤا
 ّـواد ار اا رات و سض ا ر را ن ،ا 

واّد ن ال ووع أداث د  إ دان اطرة  ب ل ووي، أو 
ل ووي ل، أو در ّ أو أي در آر ن در ات، 



 

ر  أن . وطـق  د  داث إذاذه اھ  ـرب اواة ا د ن فوا
راق واط ا   طر إ  ، ذك ات ار  ا

  ّرفوا ،ّـواد ال او ،ّـوا در ادام اوا ،ووا
.ّـت اا 

 ھدف واد ھو  ة ار  ١ورك دار ان ودار ان  
 .ا م وو طر نر ادان ور ادا ذـُـم و  ب أنو

  ث  ّل دار ان ن و ّل دار ان ن.
   ر اا ھ ول راءا  ًدو ًوا ون ار أ سو

س واا  نن ا ً وى لـ ت رةرات ان ا 
 م إ وھ ،ون ار أ  ن رذه ادار ھم إو .ـؤا

 ).١ث ت (اظر ال 

 أت ان

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

نت اط 

د و  وو ن طت ان اطت ا ب    د
اؤھ ن  اس وا ،واء  اوت ار أو  ال. 
و اطت ھداف ودئ أت ان. وإذا م م اء ھذه اطت، 

 ردا ذب ا وت وأطل اوب. وطن اوى ا دةوغ أو ا
ـران ادا ن و إطر ر وط  و وام. ودم طت 
ان رات د " ب" إ ب رات ول روط رط ذك ـن 

وـ إ طرف  و ادد،  اؤھ. وادد ن اطت ت 
. ءول ا طراف اا ؤو ً   

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . او  ا اووي ان وق  إطر  ادرة اورات أً  اظر   ١



 

  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 او  ا ان ر  ال اطول ال: ١ ال

  
ا نأد 

    ،نت اط لا  ن داتت وإرو نا ـر أدـو
دا أو)  ـُور اداذ اـرورة ا  راءا  ق دووا ر إ ر

  طراد لدة وا دوت ارن اا ـرض أدو .(  د
د أل ارت ن أل دة ادن  م ادؤوب إ ق 
  د رات نا ـأد  واردةت اون ا رُو .ن رت أو

.""  

  



 

طون ار أ ق 

   دا ھ ذات ا وطت اطن ا رھو رت اا
 ون ار أ دمُـو .وا  ءدول اا  نر ا را
أ ًن ب ظت ر  ار ون ب ظت ددة وم م 

د ودر ودام ا ُـ تظ إ  ،وو قرا ل
.ـوا ا 

ور أن او  طق، ب اء، طوال ل ر ل   
  طق واراّد  –اوا  ما–   ،راض ا دا

و اد إ ص اطر ا ا. ون أن طق  اراءات ا
.طق وارا ا وطا وا ن  ر دولا د 

    ص  و ِزُ نر ا ل ا وم اظو
ص ا  دول ًأ ِزُو ذا ھ.ودة ا م ت ا 

   ط ن اراض ات اد سا ون ار أ لـ 
 او، ود او  دم ء اءة،   ذك و وطور 

.ذات ا دردورات اوا ا ھا 
  دوت ان اـو   وصت اط  تط 

  ،ون ار أدة. وراف اط ِزُ  ،ون ار أ
 ًأ ر ، ت وططو ر او دوت ا ا

 ًأ  ونو .س واا  ًـ ن ا ب اواض ا
ج إ إراء م   اوى اوط  .ل ال، إن اود 
دد ن ر ان،   ار ا ول واب ان   اطط 

ق واراا  ولم اا  قط و أنم، ھأو ا  ددة. ودا ط
دة  ر أن او  و ل  ض اراق  دت اطا وُـ
ا ا م ؤھ و ًر . و رادى ادول أن ـذ رارات ن 

 اطر ازم إـ  طق ر أن او  ك اراق.
وارات ا ا ـل أس ر أن او ور رزة   

وو رارات ا ن؛ د أ ب أ  ًـذي ارارات إدار 
أم رة ودد ال ال واز ا ا  ل أو ط  ل 

  إ وأي آر رة أرى د .رط  ن طر 

ون ار أ رطو  

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

ن ار ا ) ن ار أ ) ـت ان اوأ (



 

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

  ).٢ال ا  او رـ (اظر 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :  اداث ر أن دد أو  ر م.٢ال 

  

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

ن، وھ م ؤون ون راً ن َُد إم ؤو و ر ا
.وط 



 

   وو ون ار أ طط ت ُـ م إداريظ وأ
وارا و وإرء ال . وھو ـر ن و او، وارؤ ن 

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

 ال  اظت ادو ارى

د و ر أن او ،ؤذ ن ار اطت  ام   
دوراء ات ات ھوذري وع ار ا ا دة اا و ،

  ون نر ا ض وت. ون ا و دوا ا  د
   ،رىأ ـ تو  دة أوم اا ظو  رىت أھ
ظ اذ وازرا م ادة، ور ام ادة ، وظ ال 

وو ،دودي، ادان اا  ون واا ظ ا ووا طا 
.ا ا ظو ،ردان ا ا ظو 

 ر اص

   ـــر ـوـ ــ نـــ ـــت اـــطر اـُـ ــــــب أن
ـت اـــط ـردــــ ـــــــ :ــــــــور اظا) ـو صــن اـ

http://www-ns.iaea.org/standards/safety-glossary.htm .( ون ،نا ـص أد و
.زا  رة رص اا  ا 

، أي اد ،ن ل ور رح  وق ل ر  ١ورد  ام   
 .وھ طو وھد ،ون ار أ 
   واد ا) نص ا  م و أي  دو  واد اا أ

ص ان أو ا ، ا رد  و دام رات اواردة  ص ان، 
ر وز (روطدود واراءات أو اب أو اب اف أ أو  

 ذت أو رت.
وـُر أي ذل،   إدرا ،زءاً  زأ ن ر ان. وون   

واد اواردة  ذل  س او ص ان وط او ؤو ف 
 ك اواد. وـَُدم ارت واوا ا ص ا  ، إدرا ،ن
أل إطء أ  أو ور وت أو روح إ. و ـُّد اراق 
  وا رھ ت ارواد او .ص ان ا زأ  ًزءا واوا
در رورة ن ف او ذا؛ ذك أ وز أن رد واد ن ف ت 

ان. واواد اد ا رد ن رت ـُـَس  أرى ن ارت ر
  م واءم ب اء ون ذات دة  و اوم.
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 ١٠   ..............................................................................    م ان - ٣
 ١٠   ....................................................................  )٣-٣إ  ١-٣م ( 
 ١١   ............................................................  )  ٤- ٣م ان ( 
 ١١   ................................................................  )٥- ٣م ان ( 
 ١٢   .........................................................  )٦-٣اراض م ان ( 
   
 ١٢   .............................................................  ر او ن اع - ٤
 ١٢   .....................................................  )٣-٤إ  ١-٤اھداف واطق ( 
 ١٣   .....................................................  )٥-٤إ  ٤- ٤ال واوى ( 
 ت ال و٦-٤دارة (ھ  ١٣   ............................................  )٢٧- ٤إ 
 ١٨   ..........................................................  )٢٨-٤ت م ان ( 
 ) ن اا ١٨   ........................................................  )٢٩-٤ 
   
 ١٨   .......................................................................  ادرب واھل  - ٥
 ١٨   ....................................................................  )٢-٥إ  ١-٥م ( 
 ١٩   ..............................................  )٥- ٥إ  ٣-٥م ر ادرب ( 
 ) دردورة اوى ال و٦- ٥ھ  ١٩   .....................................  )٧-٥إ 
 ) طب ادر٨-٥ا  ٢١   ....................................................  )٩-٥إ 
   
 ٢١   ................................................................  ارد اردي ن  - ٦



 

 ) ردت ارم ا١-٦  ٢١   ...............................................  )٥- ٦إ 
دة ذار (  زوا د ارزة ا٦-٦أ  ٢٣   ............................  )٩-٦إ 
 رس ات ) رةراءة ا١٠-٦ذات ا  ٢٣   ........................  )١٤-٦إ 
 ٢٤   ....................................................  )١٨-٦إ  ١٥- ٦ظ ات ( 
 ٢٥   ..............................................................  )١٩- ٦(  ارت 
 ) ا را٢٥   ..............................................................  )٢٠-٦ا 
   
 ٢٥   ......................................................................  رد ن ال  - ٧
 ٢٥   ........................................................  )٢-٧إ  ١-٧ر ارد ( 
 ) زة ارة أو ر و٣-٧ا  ٢٧   .............................  )٧-٧إ 
   
٨ - ) در اا  ر١-٨ا  ٢٨   .......................................  )٦- ٨إ 

٩ - وأ ا ر اودر ا نض أر٢٩   ....................  زة ا 
 ٢٩   ....................................................................  )٣-٩إ  ١-٩م ( 
 )   ضرزة ار وأودر ا٤-٩  ٣٠   ................  )٣٦-٩إ 
 ) ا دات او٣٧-٩  ٣٨   ...........................................  )٥٠-٩إ 
   

١٠-   درر اظا  ر او٤٢   ............................................  ا 
 ٤٢   ................................................................  )٣-١٠إ  ١-١٠م ( 
 ) درم وا٤- ١٠ا  ٤٢   ...............................................  )١٢- ١٠إ 
 ٤٤   .  )١٤-١٠إ  ١٣- ١٠اطق ا ر واطق ا راف ( 
 )   روا  ذارظم اُن وظم اُ١٥-١٠  ٤٤   ........  )٢٤-١٠إ 
 ٤٦   .....................................  )٣٣-١٠إ  ٢٥-ُ١٠ظم ان وُظم اذار ( 
 ) ر اوراءات ا٣٤- ١٠إ  ٤٨   ...............................  )٤٤-١٠إ 
 دن ا راج٤٩   .........................................................  )٤٥-١٠( ا 
   

١١-  را واا  ر او٥٠   ............................................  ا 
 ٥٠   ................................................................  )٤-١١إ  ١-١١م ( 
 ) را ر او داد٥-١١ا  ٥١   .......................  )  ٦-١١إ 
 ٥١   ..............................................  )١٠- ١١إ  ٧- ١١اون  ال ( 
 ) ر ا طدود ا ن١١-١١  ٥٢   ......................  )١٥-١١إ 
 ٥٣   ...............................................  )١٧-١١إ  ١٦-١١إرات اذار ( 
 ٥٣   ......................................................................  )١٨-١١ات ( 
 ٥٣   ...........................................  )٢١-١١إ  ١٩- ١١د ورد ادود ( 
 ٥٤   .........................................................  )٢٦-١١إ  ٢٢-١١ارد ( 
 )   رر او ت إط٢٧-١١ا  ٥٦   .........  )٣٩- ١١إ 



 

اطت إ ور  ا  اوا ار  ، ذك  
دام ات (ا ر٤٠-١١  ٥٨   ..........................................  )٤٤-١١إ 

   
١٢-  در ال ا  ...................................................................   ٥٩ 

 ٥٩   ..........................................  )٢-١٢إ  ١-١٢ال دال و ال ( 
 ٥٩   ..............................................  )٩-١٢إ  ٣-١٢ال إ و آر ( 
   

 ٦٠   ............................................................  اھب وادي طوارئ  -١٣
 ٦٠   ................................................................  )٦-١٣إ  ١-١٣م ( 
 ٦١   ..........................................)١٠-١٣إ  ٧- ١٣و طط اطوارئ ( 
 ٦٢   ...............................................  )١٣-١٣إ  ١١-١٣أواع اطوارئ ( 
 ) طوارئ اا ط وى١٤-١٣  ٦٣   ............................  )١٦- ١٣إ 
 ٦٤   ..............................................  )١٩- ١٣إ  ١٧-١٣دات اطوارئ ( 
 ٦٥   ...................................  )٢١-١٣إ ٢٠-١٣إراءات اطوارئ اددة ( 
 ٦٧   ............................................  )٢٤-١٣إ  ٢٢-١٣ادرب وارن ( 
 ٦٨   .....................  )٢٦- ١٣إ  ٢٥-١٣اراض ادوري طط وادات ( 
 ٦٨   .........................................................)٣٠-١٣إ  ٢٧-١٣اغ ( 
   

 ٧١   .....................................................  ف او در ا  ذل:
 را٧٥   .........................................................................................  ا 

 ٨١................................................................  ل  م ان  -ارق اول 
 ق ارا-  ا ر اودات ادر و ن    ....................٨٧ 
 ٩١................................  أ وادث اور ا ا  -ارق اث 

   
 ونھراض  اوا ٩٩   .......................................................  ا 

 وا  ن ار ا رار ط ت ا١٠١   ............................  ا 
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١ -  د  
ا  

طت اع اؤن ود  ار ر ن اواد ا راوح ن   -١-١
  دااو .زراوا ب واطا  داوى واد او رقن أ ن

 ر ا را  ر اودام اا ع ات اط
دات. و اور ا ا و ق ن ا اد دات 
وال، ن ل اُن، واب، ووت ام، وواب اب، وازة 

رى. وات  اودة ان وأ  رؤ  لدات واك ا ا
.ور وان واا  ًس أ ل ،ب  

و طوي ال  ل اور ا ا  طر ُذر   -٢-١
داث ان أن ا رت ا د كذ ن. وو آ  رس د وتاط 

  ن نض ا  رتأ  ر إو در داما 
 روق ال ا ،ا   رآ  ت رة تر نا
  دةزا ت إر ورراد اأ ًأ ت. و   ةووا

در اا  ن م ت اا  ا ر اوا  دا
 طرة أو ر . وم أ ًوث ص وا ن راء اوادث 
 ر اوَرس اُ  ًو . أو  در  وتطا ا

رس أو أو ارد ا اورةا م ط  ظروف  ،ل ان 
ارارة اددة. ود ر ال  ك اظروف ا ن ت  ذر 
 اظ  دأ إء ارت  د أد د ول. ون ن ل ذك 
 ووء اطل إ نأ  رو ظا  دارة اوم ا رورة أن

  او ن.

ورض ھذا ادل أن ادو د ھل و وو ور ل ن   -٣-١
ا ر اول ا ٤-١[ ١ا.[ 

 

  

________  
 ھذا ادل اور ا ا ‘ اور ا ا’د رة  ١  

 ط دمو . در  طوي ذيع’اھذ‘ إ  .نؤع اا رة إ لدا ا
ورد رف ورح اطت اد  ھذا اور  رد طت ان ادر ن 

 ).http://www-ns.iaea.org/standards/safety-glossary.htm] (اظر أً ٥[ ٢٠٠٧او، إدار م 
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ن  رر ان ن او  ١٣ول ھذا ادل ل ادد رم   -٤-١
.ا ر اوا  نوا ٢ا  

٥-١-  ن وت اط رد  واردةا ر ًت وطدم ا
  ]،  م رد  ص  ف ذك.٥) [٢٠٠٧ادر ن او (إدار م 

  ادف
دد ر ان ا ادو و ن ات اؤ ون   -٦-١

ن ار ا) در اا] (ص ٢ا و ت اطا [
  تطذه اذ ھ دو .در ان اع و رضن ا
ن ء دد اص ارن ع وارت ا و د أد د 

 وو .وا ن فوادث أو اوع او   دول، و لدذا اھ
طر ا  أن م  إراء أل اور ا ا  إطر 

.ون ا درةرى ان ار او ن ار ا  

ود اردات اواردة  ھذا اور إ ر ان ا ور   -٧-١
ر إرى ان اا   و ورذا اھ  واردةدات ارص. واا  

 ر إو لراء أإ  صرا ت اظري اد ول إم اا
 .رت اوا ،ا وا ؤون، ون اوروا ،

دات و و  ًم أ د داترذه اوھ ر اوق ارا
.ا  

  اطق
٨-١-   ر اوا  ن ان ا تو لدذا ارح ھط

ا ادم  أراض ار ر ا. ول ذك أل اور 
ا ا ا دم  در ا ا وأ   راق 
 دام در  درق ارارج او ، دط ھوا دة زو   در

.(را واا  ر اوا)   

٩-١-  ] ون ا در رور آ ول٦و دات ارت واوا [
  ولت ا ل ،ا ر اوت ا . ور  

________  
٢   ،ذرا ط دوا واRadiation Protection and Safety in Industrial Radiography رر  ،

 ).١٩٩٩، او ادو ط اذر ، (١٣ان، ادد 
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ودر ً ادام أ   اور ا ت اء وادام   -١٠-١
اور ا اورو. وطب ھن ان ت  ن 
وإراءات ددة. وھذه ات  و دد ھذا اور، وإن ت طق 

دئ ا  ت ارء ا نو ا درر او ل ،ن ا
  د أد د ول.

١١-١-    عدام اول ا نن ا ل لدار دإ وا زو
اص ا ص وا، وارد، وا، وارت، و أراض 

.رى اف اا  

لا  
ف وات وؤوت اظت واراد. وول ان  ٢ن ام   -١٢-١
 اوا إداد م ان و ر او ا. وول ام  ٤و ٣
ن وؤھن. ون ان  ٥ در نوظ  ت اظدم ا رورة أن٦ 
   اطر ا   إراء رد إ ل وأن ال. اوا ٧و

١٣-١-    طرة ا ا طرل ا م اول او
)، وان ادي در أ  وا ا ٨در أ  (ام 
ان در ا ا وأ  )، وادام ٩وادات ا  (ام 

 اوا)،  ١١و ١٠ اراق ا و أن اور ار (ان 
اھب وادي ت  ١٣). وول ام ١٢وال ان در ا (ام 

. ر إو در  طوي طوارئ اا  

اذل  ًف او در ا. ورد  ارق ون   -١٤-١
  ق اررض او .ا ر اوا  نم ا ل ولا
 ن در ودات اور ا ا. وأراً ن ارق اث 

  ر ًوزاً ول أ ن اوادث. 

  اوات واؤوت  - ٢
  م

١-٢-    صرا  ا ظا  ن ان ا ا ؤوا 
 وت اؤوددة وات اواأن ا  . ر إو لراء أ

دارة ام ا ن ،رادن ا و   دات نل ان ا ،
وؤول او ا، وأ اور ا ا ودوه، 
واراء اؤھون، وذك،   اور ا ار، ال اؤول 
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ن ا اذي م  إراء أل اور ا ول اص ان 
ق ل اطراف ا   اؤوت اد م ن اطن. و أن 

. دھد ت وواوا  

 ا ظا  
  إدارة ان ا و ان

 ،ن ل در، اؤو ن و وذ ادار   -٢-٢ ا ظا و
وا ون ا زا ظوا ا روا وت اط لن وا

 ظرج ا ن صن أ تض ا  من ا ون دو .ذات ا
  ا ظل ا أن  ،تؤوك ا راءات ام أو اذ ا

  ار.اؤو او ن ان ا وال طت 

و ف در أدم ؤو ا ن اراف  ان   -٣-٢
ا واق ن إراء أل اور ا ا و ًطت 
ار. وزم دد اؤوت ا ن ا، و أن ق  ل 

ل . و أن ل ادرون و إراءات و اطراف ا وأن 
ان واور وا، ون ء ارت د أد د ول (دأ ق 
  راءات وإت وال ا قو و .(ون ا لوى اا

  اوظن و ار ب اء. 

وزم ن ادرن زز  ان  اظ، و روح ار   -٤-٢
]. ون ارو  ٢وام  ق و وان، واث  دم اوال [

  زز ً ل ن اف اوادارة وت ار ل ن ن 
 ر  ان  او ن اع، ل  أن  آن  أداء ال. و

  ل أً ان ادي. 

٥-٢-     نأ  ودھ ا  ت اظن وارا  وم 
 وعد و رار ؤل وا  رزز او طن أ م دث؛ و

 وك إا  رظوادث اا  قد ا نل. وب اأ  نن ا
 .د ردا ذت اض ا  وز أ  ول؛ا  

ا وا ر  

 ر ًو ن اع وو وذه [  -٦-٢ ا ظا  أن ٧ .[
 أن رودان، وم او ،ا وت ار ن تو كل ذ 
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  ٤و ٣ذ ارت، وآ اراض ودث ارت. ورد  ان 
 .ا وا رن وم ا ن لن ا دزا واا  

  ظم ادارة

٧-٢-   ا ظا  أن  صل ا تؤو دد دارة ًظ 
ان ول اطت  ظ وان وادات وأن ذ ذك اظم 
 دوأو ا وطر اا دارة إم اظ د أن رار. و و و

وارا ادا ارو، وذك ]. و أن ل اظم آت ش ١٠-٨[
  ا وا ر د ء. وب ا ث رفن ط راا

  ظم ادارة.

