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 ون ا وويا 

 ورات  نووي اا ون ا درةا  نووي اا ا 
 فو رل اب أرول واور وا  ذونل ار وا روعر  او

وادي  ، ارط ارى واراق ا واواد اوو واد ا اذا ال
 ا ل، اووي ن ا ادو اوك  اورات ھذه وق. ك ال

ا دواد ا دا  ،ووا ،دود ووا وكدر ان ان أ  ا
س، وأ رارين وا دو١٥٤٠و ١٣٧٣ ا ،وا دوا  لب أرھا 

ل ك اوك ووي، وا. 

 اووي ادرة ن او ان   ات

 :ا ات  ادرة ن او اووي ان   اورات در

، ود اووي وھ ان أھداف  وي اووي: ان أت  •  
 .ا وت اس وور

  اء ادول أن دھ  ا ارت أل رض اوت:  •  
 .وياو ان أت طق

  •  ذ: أددم ا دزن ا تون ا لا  ت رح، واو 
 .ذھ دار

 ا وي  دار، اد ار  :ل  ا: او ورات  •  
 ددة؛ أط أو ت  ذ أد طق  ن  وت أو/و
ا  ادر اد ا دورات أو/و ا ا ول،  ادرادو

 وا دھ ل نووي او؛ ادا دا ،دم ا تو ن 
 .اووي ار ا ظ او ان ت وطق ذ

راض اوا 

 و ص أت. اورات ھذه   او أ دوون د راء
) أو ات( او وح  ا او د، اذ وأد واوت اووي ان

ودة  راض ر  ا ذات ادو واظت ا اء  دول
اراء  اد  وواق اراض ن ل وى نو، ذك إ وإ. اص
دودم، ا ودات ا وصا إ  دولء ادة ا ١٢٠  ًو را 
 ًك. رذ دول و ءر ا ر لن ا تظرھم و ل ر صا. 

وورات و وور ا قا او  راء ند . دو زم و
 وت ن وا و  ول، رور ر ُ د، د و ، ات

 .اظر
 راو    وراتراض اوا   نووي اا  ا

وا درھ راتا ،رم اُن و نووي اط ار طار  م نل اوا 
ا وددة ان. وارات وأن ا ا د إ ا طوم  ا ا ذات ا

 ا اوى  ار   أن و  او   ر ان وات
 .ورات
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  در

أو اوو اواد  ادامال  ظل او ا اراھن اد  ن 
 رھ وادن اا  راضرةر رطذا ا دولت اد ات . وط ن

  زاا ً  ً  وادذه اھ راو  ززديداث  و 
ز از  دولت اووي. واوكن اا  ،تاوو و  دو و

اووي أر أ  إدارة ان و ام.  أء اووي ان زز ددة 
ووتا  وووا ُ ت اطا  دم ل أوُ وادا  أو ووواد اا

رى اا.  
إء ن أل ، اووين  اص ن ل ر ادول،او  ودم

 وداوا ظو  ووين ا .د ودتا  وا ً  ً ن 
   س ا وطان اووي ا ظون ا ھذا رف واووي. ان 

ذ ا :ذات ا دوا ووك ات ؛وا ؛ و ؛ودا ا
وطط  ؛وادي  وادر  ھذه ان اواف  ،ورا اواد ور
ا  اوويان   ن ل ،دف اووطوارئ. ادار و ؛اوط ادي
درھ دولدة ا إ ،  ذداهھذ وا ظوا و  طر.  

 وي، ا ‘اوويان أت ’ اووي و ان  ول 
  أھدافظو  نووياا رو دوھ وھرت؛ و؛ اووا ذأد؛ ا

 وواا.  
ل و ن ا ؤوا ل دو نووي، وااا و دد   :

 ؛واط ارط اراق وا اواد ورھ ن اوو واد  ن ارب
 ار ر اروع و؛ أو  ز وأ داا دىون أن ھذه اواد 

  .اوويان  دث ن أداث ي دي واھب ؛ذه اواد ادر  وال
واد اووي ن ق  وت اوى   درور اھذا و
ارات  إد ھو . وام ار ار نرى ا ااواد اوو و

اووي،  ن اوك ان  ل ادرة واورات  ،اوطوارت 
 دواا  ن .وويت واوذه ارھظ  د  دولا تطوا 

ا.  
وروول)، ا )ب ارط اورور ر ن در ھذا اور و

وو، وا) دوا دران اطا ظو)، إو ا رط دوا ظا



ام ادة ب و، ار وادا وثام ادة ا ود (ارول)، 
ردرات وا ا ،رك اا ظو.  