  اراق واوارد

 إ راق ودات  ن ن   -٨-٢ ا ظن ا أن 
 ًن وو ر اول اراء أإ  و  و .رت اط

اوص أن ل أزة ان وأزة اذار ذات ا زءاً ن دات 
اور ا. و أن ح دد ٍف ن اورن ان، وادن، 

 وؤو او ا راء ل وظ ن. و زودھم دات ا
.ن و لراء ان إ م (د ارزة ال أ)  

را ر اطإ  

 د زم ام ل ور إ  أن   -٩-٢ ا ظ 
 طر ا ار   إراء أل ن ھذا ال. و إرل ذك اطر
ل أن دأ اظ ا  إراء أي أل طوي  إع، و أن ون 
ل اطر   اطت ار. ود رط ض ات ار دم 
  ر اول ال أ) دة   ل ً م أوظ ت إو

را واا.(  

را ن ا صرا  

١٠-٢-    ول بط را ا دم إ أن  ا ظ 
. أو  أو وز أو ادا أو زدر ور إ رص زة 

در در ور ود رط ض ادول اول  رص راد أو 
.إ   ا ظول ا د ّإ ر اول ادأ أ ّأ و

. ًودا ظورات أو رض د ذيزم اص ارا   
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١١-٢-   إ ر ص أنر  ولب ام طد د  ا ظ و
ت إ ا دات اا را ن ان ا وى ار او 

  ررات و دم ل  رت ا و . ظوا ا
 وت ر رر ادام اع اؤّن د ًن  ا ظن ا بط أن

 .ر ا رراض ا دت اووا  

١٢-٢-  و   ولب ام طد زا دا دل ا أن د أد
:  صر  

م اطب؛  (أ) د ن تو  
 ن درب وھل  اوظن ان؛  (ب) ا ظت اط  
وت  ن وع (أواع) ادر ا (ادر ا)   (ج)

  ؛ادوادات 
  م ن ل ادام ادر وز؛  (د)

ن أو دم  ادر   (ھـ) ز ق اران وام اظ ل
  ، وُظم اذار)؛ا ا) ل ادر، وُظم ال

  ر و ا؛  (و)
  طط وإراءات اطوارئ.  (ز)

  ن اؤوون ن او ااوظو
١٣-٢-   ًؤو ون لا  ًداوا وظ دا  ا ظن اُّ أن 

ن او ا راف  اذ او ر او ا وأداء 
 وؤول ا تل وا دو .را ط م اا ً ،ا

:  ،ظت اط  

   (أ) ا ظدة ا ا ر اوت ا  رافا
 ال طت ار  ، ذك طت ال ان در 

  اور ا  أن اور ار؛
  ر ادر؛اظ ت   (ب)
  اش  اواط اد وأزة ان وأزة اذار و؛  (ج)
  اراف  ذ دول اطق ا ر؛  (د)

اذ رت س ارت ا وإراء اراض دوري   ،   (ھـ)
  ذك ظ ت ارت ا وارا؛

ن درب اورن ان در ً ً ادام ادات   (و)
  واو ا ووم  درب ط ظم؛
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  ن و طط طوارئ م ارن  ظم؛  (ز)
  اراف  رت رد أن ال؛  (ح)
ر ال د اء) و وإدار اواد ا )  ذك   (ط)

  وارا دورً؛
  اق  ارت ا ط اوت ادة وارت ازادة؛  (ي)
  اق  اداث،   ذك اوادث، واغ .  (ك)

ووف دد ن ؤو او ا اذن زم م  م   -١٤-٢
، ودد در اور ا، وورة وط أل اور اظ ا 

 و ؤول ن رأ  ن ت اا  و .وطا ا
ا أن دد ووح وات وؤوت ل واد م. و  اظت 

ن  ف ص  درا ارة ا  م وى دد ل ن اوظ
 .ا وا ؤو رةب وادرن ا موى اوا ا  

و أن ون ؤول او ا وظ ً ار، و أن ون   -١٥-٢
 دور  د ؤھت ، وأن  رة  ل اور ا، وأن ون

  ا ظ و .ر اول اأ  ب ن راف  
أن ل ؤول او ا   ن اوت واط واوارد راء 
وا . و أ  ًؤول او ا ط وف ال ر 

 لواوا ن ا  ،نردر ا  و ،ظا  ن ل  
.ن اس ا د رارات اد اؤ ت اوأن ا  

  اراء اؤھون
١٦-٢-    نؤھراء ان ا رد أو أوا  ورا  ا ظ ن

 ن ،ن ا ل اا ،ر اوق ارا م ل
وت ادر ا، وار أزة ا ا و. و ن أن 
ض ر اؤھل اؤو ن ال طت ار، ا ظل دو ًة  و

. ا ظق ا   

١٧-٢-  ؤھراء اا  رط و ،ا ظدى ا نوظ واو ن أن
 وا در زمو . ترو  رغ أو ر سأ  م وزو

  أن  ار اؤھل ل ار اوط ا ا ؤھت أو ادات.

او ا  و أن ل ار اؤھل  ون وق  ؤول  -١٨-٢
.رورم ات واوال ا ن أداء  
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  اون
  اورون اون

 ،ل   -١٩-٢ ا ظا  ن ان ا وا ؤوا  
اورون اون (ن م ادون وادرون) اؤو ن ال ن 

اراءات او د ن رم ورض ان ارن وأراد  واذ ل
  اور.

  :  ونورون اوم ا أن و  

  ) و اراءات ذات ا؛٤اع اواد ا (اظر ام   (أ)
اء ل س ارت ارد  ان ا  ل اوت د إر  (ب)

  )؛ ٦أل اور ا وال  ادر (اظر ام 
  )؛٧ادام أزة ارد ا ادا ًً وً (اظر ام   (ج)
اون  ؤول او ا واراء اؤھن  ل  ق   (د)

  ن ا؛
  ان ا؛ ار  أي درب   (ھـ)
د ن أن م أو  ارن  أوع   (و)  راءن أي إ عا

.ا ظ ت اطأو ا رت اط ل  

 أداثو ور ا أن  وراً ؤول او ا ي   -٢٠-٢
رم أو رض اص ارن رت  أي ظروف ن أن ر نأو 

. ون أن ل ذك طل ُظم ان وُظم اذار أو أي ل أ ن اد
 ق. و ر وك براءات، أو ارع اا  ءطوع أأو و ، وظ

د ا ن ترب وأ  ا وؤول ا إ ط رر دث أو ر
.ظا  

 أن ل ان ا زءاً ن ارون او ل ان  و  -٢١-٢
اور ا. و ام   ان ا  اظ  ھذا 

  اس.

  اورون اون اون ود رة ال (اون اون)

٢٢-٢-    م ون نن إور ن ا ت اظ
 ون ا وىس ا نن اورء اؤ ل رة أن رات صا
وان اذي   اورون اون ارون. و ل ھؤء اورون 

ذل (ارة ا ود ونون ام ان اض ا  م قطُ ن
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 ل  ا ظا  (ً دة أ) رة رات ز ّن) إن اا
  ر ل  ظ أرى.

٢٣-٢-   .رل ا ق  تو ترك ا ن  ن أنو
اد اؤوت ا  اظ و أن دد ووح  ارت 

 وؤوت اور ا ال. ون ھؤء اورن ان  ا
 ر م   ت اظون ا أن  ،رت اط لن ا

  ل د.ا ارا او ل ال ل ر ا

٢٤-٢-    لا ور اوا ا ظت اؤو فوو
 أن و ورن ان  ا ظ ددة. وا رت اطا

:  ل ن ور ق  تؤوا وز  

 رت ا ظو ت ارس ا ترمظر ا؛٦  ت (ا( 
  مظر اا) ا م ا تر؛٦( 
  مظر ال (ان ا دت رر؛٧( 
  مظر اا) د اوا٤ا.(  

٢٥-٢-    ور اول ا ن ق أن  ا ظ و
ت اور ا اؤھت ا وادرب ازم  ان ا و

ا. و أن ق ن زود اور ا ل اراءات واوق 
 .ر  رى ذات اا  

  ال
٢٦-٢-   ا ظا  دن ا ؤولص اأو ا ظو ال ھا

 أن و .ا ر اول اراء أ ظ ًل دون ا
 رت اط ًو را ن ا ر  ا  ر او

.ا  

و أن  ال ظ ا  ز  طط ال   -٢٧-٢
  راتطي إ لن ا ن، و راوإ.را ا   

 ن   -٢٨-٢ ا ظق ا ود أو د روط ل أيرض ا ّأ و
 ن أت اطو رت اط ونن. و ر اول اأداء أ

ر اول اق أ لن ا أن و .رت اطا   
ال ارى ا ري دال او ل إ أد د ن اطر ا د 
رض  اورون اون  طر اددة دال او، وص 
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رض ان ارن ع. و إراء ق ص  ات ا ل 
اور ا  و ال  آن واد.  أر ن ظ ن ظت 

ون ظم ر ال أن ر ال واق ن ف اوظف  س 
.وا  

و  ال ؤو ن ور  ل آ ورن ان،   -٢٩-٢
روا ،رة ات، وار او كذ   ن أوُا  ل ت ا

ان ا أو ادق أو ان ارى ا د زم دو. و  ال 
 و ن ال ا نرزان ان اورغ اإ ؤو ًأ

. زمب ادر دھمزو و/أو  

ا ؤ  ًو ال أن د ال    ل زن ادر  -٣٠-٢
  اواء أن ك ازن و وآ، وأ د م ادار ل  ا ظوا
  راءات اوح او دد أن و .را ن ا صرا ن زم 

  دول زن  ا ظل واا  م أنظر ادر (ا٧ا.(  

  م ان  -٣
  م

 أن ري ووق  ًن ل وع ن ادر   -١-٣ ا ظ 
 ارص  دا. ود ون وً إراء م م ن ادر  ا

ا  ون ام اوع. وس ا ن ون زة اض وا   قطُ ذي
ھو اداة ار دد دار او ا  ‘ ام ا اق’ان 

اذھ، واد ن راة ل ارارات ذات ا و وان. و وق 
 ا ظم إدارة اظ  ل راض ن وإم ا.  

و إراء م ان ل م ادر  او أو ل ادا رة   -٢-٣
 د ًن أل ن اوت ا ذ  ا ظط اط أن و .وا
   ن دد م راءزم إ  دن. ووا و وطر اداا

 ل. ا در در ن  

و  ات ا ون ال د دأ  ل ل إراء أي م   -٣-٣
 ً ن ر ر. و اد  م  ا ظري ا ن أن

إ ان ر ر ن اذ ل ادار او ذات ا أو دد أي دار 
.ذھا  
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   م ان
ب در اور ا ا  دت رة ن ارت،   -٤-٣

و  أن  م ل ن. و أن را  م ان 
ا) در ا رودام ان ا ا طر ادر ا

ا) وات وم ارت ا ن راء اوادث. ورد  اق 
اول ل ن م ان  اور ا ا. و أن ل م 

:  نا  

 ور   (أ) درا در ان ا ت ارت اد  رظا
و  در؛اا دات او  

ات رض اورن ان وان ارن واور    (ب)
و ن روھت ادام ادي واداث ا ن اول 

  و؛
  ادود واروط ا ل ادر؛  (ج)
وت وذك اراءات اطرق ا ن أن طل  ال واُظم وا  (د)

ا و وان أو ا ن أن   أي و آر إ رض 
  ل وواب ك اطل؛

  اطرق ا ن  وال ار أن ؤر  او وان؛   (ھـ)
 او اطرق ا ن  طء ال واوال ار أن ؤر   (و)

  وان؛ 
  و وان. ام آر أي دت ر   )(ز

   م ان
٥-٣-  :  رارات اذ ا ًن أم ا ل  أن   

  دار اواط اد اطو ن؛  (أ)
  ن اون (اواد ا)؛اراءات ا  أن  اورو  (ب)
طت وإراءات م اطق ا ر واطق ا   (ج)

  راف؛
  أي طت و اور؛  (د)

وت ن اوادث ا ن اول و  ، ذك ادار اطو   (ھـ)
 وعت ون ا د أد ل إوادثوارئ  ،ك اطدات او

  از؛
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ض اراد و وت ن اراءات ا  اذھ د ن ر  (و)
  ووع دث (  ذك طط اداد طوارئ). ا  ل

  اراض م ان
٦-٣-  :ل اوان ا ق أيط  نم ا راضا   

إذا ن دل اراق أو اراءات أو زة در إ ددة أو   (أ)
 در   ن. ا ل ر أو ن أن   

إذا ن ن ارة ا أو إذا ف اق  ت اطوارئ أو   (ب)
ر ادا ء أنطل أو اطت ا وادث أور ا ل ذةن ا

   أو ر   او ال.
إذا أرت أو إذا ن ھك ور راء أي رات و  اطوط   (ج)

 .ذات ا وار أو اأو ا وا  

٤-  ا وا ر  
  اھداف واطق

١-٤-  أ ا وا ر ل ء ور ا رل اواد ا
] ظا  ن ٧ ط أن و .رت اط  أن و ،[

 ،ؤوو ،و ، ا ظل إدارة اھ ا وا ر
را إ ً دف ا ظا رو ،راءاوإ ر اطا 

واذ ادار ا و ن اع، و أو ص ارض، واف ن 
  واب اوادث.

و م ر او ا ودد ط  ب ات   -٢-٤
ر اطدات وان ا رر ا أن و . ا ظا ط 

از إراؤھ راض اور ا. و أن د ار إ م 
، وأن  ت ارض اطط وت  ا ظا ر ذين اا

.رض اا  

 ھ ت اور   -٣-٤ ا ا وا ر ر لو
أن ا و . وأ ا در ا  دم ا روا 

 أي دار و ت اظا را دة أيرر اطا  ز إ را
 أو ر اد  أن ال.
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  ال واوى 
٤-٤-  ا ا وا ر ط أن   ھم ا رر ا

او وان. و وق ھل ووى ار در اب ن ال. 
:  ا وا ر  ر ال ا أن و  

  ھل وت ادارة؛  (أ)
  دد اؤوت ارد ن ان ا؛  (ب)
    ودر  ط اطر ا، واو وان؛ر  (ج)
  اواد ا واراف؛  (د)

  ن وا اطق ا ر أو اطق ا راف؛   (ھـ)
رت رد ان وأن ال،   ذك زة و أدوات   (و)

  او ن اع؛
  ر را ا؛  (ز)
ظم ل و  اوت ذات ا وا را ارت،   (ح)

  وارارات ا دار او ا ا وان، ورد اراد؛ 
  طط اھب طوارئ؛  (ط)
  دورً؛ أب اراض ورا أداء ر او ا  (ي)
  ن اودة ون ات.  (ك)

وھذه ار ا ف  ر او ا وو ارات   -٥-٤
 ً ،قون ا   دة أووا و  ن إدرا ،رأ  ا

  م ود ات.

  ھل وت ادارة
ل ر او ا و ًل ادارة ن ث  أن   -٦-٤

 ظ طط ل  ر ن ذيل اذا اوھ .ن ا طار
 أن ن أء ر ادرن اؤون ن ان ا، وأء ف 

ؤول او ا). اص اذن  م ؤو أداء اوات (ل 
و أن ن اطط ووح ال اداري ن اور ا  ادر 

 أر ن و ت،  اف ؤوادم  ا ظ ن وإذا .ا
 .و ل  نؤوص اوح او دارةل ادد ھ أن   

٧-٤-  ن ون ا رت ا ا وا ر ل أن 
ا، وأن ن ازا ًن ادارة ء ارت ا د أد د 

  ول، وازام   ان. 
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ن ان ا تؤود اد  

٨-٤-   ت اؤود اد   درا ط ث ن ا
  ،زو داوا ،وا را تداد طإ دا ن  رھ دى
 .(رھ   رى ارات اا) د ورا ف إطا   دإ

ع  اؤوت ر دري وز ب ال ا أن و   ا ظا
(ا   اؤو او ن ان)، وؤول او ا، وار 

  .٢اؤھل، واورن ان وان ارن،  او ان  ام 

٩-٤-     ر إو لري أُ ا  ت اظا  و
 اؤو ن ال ض طت ان (ل ور اوت ال، 

  سل وا ر  ،ءد ا ،(نت اطو ور اط ا
 و ا ظن ا لا  دص وا و أن و . ا ظا

ا ا ر اوراء ال إ أن ل. و لن ا ؤو
 ال دد أي أطر  او، و اواد ا، ودل اوت 

  ا ن.

  ر اف وادرب

١٠-٤-   وا  بدرا ر قط ل ا وا ر ن أن 
 نل واأ  ويط ا روا ط رة نن اوظل ا

). و أن ل ذك رً ٥اور ا وت اطوارئ (اظر ام 
إ وظن ارن ب اء. ول ‘ و’ون ارض  دم 

ورن، واردرون اون اوظل ا ،نن، وادرن، وان ا
ل اظ ووظ ا اذن د رون دون د، وادن. و أن 
دد ر او ا اد اد ؤھت ا وا ل اوظن 

ورون اوا ا وؤول ا ن، ودوھم، اون و
.رت اط ًو  

و أن ق طت ظ ت ادرب  اطت واوت   -١١-٤
.ا وا ر  دھد و ،را  

  اواد ا واراف

١٢-٤-  و ،ر اوراءات ان إ  دوا و   
 د اواذه اھ ط أن و .م ا ن نذص ا رو 
ل اراءات ا ل اور ا ا ن أن دث  رض 
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). ١١و ١٠إ ،ل ات ارو، ودل ادر و (اظر ان 
وال او   أداة ند ا دل  ا أن و .ت ارا

ك اواد وت  وإردات  ورن ان وان ارن 
.رت اط ًن وو مداء وا  

ووا اواد و أن د ادارة ن أن ل اص ان د رأوا   -١٣-٤
ا. و وز   ل اورن ان واص ان 
ارن، و إ  إ  ط ال. ود ون ن ام ظت 
 د ون أن ر اول ان أ ًدودا ًدرا ري رة اا

ن ا دةوا و.راءاتا  ط ا د اوا  

ون د دة وت ن ام  اظت ارة أن ود ون ن   -١٤-٤
واد  ددة. ون أن ل ك اوت إراءات ذ أل اور 

درا ر اور اظ  ٣ار اوراءات اوإ ،  
وا ر، وإراءات دل در أ . ود رط أ ًض اظت 

.  ر اول اأ ط ددة  دوا تد ا  

 أن ن وظً واداً  ال ون ؤو ًن   -١٥-٤ ا ظ و
 ا وواوأداء ا ا وا ر وذ اا  راف تا

 .را   بلُّم  و٢ا .ا وؤول ا توا  

  ن وا اطق ا ر واطق ا راف

١٦-٤-   أن  ّ  ا وا ر نر طق ان ا٤ 
د إراء ور إ . و ادام  ٥واطق ا راف

 .ا ر اول اأ  رضن ا د ر طق اا
و  ض ان ادام طق  راف،   ول راق 

________  
 ‘. اظر ادر’ظر اور ا ادر ر إ  د م   ٣  
  ٤  ط ھ ر ا طا ُ ددة ر ودا  رض َرط، أنُ د َرط، أو

(أ) ام  ت ارض ادي أو  ار اوث أء ظروف  ورت أن ددة ن أل:
ال اد أو  ار اوث  أء ظروف ال اد؛ (ب)  دوث ت ارض 

 دى ن دن أو ات. اك ا 
اط ا راف ھ ط ددة  ف رھ ط  ر ون   ٥ 

 ُ ظروف ارض ا  راض، رم أ  زم  دة اذ دار و أو 
 رت أن ددة. 
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ر اوطق اك ا دد و .ا داً إت  ادن وم ا
 طق از ا ن داتر إرو و . م ت ارا

  ).١١و ١٠ر، و ل اور ا (اظر ان 

  ر رد أن ال

١٧-٤-  ر ن أن   رة ور وا ر ا وا
وار دات س دت ارت ا. و دد رُ دم 
 زرة اون ا تو رر او أن د. وردات ا  ًرو

ارد ا  راء ت دت ارت ول اراق ا، وإراءات 
 ، ن ل اوا ،ر وا  ر إو راءد إ ا

  وادة از ا  اظ  ك ات. 

ور ادد ا ن أزة  ر او ا  صو أن   -١٨-٤
 ا د ارا د ارزة ا دد لن. وأن اور

د إراء ور إ  وا ر ھو ز واد س دل ار ل 
در ري ادا، وإن ن ّل ز س دل ار ل ور 

  ).٧إ (اظر ام 

١٩-٤-  ا وا ر ل أن ت ود ر تو 
  وا رت اد د اا رت اول ھذه ات. ورا
 طق از اوا د راؤھم إ م ال ا ،ددة م راءء إأ

ل. و ا و و ر وا  ر اول ال أ ر 
  أن ق ك اوت ار  اطت ار واردات.

ردت ارد ات رر  

ارت ا   أن دد ر او ا أواع س  -٢٠-٤
وظ ت  ،ورت م س ارت ،ودة ادا، د اون

ت. وراا وا ر ص أن د م د ول  ًأ ت 
ل س ارت  اوات أو ادات از. و أن رض ؤو

رت ا ا وتا  ن ون أ د ت ارد اد ًدور
  ارت د أد د ول. )، واراض  إذا ت ٦اد (اظر ام 

ا راا ر  

٢١-٤-   ا راا ر ن ل ا وا ر ل أن 
ادور ورن ان وان ارن ب اء. و أن ل 
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 رةوا داا م ا  ًرط كذ . نم ا  ن
 ر د و  تؤھ  بل و/أو طؤھ ر رةا و

.رت اطا  رق ا أن و ،ا راا  

  طط اھب طوارئ

وادي    أن ل ر او ا طط ًھب طوارئ  -٢٢-٤
 وارئ اطت ا ل ططا ط أن رئ. ووع أي طو   ذھ

  إردات ن اھب طوارئ. ١٣ن اول و. ون ام 

 ًدور ا وا ر أداء راراض وا  

٢٣-٤-   م ل و أن ا وا ر م ذه ًزءا  ن زأ 
. و أن دد ھذا اراض ادوري ال  ا ظا  دارةم اظ
.ا وا ر  ن ن إد تد وأي  ن ا  

 رو ون ار ار   اراض ادوري إراء   -٢٤-٤
ن ت را أن ال،   ذك ن ودد ؤھت اص اذن 
 وا ،راق ار توو ،رارة إوو ،رات ا راء ونو

 .و ن ا  

  ن اودة ون ات

٢٥-٤-  ر اول اراء أإ  ًو طن أ  و ا 
ظم ادارة ادد. و م ظم ادارة  ل اق ن  ادات 
 ور، و ل أوطأي أ دارة إه ات ام، وظ رھن واظم اُو

  ذك وراً.

٢٦-٤-  ن ا ًدارة أد ا أن ن أن وو ،ا راءات اع ا
ر ن اودة دد ت اص وارا اطوب إراؤھ وات 
ا  ظ. و راة ول اطت ار ذات ا  وى 

  ول ر ن اودة.

٢٧-٤-   دارة آم اظ ل أن وارئ وطت ا ن دةدروس اا 
 (رر اروا ظر ار ن دروس اك اذ  ) وادثوا

  وإداء ارأي ، و ادة ن ك ادروس  ن ان.
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  ت م ان
 ر او ا ،ل م ان ادة ار ا د إ  -٢٨-٤

ودد م ان ط ودى اطر ا ا ن ال وا ل 
  ًزءا نم ا رر ل أن و .ا ر اوت ا

.ا وا ر قن و زأ  

ن اا   
٢٩-٤-   رةوا طوت ارا  ن إأ  نو  راض

 ن ا ذه اص ھ ن أنم. وظ ا وا ر أداء
 ل ا أن ن. و  (د) رىت أؤو  ن أو

ا (نردر ا) نردر ا ؤولو ،ن ان ا (نؤوا) ؤول
(ؤو) او ا، واور ا (اورن ان) ، ون 
  لل ا  ن اا  تؤو ل أن ل. ون ا

:  ،را  

   ا؛ارات ظ ل واب ر او  (أ)
اراض ارت ا ا ورر اوادث ا دھ ؤول   (ب)

  او ا؛
طرح وت ن ات ا ن إد  ر او   (ج)

  ا؛
  دم إردات ووت ن أداء وات ؤول او ا؛  (د)

إداد رر ظ ن ل ان ا ذات ا ووز    (ھـ)
   اوظن.

  ادرب واھل  -٥
  م

١-٥-   ؤو ا ر اول ا نص اا  
 و .ن ذات ار او وال ا ًن وو لن أداء ا 

 أن د ت اظ ن  نور وى ر  ر اول اأن أ
ن  او وان. درن و ند ن أوؤھ ندن وإ  

وود ظم رف  دو ًدرب وھل اورن ان اذن   -٢-٥
ا. ود ل ض ك اُظم در ًدوداً   دون ت ار ر
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ان ا. و  ك ا ل ك اُظم درب إ رز دداً 
   تظ ن ب ادرك ام ذد وزن. ووا وا 

. ا ظق ان طر سب ودرا  

 مبدرا ر  
ن اول  دورات در  او وان ن و ن   -٣-٥

د ادرب،   ذك ات وات وؤت او ا وراء 
]. ول ض ادول أ ًرق در رزي د ١٢، ١١ادرب ارن [

وط ًدر ًزار ون درز اراذه ام ھ د دو .ون ا ًود ًأو إ ً
 ر او ن ً د ن اا  بدر دورات

.ا  

و ف ان  اور ا إ وت  ن   -٤-٥
م. ورم ودر سأ  ءةا  لل ا  توذه اف ھ

ب) وور إ (أي ص  در أي) ر إو د دول إض ا
. ٢، وور إ ن اوى ١ؤھل ً)، أو ور إ ن اوى 

م دم  ٣وود أ ًدى ض ادول ورون إون ن اوى 
 ب وودرن.ارن ان اورم ات وا  

و و را ط ف وت ادرب ا ل ؤوت   -٥-٥
اور ا. و أن دد ر ادرب ر از ات 

دم ا ل  ا  راءات اك اذو وا ررن. از ا
و أن ل ر او ا ل ار ادر. ورد ازد ن 

.رات اا  بدرل ا  

دردورة اوى ال وھ  
٦-٥-   و ، تددة و س أھدافأ  در ل دورة مظ 

ب ا   ن تو  ولن ادف. وور ات ا
ھل ووى ادورات ادر  ل او ا ن ور 

]. و  ص ر ا ا ١٢، ١١ا ا ن ارن [
ر ا ل ادرب ا  ان ا ن و

.ا    
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  اھم ا وات

 ع؛ م اھا 
 ع؛دات ات وو 
 ع؛ن ا فزة اأ 
 .ع وور اا  

ا ودئ ا  

  ن دل، واوى اق ار، ورا) ا وم اظ
 ارت)؛

 ط؛ارت ا 
 راف؛ طق اوا ر طق ان ا 
 .قت اوت وردود ا  

ا ا وا  

 در؛ت ار 
 ؛دروا ن وازر ا 
 ردي؛د ارا 
 ول؛ د د أد  ءت وارن ا د ت ارا 
 ؛در ان از 
 ؛ر اودات ا ل و  
 ؛ا وا ر 
 ؛د اواا 
 طوارئ؛طط ا 
 ؛ا وإدارة ا 
 ؛در ال ا 
 ؛رھ   درل ا رات اا 
 در  ويط داث اوادث واا  واو ر إو

 وادروس ادة ؛

 . ديطوارئ وا ھبا  

و أن ور ادرب رن  ل ادرب  طط اطوارئ   -٧-٥
)، ل طط ادرب  ادة در ور.  أ  أّ ١٣(اظر ام 
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ن ا ل ي در ادم ا در زةح أن. ورك ا  وال
ث رددات رادو ز ادر ا ا ن ا دام واف 
رادو  ً  ل أزة س دت ارت. ون د ن ذك 

  ت .در اور ا و ‘ رة’ ‘ وھ’ادام در 

  اطادرب 
 أن د اون  اور ا ن أن درام ورام   -٨-٥

وا ر اطورات ن ل ر در دد اوت. و أن ل 
ذك ادرب اراُ ًس او وان، ووت ن ارات ا طرأ 

  .رت اطا  رات اراءات، وات وادات واا  

م ادرب   -٩-٥ دو .رت اطا  ديدب ادررة اق و أن و
اددي و  ًرات ل ن ن،  أ ّوز س وات. ون أن 

ددي آر  ت اور ا، ون  رن ذك ادرب درب 
دة د ز ادرب.  أ  ر ارات ا طرأ  اوا أو 
 ،ً ن ترع وأ  ط ت ل  نل ا رات اا

  د اوت. و د ذك ن ل إدرا  درب د

  ارد اردي ن  -٦
ردت ارم ا  

١-٦-   ا ت ار ظم م راءإ  ت اظل ا أن 
ھ اون  اور ا ن  د أد د ول ودم 

 ًز أرن ات. وردود ا وزھ لت ار  ترم ا 
.دن اظم اُ دھور أو درل ا دات، أول اطأو أ ،أو ا ا  

 رت  أد د دت س   -٢-٦ ت اظذ ا أن و
ت ر ظ رض ن ت ارس ا رو ترا 

رت. و أن ُل س ارت   اورن ان 
 ،ر طق اول ام دظ مز د نرن آ ن وأيدوا
وذك اطق ا راف إذا ات اوا اوط ذك. ون س 

    ووع طرئ أو دث.  ارت أن ور أ ًت دة

 و ادام س ارت وض اراري وأم س ارت.  -٣-٦
ول  اون راً  ًل ارض ا  د ذك  ر 
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ص  س ارت م ار. ون أواع س ارت ارى 
س ا ول ا ف ا دم ذيا روا ت ار

وراً  راءة ر ا (ودل ار أ  ًض ان). ول 
س ارت ا ارو  ض ادول و ض ات د ًداً 

  س ارت م. ل ل س ارت وض اراري أو

وم ؤول او ا ار ا وع ز س ارت   -٤-٦
ادم  اور ا، ور ون  ر ؤھل  س ارت 

ر ا د ،ت اطف ا ءا إ ا إ و .ر ا
ز س ارت أ ًدى ور ك ازة و ود وذك اطت 

.را  

و ازام طوط او ا ن اول ن ز س   -٥-٦
:ور اا ھ ا ر قم د  ترا  

ا ل س ارت  ل اوت  ن  اور   (أ)
ا وون  راء أي أل دام اع. ود زم ور أزة 
   قرا  ر إو راءد إ ترس ا إ

 .وووى ات اط ل ،إ در إ رض  
م د س ارت. ل س ار  (ب) د تو ًت و  
ارت وض اراري وأزة  ازة ا س د ادام   (ج)

  س ارت م و ز اس ل   ل از.
   أ ّل س ارت إّ اص اذي در از .  (د)

م س ارت ، وذك  ارص   إداث   (ھـ)
أي أرار ر اس  از (ن ان رض س ارت 
ف ب اه ودرت ارارة ار واط ار وارطم 

  م دي). 
ادا  ) دم رض س ار ع  ل دم   (و)

  زن از  ط دة ن در اع).
 ارت سدت س ارت وراً أزة  أن  دم   (ز)

    رة ادا. وس ارت موض اراري 
    دم دت س ارت إذا ت اظ ا  (ح) 

دوث ف  ز س ارت أو ر ع  أء دم 
.داار  



٢٣ 

دة ذار زوا د ارزة اأ  
دة ذار ھ واف إ إرو در   -٦-٦ زوا د ارزة اأ

. وھذه إرات ذر  ل وز ار اددة ً و/أو دل ار
دة  ‘ او’ادات د ون أزة ، أو د زود س ارت 

 س ارت ا ارو رة إذار. ودر إرة اذار دة 
 ل  وع، وإن ن ن ان أ  ًذذت أو إرات ر) د 

ن وى اوء اط رً و/أو   ارداء وات ون دة إذا 
  ُذن أو دات أن أرى).

ون أن د ھذه اوت ا  إء ارت ا د   -٧-٦
أد د ول. ود د أ  ً اورن ان دوث ل، 

 وعو  و  كذو .د ن فوادث أو اوارئ وت ط
دة ذار ل اورن ان  زو  دزة رر أو  ت اظ

.  روت ا  ن، ودوا  

دة   -٨-٦ زوا د ارزة ادام أ ا رات ال او
:  ذار  

ل س   (أ)   ّذار إ دة زوا د ارزة ادم أ ّأ 
  وس  ل . أم س ارتارت وض اراري أو 

دة ذار ن أزة    (ب) زوا د ارزة ا ضُ ّأ 
  ).  ١٤-٦ر ارة دت ارت (اظ

دة ذار دورً و ًوت   (ج) زوا د ارزة ار أا 
.ا ردات او/أو إر وطا  

٩-٦-   دد راءة ذار دة زوا د ارزة اض أ ًأ طو
 و  دارإ إ  ردل ا و/أو ر.ر أو  

رس ات رةراءة اذات ا  
١٠-٦-  رس ا طت  م ا ر ور راءة رةراءة اذات ا

. ون أن د ك ازة راً  اد ن ارت  أل اور 
 أن ددة. و م د أداء و ،ا ا  ا ظر او

 رت ا ًو رھا رة، وراءة ات ذات ارس ا
.ا  
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١١-٦-   ذيا رز اوارف اف أل و ن راا رن ا
ج در س  ًر و  رافت ارس ا ن ط وع وھ 

ف دم  طق وا دة وات، ون ھذا ا. وظل ذات اراءة ارة
 ترس ا ر د ن إا ت  راءةذات ا دا روا

  ارة.

١٢-٦-  رس ا ل دتو  ا  رةراءة اذات ا روا
 رو/أو ا ود او .ردل ا أو ً ددةا روز ا ن رذ

دة ذار.  زو  دزة ر داا  ًك أذ  

١٣-٦-   روت ارس ا ن  واعض أ داما ًن أو
ا ا رس ا ل) راءةرة اا ن ًد (رورس ات 

 ضو  دما رس اا رھ مراري أو ات’اظ ا ‘
وراض ا ن أن مرا  .رت اطا  فو كذ  

دة ذار، أزة ارد ا ا و رار  -١٤-٦ مزو رس ات 
و روا ت ار تد س سو ت ارس ا ر

أن ال، و  أ ّدم دل ن أزة ا ا ن 
  ال.

  ظ ات
 ت ارت ا ھ اورون   -١٥-٦ ا ظظ ا أن 

 وند رونص آون وأي أك اذو ر طق اا م إظ
اطق ا راف د  اوا اوط ذك. و أن ن ك 
ات ل ن ارت ا  س ارت ا  اون. 

اع إراءات  و أن دد ووح أي رت م   أء اوادث أو د
 ت ارن ا  ًزا طوارئما  ذهم ھو .رول اء اأ  

  س ارت ارد ا ن،  ت ار دةا  تا
أف  فو دم دة ل ارت ا س زة أرى، ل 

واراررة. ز اراءة ات ذات ارس او  

و إغ اورن ان وان ارن اذن ون رد   -١٦-٦
  تر ًذ أ أن  ا ظ و .م ار ردي

 ءد ا كذو ،ا وؤول ا تا ر ن ؤولب اط
 .را و ا راا  
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ر ال وظ أ  -١٧-٦  د  ا ظ و وده ھ زو أن ر و
 و  لراء أن إ لف او دو .ر ت ص دةدا

و ظرك ا د أو ر اوا  ر اوا  لدأ ا 
 اذ رت ظ ت رت ال واًء  ا ظ  ،رىأ 

.وطا واا  ص  ب رىأ ھ  أو   ا ظا   

، وذك أن دد دة ظ ت رت ل ل ارون طت   -١٨-٦
 ًد اء   ً٣٠ن و ن ا وان،  أ ل ادة ن 

 أن ل  ا ظ  ،تظ ا تط ًءع. واا  
  اظ  ر ات. 

   ارت
 ً إذا   -١٩-٦ ا ظري ا أن  ھ ا روزت ا

اور ا أو أي ل آر أو أي رد ن اور أي د ن دود ارت 
 ددھ ا ت او أوز  ار أن و . ا ظأو ا را

 ن ارض ازاد، وأي ور  اراءات أور اق  أب ادث 
ُظم ان ون د ھم  ووع ادث. و أن دد رر ا أي 

 اراءات أو اراق ق اوى ال ن ا ن إد ت 
  واد ن ات ووع أداث ، و/أو اف ن دة اواب. 

ا راا  
٢٠-٦-  ذ ا أن  ن ا ا را تر  ا ظ

 م  إذا ن اران و ًطت  أو  را راءإ و .
ال  وى ا ن ا از داء ام اف ، وذك م 

ء أل دم  در إ. و أ ًدى ء  ا را
.رُ ن أ د ًدور ا  م  

  رد ن ال  -٧
  ر ارد

 ر ًرد وت اع  ن   -١-٧ ا ظا  أن 
رت اذة و  م ار دى  اّ ]. و أن ١٣وو [ ال

 واا  عت او س كل ذ أن و ،ر اول اأ
:ا  
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  د إراء ور إ  ظر در:  (أ)
ول دران وأواب اظرة (و ارى)  و ن   ‘١’

ام ن  ظروف ال ن أل ن اظ  اوى
  ادر؛

’٢‘    روا  ضر ل ن ءد ا رةظل اد د
 ،د ن ودة در   و ُرض إ ز 

  ارض أو وف ات ا ا؛ 
’٣‘   .درن ا وى ار او ن  در زن ول  

  ور إ  وا ر:أل  د إراء  (ب)
’١‘   ً ولض ارض (أو ارر اء اأ  زواول ا

  ظروف) د ن و اواز  ان ا؛
ل د إراج در  ن ز ارض أو د   ‘٢’ ا و 

 ،ط ا د او لو تو روج دم ن د
  اع ن ادود او؛

ول اواز  أء ارض ارو د ن اض   ‘٣’
دت ار ن أي م ددھ اوا اوط أو اردات أو 

  اظ ا؛
ل  أء إدل در  أو إء ارض ن   ‘٤’ ا و 

  ود ا ا؛
’٥‘   ً درودة ا ن ضر ل د ضرز ا ول

  إ در اوا؛
’٦‘   وى ار او ن ول ادر دا زن ول أي

  ن ادر؛
’٧‘   وول اد  دم ن د ر اول ان أ ءا

در أ رك ؛وا    

’٨‘   إ ول ا  در ل  دت ارول ا
.در أو وا  

و أن ن ر ارد اوا ا ن ردھ، وورة ارد،   -٢-٧
 و ،د اواا  توك ا إدراج و .ظ  ت اوا

 ًأ  و ل رت اود اد و .ا وا ر  أن
 م. وك ا وز ل  ذھا  راءات اس واا وا ن
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 ون وام ا ن ،نص ا لن ا در ر ت إ
.را  

ر وازة ارة أو   
 ور دد ف ن أزة رد دت   -٣-٧ ت اظل ا أن 

ارت ا ورن ان. ورم ن أن ار ن أواع أزة 
  ن  تت إو س ب درقاس د راءب إ  

 ا طا ا ردل ا رد ض ن أن و ،
ا راً ن ادل ا. و اول  وت وإردات ن 

  ارت ا واراء اؤھن ن دى ء أزة ارد.

 رت ر أزة ار  -٤-٧ ا ظذ ا أن أو و د ا
ر ر  ًرات ظ  ر ص. و م دد ن 
وات ل ز ارد ا  ك ارات أو  أء ارة. 
ول ك اوات ا از دت ارت او ذات اوت 

طو ،طن ا ددةدة  ادت ارت اد  درز ا وكو
 ع. ورونا رة أنرات أو اوع ارة وت  ،وب ا إ

ا، و  تط ي ص  ددھ أو واو/أو ا وطا را
ا را درھ تو ع أيا و .را ا .  

٥-٧-   ًو ا وؤول اون وورون اري ا أن و
 رو زة ارد ا. ون أن ل ك اوص إراء ص 
دي د ن وود أي وب ز ارد، وص اطر، ور اس. 

 زا ص ا ن وو .رت اط ًو دال ا ع
ض اط، أو و ز  ارإراء ذك  ل ال دام در 

 ارد  ر ن ز رض د ون ادر  در اوا. ود 
 رت اض ارراءات ا ًوص وك ا راءو  .ل ا  

٦-٧-   د. ورزة اأ  دم ا روف اظا ًأ را أن و
ارارة،  ار ض أزة ارد دام  ان اددة ارطو أو 

  أن  س وة ا  ن ل رة ادام  او. ود دم
  ذ ا ا واض ا  د ارزة ان أ  واعأ
  نن اورا  ن د ك أل ذ .ر ر إو لأ

ن ض  اواد ا ادام أزة رد إ ل إ أد د 
 رضل ات اطق ا  ل رة اأو ا د 
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 د ارزة ام أ نن ا ر  زةذه ارف ھو) ا
.(ط  

ور ض أزة ارد ا رددات ارادو. و د إراء   -٧-٧
ظر ذ  ادام رددات رادو ا دراور ا رب ن دات 

 و .ورادرددات ان ا  دروع  ً  د إزة رأ
أن را أً اوء  ان ا دم  ك ازة. و أن ون 
 إرات ا او  در اذي   و/أو   ذذت أو

 .ر راتإ  

٨-   در اا  را  
 اد  اور ا ا ن أن ب،   -١-٨ در اا

]  وادث  ،ل تل و١٨-١٤  در أ ًو درجو .[
 ن ا ا ر اوا  دف ا ٢ا ب و

] در ان أن ١٩  ت اظد ا أن و .(لذر اظا) [
ذك رد زة  طقدر اور    ر . و أن 

د ا أو ال  ن   رة  ورا إ ً دن إ درا
 نره. و تو وأ  در ان ان أ وكد اوا دو

  ].٢٠[ ٣، و٢، و١دة دو ًدول ن أن وأن در ات 

٢-٨-   را) ن ار ا  ، در ان ا ق و
  )  :٣٤-٢]، ارة ٢[

او دون دوث ر أو رر،  ظ ادر ل ون رض” 
  ددةراءات ان ا ذ أين ا  ذون ر و ص أي و

)، ن ٩-٢ـــ  ٧-٢ازات ا طق ھذه ار (اظر ارات 
:  ن قطر  

دم ا ن ار  أد ادر دون ال    أ)”( 
طا ،رل أو اا  ددو اا  ت ذات ا

 ذات ا راا ظوا ،را غ اإ درة إودون ا
  در أو أي را دم ت او ،ءد ا

  أو ر أو دا؛
   ذك؛ودم ل أي در  م ن دى ا إذن   ب)”( 
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وإراء رد دوري در ا  رات  د ن   ج)”( 
.و ، ن اا  ودھو“  

 إ ّن  نو أن   -٣-٨  در  ولدم ا  ت اظا
 أو د ا ورا إ در ادة ان، وإر نورد ھ إ 

  واردةت او ًو  در ار ادراد وا رى. وأ  ر
] وأ  در ان ان أ وكد اوا دون ٢٠ ا داوإر [

] رھدو  در اراد اط اوا٢١  .[  

٤-٨-    ت اظا  رطو  ودھن و د ًدر دوررد ا
] و ، ن ا٢ا إ  أو ز ن درل ا دم و .[

ن آر إ ّر ورن إن رن ودرن. و أن ل 
ا ون ا دل ات، واووا روا ،ا ور اد اد

در (ادر). و أن را ؤول او ا ھذه ات رة 
  ان ا رض أن  در اا  ودن و د ًر لا 
ون ود . و أن ل إراءات ار أزة ارض ا ل 

وم اوران ا ًدر.د  

 وراً راء ق  ل اه د   -٥-٨ ا ظوم ا أن و
ار  در ، و ذك إ ا ار (وأي ط أرى ر 

   أو ب  ص  اطت ار.   (٢٤ون 

ادر ا و ال ودرت ن او إردات ن أن   -٦-٨
] ذا٢٢ا  .[  

  أن در اور ا ا وأزة ارض  -٩
  م

١-٩-  و وا و ريوى اا  ح درواع ان أ و
ا  .ا ر اول اراء أ ض ورزة اوأ

ا م إدارة وظ دد و  ن ر اودات ا  ول
] أو  د ن ٩ظ ادو ود اس [ ٩٠٠١را ،ل ار رم 

 ظد ا أن ن. وزة ام أ  قن ا ،وطر اا
  وّردن ا ولن ا  ا دات. و ندام ان ا تو

 أ ًن إ ھذه اوت ن  رو م.  ا ظد ا أن  
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 ن أن ادات اد  أراض   -٢-٩ ت اظد ا أن و
ل  ام ا اور ا م دل دون إراء م ق ر اد

وم ان. و اراض ام اق ن ب ر ؤھل أو ن ب 
د، و   ا ار ت  إن ت ھك  إ راص  ورا

.ت إوا أو  

٣-٩-   ُ واعف أ ن ت وو ق ارن ار ووم اظ
  ا. ون ارات ا إردات ن ل ان ا دات. 

   ضرزة ار وأودر ا  
دم دات اور   دراً و ًوي اع  ز   -٤-٩

ع درض ارز ا لدر داا ع. و در ضر  .دادم ا ل 
ع (وذك  ن طرق  رةوم رض ادر ن ُد  درض ارز ا ن

 و وبأ ذب) إوا دك ادام أ ً.ز ق و   درا
رض دھ إ دال ز ا وُد ،طوأوب او  أء دة ارض ا

ع. درا  

وف ادات اد  اور    ادة ن دة   -٥-٩
ذراع ’وت، ل آ رك ن ُد (طق   ر ن ان ام 

 در ور إ (طق   ر ن ان ام ‘) ادور
ع ل وب او. وود راط ن م دال ز رض در ‘) ارة’

ول ھذه اوت ا. و دم ادام وت ر ط وات 
  ام ا  ال ن.