إداد ھذا اور   او ن اووي ل ھ دد   ود
 .را  رت اظوا وا  ءدول ان ا راءن ا ر رتو

و او  ات  دت  ور وا   ادول اء 
 ، د أوُ  /ر طرام ٢٠١٠ .تُ  ودةء  ادول اا 

وح   ل اع وزد ن ات وارات. او طب  ١٢٠دة 
 ود اُ /ولر أت، ٢٠١٠رُدول  ان ا وردت ت اا
  . ا ذا اورول  واق  اراء ن اوا وماء، 

 

 

 

 

 

 

رر ظ 

 ول ھذا ارر ل اؤو ،واء أت و أو ر و ،ن 
 أل أي ص أو ا ن ال.

و ارم ن ارص ادد  اظ  د اوت اواردة  ھذا 
ول ا  ،ورن ا  د ب اوان ا ؤو ء أا دو و 
 ادام ك اوت.

 دان أو ام  أي م ن ب   ت داموي اط و
ار، وھو او ادو ط اذر ،ن او او ذه ادان أو ام، أو 

 طدودھ ن أو ،ؤو. 
 أ رة إا  واء) ددة ت ت أور ءر أوي ذط و
  ر أن  و ،وق ا ك  أي  (رةك ا أو دون 

وب ا ن و د أو أ.  
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١ 

١-  د  
ت أو  

اووي ان  ورات  وادت اوويان او ر  أت  ١-١
 ١اوويان  ظوتدا  إ دول اوت ن م وت ود

 وطا  ذاوھ و.  

 أر وت ن اورات: اووي ن او   إطرول   ٢-١
  .ا ت؛ واواذد وااوت؛ واووي؛ ان أت 

ان أھداف   –اووي ان أت  – ا اوى وروي و  ٣-١
  .اوت ور اس و ،ا هور ٢اووي

ار  نل  ا اوىاواردة  وت او ودم   ٤-١
  ادول ل دو ول   أن ااراء رض واق و ،ا ن اووي

ر اق ھذه اط.  

٥-١  دم ونوا راث واو  – اوھدذ اا وتوا ا – 
 ً رت أو ن  ذت اور ادادام ا.  

 ا واواداووي واد اوو ان ن وت ھذا اور دم و  ٦-١
رى ارن  ارم ادى. ات،  ووذه اھ دةوت ا ن 

، وذك اوويان  ل اوط  اواورات و توارارات 
 دوا ووك ااا  ن اوويا،  دا ا ل ا

ووواد ا، دو  مووي و]، ١[ ٢٠٠٥ب ارھل اأ  دوا ا
]، ودو واد اوك ا ٣) [٢٠٠٤( ١٥٤٠ ادوان رار س و]، ٢[

                                                           
 ل اص و ط ل ا ات  ١   رت اطا  بص اا فر .دو 

ن  اذات ا  از ور از اوك أم إ اور ھذا  اواردة اوت
 ارف أن ون ل أن دول  اوك، ھذه ادا إ ا ارت  دو. اووي

دوك اھذه ا    طر د ر ا.  
 واد ا  ارح ر ادة ال أو ا ال   اوويان  رز  ٢  

ووواد أو اا رى اق أو اراا طرا  أو طا طرا ، أو دف ا ك 
 ال   طر ال و . وادي ال ك وف واط، واراق اواد

  .اوويان    أر  أن ادو رر ا ارى



 