وا در اا  

 د إراء أل ور   أ ّدم اون وى   -٦-٩
در او ا  ر ادو أو  د ن ر وط ب  ا

ھو ن أده. ودد ھذه ار ظروف ال اد ا  ادر 
 ودر اوى ا ا ر اوا  دم ّأ وم. وا

ر ا  ا:  

ب  ‘ ذات ال اص’ أن ون و طت اواد ا   (أ)
] ون ا درةل اا   ص؛ ٢٣[  
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 و ورة   طت ار ام   (ب)  ون أن 
د ن ر ] أو  ٢٤ن ر اظ ادو ود اس [

  وط؛
 أن ون د ت ر ارب و ًر ام ن ر   (ج)

وأن  ،] أو  د ن ر وط٢٥اظ ادو ود اس [
  دة ار رب ر ا  .دةون ل در 

٧-٩-  ا ودر ال اوا ر اوا  د  
 در   ن ًزءا دةرة(’اا (‘  كرك ا لا .طظم اُ

ت ادر:     ةرا و  

 و ورة  ن أ و طت ار   (أ)  ون أن
ر ا ن مس [اد او دوا ٢٦ظ وطر اأو ا [

د ذي؛ ا  
أن ون وا  و ارض وات (ل أب او) ودت   (ب)

  ادر اد ؛ 
] ٢٧ظ ادو ود اس [ ٣٦١أن ون وو و ًر رم   (ج)

وط ادل، أو ل، د أد ، اذر ن اع أو ار ا
و أً أن ل  .(’  دة ’(اورت اث ورة 

.ا ر لم ارا    

 ادر وا  ًز ارض ادد اراد   -٨-٩  ون أن و
  دام ار ر ًد وؤ ر ًأ  د ون أن و . ا

  .اذي د] أو ار اوط ٢٦ظ ادو ود اس [ ٣٩٩٩

٩-٩-   ر اد اوم. ودر ا  ر نض ا وو
ا در وف ادر.  او  إ دد ن اوال،   ار

 وو . درا  ظ أن و ا زدة اا  كدل ذو
 . وا ره ا  د دردام ان ا فو ونا  

١٠-٩-    ھ ر درا  دي م راءك إن ذ ًد نرة و
  رة  ر أو  وزدر. ودام ارار اد ا 

 ت  إ ارار ادام ادر   راتراء ا و أن را
د أن ون د  ره ا او ، ل زدة دد رات ارات ارب 

 اراق ا . اوول إھل أو  ر ر ؤ
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  أزة ارض

 طض ارزة اأ  

م  ًذا   -١١-٩  ضر ز  دموم ودر ان ا ز
ارض ول أزة ووات أن د ن ات ووع ط ري أو ل 

 ق ارن از. وأداء ا  .ضرزة اواع أف أ ًو  

ظ ادو  ٣٩٩٩و أن ل ز ارض طت ار رم   -١٢-٩
] أو  د ن ر، أو اطت اوط. وازام ذا ٢٦ود اس [

ا ءن ور ا ن دد ا ءون ا ردر اا ز و
.ا ر اوا  دام  

 B(U)و أ ًظم أزة ارض طت طرود ال ن اوع   -١٣-٩
] ون ا درةل اا   ص  بم ٢٣ن ا١٢]. و 

  إردات أرى ن ال ان در.

ض ارزة اواع أرىأ  

 زال ض أواع أزة ارض د رم أ   ر رم   -١٤-٩
] واًء ب  ادم أو ط ٢٦ظ ادو ود اس [ ٣٩٩٩

 ن دم ادام ك ازة  ت اظد ا أن و .در ا دة أورا
  م ن دد  إذا ن زم اذ أي اطت أن إ.ن إراء 

و أً اول ن ا ار د ازوم  رص دد ل   -١٥-٩
ازة ا ل ط اواء، وھ  أ ذكادام ك ازة. ول ض 

ض ادر ن طرق د  أو ر زةوط أواء ادام ا و ب
(دون أن ون ادر  ًي ك م). و ارم ن أن ذك ر ن 
  ضرز ا ن درروج ا ن ،ل ا ھ ت ارض اا

 رض أن ًن أو .  ووب اأ  دو  ت اا  ك
 .واا در در إودة ا طر ل ظمُا  

اف ’ون أواع ُظم ارض ارى ا ت دم ن ل ظم   -١٦-٩
ض اّورن ان ‘. ادوي ر ًراظ داتك ا دامرر ا  دو و

ت إو داتن ا وعون ھذا اد نذا ،و ر ورة ر 
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 وو .وا  ن وعوا ط  ًر  زو فرد و نو
ادر ا  ُّظم اف ادوي   ب ر ّزن دال ز 
  ) ضرز ا ن ًدو بَُ  درّرض ا ض. ورا

ب أو از.ا ع اد اد   ودوي) وف ا  

  و ات واوم

١٧-٩  :ل ان ا   وا  ضر ز ل مو   

  ]؛٢٧ارز ادو ع اؤن (اورت اث) [  (أ)
رات إ ب ذر  ١٠ن رف  ل ار “ دة ”ّ   (ب)

  ب   د اذي َُدم  از؛
ارز ا (اروز ا) وادد ا وّدة (اودات) اّ   (ج)

 -اوت ”أو “ ١٩٢ -اردوم ”ا  ز ارض (ن ل 
  )؛٦٠

 در  ز ارض ب  ھو دد ل أ ط وح   (د)
  ودة   ّز ارض؛

]) أو ار ٢٦ظ ادو ود اس [ ٣٩٩٩ار ادو (رم   (ھـ)
  اوط ادل اذي   ز ارض و؛

  ر ال؛ام ار ا ورم طراز ز ارض و  (و)
 در اوراوم اَد، د اء، أو ارة إ ذك رة   (ز)

  ؛“وي  وراوم د”
ل ووا ورم ھ.  (ح) م اا  

١٨-٩-    ط أو  ضرز ا  و أن  ق  إ وإ
ل  قر وو   در ان ا تو  دمز،  اا

:ن ا تو كذ    

 ز ارا؛دة او دد اوا  
 دد؛ ر  طا 
 وم؛در اف ار مر 
 .درا  ھو  

دات اا  

١٩-٩-  ا  ت اظد ا أن   ر إو دات  ل
د أو  أن ك ادات وأي دات    ر ادو ادة 
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]٢٦ را ر م ل ن كم ذ أن و .ر وط ن د  أو [
  ا أو ھ  أرى.

  ادر وراوم اد

٢٠-٩-   ضض (ورزة ان أ را در ويدداتوم اورا  (
ارص. ود ذك  ء م أزة ارض  رع  ند ظراً 

أر د  ًن أن  ادر رص وده. و ذك أ ًء 
] د اء. واوراوم ٢٣ ال [ وب B(U)طت اطرود ن اوع 

اد ، و ذك أ  د ن زن ھذا اوع ن أزة ارض ن 
(أي د  وي  در ور إ)، و ‘ ر ’د ون 

  أن  راءات ار.

، إن ودت، ا واددات و أن دد اون أزة ارض  -٢١-٩
وي  وراوم د. و أن د اون أ ًن أن أزة ارض 

ا وي  وراوم د ل ت   ن ذك. ود  واددات
رط أ ًض ات ار اول  رص ل ذك اوع ن 

. و أن ون اص    اطف ذن ن وادداتارض أزة 
 .را ا  

دات اا  

ل ادات ا اد  ز ارض وت ام، وأب   -٢٢-٩
 ظ ادو ود اس  ٣٩٩٩ددات. وص ار رم ااو، و

] دات ا دداء ار ار ٢٦ذا ات ھط داتا  أن و .[
.ر وط ن د  أو  

د ل طراز ن أزة ارض ت ا . و أن ون   -٢٣-٩ زوو
 ادر اراد د و دض ارز ا  وا تك  اذ  داا

 ا (ترا) رق ان طر قا وادث. و وعو  زا
  ا ن أي وت ر ؤدة ن واق از.

وح ات، ل وال ام وأب او  ،زد إ أ د   -٢٤-٩
راً  ١٥و ٧راوح اطول  ادة ن ا ن اور ا وادر. و

ن ار   أب او. و دم  ٦٫٥و   ٢وال ام، ون 
  ددول اطن ا د طوز ا وب ام وأل اوا زةل ا

.ا رت او  
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 ُعدد ا  

اُز ا  ض اھت. و  لدات دم اد  -٢٥-٩
ادام ك ازة  أن د ن وت اع و   ن رت. 
و اددات  ادة ن ارص أو ان أو اوراوم اد، ود ور 

و .ھأو ا ورا إ ًزُ ن أن  ا ظد ا أن دد ا
 ادر   ب  طل ر ادر.    قوا  

  دت ادر ووت ازن

٢٦-٩-   ا ر اودر ا ر درت اد داما 
ل و  صض ارز ا ن دةدوا دا  ا و) دردل ا

د د دل  ورا دة إا  دإ ) درد ا ور د ذيدة) اا
 ًآ ًز ومدر ان از توا  أن در). وون ا د

  ، و أن ول دون اوول إ دون إذن.ر دم

ن دم وود أي ر ددة ن دت ادر أو وت  ورم  -٢٧-٩
ظ  ٣٩٩٩ازن،  إن أن ازام ود اوا اطق ن ار رم 

] أو  د ن ر وط ن وت ارت ٢٦ادو ود اس [
در ظ ًل دم ب ادر طر واوم. و أن ل دت ا

دة ل أو  زو تدون ا أن و . أو و د دلن ا ر
  م  ر و  وراجإ  واا ن در ومدر اا

 درت ادن وزت او ءإ أو دون إذن. و ًر زعو) 
 را  ن م  و در وي د (تول ا  لح ا

ح  ذك. ر ل ن رة  

٢٨-٩-    وي در ات اد  لون ال ا أن و
 وي  (أي د ‘ر’وراوم د رھ در   د ون 

.را ن ا ذن ّإ  صدم او ،(ر او ًدرا  

در ان از  

٢٩-٩-   ر ن ول اض دارزة ادر أ نز قرا ف أن 
ن إ ل  أو زن ص ور وى  ًن او وان. 
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راف، و  ط أو ر  ط زنأو ا رف ا 
:   را أن ء، ود ا 

  

أن ون و رق ل إ أد د ن ات د ادر ودوث   (أ)
  وث  ل وب رق رب ؛

  ن أن ب  دوث ل أو ار؛ أن و داً ن أي أطر  (ب)
أن ون و ن واد ور وى  ن ادر ض دت   (ج)

ار رج ار أو ازن إ  دون اوت ذات ا اددة 
.را ن ا  

  ان و اء  ب رق ازن  ًم واظ 
 ر اطز ال ر با   و ك. وذ م رحا

  (اورت اث).

ش واا  

 ا ا را  

٣٠-٩-   ( ل كذ  )   رودات ا  أن 
 دور و ش رو د.  ن رار    

٣١-٩-   ّأ و ُ ن در ن أو ا روى ا دورا ري ا
در ًً و ًت ار ا. و اول  أي ط ر ن 

 و .ن ات اوا ط ن دهو ون أا ت أند ي
 وا رھو.ءد ا را أو ا ا را  

٣٢-٩-    داتا ظ  ظا ا ت ارل ا أن و
ظل ل ورة . و د ادام ادر إزا اطن وار ا ن 

.ر ق أن  

  اش ارو

 أن ري اورون اون ً رو ًل ادء  أل   -٣٣-٩
اور ا ف اظروف ا ن أن  إ ووع دث إن رت 

:  طوص اض ا ل أن و . دون  

  ص ز ارض د ن ا:  (أ)
’١‘  رت أن اتم. وو وطر تا  
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  أن آ اق ل ل م.  ‘٢’
’٣‘  .د عت او أن  
’٤‘  .م آا وآ ووب ات أأن و  
 ادر وك   ‘٥’  ن طر ا و ف دوث دم

ارك دام أدوات ص ا ،ل أدوات س 
ا ورھ ار ا ص ا ‘ ز/دم ازا’

  ادد. 
  ار أزة ام ن ُد ن  :  (ب)

  ارت م.  ت  ‘١’
  أو اواء أو اوج. م آردم وود   ‘٢’
  ك دون واق.ا إ رك  ‘٣’

  در د ن ا:اش  أب و ا  (ج)
  ارت م. ت  ‘١’
  أو اواء أو اوج. آر مدم وود   ‘٢’
    دم ل أطراف ادر.  ‘٣’

أي ت إ د) ل  صو ورن ان   -٣٤-٩
 ،طل اواتاطوا:  د (دداتت او ،  

 ؛را  قوا وددم و 
 ل؛ا   
 .دام ا  

 دا وص اراء ادر إل اد د نن اور و
  :أنا د ن 

  .م ل ل قت او 
 لوب اوأ ووب ات أو . 
 أو وب ال أب اق أوا ن أي .  

ا ر  

٣٥-٩-    ددات اا   ًر  ا ظز ا أن 
 ذه اراء ھوز أن إ  أ إ رر ا أن و .  روا

 ًدر ندر ن د أو ورا ر ّرات  إا  راء اإ و .ً
اطو  ،راة أي ادام دات  ت  ،ل ادا  وود 

  رل أو أر أو ه.



٣٨ 

٣٦-٩-   ،و .ًد ً و ل صو ً داتك ا ل او
و ا و دة م . و د اء، ادال ازاء ا أ

  ظ ت ن ل أل ا  ، ذك ادال ط ار.

ا دات او  
أر أواع ودات ا ا و ً اور ا ھو أوب   -٣٧-٩

طض ا ن أن مرا  ديا ا ا ًدم أ ت ا
ت ادورا (اورون روا طت ا را .(  

ودم ودات ا ا  إراء ارض اورا (اع   -٣٨-٩
 وو ا وب ان أ ل لو .ھض ارري) واطف ا

رارات ال. ون أن ر ار ا  ون ا ور و ارام 
ر ا طول ال، ورارات ال (اد ار وار)  وا ھ
 وى ودات  ت اظدم ا ّأ ز. وول ا وا دروا

ا در ا  ا ا ا.  ددة  

رن اا  

٣٩-٩-   رن اھم اق  ر ر دور  ن ن اا
ار  ودات ا ا ن أن ر ن ووع وادث طرة  اطل

ت طوي   واب إ. و أن  ودات ا ا ط
] دووا وطا رن ازاء ٢٨اون ا وص أنا و  و .[

اد  ، ذك ا، ووال اول، وودات إدادات اوى (اوت 
واودات) ودات ار، ووت اب، وأزة اذار، وأزة ان 

 ً طر ،رىا ًر’)رط ارا (‘ و .(ؤر) رض و
أن و دس ر ؤھل أو دس د ص إداء اورة ن 

  ال ار وإراء أل اش وار.

  اوال أطوال

 ، ات ا ذر  إراء اور ا دال ظرة   -٤٠-٩ در
راً   ودات ا ا ا   ٢٠وً أ ّل طول ال ن 

 إ دھ ل٣٠٠  ازدادت ط  لول ازداد ط أن ط و و
  ادات. 
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ت ارددات وا  

٤١-٩-   ا د او ون أن ،ً نأ  ، روا  دما
داً دد (طق   ض ان ام اروط أو  زو ھا ا
   قوا ذيا دد اا إ ا زم ا ل (زب اا
دة رت   ون  زو داتون ا أن و .ر اوا

 رراؤه.اراد إل اا  ًوا  

  و ام

٤٢-٩-  :  ما و ل أن   

رز اطر ا (اورت اث) ورة د ث أ  د   (أ)
ذر ( رو ً) ظر ادام ادات  و، ل ادات

  دون إذن.
اح  م ن  إراج ادام دون إذن. و دم  دال ح  (ب)

 و  دالف’اوداد’أو ‘ اا ‘ د مظق ان إ  ث)
 و  دالون ا’لوح ‘). او ن ت و و

  أوع اح.
ن از ل د ار ن أ‘) و (’إرة و ذر   (ج)

.(ا ق اط ًھزا ون د أي)  
إرة و  ل  ذر (و ) ن أن ادات   (د)

 .ا ق اإط  ل دأت  
 طب اط ‘ ل’وّت م  دة ارض، أو ح   (ھـ)

. ا ظل ا  ور ان ا رار    
 د ونؤرات ن اد ار و ط وار  أر   (و)

ا ا زُ  و ’لا.‘  
  ء ود اع وراً. ل  واو   (ز)

ا وب ارأس أ  

٤٣-٩-   ،ً نأ  ،دإ  ا وب ارأس أ ب إ ل
(أي  اع اربول   أي ر ر ودة. ط أن أو 

اع اذي ر ن واب از وس ن ا ا ا ر  اع) 
ارب ً. و أن دد  از وى  د ون ام واء

ا.  
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رة در ووف وة اراق اع ارب  او ط، وون   -٤٤-٩
و ط. و أن وق ا ت  ٥٠٠د زد اد ار   رة

ب اع ن ط از   ر ادت اوى ر ا ن ر
واد ن ھدف ا ا. ول وً اد ا دل ار ا ن 

 إ را ا ب ان أ عرب ا١٠٠   .رترو- ١ 
    ر واد ن ادف.

وا ا دات او  

٤٥-٩-   ت ا دات او ض در رإا  دة د دُو ،
 ودات اووھذه ا .وطت ادد ا ضررةا ون  ن ر 

ذات ان ون  ول طر، ودم  اور ا م 
ا را ا ل دات  أو ان وض ا  دمو .درا 

 أ  رة و درق اراا  ت اا ون أن  
رج اراً  اض ور دةدةد  تطس ا عا ر. وا

ت اطب ا إ دا ا دات ا  دا ا ن ا
  ددھ م ان.

و ظ أن ظم س دت ارت   دام   -٤٦-٩
رب ن ودات ا ا او ب ار ادد زن ات 

 ًد س. وزة اأ  ً ءطا ن ادات وزون ا ن ا
 .ا ت ارس ا دامك اذ  

و ا دات ا  شا  

ا ا را  

٤٧-٩-    ) ا دات ا  م أنل ارار ان ا 
، وش ا ظن ا وص رو (  كن  ذ و ر

ا ا أو ن ر ؤھل. و دم اول  أي ط ر إ ّن 
.ن ات اوا ط ن ا  

٤٨-٩-  :   ا ظا ر ن أن ا دورم ال ا أن و  

  ذك اول رض وارات ازل اق ن ان ار ،  (أ)
  ار وال؛

  ظف أو ادال أي رت ُ ظم ارد؛  (ب)
  اق ن دم رب ا ا ن اوب؛  (ج)
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اد ن أن  اوال    وأ  ن أي ل أو أك   (د)
  ر طة؛

وص ارو ارى وأل ا ب  و  ار إراء ا  (ھـ)
  ا؛

و ط ادارة ار  ت  اظم ال ار    (و)
  اطوارئ؛

 واد ن إراء   (ز) درر اظا   ع اف اوا  را
  ذيت اوا  كن.ذل اص داأ  دو  

روش اا  

 إراء اش ارو  دا ال. وارض ن ذك اش ھو   -٤٩-٩
 و . ت دونر دث إن وعو إ  ن أن ظروف اف اا

 ًو شل ا أن :ن ا د و  

 ف ظ ود أيدم و  ھرداتا. 
  ن لواو ا أي و أو و أو طو زاءت أر أو أي

 ورة.
 .لد ارظم اُ  رب ود أيدم و 
  لو  لام. ا ل ل 
  رذواء ارات وام. ا ل ل 
 ر  وطر تتاووا ا و.  

ا  

٥٠-٩-   .ا دات ا  ًر  ا ظز ا  أن 
د أو  إ ار رو أن  ورا ر إ ذه اراء ھوز إ  أ

 ل، وا  ًو راء اإ و .ً ًدر ندر ن  رات
  ر وال اا    ت  دم داتت ا ر إذاأ
ار أو د  ارطو، أو إذا ت ادات ل ورة ررة. ول 

رھدات واص ا ا  ورة .و ل ل  ص راءوإ ،
ال ازاء اطو أو ا وارھ ب ازوم. و د اء اد

  و اظ ت ن ل أل ا  ، ذك ط ار. 
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١٠-   درر اظا  ر اوا  
  م
١-١٠-    ر وو ًدز ھم و ور ز ھ  دررة اظا

ع ان ا  دررة اظل ان. ون ا ر  نودوراد ا نؤ
واط ھد و اص اذن دون اظرة ن ارض ال ع 
  أو  ر درون ا د رضك ان ذ د أد ل إأو ا

.ط  

٢-١٠-  ر اوراء اإ ك ون ذ   در رظ لدا ا 
  دررة اظدام اا و .ً ًفو دم  ري رى ال اا

رب ن اظرة (ون ر) وإراء أل اور ا ب 
ث ام  اء. و أن دم  اور ا ظر  ن

دة ُظم أن وُظم إذار  م ارھ و ظم. ون  زوء ووا
  ًرا د ر أنظك ا  د ت ارء اوادث وإ وعو

  أد د ول. 

 ارا  -٣-١٠ ا ظري ا رة أنظدام ال ا ن و د ت
د ازوم ر ا ،د ن  ذك   ل اظرة أن 

  أن اظرة  ا  ط ر ام. 

 درم واا  
  ل راة ادر ا ا ن   -٤-١٠ دررة اظم ا 

 وال اددة ا ن از إراؤھ. و م اظرة از ادا
ث و ول ام  رض در  أو اود ا رج 
 وا ت ا   مط اط و . دررة اظا

  دءل ا ظورةادھ.  

٥-١٠-  و طن ات وام ار  دررة اظم ا ل أن 
 درواد ا دم أرل ا أن ورة. و ب أو أ ك أيذ   ،
و و وأوا ول ل واب ط ارض ن أ ون أل. 

ت اؤد إ اطق ا ن أن و ز ادال وو ت ن ا
ون ھو وار ط ارض ن أ ون أل،   ذك وت ن 
ل ال (أي ورة ل ان ووط دة ء اص ). و طط 
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 ت وا  ن د أد ل إ ً ًطط قرا ل اا
.ون ا زموى اق ا دم ل  راؤھزم إ د ا ا  

و ادام ادر ام د ن ارض ا ار وات   -٦-١٠
 در كُ لب اا و . درر اظل ا ن ما ا

 ن ال اع ن دة ادر ذات ا. وزم اطوب   ت داما
ا ر ؤھل راء ك ات. ووز اردات ا دام 

  ت ال ا وات ارور طق ھذا اور.

ع، و  -٧-١٠ در ف رةظا ط ل ل و دم أو م اا  
‘) ان اوي’ اف إء اھم ص ت اع  اواء (أو 

ف أو ال ا ،رةظرج ا من أ مت ادرانوا  ن رب را
  دال  آر. إذا ن ن از دھاظرة 

٨-١٠-   وزت ووك اذ   ،رظم ا ر دد را 
  ار رت أو دت ارت.

دول وروج ان  ادر ح ات أو اذ  وود ض  -٩-١٠
ون ارات ن ت وإزا ام ا اراد ورھ إً، وول 

م ك اط   ار، ووال ام، واو، واب ارى. واو
  .ص ذك إ أد دأو ت اع أو  ال  ذ رة 

ادر د رة ن ادا، أو ف  ط ف ون أن ظر   -١٠-١٠
ادر، أو رك ادر، أو ارار ا. و ادام ف ت ام، 

  ،  ك اوب أو ال  إ أد د.م ادل  ل ھل 

د و م  و ام.  ٦و أن را  م ان  -١١-١٠
اظرة ادر دم ره د ذك  م ن ذك رض اظ  وى ان 

 طب ذكأو ززه. ود طب أ ًر ام ا إراء ارات، ود 
ل. ؤھ ر ن أو را ن ا وا أو ًإذ  

________  
  ٦  ا  دم ق اراا   ترل ا ،طا را دات او

وأزة اورون، ن أً اظر  اطر ر ا ا ن أن  ن ازات 
 ارة، ل ز اوزون. 
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١٢-١٠-   ظا و  وع إر رةظم ا ق اوا 
ال. ووز  ار أن رط أ ًدم  ُن اطط واوق ل 

  ارص دام ارق.

  اطق ا ر واطق ا راف
 أء إراء أل ر در رة دت ار دال اظر   -١٣-١٠

  د أ  .ر  ط رةظد ا د أن و ،ر اوا
 ف اوو .د ون  د ر  ط رةظن ا ن

.أو ا وطت اطوا واا  ا  

 ث  زم دد ط  ر و م اظرة   ١٤-١٠ درا
 ط  راف  دررة اظ طا طد اد نو .ر

. ً  

  روا  ذارظم اُن وظم اُ  
  ُظم إل اواب

  رب ُظم أن   وات اد  -١٥-١٠ درر اظا  ول
 و .در إ ضر ءأ  ون د صن ا  دم ن

ر أو  مظ بر   دم إ ن لن أ وابل ا
.ً بن ا م  درض ار  

١٦-١٠-  ب ا  مظا  ل أن و و  درون ا د رةظ
  ُ ت اا  ً در در أوب ا أن  ض، أورا

ن ھذا اوع  أزة   اب. ود    ل ات رب ُظم إل
 ور اا قرض أ  ا ل دوً. و  ھذا ا أن 

  ل رض ادر. وراً  اب

١٧-١٠-    د زو د إم رظ بر و’ا ون ‘. او
 دول  ال اا أن ون ز ارد ا ً ظم 

 د ف ز ارد ا إت دررة اظوى  اا  دز
 ً ون  د كأن ذ  .ً ددا  دوا  ض أر زةض أ

دة دات رك ادر. زوا  

١٨-١٠-  د ارز ا س در أن ت وّا  ر راتإ
 د ولو  و .ً ر درك ون ا داما   ظم اُا
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 ًإ ً تول ا   دررة اظون اد نذص ادم ا أن
.ً درع درن أن ا د م ل ل ًو  

رذت اذار وارات اإ  

١٩-١٠-   رة و أو ر د ذاررة إدار إإ  ضر ل
  أو  دررة اظل اص دا ي رة واون ا أن در. وا

دة  ن اص ن إء  إرة اذارد. و أن ر 
  اظرة.

ر أو و  د ون ادر   إذارو إدار إرة   -٢٠-١٠
ض. ورا ون و أن رةا   ورةاوا ن  ا ث ن

از  ووح. و أن ون ارن رن و/أو ون ن دال 
. دررة اظا  

ول م ارن ث ن  ًد دأ رض ادر.   -٢١-١٠
ن ا ون د أ   ولذاررة اأن  إ ،رت اط ً ، وا

 ًدو ور اا ط رة دو ت اا ض. ورا  دءل ا
 زة و  ذاراتض وارط اوا ون أن  ، در ن رأ 

  و أي اس.

 و ت   -٢٢-١٠ وذار اا  وحو ن ر تذار اوا 
 ا ن ذر’ض ر در ‘ أن و .وق ورل ادا ن اا 

   ب رىت أوت وورا ع از ات رك ا ل
  ا  و .را ول ا ودھمو ر نذص ا و

. دررة اظا  

٢٣-١٠-   روف اظل ا   تا  دواد اون ا أن و
  ادة. و ادال ات ا أو ر اروءة ب ازوم. 

  أزرار ودادات اف  ت اطوارئ

٢٤-١٠-   ن ًدو ط دةن إ طوارئ ادادات اب أزرار ور 
 ن إطق إذار وراً وإء أو  ارض  دررة اظل اص دا أي
ا واًء ً أو ن طرق ت اه اور ا. و رب 

ول إون ا ن  داداتزرار واا زُل ا رورا إ دون ا 
ا ار. و أن ن  ووح ت ادام. و أن ون 
اص اوودون دال اظرة درن  درة اظرة ر أو اء 
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 إء . و أن ون اور ا دراً دروع وا ف 
  ارض وراً   اطوارئ.

  ُظم ان وُظم اذار
 .ور إ  ظر دم ودات ا ا راء   -٢٥-١٠ در

 رج اا ًو دزنو درن  ا بدة ُر دار ا دات او
ن در أ . و رب ُظم  ُرب ام ن ارج ا اث

ان د ول   دوث رض ر ود ورن ان 
وان ارن. و  ادة أن ل ودات ا اُ  ظم ان 

 ا د او ل ن  ث رةظا  ذارظم اُم وظُ ل دون أن
  ان.

  ُظم إل اواب

    ت أل  ٢٦-١٠ درر اظا إ ؤدواب اا  
 .ا د او ن عث اء اأ  ص إ ول أيدم د ن

 أو ر ن ظم ام ور   ا و رب ظم ال
 و . دررة اظا إ ؤدرى اول ادط ا ب أون اض ورا 

  أنل ام اظ بق ان إ ا د او،   أن و
إق اب د ذك إ  وراً إطق ا ا إذا ُ اب. و أ ّؤدي

.ً ا د او ل دةإ  

اص اذن د ودون دال  ال او أ ّق ُظم   -٢٧-١٠
  ا اظرة ن در  ت اطوارئ. ول ُظم ال

ر  أو  ظمال. وم اظُ ون أن  ل  او دة زو
و    ود ا ا  ل دوث طل أو ر  أي ون 

 ل. وم اظ تو نوع واوا طا و ،زومب ا ،
  ظمل اا  ت إو رو .نن ا  

 رذت اذار وارات اإ  

 ر أو و وراً ل ود ا  إذار إدار إرة   -٢٨-١٠ أو
ا. و أن ون ھذه ارة وا ي ص وود دال اظرة 
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 أو د د. و أن ر إطق  دراوذار ان  ا  دة
  .  ٧اص ن إء اظرة

٢٩-١٠-   د او ءأ  و أو ر  ذاررة إق إإط و
  ن إرة اذار  وذار ارة اون إ أن و .ا ا ا

 ا ز ا ن أن ذر’لد ا ‘ ث ،وحو  زن ا
 . دررة اظل ان دا نو ن و/أور نرون ا أن و
و أً ارھ ث  ن اط  ون أي إرات إذار أرى 

.طا  د  

٣٠-١٠-  ض ار دأ د ً راتل ا أن و و .ا 
م و/أو رب ظم إرات اذار ث  ن ود ا ا  ل 
طل أي ون ن وت اظم (ل طل أد  اءة). و ات 
ا ود  أر ن در إ ، أن ون واط ارض وإرات 

  ذارس.اأي ا و زة و  

٣١-١٠-    وذار اا  وحو ن ر ت و ذارات ووا
ض’ن  ا ا ذر ر در ‘ و .وق ورل ادا ن اا 

 رى ات اوت واورا ع از ات رل ا أن 
  و .را اول  ا ودھمو ر نذص ا و 

. دررة اظا  

٣٢-١٠-    تا  دواد اون ا أن لوو  روف اظا
  ادة. و ادال ات ا أو ر اروءة ب ازوم.

  و دادات اف  ت اطوارئأزرار أ

طوارئ ن إدة أزرار أو دادات  ال ا أن ل ظم   -٣٣-١٠
 وراً و رذ رةق إن إط  دررة اظل اص دا ن أي ط

  داداتزرار واا و و .ً ض ارء ان أو إ ن
اوول إ دون ا إ ارور ل اُز ا ار. و أن ن 
 ووح ت ادام. و أن ون اص اوودون دال 

________  
 ٧   ،طت ارل ا ،طا  دات إو  دم ق اراا  ن

ال  اد د ًن أن ار ‘ ر’ا ‘ اث وال’ذ دار أن إ ،ل ُظم ا
  ل دء ارض.
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. و أن دروع وا اظرة درن  در ر أو اء ف 
ور اون ا.طوارئا   ًورا ضرء اإ  ًدرا   

ر اوراءات اإ  
 وى   -٣٤-١٠ درر اظا  ر اول اري أ ّأ 

ورن إن ن درن در ً. و أن ل ادرب ت 
دام اا  روجدم ا ما  ررةدود ان ا  دررة اظ، 

و ل ُظم ووت ارق و ًوا ا. و د أن ون اورون 
. وطرق دذار اظم اُن وظم اُ درا  ًون أا  

  دو أن   -٣٥-١٠ ت اظن ا راأنراءات إل وإءات ا
ر اول ا طوارئ اذة اا  دررة اظا   و 

  .  و  رو ورن ان

 ظرة در ر اظرة  أي ور إو دم إراء   -٣٦-١٠
ر اول اأ  ت ا درن. ام ا  ريأ وا 

 ّن إم او م اا ط  ر إو لراء أدم إ و
د إراء م أن دد ود اوا  أي دت رور وإدل ك 

  ادت. 

٣٧-١٠-  وا   ونورون ال ا أن ت ور س ت
 لو .را ا   ب  س ت ارس ا

رتا رس اراري، وض اوت  ذات رة، اراءة اا
رس اتو .ذار دة زوا ا  

٣٨-١٠-  م اظُ  ور اد ا ّأ و ر ن د ن ا
 ل أن ع. وز  ب إ  . دررة اظل اد 

و ل وز دت ار اوى ادد  ،ً أن  اور 
و أي أص آرن ن دو وس اورة ن وراً ا اظرة 

 وؤول ا.ا  

و إ ز  ول ب س دت ار رج   -٣٩-١٠
 (اظر ام  دررة اظ٧ا وان ا و  تراء اإ و .(

 ر ورة. وا ھوطق ال وا ا و كذ   ،رةظول ا
وت ار. و  ات ا ر  دت ار ت 
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 وؤول ا ن ورةس ال واء اإ روى ان ا ردل ا
.ا  

٤٠-١٠-   و ن دل  ا ل، و و ل دا  ز ا
 ًدل ل از. و أن   أء ل و. و إراء اص و

 وا رطد ا رص ال ادر ا زرص . ات اوإذا أ
  دمز ا  دم وا دء أو  ن ر اول اأ

  اول  ز  دة.

٤١-١٠-   إ دردد و داما ن و د أد ل إ ءب ا
  ارض ال.

و ل ل رض أن ق اور ا ن دم وود أي   -٤٢-١٠
 أ ور ا ب. وق ا أن و ، دررة اظل اص دا

  واز اوال او ً بن ا إذا ّض إردأ ا نم اظُو 
  وأزة اذار ل ل م.

 راض ر اظرة اوإذا زم ادام   -٤٣-١٠ در ًأ و  توا
ام، ل اور ا ن أطول ن اد  أء اء  اب 

 رةظ   ض أر زةدام أأو ا ،ًو رو   در
  ولا ر اوراءات اع إت اك ا   ،ا 

.را ن ا ًك إذب ذط دو .رر اوا وا   

٤٤-١٠-   و ،ر ا طد اد تز واوادام اا و
د دول أي ردم د ن رار را ز، وواول ا رت ا

 اُ ظم ال ن  د ن طلص إ اط ا ر. وإذا 
ؤ  ،ًدد ذك ووح ورا  م دد ن. و اق ن 

  ادام اظرة رة أرى.  ودة ُظم ال إ ط ل

 دن ا راجا  
د وف ادام أد راق اور ا ا و ود أي   -٤٥-١٠

 دن ا قرراج اإ  ،ورظل اا  رىرة أ دا طط
] ً٣٠، ٢٩رط ًع ودر ا ل  لا و .[ وطا رر ا

:  كل ذ أن و .را ا وا ،ءد ا ،ًورھ  

ل در أ ، رھ ًوا ا ار، إ ظ ر   (أ)
د  ورا در إا  ا ظد ا ك أنن ذ ًد  رى، أوأ
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ن ذ إراًء آر ب  رص  ا ار. ا، أو  أ
 ت  ل راص ازن أو  ا ظظ ا أن و
ال أو اص ن ادر ا )  ذك أي دات ن ات 

.(ت ان ا صق ارا أو ا  
رض ا وي  وراوم د س اطر ال  أزة ا  (ب)

. در أ  ل ا  
إطل ول ودات ا ا أو  إ ظ ر أرى رھً   (ج)

.را ا وا  
اظر أ  ًدر أ  ا اط ا د وي    (د)

ز.ا  بص ا ت  
 م اظت   (ھـ) غا  د عدر ا  ن ت اطا

.ون ا تأز  
إزا  إرات وت اطر ا ا ل  اورت   (و)

  اث.
  او إراء  إ ل ن دم رك أي در   (ز)

  واد ن دم دوث أي وث.
إداد رر  ن إف ال ل ا ا ا ول   (ح)

 ر و . صأو ا  ع أودر ا نزا ر ار
] را ا ٣٠، ٢٩إ.[  

١١-  ا واا  ر اوار  
  م
١-١١-    ، در رةظ إ ًإ رھو رادم ال ا ذر د

و راً ادام ھذا ‘. اور ا ار’إراء ال  ظروف 
اوب  اور ا، و ن أن طوي  واب طرة ب 

ر ادا ر إا.دن ا  

ون إراء اور ا ار  و ال  ل ال   -٢-١١
  أو ،(ءاتإ ور  ر، أورض ا  ن  ر، أور ة ل)
ط ر (ل طوط أب از أو وا د ا) أو  ل وح 

  ط ر أو ط ر ھو) .(ل طوط اب ارة
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٣-١١-   ً ذر د ّإ ر وا  ر إو راءدم إ و
 . در رةظ  راؤهإ ون ت اا  كق ذط ن أنم  وا

أر أو أل ن أن  اراد ورھ إ  ًل دام  ان أو د ون
 ر اوراء اإ  ، رادزاء ال ا ً ن ل. و

دة ل اطت ان ب  ھو ن  ام  زو  در رةظ ١٠.  

ون إراء أل اور ا ار دام أزة اور   -٤-١١
 .ت ارأو ا ،ا دات ا أو ،  

را ر او دادا  
. ول طط ظروف اور اور ا ار دد ن   -٥-١١

ال ان راة ان، ووود ن وأراد ن اور رب ن ان، 
اذي م  اور  أء اوم، و إن ن زم ال واوال او، واوت 

، أو  ظروف  أرى. و ل ادء ور ن ر، أو  ن 
  ا ظا ر لا  ل م راءإ ر اول اأ 

 ق    ل د أيد.ددا و  

 ا ري وراً إ  ًوا ر أن   -٦-١١ ت اظ و
 ًؤو دھون أ ،نن اورن ا نن ا ل   ودن و د

  رد م ) ا ون ا ص  (رت اطا  كف ذ ل
در إ.  

  اون  ال
٧-١١-   و  ر إو راءإ  زن ا ون ت اا  

 اور  ال ن اداد واطط.  ا ظا و ن ًد لا
 زا ر او نت اون وار اك ال ذ أن و

ه. و أن ش اطرن اور ا ت وإرات اذر واذار إراؤ
  ل سأي ا  ر اوراء اء إأ  داا زا

  .اراو وازام  اوت ذا طت 

اع (ل ض  و أن ور ال وت ن أي ُظم ف  -٨-١١
أواع واف ادن)  ا ظراً ل ر ك ازة ل اور 
ا. و أن ون اورون اون  و ي أطر طوي 
 او. و اد ظم ر ال ا دى ال. و زود 

  لا. ا ظ طوارئ اطط او د اوان ا  
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 وال  ادول از ارر   -٩-١١ ا ظن ا قا و
وادة ا ر إراء أل اور ا. و أن  ال  ،ل

ل اور ا ن وذ ورن ان اوت ا راء أ
.وطن ار ادا   

١٠-١١-   ز ذيع ادر ا وع لا  أن  ا ظ و
 ا در ا من ازا ن إ د أن و .وا  داا

ن ا  ادار رص لطب ذك زم ز  او) ً د 
 .(را  

ر ا طدود ا ن  
١١-١١-     ددة ط  را ر اوراء اإ 

ر. و دم اح راء أي أل أرى  ھذه اط ن اء ن 
ر اول اأ طدود ا ن و .طن ا را ور 

ا ر  ن أن ارت ال أن ھ اص ر أل ن 
.ذات ا رت ارت او  

ووز  ار أن دد دت وى ر اوح  د   -١٢-١١
أ  زواا طم اأن ا ظ  ،را ر اوراء اء إ

دات  أن او ادام  ١ -رورت.  ٢٠و ٢٫٥راوح ن  د
 طق ا   رودر او ا دات او  ً

و دام دروعا ًأ و .ر ل ا) ءب ا إ 
  رق ارص). 

و ن دود اط ا ر ول د  ن ن   -١٣-١١
إراء ذك. و أن ل ذك ادام ال ا ل، ل  ً  ان

ط ز. و و ادران، أو ادام اواز اؤ أو طوق اط ر
.ر ا طا ول دون إذن إوا  ن ا  

و و ارص ل ص د إراء ور إ  ات   -١٤-١١
 ھو ون ن أن قدة طوا م د اا وا  أو ص ا

أو  إ ذك. و أن د اورون  رجدَ ووي  م  أو 
اون ن دم إ اوول إ أي ط  ر ن ل اطواق 

. دو ل أوا ط و ا  
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و أن  اورون اون و ام ا ود اع   -١٥-١١
  در ل ز أو  ت ارن ا د أد ل إن ا ن

.ض أو إردء ا د و  

  إرات اذار
 إدار إرات إذار    ري رض إ، ون   -١٦-١١

ود اع ر ل، أو ن در أ  رض ل. و أن ون 
ن ن  ن از . و أن ون ارات و أو ار

  (رس رة أو وق أو) و  وذار ارات اإ ًو ونو .ر
 ن ون  ًر ‘) در رض’ن وود  اذار ا ذرون إرات 

ط و راتإ ندر ). وون ا د ًدو راتذه ال ھ
.ا دات ا  ً ل أن دام. ود ا ا  

و أن ون ارات و ووح و/أو ن رؤ ن ل اط   -١٧-١١
رات اوا ول ز اط ا ر. ود زم زود ظم اذار 

.إ   

  ات
١٨-١١-   ا طدود ا   نأ  رذ ت و 

ر. و أن ل ات رز اطر ا (اورت اث) وذرات 
ذار ا’وت   رو ً. و أن رح أ ً إرة 

 ون ‘ ا رذرة ارض’وإ در .‘ تض ا  من ا ون دو
و ت إ د دل ا غ اص اذن دون او أن أل 

  اور ا دأ د ل.

  د ورد ادود
١٩-١١-  ر اول اأ  دءل ا    ن طء اإ

 .ر اوراء ا ونو نذن ان اورء ا صا
و ل دء ارض أن د اورون اون ن دم وود أي أص 

.ول إوا  م د وأ ر ا طل ادا  

اط ا ر د ووح ن وأن  و أن ون دود  -٢٠-١١
ون دة اءة، وأن  را رة  أء اور ا ن 

. و أن و أر ن ص را ادود إذندم دول أي أص إ دون 
  . إذا ت اط رة أو إذا ذرت رؤ ً ن أن
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٢١-١١-  د س ض ور ءأ  زواول ا رري (أو ت اا
 .ا   زواا ن و د (ظروف ً ،ولض ارء اأ 

  و دل ادود ون اط ا ر د ازوم.

  ارد
وا زة اأ  

  ت اور ا ار إ ز  ول واد   -٢٢-١١
 ال ل در ن در اور ا. و ل ادء  اور 
ا ار از واًء دام در ار أو دام ز رض 

 راءة  ولن ا د أن و .ر ر دامد ا ضر ز
وي  در  أن از ل ل ، و أن ؤد أً أن 

.واا ل درودة داو  در أ  

وادف ار رد  أء اور ا ھو اد ن أن در   -٢٣-١١
أو ا واا ل درود داو  ل أ د ا ث اف او ن د

رض. و دو ًل أزة ا او د اراب ن أزة اور 
  در أ ون ل أن ًظرا ا ً  لض أو ارن ا 

.ا ض ار فو دم  

دة ذارس ارت ا وأز زود ارة ا  

٢٤-١١-   ونورون ال ا أن  ل ، تر س
رس ات ورس اراري وتض ا    رةراءة اذات ا

ورون اون س أوت إراء ور إ ر. و أن م ا
رتا م ذات اظر ارة (اراءة ا٦  و ت ارد ار ًدور (

  أء ال.

دة ذار (اظر   -٢٥-١١ زو  دزة ردام أص ا ل دن او
)  أل اور ا ار. و د ن إدراك أن ھذه ازة ٦ام 

اوادث ا. ون ط ھذه ازة  ً أدوات ر د  دد 
وى دد. ون أن در   اذر د زد دل ار نادر إر

و أو ر أو ذذت د دل اور ا ط ون دل  اتإر
.ًر  را  

٢٦-١١-  ورون ال ا أن زودو دز ر ون ًدة  اا ذار ط
ا د رون  ع ؤن.  أ  وز اظر إ أزة ارد 
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ن أزة ا او ا  ادا ھ دل ا ازودة ذار 
  ارى.

  رر او ت إطا  
  ادات

٢٧-١١-   ّأ  ُ وا    روا  دم داتوى ا ر
 ور اون ا أن رض. وذا ا ً وا ًُ  ل

در  م أً ادات وطر  و ا. و أن ون 
  ك ن أھ .و وطر ر و طوي  ذ

٢٨-١١-     روا  دا دة اور ادة اا  و
 ا  ت اظ دي. وا و ًره إو رادم اوع ا ًو

س ا ق د ًط لدر ادم ا أن  در ن ددا د 
  ٣٧٠وة ط  ١٩٢ -اروة. د ار  ًن ادام در إردوم 

ق س  اور اروة إذا ن ھ   رل  ٣٧٠٠رل أو 
 ط وة  ذيدر ادام اذ ا ل. ٣٧٠ر   

٢٩-١١-  ا  در دامل: وا ،دوان ا ددق ا ن أن ط  

 ؛ل إدارو ر طق اق ا 
 ل؛ ا و ز وواد ا رت اد ن دا 
  ل .درر ال ا  تو ن  د   

ار أو  و اظر  ادام ت د ،ل ف اور أو ام
ادام وت ن ت ارض. و ادام ك ات  أن 

  دة  ل ارت ا ھ اون.

و دم إراء اور ا إ ّد ون ز ارض ول   -٣٠-١١
 أن دة. و و  روردات اا:  داتك ا ل  

أزة  إ و (  ذك طرت اط)   (أ)
  ؛ ارت اوأزة س 

  أب و ووال م وأزة م ن ُد؛  (ب)
  ددات ودروع و؛  (ج)
  واز أو راط ؤ؛  (د)

  ت وإرات ذر؛  (ھـ)
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دوات اطوارئ،   ذك أدوات و ادر وت ن أ  (و)
 اط دا  ت اطوارئ؛ در ود وُ ن  

ن ت ز ارض  اطت،ت أرى، ل   (ز)
  او .طوأوب او   م، وول 

دام دات اور  ، و إراء اوص ا ل ا  -٣١-١١
  و و  إراءات ال:

ص ز ارض وأطراف اوال د ن وھ ن أي ف   (أ)
أو  أو أر. و أن دم ذا ارض أدوات دد 

ا ‘ از/دم از’وى ا ،ل س ص 
   ا.ورھ ار

اق ن أن ار واوال روط م وأن أن   (ب)
  ار وازاء ازر  ن أي ف.