٢ 

 ]  ٥ او ون ادو [رت ]. ود ُ ٤[ وأادر ا  ن
، از ور اوك ادو رزة  ن ار ار وام ا

زواء اا  ،ا  ن .وويا ر وورد آن ا ت ھداتوا
 دووك ان ا دةم اور ا ھو ذات ا دواب  ارھا 

 دواو ]٦.[  

٧-١  ذ  وؤ أنوتا  واردةا  وذه اھر   دت  دولا
 دوا ووك اا  طرافاطت ازان ا،  ودس او و أن 

 اتزا ر ك ا وكأن أو  ا دد . و دولور اذا اھ
  دولك أي ازات ودات د ون   ذ ، وويأن  ظو ذ 

دوا ووك ا ق.  

  وواق  :نااووي ان وت  يورھذا اور ل و  ٨-١

-   (ووق اراوا ووواد ا دا ا) ]٧[  
  Physical Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities 

 (INFCIRC/225/Revision 5) 
  

-    ( طرق اراوا واد اا)]٨.[  
  Radioactive Material and Associated Facilities 

  
ا ارى  واواد ا اواد اوو نوت  ودم ھذان اوران

رم ا . لن أوإ ظو  نووأي وط  توذ ا  ،
  واردةلا  ثھذهت اوطا.  

اواردة  ھذا اور  وادو  اد إز اوت رّب و  ٩-١
ار ن ارى  واواد ااوو واد ارط ن  اادار 

رم اك و. ات ھإ ل صا ت إوا ن ا ديو 
  .انو انن  الن أل اد  أھ،  ت اطوارئ

رضا  

 أ ظوتزز   لارض ن ھذا اور ھو دم او دول   ١٠-١
  :  ووي، ور ل ن ا إطرإ ، واھ ذك  اووي



 

٣ 

 ظوتإء أو ن درات  ول وط ادول وت   –  
ووي أل ، ان أ ردع  تراذ ال أو  أي ،راإ
وق ، ٣اوويان  ل آر  رب  ،رح ر  ل
ذك  فو ،ام ارن ر أرى  واد وو أو  واد
  ؛وادي  ال

  –  دول د تو  دوون ادفن  ا عإواد  إ أي
ت  أ، واء ار امن  رأرى  واد وو أو 

ر ن أو دول ان دا ،م رو ،ا  نرا
  .اء ب، مأو ازون 

، و ت إزا واطت ا ادول د  ظر ھذه اوت و
  .وق اد دول و ل ادول 

 اطق

واد اوو أو اووي ان ن  دو ي ھذا اور وت دم   ١١-١
 ان اواد  ، ً ار امن  ر  ا أُارى  ااواد 

  .و آر، أو م ا  ذه ام    اأو ارو  ةأو اود

اذارات وم  افول دو ي ھذا اور وت ن و  ١٢-١
ا رب رح  ار را أو ا لدرج ا ادي وولوات 

  رل آ  نووياق ا  واد أو وو واد  رىأر  ن
رم اول . او  وراءات انا دد  اد ودو،دا ذي 

  .اوويان أداث  دث نوادي ي ل ري و، واراض أي م و

                                                           
 أن ن  ادو ، اوت ون أو ا اون و ل دة ھو" ارا ال"  ٣  

 ل أن ن ذك، إ وإ. اداري أو اد ون  ل دة ھو"  ارح ر ال"
 ، ارھ ل ل رام ارى ا اواد أو اوو واد ا ارا ال

 ض ،دولت ار  د ون ذات  قط ت ھذهون. ال أن و لر ا 
 ور ادة  رحا ر ال اوويان  ل  آر  رب ا  ارح
 أو إرا ال  ا ل أن ون. ٢ ا  ن ھو  ادو ،رره  ب ادة،

:   ذك، ادو ررت إذا اووي،ان  ل  آر  رب اذي  رحا ر ال
دون ر   ص زة) ٢( ، واد ق  رح ر ط  رح ص م )١(

 ل ارب ل د أو اواد، ھذه دام  رح ر أو إرا ل ارب د  واد
 ل ث ، واد  ا ام  اظ ن  رح ص ف) ٣( أو ال، ھذه