  اد ن أن آ إق ادر ل ل م.   (ج)
ص  رة ادر ق ن وھ ن أي  أو ف   (د)

 ا  ن دذا وا دم أن م. ول ا
.ا رره او ذيا س ا ز رضا  

اق ن اوت ن ز ارض واوال ن اول   (ھـ)
  ان.

ص  اوال وأب او د ن وھ ن أي ط أو   (و)
ر ود أيدم وواء ور أو ا.ورة ت  

  اق ن ووح ات اذر ول ط ادر.  (ز)
س وت اع رب ن ط ز ارض واد ن   (ح)

  در ادر.
اق ن أن ز ا ا ل ل م و ًدل   (ط)

  ال.
ادام ادات إ ّد ادا أو  و د اف أي وب دم  -٣٢-١١

.إ  

  دت ارت ارة

زد راً دت ار ارة رج ادود  أء ت إراج   -٣٣-١١
 ض ارء اأ  رت اد ر ر اودر ا لوإد

  درون ا دددات،  . وك ا ءأ  ذرن ا دزا و
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 و ،ر ا طدود ا د صوف أي أدم و ن د و
.ر درل اراج وإدت إ راءإ  

  زن ادر ا  أن دة

٣٤-١١-    وض ارزة ان أز زومد ا  لدا  در
 وا ً  دد و .ر اوت ا ن رات ال ا أو

ل    تر ذا ط، وطا ر  نزك اذ إ دى ا
.رت اط ًو  نز قرا رو وا  

٣٥-١١-  ق ارا م أن زن ول، و ن إ ر وا  نز
ذا ارض. و أن ور ذك س وى او ا  أو رة زن 

. و أن ور رق  ا ظ ردة اا  نزق ارا رھو
روف اظن ا ضرزة ا ب ون ازر  او أن دة، وا

 أد ل إ قر ًو زنون ا أن ن. ون ا ً وى ًأ
ن إ دان ادر ود اواء  ل وب رق رب ن ازن. 

و و أن  ازن   دة ن أي أطر ن أن   ل أ
  ار.

٣٦-١١-   رت اد ن د ً ًدر رو واد ن زنء ا و
 و .را ا ددھ ا ت ذات اودون ا  زن إرج ا

  ن ازن ط  ر أو ط  راف ب ازوم.

٣٧-١١-    أن ن وا  ّإ  رك دمو ً نزق ار ب
 ر اطز ال ر با  رذ  و ك. وم ذ صرا

  (اورت اث). 

ون ا درا ل وإزان ا ءا  

اورون   د اء ن أل اور ا أن دم  -٣٨-١١
اون ز رد إ د ن إدة ل در أ  ً إ ز 

. ض أو ا رن اا  در رك أي دمض ورا  

و ور ا ل درة او إراء  ر د ن   -٣٩-١١
ف. و ي داترض ا دم ق إن طر  ضرزة از أ 

 را  ض ورز ا ت و . واا طا وو
 ي ر  ءأ  رارأ.  
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   ،را واا  ا  رو ت إطا
ت ردام اك اذ  

٤٠-١١-   ت ادات و داما  مھذا ا  راءات اق اط
ت واور ا ا. ورط ار  ردام اك اذ   ،ا

رد اا  ورةودة ا تط ًو ًطدة ارا  ا وب ا
ا و .دف ارج ا ل أودر دادام ال ا) ضرا  ر

 ور اره، واو راددةاوول  ا (ندارد أو ذات اوادار اا
رن ا د أد ل إورة وا رة ودة  صا ھ ت ا 

ون ا رن اا.  

راء اوص ا ل ادام و و  إراءات و إ  -٤١-١١
  ال:

  اق ن دم وود أي ف ظھر   أزاء ادات.  (أ)
اق ن و أوب ا ا و اطراف ر اطة  ال   (ب)

.رطووا روا ف وان ا  
م وأن أن ار  ر واوال روط أن ا اق ن  (ج)

  ن أي ف. 
ص  اوال د ن وھ ن أي ط أو ر أو اواء ودم   (د)

  وود أي رت ورة. 
  اد ن إ راءة إدادات ل ارض.  (ھـ)

ادات ن ادا أو و د اف أي وب دم ادام   -٤٢-١١
.إ  

٤٣-١١-    ردل ا راوح ن أنو . و  ت أ رد اوو
 ا را ا زُـاـــن اــــ ع ـر٥٠ن ــــ  ــــراي/دـ 

ت او و ٣( را   (/رايراي/د ٤) ٢٤٠   (/راي
  ردل ا ن ًرا زول ا ردل ا رو .ت ا را 
اور  ا اد. و اذ دار ر أل د ن رض 

  اورن ان واص ارن رب ن ن اور.

٤٤-١١-  وإ ا ا وا ا زة ادام أا  كذ إ 
 زة ان أن أ دا و .ل ات ا  ب ا
او اد  اور ادي   وا ا  ل 

  ادا  ّرت. 
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١٢-  ل ادر ا  
  ال دال و ال

د رر ل أزة رض أ  دال او راء ور   -١-١٢
 د. ودن اا إ  ن نز قر   ظا  إ

  ل ات ن ازة وت  ادادات واط اطو ل ال. 

٢-١٢-    ض ارزة ال أدا ّدر إل ا ّأ وزع  إو
 ر أو ر دام ضرز ا ل د و .أ تُّ ز  أنا

  دة ط رات ا ضرزة اء أإ و .رأو ا را  م
ا و .ل  

  ال إ و آر
 د ل در اور   إ و ل آر راض   -٣-١٢

 إ  ن نزق ار  در ظا را ر اوا
  برزة ون ا تل ا هء أ  د. ودا وا

طدادات وال. ال ا وطا  

و أ ّل ادر إ ّ طرود ق وزع  أ. و أن   -٤-١٢
 ن أن ال وطرود ال ل وا او ن ال  ت اظد ا

] واد ا ون٢٣ا .وط وا ن د  أو [  

٥-١٢-   ل ول ان و زا دووك اة ارا ءد ا
] ورة آ ًوا رةطا ل ا ت اول ا ،ددةدرة ٣١اا [

ن ظ اطران اد ادو (إو)، وادو ار ادو  اطرة 
]٣٢دوا را ظن ا درةا [ .  

ود طق أً ات ا ن ل اق اورو ا ل   -٦-١٢
]، واق اوول از ر ل ا ٣٣اري ادو  اطرة [

اطرة اذي و وت ارن وارازل وراواي وأوروواي (اوق 
]، واق اورو ٣٤ر روط او) [ار او/اوق ا

] داا طرق اا  طرةا ل ا ق٣٥ا.[  

ودد  او ن ال اون واد ا ؤوت اراد   -٧-١٢
 و و أو ظ ص أو ل (أيِرُا :واد ال ا نداد اإ

ا ل)، وار ا (أي ص أو ظ أو و ط ل واد 
 ظا وو .(   و أو ظ ص أو أي) ل إَرُوا ،(
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  ار ن ت اور ا ار إراء ل اوظف اث  ا
أداء ا  نو.ل وظ ت اؤو  

وطوي ل اواد ا  دات، و دل ارض ال طت   -٨-١٢
ذات ا ن طق ھذا ادل. ورد إردات ن  اء اطت 

د ا ا ل  اواد ار وا او ا ل ان وا
]٣٦.[  

٩-١٢-  ] واد ال ا نن أ داتإر ون ا درت د٣٧و.[  

  اھب وادي طوارئ  -١٣
  م
١-١٣-   ا ر اوا  دا در اد او

 ًوادث أ ترة. وو رطأ  ويط ن أنو و دارات إإ
 رض ن وادثك ا رتدات، وأا  لط ل أو ن ا ط 

  ].١٨-١٤ان وأراد اور رت إ رة [

ادر ا  رضول ات اط ا أت إ ووع وادث   -٢-١٣
ل رة ار ادر  و ارض، وا ف م أو ز اع 

.وا  د ر ن دررك ا إ أ  ،كرل ا ن درا  

ووت ت طرة ن ارض ا ازاد د س اون   -٣-١٣
ع أو د ر  در ر ًدران رد  .ذه مود و  در  ورا

ھذه ا  ترت اد ونو  ص ق إ   رة ت
ون وان أو دق. وت  ض ات روق إ ددة طت راً أو 

  أت إ واب  و أرى.

٤-١٣-    ويط وادث اوع او  تن ا را  ن نو
  ر إو در دامت اطذت اُو ا وا ن فأو ا

:ا  

  اورون اون:  (أ)
  ءةم اد ون ب وأنو اا  نؤھن ودر واو أن 

 از داء ال؛
 ؛رى ذات اراءات اوا د اواع اا  
 ا زة ادام أا ؛أ ده وض ور ل ل  
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  ل  ورةم وظ زة ادات وأا  شا 
 ادا؛

 ً؛ ًداطوارئ ادات ا داما  
 .ودرة ا ل لا ط   راءإ   

  ذك  (ر  أن  دات اور ا)   (ب)
. ولا  

و زال ت اطوارئ  رم ن أن  ووع اوادث ھو ط   -٥-١٣
ن ن    ًد وارئط طط د أن  ت اظ ول. وع ادا

   دث. وب اوا ن ف  نو ر وارئ اطا
 ا طرول ا ًد ًرار ارل ا أن و . رر دادإ 
ذت  اراءات و ن ا ن دروس دة    ووع 

  وادث   ال، و ن طط ادي.

٦-١٣-  وادث وف او مول ھذا ار ووا  وارئ اطت ا
ا ا، وطرح وت ن و طط اطوارئ ف ن واب 

  اوادث وت اطوارئ.

  و طط اطوارئ
رد اطت ا زات واؤوت ل اھب وادي   -٧-١٣

] ن ار ا  وارئط٢ن  ] و درةن ار ا ن نا
] وط ٣٩، ٣٨اط ذو ن و داتإر  ًول أن او .[

  وارئط ديا  درة ار اوط  درجوب اوارئ وأطا
] وطوا وا ظت او٤٠ا ر اوراء اد إ و .[

 . طوارئطط ا  لا و  

ُ  ددو أن   -٨-١٣ ا ظا ر ذين ام ا وادث اا
ا ن أن ؤر  ان وأراد اور أو ا. و ادام ذك س 

ور  ر داد طط اطوارئ وإراءات ادي ك اداث. و ا
  ؤھل،  أن، د و طط وإراءات اطوارئ.

ون اظر إ رت اھب طوارئ رھ ف ن دة رال   -٩-١٣
: ل ل دى ا أن   

دد اوادث ا  أء إراء أل اور ا ا   (أ)
م ا م؛ طر ا  
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  و طط اطوارئ وإراءات ال  اطر اددة؛  (ب)
  دد دات اطوارئ واول ؛  (ج)
ادرب  ذ طط وإراءات اطوارئ،   ذك ادرب    (د)

  ادام دات اطوارئ ب ازوم؛
  اطوارئ  رات ز ؛ارن  ار وم ذ ط   (ھـ)
  اراض ودث طط اطوارئ دورً؛  (و)
  ارر وات ن اوادث وت اطوارئ.  (ز)

ود طب ذ ط اطوارئ اراك ظت ر وراء ارن   -١٠-١٣
ن أي ا ل وا طن ا أن دي. وا  ن 

ؤو ً وندر دي نن أن ا دا و ،ر .وم و
  ن ءةوراً و ل مظ و تر ذا   و
 طط اطوارئ وارت  ت اظرض ا أن و .راف اطا

 ا   ا  ولب اط دمد ا ،ءب ا ،را
  رص.

  أواع اطوارئ
ن ن اراض ت طوارئ اور ا أ د وت  ر   -١١-١٣

 ر إو در  ًو وتطا وادث ان ا واعدة أ را
 ،ب . و د و طط اطوارئ أن ظر  ت اظا

  أده. ١٣-١٣و ١٢-١٣اء،  أواع اوادث اواردة  ارن 

١٢-١٣-    رظ أن  ا ظ  ،  رودات ا ق و
:وادث اا  

دد أو رب ن دل ز اُ ار در  أوب او أو   (أ)
  ارض.

  دوث ف دي ؤر  ادر.  (ب)
  ال ادر ن ل ارك و  أوب او.  (ج)
  روز ادر ن طرف أوب او.  (د)

َ.  (ھـ) ر درء ا  وبأ  فزز ار اا  
  د ادر.  (و)
  وب رق.  (ز)
   ا ر دون إذن  أء ارض.وود أص  اط  (ح)
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١٣-١٣-     ا ظر اظ أن  ،ا دات او ق و
:وادث اا  

  دم وف ود اع د ادة از اددة.  (أ)
  ول ود ا ا ط ن ر د.  (ب)
  ور ا  إء ود اع ا طرة دو.إق ا  (ج)

د   )د(  راءذ إك اذ   ،ذارم اظ ن أوم اظ  طل دوث
  طرة  اظم.

ا اطرق طل آر ب  ود أ  طر أرى ر   (ھـ)
  طرة.

  در أو ار.ف دي ؤر  ا  (و)
  وود أص  اط ا ر دون إذن  أء ارض.  (ز)

طوارئ اا ط وى  
ون أن طط اطوارئ دى ت اطوارئ ا ن   -١٤-١٣ د ا أن 

ف اون. وم ا  دد ھو  ب دو و ولا  ددةا 
 ً وت ددث، ووع ا  ا ر اووارئ ات ط
ظروف ا ،ل إراء اور ا ن وق ت أو  ط أب 

   دق.

و أن  ط اطوارئ رو ا ، ارن  ر   -١٥-١٣
ا  ددة در دا وارئ إطط اط دف أن و .طذ ا ل 

 ط ل أن دث. ون ا  ن أن ت ارن ا عطا
:  طوارئا  

  دم اورة ن وت ذ اط.  (أ)
  ب ازوم ن اذن ذون اراءات. إراء درب ق  (ب)
  ن دى ور دات ادي طوارئ ووت .  (ج)
  ت  وت ذات  و ا  ل .  (د)

اراءات ا  ا  ف رال ل وع ن اطوارئ   (ھـ)
  اددة:

 ،واء ا؛  ‘١’ وا را  
’٢‘  ر طط ،ططا ر ؛ رنطرة وادة اا   
  ر ادة اطرة، وذك طرة رة أرى  ا؛  ‘٣’
  ر  د اطوارئ، دة ا إ ط؛  ‘٤’
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  ر ا: إداد رر ل  ًرت؛  ‘٥’
’٦‘  ب ا دزارض اد ا نراء ط إ ء.ا  

  دد اص ارص م ذ ف رال اط.  (و)
ب ازوم  ل ن  ال م ن أص وظت دد   (ز)

ف رال اط، وذك أرم اواف وأرم اس وون ارد 
.ذات ا روا  

١٦-١٣-   ظوم ا أن ،د أد ،و أد ت إرل ا    ا
: م اد حد و  

د دول ان ار ن ادر ن طرق اد ن و اواز   (أ)
   ان ا ول اط ا ر  ا ا؛

  (ور ؤھل ب ازوم)؛اد ن إطر ؤول او ا   (ب)
ازام ادوء وارك   آ وطط اراءات ا وارن   (ج)

   اراءات دون ادر وذ اط د ذك؛
ر ون  رتدم دول اطق ا ن أن ون  دت   (د)

 ز ل صن ا م  رو ر  ورة ل إ
داً ذار و/أو س  زو  دز ر ل ل أن و ،

  رت ذا راءة رة؛
دم س ادر ا ي ل ن اوال أو اح دي راب   (ھـ)

  ؛
  دم ط اط أو ارة ا ا؛  (و)
د ادر د ازوم. اس ادة ن ر  (ز) ور ن ؤھل أو  

  دات اطوارئ
ون و اول   دات اطوارئ   -١٧-١٣ ن ا أن 

 را راءإ و .و ولن ا طوارئ ات ا ل  ل زا
و  رورطوارئ ادات ا ل ن أن د ظ.م ل ل  

و أن ح ادات ا  ت اطوارئ ا طوي  در   -١٨-١٣
:  رو  

  ترت اد س م ل لو  إ  زةأ
 ار وا؛
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  تر س زةذار وأ دة زو  تر س زةراءة  ذاتأ
 ن ًد روا ت ارس ا لُرة (و س

رز اوارف ا؛أ( 
  راري و/أوض او ترس ا) إ  تر س

 )؛ أم س ارترات 
  ز؛وات اواد و 
 ص؛رن ا ق إص ورررطوش ا ن سأ 
 دةدات او  أدوات و ط طو) درا  طرةا ،

وزردو ،ّ ،تتطر و و ،ط ن طح رو ،
 ، وف ر ر)؛دنور 

 طوارئ؛ت ا  دا طا  در و 
 زوأ ،وف اوال ا) لدات ا؛( لل واة إر 
  ،روا ت ارس او ،زة ا طت ارط

 واواف او، وات ادو؛
 وادث؛ لو ،م وورق وأ 
 داتا أد  

ود اه دوث ف  و ادر،  و ازد ن اذر   -١٩-١٣
 ن ادر وال وث اص واء ار .ن  دة ارب ا إ

 ّأ ر  رةد ودات ر و وث اف ا بطو
  ولن ا ر اول اري أ ت ارم اظ ن

 و ادر،  أن طب  زقدوث  ھك م أو كو. وإذا ن 
 وراً ورة ر ؤھل. ا ظا  

  إراءات اطوارئ اددة
 در  

٢٠-١٣-    ويط وارئ اطت ا ن  داتم إرذا ان ھ
در  اد  أراض اور ا ا. ورم ن أن 

،  دل ھذا ارب د ازوم  أء إرا ل ر ب اطوات
 وا ووء اطإ  ،وارئ اطت ا ل رار دي. وا

  و اص.

   وور ا )دئ :(ديا    

   طوارئ.أن درك أن  ر د د ت وأ د ل   (أ)
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ض. وأن د ن أن أي ورن   (ب) ردر ان ا ددوء وزم ا أن
. دو د ون أدر نا  نرن آإ  

أن س دت ار ا ول أي رت  دام   (ج)
  س ارت ذات اراءة ارة.

واز ول اط ا ر  أس  ود أن  أو ُ  (د)
 رت اطا  ق  رت اد رت اوا

  واردات. 
  أن  دول اط اددة ا ر.  (ھـ)
  أ رك اط ا ر دون ظ.  (و)
 أن  ؤول او ا  (ز) ا ظا  لس  واو

  ادة.

   : ؤول او او أن وم   

طط ر ن ل  أس إراءات اطوارئ اددة ن ل،    (أ)
ارص  ال إ أد د ن ارت ا ن   ع 

  ھذا ار.
اد ن اط ا ر، وارن  ر ال ادد    (ب)

  اط ل دول اط ا ر ذ ط اطوارئ.
ذ ر ال ادد  اط در اذي   ادرب وادات   (ج)

 ادر ن س واراص؛ ودم اح  أي ظرف ن اظروف د
  أو أي أزاء أرى ن ام.

رك اط ا ر وظر  ار ا  ارار را   (د)
  اط ا ر  ل دم ح ر اراءات.

  طب ادة ا ،د ازوم، ن ر ؤھل أو ن ار ا.  (ھـ)
م ارت ا م  وإداد رر د اء  اطوارئ ون   (و)

  ادر.
إدة س ارت ا إ دم دت س ارت م   (ز)

.د ترا  
إرل ادات ا أو اطو إ ار ا أو إ ر ؤھل   (ح)

  ف.رىرة أ دال ا ل وإ  
  إداد رر ن ادث وإغ ا ار ب اء.  (ط)
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ا دات او  

 اذ اطوات ا  ات ر اد ا طوي  ود   -٢١-١٣
.ا   

   : ادي) اور ا) دئ أن وم   

  إدراك ووع وف ر دي د ل  طوارئ.  (أ)
  ل ار ار ن دات اور ا.   (ب)
  إراء  إ د ن ل اط ار ن اوب.  (ج)
 دم رك دات اور ا إ ّد ل ل ن ل و  (د)

  رد اُض (اردادات اوإ ا زُه ادات واا
  اوب، وار ار، واوت).

  إغ ؤول او ا  دث.  (ھـ)
دم ادام ود ا ا ن  وإ ر ار   (و)

  ا أو ر ؤھل.

   : ؤول او ان وم و أ  

  وإداد رر .ال  م ارت   (أ)
إدة س ارت ا إ دم دت س ارت م   (ب)

.د ترا  
  إداد رر ن ادث وإطر ا ار ب اء.  (ج)

  ادرب وارن
٢٢-١٣-   ًدر وارئطط اط ذ  نرص اا  ب در أن 

 إ  رفط واطم ا كل ذ أن و . مأداء أدوارھ  ً
  ب ادرب ادد  إراءات ادة ادر وادام دات اطوارئ.

د ن ان إّ أزاء طط اطوارئ ا درون و أ ّذ ارا  -٢٣-١٣
 را و .ذھ  دات مد ونو ذھ م صرو 

  رت ادرب دور ًن ارار ن ان ن أداء أدوارھم.

٢٤-١٣-  ت اور ا وارئطا  تر مظ ط  وط 
  دة ب أي دروس أن ل. وطر اا  ق رات  طوارئا

  ت اراض طط اطوارئ.
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  اراض ادوري طط وادات
٢٥-١٣-  :  ن ًو طوارئطط ا راض رراء اإ   

ل  د ازوم  دد  اص واظت ا  ا  (أ)
ف رال اطط، ودث أرم اواف وأرم اس وارد 

.ذات ا روا  
  إ دات اطوارئ و.  (ب)

٢٦-١٣-    ب ذاتوا ث أيد تر دوريراض ال ا أن و
 دةدروس ا ا  طوارئطط ا توادث ون ا ن أورن ا

  اطوارئ.

  اغ
 أن ون ادف ار ھب وادي طوارئ ھو اف ن   -٢٧-١٣

واب ت اطوارئ.  أ  أ ّل أھ ن ذك إراء اراض دي 
  دروس ان ا دةن ا   ت ا داتن ا

  ،ذه ا ًوارئ. وطط اطل، وراءات اوإ ،راءات اوإ
  إداد رر ل ن أي  طوارئ أو دث.