  .اواد ك دام  ،رح ر أو إرا ل ارب زون ن  إ اوول



 

٤ 

ارى  اواد اأو  اواد اووأن  نوت ھذا اور  دم و  ١٣-١
 ارم ا تو  عطن ان . وك  وادا  

 وورات ا نورةذووي ارة  اا ٨ ، ٧[ ٨-١.[  

 اواد اوورب  ن او واھذا اور وت ن دم  و  ١٤-١
واد ارى  واادام دزن اأو  أو ال ا رحن ، أو اا و

 ھذه ال   واط ارط . و  ُراق  رب ا او
وورات ا  نوويورة ،اذرة  اا ٨ ، ٧[ ٨-١.[  

١٥-١   دث ي ونداث ان أ وويا  ويط  رضا وو واد
ھذا اور   ّب رز، أو  ارض أو ال أرى  واد أو 

. اوويان دث  وارف ل أو اوادارداد ن دو  وتادم 
ان اووي طع  ر إ  ورات او دول ا أن ر و

  اھ اذات ، وانادار از  ا  نزد ن اوت 
  .تض أو  ر ي  ادي

  ال

  .دو اوويان  ظوأھداف  ٢دم اب   ١٦-١

أدوار ن ا دو، و و اوص  اوت ٣ ودم اب  ١٧-١
  .دداتوط ا تن او ا واطت اادو وؤوت 

  .ل اردع وأن اوت وادارة  ،وادار ا ٤ وول اب  ١٨-١

 اظر   ذك ،افدار  ولوت إ ادو  ٥ اب دمو  ١٩-١
  .إت أو  درة ن ازة إذارات و يام او

ان أداث  دث ني  اديدار  ندو وت  ٦ اب دمو  ٢٠-١
  .اووي

  .وت ن اون ادوا ٧ وول اب  ٢١-١

٢٢-١   فرب ا  ردف ور تط ا ول اصا .  

  



 

٥ 

  دواووي ان  ظوأھداف   -٢
  ارىاواد ا واوو  ق واد 

رم ان ا را  
دو ھو  اص وات  اوويان  ظوادف ام ن   ١-٢

ن  وا بواوارة ا ا يداثن أ دث  نووياا .ذا وق ھ
  ،دفا دول  أناونذ وم ودو ظو  نوويأ  و 

  داثل ھذه او  ديول. واو ظو  نووياا  ووواد اا
واد اواء  وا ،رىت أام  أم را ر  قراوا ،

 طرا ططوال  ،وارھ ق نم ھذا . ودف اا ذورد  ل  
ا اد ن اووي ان اووي،   ذك وت ان وت ورات 

ووق اراوا ووواد ا (INFCIRC/225/Revision 5) ]ن، ]٧و  واد اا
]  طرق ارا٨وا[،  طر .قداف  وأھظو  نووياا  

 ق ن رھو ووواد ا وادان  ا رارم اا  :  

و  و ن ام ار ور ات   –    
 داراواذ  ذات ات اط  لدا ا
 ،دونا   نعطا  طر ط؛  

 ن  ا طت اور وارد  ورة   –    
  :  ادة إ  ، ذك وظفاطع 

 رب  ،رح ر  لأو  إرا ،لأي دار  ووع   )١(  
 رىا واواد اوو اواد  قاووي ان  ل آر 

ن ا ررم اا.  

وود  ن، إ و/أو  در ن ازة ، ن طرق اف  )٢(  
ن ا ل رب  آر  رح ر  لأو إرا  لأي 

، ام ارر ن  أرى واد أو واد وو  قاووي 
  : و و اوص ، ه وود أو ن دل

    •    وط راا وف؛  
  ؛ف أظإء    •    
وات  ادرة ن ازةذارات و ام اإراء    •    

ا    دد ورإنا  د و ن دث داثن أ
  .ن اوويا
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  :، و   ن اوويا دث ادي  )٣(  
  ؛اطت اإغ    •    
  ؛واواب ا  دث ان اووي دى م    •    
 وارف ارى  ااواد أو اواد اوو  ندد    •    