و أن ُد ؤول او ا ،دة ن راء ؤھن د   -٢٨-١٣
وادث. و ت طوارئ أو ن أي رر ،زوما دارة اا ر إرا ر 

   ون دات أنا  طل ن ن ء. وإذاب ا را ا وإ
د  ن م ادات واذ اراءات  ورر اطإ  ،طوارئا  وعو

.ا  

٢٩-١٣-    طوارئدث أو ار ار ل أن و:  

وف ادث أو  اطوارئ،  أن ن ھذا اوف أر در ن   (أ)
ن ل ادات اد. و أن ل ال رم اطراز وارم 

  ال  أن.
اظروف ا وت ووع ادث أو  اطوارئ،  ارة ل ص   (ب)

 ووع  وساظروف أو دم ھ ي دور إ دى ھ ك 
 .ا  ردث أو اطوارئ أو اا   

دة دث أو  اطوارئ.  (ج) دب اا  
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ل اراءات اذة دة اطرة  ا وإدة اظروف إ   (د)
إراءات ون د ھت ط ، ارة  و اوص إ أي 

  ي دور د أو ر وس. 
  درب ورة ان ان.  (ھـ)
  ھ  اص ارن.م وص ارت ا   (و)
اوت اطرو رض  ووع وادث وت طوارئ     (ز)

ادث أو ت طوارئ ال، واف ن اواب  ل ووع و
   أو  ذك.

و إرل  ن ارر إ ا ار، و إذا ت روط   -٣٠-١٣
ارص أو إذا ت اوا اوط  ذك. و م ادروس ادة ن 

راء أي ت رور ل ان، ن م ار ا د اء، وإ
  زز ان.
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  ذل
در ا وف ا  

  

] ظ ًف ١٩ن دل أن او ن ف ادر ا [  -١-أف
 زراب واطوا ا  دا در اوص اا و  

ظ د اء  ات اوط   واوث وام. ون أ ًطق
.را راا  دا در اا  

] اس اوق دو ًذ ارارات ن م ١٩وور دل ان [  -٢-أف
  ن و ط س وأ  فم اظ ومطر. و ق

 قطا رو ق م ن رارات ذن اروف. وظن ا وا ط 
طر ن  در م ار  ادر ا راض ان 

  وان.

اددة دره   -‘ ادر اطرة’ود ظم اف إ وم   -٣-أف
اط او ودات اD  طرة ]. ول ا ا٤١‘ [Dام اطرة ’أس 

 و  رةط ط رداث آإ  ، مدم ا ل  ،در در 
دارض اع وا در ر در ن ررض ان ا توھرن ا 

 .دردة ات ا   

 اور ا ا اذي ظر اوت : ط اودات ا اد١ -أفادول 
 اد ت

دة اوا   ١ا   ٢ا   ٣ا 

 D Dا اطرة ×  ١٠ Dا اطرة × ١٠٠٠

 أ(وري)  (را رل)  أ(وري)  (را رل) أ(وري)  (را رل)

 ١ ١٠×  ٣٫٠  ٦٠ -وت 
 ١٠×  ٣٫٠  ٨٫٠  ١- ١٠×  ٣٫٠  ٢ ١٠×  ٨٫٠ - ٢ 

 ١- ١٠×  ٨٫٠

 ٢ ١٠×  ١٫٠  ١٣٧ -زوم 
 ١ ١٠×  ٣٫٠  ١٫٠  ٣ ١٠×  ٣٫٠ 

 ١٠×  ١٫٠ - ١ 
 ٣٫٠ 

 ١ ١٠×  ٨٫٠  ١٩٢ -ردوم إ
 ١ ١٠×  ٢٫٠  ١- ١٠×  ٨٫٠  ٣ ١٠×  ٢٫٠ 

 ١٠×  ٨٫٠ - ٢ 
 ٢٫٠ 

 ٢ ١٠×  ٢٫٠  ٧٥ -ِوم
 ١ ١٠×  ٥٫٠  ٢٫٠  ٣ ١٠×  ٥٫٠ 

 ١٠×  ٢٫٠ - ١ 
 ٥٫٠ 

 ٤ ١٠×  ٢٫٠  ١٧٠ -ُوُوم
 ٣ ١٠×  ٥٫٠  ٢ ١٠×  ٢٫٠  ٥ ١٠×  ٥٫٠ 

 ٢ ١٠×  ٥٫٠  ١ ١٠×  ٢٫٠ 

 ٢ ١٠×  ٣٫٠  ١٦٩ -رُوم
 ١ ١٠×  ٨٫٠  ٣٫٠  ٣ ١٠×  ٨٫٠ 

 ١٠×  ٣٫٠ - ١ 
 ٨٫٠ 

 اواب ادا را رل. ورد ام ودة وم ارد ا  د  أ مذه اب ھ رو  دة ق وريا
 اول.
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 : ات او  در اد  ارت ا  اور ا٢-أفادول 

در اا  ا ط إا 
 أ،ب)(اطرة

١ ر اظ ا رارا رّدات اوا  
زة اأ  

  در اج ن ُد
( رط) زمُددة اوا د اُ ن جدر ا 

 ا ط إا 
اطرة وق أو وي 

١٠٠٠ 

٢    ر اودر ا  
 در اج ا ن ُرب

 ا ط إا 
 ١٠٠٠اطرة أل ن 

 ١٠ق أو وي وو

   (ج)اس ا ا ا وي  در ذات ط إ وي  ٣
  س ل ت ار 

 

 ا ط إا 
 ١٠اطرة أل ن 

 ١ووق أو وي 

٤ وا رت ا ء)  ر دل ُرب ن جدر ا  
   ن)واا  داا زرا  

  اس ا ا  وي  در ذات ط إ وي
  أزة س  اظم

 ء ارا زة إزاأ 

 

  در اج ن رب رت  (ت ار او  ان) ٥
    داا زراوا  

 ورة ا زةأا  
  أزة اط اروت

  ادر اد   وري س اطف
رووزث ا طر اودام ا تودر ا 

 ا ط إا 
 ٠٫١اطرة أل ن 

 ا ط إا و
اطرة أر ن م 

 (د)اء

ادر را رل. وروت وال أرى ر  اط وام اطرة د ف ادر  ر ن ط  (أ)
] رن ا ولق ارظر اا)   ن١٩.([  

ن ادام ھذا اود ن  در  د ط إ  اط إ ا اطرة در اطر. ود   (ب)
ون ذ رن ا أو إذا ،ا  ر واردة أو رو ر را  ون ت اا  ً ك

]   درت ا أو إذا ،و ر درت ا راً و/أو در ١٩ا.[  
  ].١٩رد أ ن ذك  دل ان اق ف [  (ج)
 ].٢ة واردة  ادول اول ن ر ان ا [ات ا  (د)
  

  ال ادر 

دون اوى ادي إ  ل وى اط ا در اإذا   -٤-أف
أل ن اوى ادم دة  ار ا إ أو  ١-أفاوارد  ادول 

 ٢-أف(ب  ھو ن  ادول  ا   أن را  وز ،(
دة ف ادر وإدة إدرا ن وى أ أل  أس  اط 

  إ ا اطرة.
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   ادر
ادد ن ادر ا  ر ن   ھك ت ود   -٥-أف

) أو  راق ازن  )  ًس ار أو ا اار،   ت 
   روف أنظك ا  را  نو .(رةظس ا  ً ون ن)
 رر ادا ذ راض ًداد ك ا ب ف دد درط ا

.ظا  

ن ات م وع ط اودة  ا و  ھذا اوع   -٦-أف
 ط إب ا  رةطا ا ط إا  ر و ،طرة اا

. و ذك ف و ادر  ٢-أفا اطرة اددة  ادول 
ودات ا أس اط. و ل  در و  ادد ن ا

ا  ،ذ ادام ل  ب اط إ ا اطرة  دد 
 ًو ا :ا  

  

    

  ث:

Ai,n   درط ا ھوi  دة اوا  وياn ؛  

Dn  ھ  طرةا اD  دة اوn.  

وع اوب   اط إ ا و د ذك ر ا  -٧-أف
دد  ٢-أفاطرة  ب اط إ ا اطرة ب  ھو وارد  ادول 

 رن ا ولن ان. وس ا  ردر ا من اوى ا
]١٩.در اط ا  ن دات إإر  [  
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راا  

او ادو ط اذر، اطر او واو وار ن،   ]١[
 ،ون ا درةن ار ا GSR Part 1 ط دوا وا ،

)  ،ذر٢٠١٠ا.(  
]٢[  ،ذرا ط دوا ودة، وام ا زراوا ذا ظ

 ظو ون واا ظ ا ووا طا وو ،دول اا
 ا ظو ،ردان ا ا ظدي، ودان اا 
ا ،ر ان ا ادو و ن ات اؤ ون 

 ن اق او  ،در ام ادد را ،وا ١١٥ ،
)  ،ذرا ط دوا و١٩٩٦ا.( 

 [3]  FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED 
NATIONS, INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, 
INTERNATIONAL LABOUR OFFICE, PAN AMERICAN HEALTH 
ORGANIZATION, WORLD HEALTH ORGANIZATION, Regulatory 
Control of Radiation Sources, IAEA Safety Standards Series No. GS-G-1.5, 
IAEA, Vienna (2004). 

 [4]  INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Safety of Radiation 
Generators and Sealed Radioactive Sources, IAEA Safety Standards Series 
No. RS-G-1.10, IAEA, Vienna (2006). 

]٥[  ون ا درن ات اط رد ،ذرا ط دوا وا
 وووي وان اا   دت اطا ،ذرا ط دوا

 ت، طن ا٢٠٠٧)  ،ذرا ط دوا و٢٠٠٧، ا.(  
 [6]  INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Training Guidelines 

in Nondestructive Testing Techniques: 2008 Edition, IAEA-TECDOC-628, 
Rev. 2, IAEA, Vienna (2008). 

]٧[  ،ا ا وا ،دول اب او ،ذرا ط دوا وا
ا ،ون ا درةن ار ا  مدد رRS-G-1.1 دوا وا ،

)  ،ذرا ط١٩٩٩.(  
او ادو ط اذر، اظم اداري راق واط  ،ر   ]٨[

، او ادو ط اذرGS-R-3 ،ان ادرة ن او، ادد رم 
) ٢٠١١.( 
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 [9]  INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 
Quality Management Systems — Requirements, ISO 9001:2000, ISO, 
Geneva (2000). 

 [10]  INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Application of the 
Management System for Facilities and Activities, IAEA Safety Standards 
Series No. GS-G-3.1, IAEA, Vienna (2006). 

 [11]  INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Training in Radiation 
Protection and the Safe Use of Radiation Sources, Safety Reports Series 
No. 20, IAEA, Vienna (2001). 

او ادو ط اذر، وب ال ادو، وظ ا دان   ]١٢[
دام اوا ا وا  ءةء ا ،ا ا ظو ،ر

ان در ا  ،ر ان ادرة ن او، ادد رم 
RS-G-1.4)  ،ذرا ط دوا و٢٠٠١، ا.( 

]١٣[  دول اب او ،ذرا ط دوا وم اا رض ام او ،
 ،ون ا درةن ار ا  ،ع ردر ان ا

 ).١٩٩٩، او ادو ط اذرRS-G-1.3)  ،ادد رم 
 [14]  INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, The Radiological 

Accident in Cochabamba, IAEA, Vienna (2004). 
 [15]  INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, The Radiological 

Accident in Gilan, IAEA, Vienna (2002). 
 [16]  INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, The Radiological 

Accident in Yanango, IAEA, Vienna (2000). 
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  ارق اول
  لنم ا  

د  

 ًد   -١-أود وز  در إ ن أي ً  ا ظري ا
 دل اروف ان ظم ا طو .وظ رض ن د زطوات اا

.وادث اوا  

 ً٢-أو-  دام اا رات اا  نم ا ل ولو وأ ا 
 دت رض دد  ر ارا ري ارات ر  در رةظ  

:  مول او .إ  

  ات اد راض اور ا  اظرة؛  (أ)
  ت اوادث ا وطوات  وو واد ن وا؛  (ب)
   د ن ارت؛دار ار  (ج)
ارت ا وارت ا  أء ت اور ا   (د)

.دا  

ر اودر ا  

 ً٣-أو-   وأ ا  رودر ا داما  صر ا ظا
 صردر ال او . در رةظ  :    

 ٤و ط و ٢٥٠ود واد  ا (اھ) ل د ر   (أ)
  ر؛  ١  ١-رت.  ٤ أر ود إ ًوة 

   رل؛ ٩٢٥د أ  ٦٠ -در واد وت   (ب)
  رل.را  ٣٫٧د أ  ١٩٢ -در واد ن اردوم   (ج)

  اص ارون طر

 ًن   -٤-أون وان اورطر ا ونرص ال ا
  ارن رب ن ان.

  ادار ا م  ارت

 ً٥-أو-   ا ض ار ء ودةا  نظم أُ زودة  دررة اظا
ر أ  إ در اوا ً رد  ب اظرة  أء أو ب د

.ًو رةظب ا ن ض إذاردأ ا ن أن ض. ورراء اإ  
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  ارق اول
  لنم ا  

د  

 ًد   -١-أود وز  در إ ن أي ً  ا ظري ا
 دل اروف ان ظم ا طو .وظ رض ن د زطوات اا

.وادث اوا  

 ً٢-أو-  دام اا رات اا  نم ا ل ولو وأ ا 
 دت رض دد  ر ارا ري ارات ر  در رةظ  

:  مول او .إ  

  ات اد راض اور ا  اظرة؛  (أ)
  ت اوادث ا وطوات  وو واد ن وا؛  (ب)
   د ن ارت؛دار ار  (ج)
ارت ا وارت ا  أء ت اور ا   (د)

.دا  

ر اودر ا  

 ً٣-أو-   وأ ا  رودر ا داما  صر ا ظا
 صردر ال او . در رةظ  :    

 ٤و ط و ٢٥٠ود واد  ا (اھ) ل د ر   (أ)
  ر؛  ١  ١-رت.  ٤ أر ود إ ًوة 

   رل؛ ٩٢٥د أ  ٦٠ -در واد وت   (ب)
  رل.را  ٣٫٧د أ  ١٩٢ -در واد ن اردوم   (ج)

  اص ارون طر

 ًن   -٤-أون وان اورطر ا ونرص ال ا
  ارن رب ن ان.

  ادار ا م  ارت

 ً٥-أو-   ا ض ار ء ودةا  نظم أُ زودة  دررة اظا
ر أ  إ در اوا ً رد  ب اظرة  أء أو ب د

.ًو رةظب ا ن ض إذاردأ ا ن أن ض. ورراء اإ  
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 ً٦-أو-   در إ وى داما دم إ نراءات ام وإظُ نو
  وابا ت. وون ا تأي و  دع واز ال ر ت

 زودة  دررة اظوا .ر إط ودو إ رة إ (ثت اورا)
 رذ تذار ورات إإ إ  نا  عد ار ت ز

 .أ ض وردء ا ل  

 ًف  -٧-أوإ  زودة  دررة اظي  وا نوارئ. وطت ا 
 د او فوإ ك ا ل ر اورة اظ لص دا

 دةاوإ .واا در إ  در أ  

 ً٨-أو-   ر رت اد ضن ا طر در رةظوا 
 ذك أن ار او . و١-رو رت. ١اوى ار ن 

 رت راض  ٠٫٢٥اوى ا ھ أي ص رج اظرة أل ن 
  طا  ل دل ٢٥٠أن أ  رذه ار ھو .ًو 

 .و ردا  

 ً٩-أو-  أ  رةظف ا ول إوا  نراءات أم وإظُ تء وو
.ر اوراء اإ  

  ارت ا ب اوادث

 ً١٠-أو-   :دو و ن وادث ات اوھر    

  دم ودة در أ  ل  إ در اوا؛  (أ)
  )؛وموط أو ال ادر ( ن   (ب)
  در ود أو روق؛  (ج)
اذار أو ظم ان   إ دول أص إ اظرة وف ظم   (د)

   أء ارض؛
رق أو ف  ؤر  در ز رض أو ل  در   (ھـ)

  وم.

 ًو   -١١-أوه ھورة أذت اوھرن ا ور ل  و  وأوأ
 در ن رب ص رض نو .ط ل  د أو ع أو در ر

 ًدول أو١-ا . ما ھ ن أن ت ارا  

 ًدر   -١٢-أو ن ًدا رن اا  ترت اد رة در رو
  اع: 
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إذا ت     در أ ،  ار ا ھ اد   (أ)
راي ر  ) ًدر  ١١دق  ٥رات ن ادر دة  ٥

). ون أن ١٩٢ -راي ( در اردوم  ١٦) أو ٦٠ -اوت 
  ر ھذا اوى ن ار ن آر ط ددة  اد.

ھ اد د ون   ودات ا ا ، ار ا   (ب)
راي ر) ًراض أن  ٨دق  ٥ر ن ذة ود ا ا دة 

  زؤرة اد ون ا ن  ٢٠ا كر ذ ن أنراً). و
.(روق إ) دا  دةد ط رآ  

 ًن   -١٣-أو ًددا  ا ظذت اوادث ا وعت وص ا رداا
:  ردال ھذه ادث. و وعل و  بوان ا فوا  

  ادرب ادوري  ان ا  اوظن ان؛  (أ)
  ووع أطء ر؛ اتور إراءات و ل إ أد د ن   (ب)
ر ود ا ا وز ارض ودات رك ا ادو  (ج)

  ادر؛
  إراء وص دور د ن ن ادر ا؛  (د)

 ًدول أو١-ا ر وز  در وا   رضدة اد ور وا   ردل ا :
  م٢٠ا  در  ن رت  

 ادر (اط)
  ردل ا

 ر ١  
( رت. 

-١( 

 ر وز  وطرض ادة ا
  م٢٠ا    رت ١ 

 ر

  ٦٠ -وت 
 دق ٣٫٧ ٣٢٥  رل) ٩٢٥(

  ١٩٢ -ردوم إ
 دق ٢٫٥ ٤٨٠ را رل) ٣٫٧(

  د أو ر د
  ١٨ ٤٠٠٠  أر ٤و ط و ٢٥٠

ا اظ ل ُظم ان واذار وإراء وص رو د ن   (ھـ)
  أ ل ل م؛

؛  (و) دررة اظا  عف ا  زةر أو  
  ور دات و رد اع؛  (ز)
  و ن اراق؛دار اذ   (ح)
   (ط)  طوارئ ط رومظ رندرب واطوارئ. واا   
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إذا ت     در أ ،  ار ا ھ اد   (أ)
راي ر  ) ًدر  ١١دق  ٥رات ن ادر دة  ٥

). ون أن ١٩٢ -راي ( در اردوم  ١٦) أو ٦٠ -اوت 
  ر ھذا اوى ن ار ن آر ط ددة  اد.

ھ اد د ون   ودات ا ا ، ار ا   (ب)
راي ر) ًراض أن  ٨دق  ٥ر ن ذة ود ا ا دة 

  زؤرة اد ون ا ن  ٢٠ا كر ذ ن أنراً). و
.(روق إ) دا  دةد ط رآ  

 ًن   -١٣-أو ًددا  ا ظذت اوادث ا وعت وص ا رداا
:  ردال ھذه ادث. و وعل و  بوان ا فوا  

  ادرب ادوري  ان ا  اوظن ان؛  (أ)
  ووع أطء ر؛ اتور إراءات و ل إ أد د ن   (ب)
ر ود ا ا وز ارض ودات رك ا ادو  (ج)

  ادر؛
  إراء وص دور د ن ن ادر ا؛  (د)

 ًدول أو١-ا ر وز  در وا   رضدة اد ور وا   ردل ا :
  م٢٠ا  در  ن رت  

 ادر (اط)
  ردل ا

 ر ١  
( رت. 

-١( 

 ر وز  وطرض ادة ا
  م٢٠ا    رت ١ 

 ر

  ٦٠ -وت 
 دق ٣٫٧ ٣٢٥  رل) ٩٢٥(

  ١٩٢ -ردوم إ
 دق ٢٫٥ ٤٨٠ را رل) ٣٫٧(

  د أو ر د
  ١٨ ٤٠٠٠  أر ٤و ط و ٢٥٠

ا اظ ل ُظم ان واذار وإراء وص رو د ن   (ھـ)
  أ ل ل م؛

؛  (و) دررة اظا  عف ا  زةر أو  
  ور دات و رد اع؛  (ز)
  و ن اراق؛دار اذ   (ح)
   (ط)  طوارئ ط رومظ رندرب واطوارئ. واا   
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رر ادا  
 ًن   -١٤-أو د رور ور ادا أن وارد ھن ام ا ن ن

اراءات  ارت. ول ور ادر وادام ُظم ان وُظم اذار واع
 واا طد ا دو .ر طق اا  و رور ردا وا

.ر  ط  رةظل ادا  

 ً١٥-أو-   ا ت ارا  و ورة طرةا ر ادال او
ص اون واورون اا ھ قر  دو ا طا  رون

.ر اوا  

 طق اا  

ر طق اا  

 ً١٦-أو-   ُ س أنأ  ر  ط ع درق ارل ادا وازء ان ا
ت ارا ت ورا  طرة رور راءات اأو  ا

. ودول اط ا ر ظور إ ّذن ص اذن ون اد 
. تر س  

  اطق ا راف

 ًطق   -١٧-أو ؤدرات ارة واظرج ا رة واا طن ا
إ د إ وذا اھ  طقذه اد ھدراف. و  ر ا  

 ً كد(وذ  تت ا وإن  (دردھور ا ل أوت ار ر
ا  ك اطق د  أن ارض  ك اطق  ذر. وذك ن ام 

  اراض.

  ادار ارور د ن ارت

 ً١٨-أو-     دوا ح  راءاتدد ا ا  نا د 
ا ًن أو .ر إو راءد إ تردام ا ترن ا د

 ر إو داتو .ا و ذارظم إُ دة زو ض وفرض وا
  اد واد ا  .رطإ أد د ول 

ت ارتاوظ   

 ًر أي  -١٩-أوُطُ ا ظا  ل وظ  رھد غإ رورة وأھ
 ً ون د ،ذَُع. ون ا نا و  تر  
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  وى  ارت

 ً٢٠-أو-   دراھ ر وى ا دارةدت ا د٢  .ًو رت 
د و م ا دم و ل نم اظُ ل ل د رضت اض ا

 .ن ا وىذا اوز ھ ذه اھ  ن راءات، وا ذه وھ
.د اواا   وصدارة وا  دة أداة ا  

  ادرب واؤھت

 ً٢١-أو-  وظا  رطا م ط ن م ً ًدر وندر ن
 ك أن ذ م  نوظا و .ددة اراءات اا وأھ ا
ل إ أد د ن ارت ا و ووع وادث أو اف ن 

اوظن طت ار إغ   م أ ً ادود اوا. و
اوط. ورض ؤول او ا دى ا إ درب ط دد 
اوت. وُظ ت  ادرت ا م إراؤھ. و اورن 
ان ون  ؤھت رف  وط  ًل ت اور 

 ا.ن اا  وندرو ا  

ردت ارم ا  

 ًرق   -٢٢-أو ل  رة تر ر اوو اوظ  ن أن
 ر اوا وظ  ن دث. و وعد و راءات أوا

و ل تر س دون زوردي و د إر ون راريض ا
ن داً  زل وت ال أو  ترس ا لُّن. وول أ رھ م

  ن اع.

ا راا  

 ًد   -٢٣-أو بط ر وي  راض ونورون اا 
ا   عطن ان اور قو .را دى ا ترا

 .ا  

  رد ن ال

 ًد   -٢٤-أوور ر طق ادود ا ن ق ًل رون ا در
 ر طق ا طن اا د دوررُو .دن اظم اُ 

ر . وم واطق ا راف رة أوً و ل رة دد  د
 زُه اأو ا ر اوت ا ر ل  ص دراء رإ

.رت اط ًد ورت ا ل ن ت ظو .ا  
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  وى  ارت

 ً٢٠-أو-   دراھ ر وى ا دارةدت ا د٢  .ًو رت 
د و م ا دم و ل نم اظُ ل ل د رضت اض ا

 .ن ا وىذا اوز ھ ذه اھ  ن راءات، وا ذه وھ
.د اواا   وصدارة وا  دة أداة ا  

  ادرب واؤھت

 ً٢١-أو-  وظا  رطا م ط ن م ً ًدر وندر ن
 ك أن ذ م  نوظا و .ددة اراءات اا وأھ ا
ل إ أد د ن ارت ا و ووع وادث أو اف ن 

اوظن طت ار إغ   م أ ً ادود اوا. و
اوط. ورض ؤول او ا دى ا إ درب ط دد 
اوت. وُظ ت  ادرت ا م إراؤھ. و اورن 
ان ون  ؤھت رف  وط  ًل ت اور 

 ا.ن اا  وندرو ا  

ردت ارم ا  

 ًرق   -٢٢-أو ل  رة تر ر اوو اوظ  ن أن
 ر اوا وظ  ن دث. و وعد و راءات أوا

و ل تر س دون زوردي و د إر ون راريض ا
ن داً  زل وت ال أو  ترس ا لُّن. وول أ رھ م

  ن اع.

ا راا  

 ًد   -٢٣-أو بط ر وي  راض ونورون اا 
ا   عطن ان اور قو .را دى ا ترا

 .ا  

  رد ن ال

 ًد   -٢٤-أوور ر طق ادود ا ن ق ًل رون ا در
 ر طق ا طن اا د دوررُو .دن اظم اُ 

ر . وم واطق ا راف رة أوً و ل رة دد  د
 زُه اأو ا ر اوت ا ر ل  ص دراء رإ

.رت اط ًد ورت ا ل ن ت ظو .ا  
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 ً٢٥-أو-    دررة اظا  ع اس ا زةن أ ق  إ وإ
  دل ار رار.

 ًراء   -٢٦-أوإ  ص ر ر ًو ردل ا س زةر أو
  اوص. وظ ؤول او ا دات ار ازة.

در ار ا  

 ً٢٧-أو-  در اا  زة ت ددة ل  لو ص أو ،
رات ا طرأ  ادر ا، ود ل ا ل أً و  وم ن أم ال.

.د ا ورا إ در اا   

  م ُظم ان

 ًد   -٢٨-أو ن دظم اُ  ًرا ًدات ارل ا ن دن ھر أدا
د ن  ل و ل ار. وص اورون اون ُظم ان  دا

  ظ ت ن ك اوص.ُ أ ل ل . و

 ًظ   -٢٩-أوو دد ا قن طر و  ًن أم اظُ 
.ت ا  
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ق ارا  
ا ر اودات ادر و ن    

  

 ً-١-   ًر ح راءإ  دض ارزة ان أ رة و
   رودات ا زةذه ال ھو .ا ر اوا

  وا ا. ورد  ھذا ارق ص ل اص ا ذه ادات.

  رودات ادر و  
  ادر

 ً-و  -٢درل ا ١٩٢م  ر اوا  ًداا دات اور اأ
  رھف اوو دان ا رىأ  داتو كوھ .ا
ص دة ام اراد . ول ز رض ت در  ف 

 ً دولن اب. و ك أو أو و و ن-د ١ور اا ات ا
  اداً و ازة.

 ً-در   -٣ا  قوام ووا ضر ز لدا ودر ا ظو
 ادر.   در أول ا أو  

 ً دولزة١ -اا و ا ر اوا  ًدار اا دات اوا : 

ادة او طا 
ارج ا ن در 

  ١  ) ر
  .رت-ل  ١٣٧ 

  رل)

ار 
ا 

  دمب اا 
ادة  ھذا ادر 

 (ر)

  ١٫٣٣و ١٫١٧ ٦٠-وت
 إرون ط

٥٫٣ ١٣٫٠  ١٢٠-٥٠ 

 ٧٠-١٢ وً  ٧٤ ٤٫٨ طو  ٦١٢-٢٠٦ ١٩٢ -ردوم إ

 ٣٠-٨ وً  ١٢٠ ٢٫٠٣ و ط ٤٠١-٩٧ ٧٥-زوم

 ٢٠-٤ وً  ٣٢ ١٫٢٥ و ط ٣٠٨-٦٣ ١٦٩ -رُوم 

 ١٢٫٥-٢٫٥ وً  ١٢٨ ٠٫٢٥ و ط ٨٤-٥١ ١٧٠-ُوُوم 
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  أواع أزة ودات ارض

  اف ام زة ارض

 ً-زة ا  -٤ف أ نن ا ضرزة اوأ .  ً ضرP 
  F :ھ  اوا و ور  ون أزة ارض ن اM  و

)١(   اP د أوص وا   م  ا وض ارزة اأ ھ :
  .وراً  ٥٠أر ن ص. و وز  از 

)٢(   اM ن ث م و ،و ر و ر ضر زةأ ھ :
.ر أو  ل ،رضذا ا  دام و و   

)٣(   اF ل ن لدا ر ر أو ا ض ارزة اأ ھ :
. درر اظل ا ،د د  

 ً-دى و  -٥ درض ار ًو ثت ان ا ضرزة ال أ
.  نو اا  نطر  

دة م إق زوض ارزة اأ  

 ً-ز   -٦ لق دام إ د زووع ان ا ضرزة اأ  درا 
ض ادر ن  رت. وول ا  ضرا درن ا زء  قم (’طر

أو ن طرق رك (دور) ون دا و  ادر. و وز ‘) اق
  ادة  ا زاو٦٠ا  د زاو دةز د إد دامن او ،در

 ض أورز ا  دام ذراع رة درض ار مع. وا و
  م  ن ُد.

طض ارزة اأ  

 ً-٧-   ً كر لدر اا   رج ضرزة ان أ وعھذا ا 
ف دام ل رك. وو طرف أوب  و و وبر أ زن ا

داو دال  دُا در و وبطا ود اد إ ا زُد ا
. وبط م أد  

 ً-٨-   ض ارزة اد أموا  قط ’S bend ‘ ور اا
 ل اظم ورض ادر ن  آ. وور ھذا اوع ن أزة 

 زوواع ان ا زة ر ون ا رأ ض دررق. ام إ دة
ون ا  ادر ذات اط ا اوي ادام أزة ارض ن 
  ونورون اا ھ ت ارء ا ن طوع اا

  إ أد د ول.



٨٩ 
 

 ً-٩-   ن ًد وط واءھ طض ارزة اض أ  دمل و
  درر اظن ا زء زةذه اھ ًو دمدر. وض ار كرا
ا م راض ددة. وم اُظم ادة  ط اواء أو اذ دة 
ادر إ در د  ور و   ل ووع ل، و رص ض 

داا رت اا  .  

 ً-دات   -١٠ ا ر اودات ا ن رىواع ال او
 ر اوا  ددات ات واز  وب اص ا

  ت اء.

  دات اور ا ت اء

 ً-١١-   ر اوا  دض ارزة اد أ زو زة ءت ا
  أن إ  ، ذك:

  در اُق ن أ ق ن ده ادام ز ارض ن.  (أ)
ادادات ا ا  دول از أو اء إ أزاء ن ادات ر   (ب)

د ادات ا ل اء واز دادات  زوو . ا
.طا ود إء اأ  زء واروج ا    

ل رج اط   (ج) ون ا د ن لن ا داتن ا آ
.ر ا  

  دات ص اب او  زت 

 ً-م   -١٢ ر إو راء بت ادم ز وط اط .ب
 أوب أ  أو در  اتول ھذه   ر ر   

زف دال اوب. ول ھذه ادات طرت   ار أو رك 
  موا زط ا ود. وو ن و لوا راق أوا دا

دام در م. وف ذك  ادة ن ور إ رج اوب 
 ول دت  ز  ١٣٧ -در وم ض اط وي  زوم 

ت  و  ف  مدر ا ن عط او .ا زُ دد
.زا  

 ً-١٣-  د وبرج ا دةا  مدر ا ركه وا  زا 
 ردار اا  مز ا وو .إ ر رادا أو ا ا

 ١٠وب  وف از وون  و اظر. ودأ ارض  ًد 
 زة اض أ د زووب. وا ط ن مدر ا دن إ ًر واٍن
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ل ادا زا و دد  دة طض ا  در زا 
  اوب.

 ً-ط   -١٤ لض دارء از أا  ر اودر ا لظو
 در ً كوذ ا و ظمُ زدات اك ا مظ زّودُب. وا

  د اطع ارء. ادر  ًر

 ً-ل   -١٥   بوط اط تز  ودات ان ا ًوو
 دور ات اط٣٩٩٩  ً]-ن ١ د أن  ت اظا  نو .[

  اذ اطت ان ا ا ن ادا ن.

  

  ار ارق 

  

 ً]-١[  INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 
Radiation Protection — Apparatus for Industrial Gamma Radiography — 
Specifications for Performance, Design and Tests, ISO 3999:2004, ISO, 

Geneva (2004).  
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  ارق اث
ووادث ا أا ر ا  

  

 ً-ن   -١ا  ن رتوادث أ ا ر اوا ر د
واور رت إ رة ت  إت  ص ارن 
وطت  ض ان ت ر، ل وت  ت وة. وم ر ار 

ن إت طرة، ون ن  أن ؤدي إ ذك، أو ن اوادث ارى 
  ت  زدة ارض ا دون داٍع.

 ً-٢-   ً] ون ا درةن ار ار دن أ١-و ً ًراا [
  توأ  ر إو در  تدا وادث ان ا دد

ار واراطت ا وات ا. ون رر ان روھت  ات
  دروس اوا رب ادد او ا ر اووادث ا
  نوا ون ا ؤوت اطص واا  تراطرح او ،

ارات ا ض اوادث و اطر اور ا ا. ورض 
ا ا در اد  اور ا ا إذا م م 

  إراؤه  او ام.

  طل ظم ان
 ً-٣-   ا دة ال ود ءأ لُ قم اظ ا   تا

وم ل رة أرى. وم ور إ د  ل ودة ا  ب اظرة
ا اداداً راء أول رض وم . ودل اور ا اظرة د 
 .ًره إو رادم اا و  رةت ادراء اط وإ كذ

دام ل و ن اور  رز اُز ا  ددوطب ذك 
أم وا اع  ان. وم ن  اظرة أي ت ذر ن أن 

.ط ت ا دة او  

 ً-م   -٤دة او د إ د ع ض ر أ ور اوأدرك ا
 ُف أن اا ض وردأ ا ت ز ا ل. و ُ أن و

ام ان ور ا ظل  وا اُز ا دة س واٍن 
ر و  د ر ن رضك ار ذوأ ،ًرو ٣٫٤ إ  رت٢٩  

 ب رت  ام . وأر رض إم اور ا ن إ
  دي (روق إ) وت.
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  ادث ادئ 

 ً-ل  -٥م اظ لو دةن إ ددم ا ا  دة ال و د
  ا اددة.

ووا ھل اواا  

 ً-أ  -٦ د إ ل نم اظُ ل ن أن د راءاتإ و  و
ل  ا ال ظم  ًوً ادا. وم ن اور ا د أرى 

ادام اظرة. ون ن ذا اص أن  اور ا إ أن ظم 
ال  ل. ون ن راء  إ  أء ال أن ف ن 

ارض. ون اور ا ھل إرة اذار   وت اع و ن
  و ام.

  طل ُظم ان
 ً-٧-    در رةظ  ًراً إو ري ن  ور إ رر

إء ب اظرة و ًح دد ھوا  اوت اذي ن وم  ر 
رض ا. ود ل ذك رة او ،م ل اذار اذي  ام واز
وأدى ذك أً إ طل إرة اذر ن طر ‘. اب وح’ذر ن أن 

  اع  اظرة. 

 ً-٨-    ق ضر راءء إأ  ور اق ادةوأدر  إ
إ در  وري) ٨١(  رل ٣٠٠٠ اذي  وادم  ٦٠ -اوت 

واا إ  ز لرة دون اظا ور ال اود .  ن
زا س ار . وم ن اور ا ل طً  اع إذار

اور اا  ل ن جل إ ًرة أظل ان . ود م؛ و
  .  زا س ار اھو ار ل 

 ً-ط   -٩م ور ا ور ام ادو دُ  رةظدر ادر وا
 ق اج. ود ول اور ا إراج ادر إ و ارض 

ارض اق وأ د رض ھو  أدرك أن ادر م ن د دل در اوا د
  ول اج ع.

 ً-١٠-     ر  ور ادث أن ال ا دةن إ نو
 رت ور  أزاء اد ا اد  ط دد  ُ٩٠ّدرت و 

  دز  درج ٤٢٫٥ال ا رت. و  و ّدَرتُ   ر
   رت.  ٤٠
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  ادث ادئ

 ً-ل  -١١م اظ لط داً. ا رةظا  عذار اوإ  

ووا ھل اواا  

 ً-م   -١٢ظ لط ب إذار ال إط ؤدي  ث ذارم اظ م 
م ازام راءات ا  اق ن ودة ادر إ  إذار اع. وم

در اوا ول  س ارت ا. ون ن ور ا و 
ل  وت ط دلن ل إذاراً أن  إ ارع وت اع. 

 ار اج  ا ظا ن.إا   

طودات ا م ل دم ا  
 ً-م   -١٣ ز ١٩٩٤ دام ً ل نن اورد ان أ ،

وري)، ووا   ٢١رل ( ٧٨٠وة  ١٩٢-ردوم رض وي  إ
رس ا أن ور از. ورأى ال اإ  تو  راءةذا ا

ارة ن رج اس، ون ظر إ طل ز ا ،م ُف أي 
إع. وم اور ا طرق  و ال دام طر ق 
 إ  د ذيت اوا  ظ دون وا  زرك ا م ،ضرز ا

 ز ر قرر.اآ   

 ً-١٤-    س ا وا زال  ن أ وا ك إد ذ ورد او
و ال. ون ز س ارت ذو اراءة ارة  زال رج 
اس، وم ن ز ا ا ا ھو ار ل ل م. ود د 

رى إرة أ  س د ر ن رك رآ  ز ر قرت ارا
ف  از. وذا ادون ھ وا  ل لك ظذراري، وض او

  رض ن رس ا٨٫٥  ور ام ا ءأ  رت ر 
  .أ ًو  و إل ز ارض ل ر 

  ادث ادئ

 ً-ض.  -١٥رز ا لإ  تو وا  

ووا ھل اواا  

 ً-ز.   -١٦ل اط د ن اراءات ا ور ازم ا م
:  ًداد مو  

 دة؛ ر راءاتدام إ ضرز ا حإ و 
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 دم ال؛ ز ا  ن د 
  ھل روجت؛رس ا ز  سن ا راءةا 
 ل؛ا و  ظ ض دونرز ا رك 
 .ا رس ا ز ل دم 

ون ن ور ا ل ارض إ أد د و أ ازم يٍ ن ھذه 
  اطت.

  دال ط أبارض 
 ً-ط   -١٧ ا  رو راء ر  ور إ ل

اط ا ن ووح دود ز أب  ط ط از. ون ھك 
 ر، واطق وذار ار  اذذار اروإن ا ل دء ض.لا  

 ً-١٨-   ترُوأ ً زال  ا وب ان أت، ور دة ل
 ور ارأى ا د ط د ن فب. وط ا وار نر

اق ن أن ارن ن  أ ًر ل وأ  ن ط 
ا زُ ل رور  ل وأدان ا بء اأ  نر ا 

  إراء ت اش.

 ً-ر   -١٩ د ر  نن ا دل وا ن أن ،دثا ل و دةو
   رت.  ٠٫٢و 

  ادث ادئ

 ً-٢٠-   .وا  راؤهإ زن ا ن ذيل اق ا دم  دثا و  
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رض ن. و أن ل اور ا  ل  زم ن ون 
  را  ظن ا ن  تدء ا ل ور اد ن توو

اور ا. وم م اظ ل ٍف  اواط اطو  أء ل ت
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  رت و  ارداء رة ام رة أرى.
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 ً-ا  -٢٩  ن ضرز ا ل دض، وردة ا ن اا ول إ
أك اور ا ل ارك  ده ارى ول ز ارض ده 
ا. وط اور ا  طوات ط دھ ل ارك ن ز 
ارض  ارض. وو اور ز ارض  ذل ا داً أن 

 ١٠٠ل ارك   ار. واط اور ا  د ال ھو ادر
 و د أ ن  كوأ ،وا  و ًر ده ك رو ن طر ر

  إ  رل ودر  ١٥اا ت ھ أدرك أ دو .ن و ًرا
ده و ن ھأ ،ً .نن ا ًدا قطر واا ور اا  

 ً-٣٠-   إ رض ات او ورا ل و دةإ  رتوأ
 ر  ور ادرتأن ا  ول  ٦   رت 

رت   ١٩ود ان. وُدرت ر اطراف  أوأ ات و 
  أ اد.

 ً-ت  -٣١ُّب و  دمض ارز ا لرذند ھن أن. و 
وداً، ور ن وداً ذ ض اوت  ن ار ا   ارن

 دم رطوب ال.  ب روط دوق ز ارض، و م ن 
ال. ون  ن  واو ارال وازرك  بل ا ارن 

  ً كرل الا د أ  .درا  بن  ا  ذب لا
 ادر ن ز ارض  أر ن رض ادر.  كرل ا  

  ادث ادئ

 ً-ر   -٣٢ دتب  .لا  

ووا ھل اواا  

 ً-٣٣-   ن ا د مدر. ول ا م أ ور ارض اا
 ش وا م ر راءد إ ن نو .إ  ز دام

ف اود وادا. ور ن ن ت اش او أن ر ااف 
ل إراء اور ا. وإ إ ذك ن إزا  م ن روطً ال  بأن 

رة ام اذري ل إراء أل اور ا ودم ادام دات رد 
  ل ا ًطت ار  دل  ار إ  ان.

ب ا دزارض اار ا   
 ً-در إ  -٣٤ دام ن  دهو ور إ ومدوة  ١٩٢-ر

. ود اء ارض، م اد ك از وري) ٨٠(  رل ٣٠٠٠
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وو  ا وإد إ ادة. ودى وو ل ز ارض ن 
ق ار إ ا  ل ،رفا  ضرز ا ء وأ ن. وز

 ن إزق ار  عذار اإ رض. وا  درا   طز وا
  اطر وأدت اطرة د ذك  ادر وم در ن.

  ادث ادئ

 ً-ز ا  -٣٥   راءدم إ ن تت ا ن مض. ور
ازج ازر ام ت ادر  و ادر ال ل ل م؛ 
 ور ام ا م كذ إ وإ .رم ارا ب ًو جزوظل ا
ل ح ام  اق وم م و طء او ن ار  د ز 

ررض.اا  دروط ا إ  ظروفت ھذه اض. وأ  

ووا ھل اواا  

 ً-٣٦-   ،دم ا إ و .رم ارا ب ًو لل وظل اط
وھو  أدى إ طل ال، م م ازام طت ان او. وم م إدة 

 ق إز ا د  رن ا وء اط و مف وا و
  ارض. وو اذت أيٍ ن ھن اطون  ط ادر ن ز ارض.

  ر ارق اث

 ً]-١[  INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Lessons Learned 
from Accidents in Industrial Radiography, Safety Reports Series No. 7, 

IAEA, Vienna (1998)..  
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وا  ن ار ا رار ط ت اا  
ر ا ا إ و رال. و اء اراون ودات ار 

 رون و  ًرض اق  ً ن وق أرى إّ أم 
  ات. ور ان ان إ و وب.

   ر ان

ARGENTINA: GONZÁLEZ, A.J.; AUSTRALIA: LOY, J.; BELGIUM: SAMAIN, J.-
P.; BRAZIL: 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.; 
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INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION: 
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MAGNUSSON, S. (RASSC); PATHER, T. (WASSC); VAUGHAN, G.J. (NUSSC) 

   ر ان اووي

ALGERIA: MERROUCHE, D.; ARGENTINA: WALDMAN, R.; AUSTRALIA: LE 
CANN, G.; AUSTRIA: SHOLLY, S.; BELGIUM: DE BOECK, B.; BRAZIL: 
GROMANN, A.; *BULGARIA: GLEDACHEV, Y.; CANADA: RZENTKOWSKI, 
G.; CHINA: JINGXI LI; CROATIA: VALČIĆ, I.; *CYPRUS: DEMETRIADES, P.; 
CZECH REPUBLIC: ŠVÁB, M.; EGYPT: IBRAHIM, M.; FINLAND: JÄRVINEN, 
M.-L.; FRANCE: FERON, F.; GERMANY: WASSILEW, C.; GHANA: EMI-
REYNOLDS, G.; *GREECE: CAMARINOPOULOS, L.; HUNGARY: ADORJÁN, 
F.; INDIA: VAZE, K.; INDONESIA: ANTARIKSAWAN, A.; IRAN, ISLAMIC 
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VALDEZCO, E.; POLAND: MERTA, A.; PORTUGAL: DIAS DE OLIVEIRA, 
A.M.; ROMANIA: RODNA, A.; RUSSIAN FEDERATION: SAVKIN, M.; 
SLOVAKIA: JURINA, V.; SLOVENIA: SUTEJ, T.; SOUTH AFRICA: OLIVIER, 
J.H.I.; SPAIN: AMOR CALVO, I.; SWEDEN: ALMEN, A.; SWITZERLAND: 
PILLER, G.; *THAILAND: SUNTARAPAI, P.; TUNISIA: CHÉKIR, Z.; TURKEY: 
OKYAR, H.B.; UKRAINE: PAVLENKO, T.; UNITED KINGDOM: ROBINSON, I.; 
UNITED STATES OF AMERICA: LEWIS, R.; *URUGUAY: NADER, A.; 
EUROPEAN COMMISSION: JANSSENS, A.; FOOD AND AGRICULTURE 
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