و  ددو؛  
دث ا ارى  ادين ھذه اواد وطق دار    •    

  ؛ا ، ل د ازاوويان 
م  إو طو/أو  ھاز/أو وھذه اواد ارداد    •    

ر؛ا  
    •     دظاو زو و و ، قط كذ  

ارا، أو   ق ل، اوو ار اءدار 
ان  ل آر  رب  اذي، ارح ر  ال

  ذه اواد؛ وقاووي 
  .مأو  مو  نارن ازوال    •    

  

٣-  ظو ا دو ن وويا وادوادوا ووا  
  ام ار ار ن ا ارى

  
 ل 

ان وت  دو  اوويان  اظو اوھرار طق   ١-٣
، و ام ارن  ار ارى اواواد اوو اواد  ناووي 
  .، ب اءدو اوويان  ظوو وذ  دىإ  اروع

دوأدوار ا ؤوو  

٢-٣   ا  أن دو،ونن  و زءرم،  إطراأط  ذ و
رب ، رح ر  لأو  ،إرا أي ل ف ظم  ورر و

  رل آ  نووي اقا  ي واد أو وو واد ر رىن  أ
د اؤوت ن ذ ف ر . و دذك ال وادي، ار ام
  ن،  ھو ذات ا ا اطت وإدھ إ وا  ًدداً اووي ان 

  .١٨-٣إ  ١٥-٣ارات 
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اووي،  أن دد ان  ظما  وارإ اطر ار  ودى  ٣-٣
 آر  ، رب رح ر  اوك اذي ره  إرا، أو دو ا

  .اوويان ل 

 وأء ا لادو رام  وب اون ادا  ررو أن   ٤-٣
زة اا وأ دام أوا  اأول، ا در وا رح،  ووواد اأو 

ان  ق  اھدات وات ادو ورارات س ارى،  ا اواد
 دوا ًو زا.  

مأن  أ ً و  ٥-٣ ر  دو داد   م اران ا ر بر
  ار .وأو  ٤-٣ارة 

٦-٣    دوظر ا أن مورا ا دعل أو ا٤  رور ا ا
  .اوويان  ل رب  آر 

٧-٣   رر اأن و طر رال إ أي  ا و دو دث ن
داث ان أوويا  ُ د مإ  رمب ارة رأو ط  ن  أو دوك ا

 ووداً   ك ادو أو د ون ا ازوم ن واط ك ادو أو 
إ  و و م.  

ددة    ا وادا  وادي افد دار و  ٨-٣
 ادو اون ادو. و أن ل   طت دة ذھ ات 

 طن ا لت واودل اق وورة وا د ود تؤوا
 أو أو  دد ھأو  آ  وأن ددة، ا اطت ا نووح 

 و ظ عط وظ ھو  ،قا ن ھ  راتا ١٢-٣  إ
 م  ھردو  اا  ، أن اوويان دار ذ  ودى. ١٤-٣

  .اتادد

٩-٣   ن او ت أنت واو ف ن لق اا دو
  .او واواد اطت 

                                                           
  ٤   ًر، ل لدع اوا  ن  رر ا روعن. اأن و ذه زمل ھا 

 أن ن دي إراءت اذ أرى،  واد أو وو واد  دم ن ارم  وادع،
 وادع ال ؤدي أن ون. ارون  أن ن اف  أو/و اذ  ف واطن ف

إ د إدان ا بر ذهواد ھن ا ون أن ،ر نأن و   زةا أو ا 
  .ارى ا اواد أو اوو واد  ارح ر



 

٨ 

أن ون اس اذي د إ . و وويأن  ادو زز  و أن  ١٠-٣
، اوويان اظ   وھ ،داذي دد  ووداراف  ھو ا ھذه

ھرد.  ول ودور ا أن ا دو مت اطا ا  ن ؤوا
 زم ن ادرب إراء ،  وويأن  طور ذات ا اووي ان دار 

إذار أو   ،رف ل أي مر د اوارد ا اوأن ، ووارن
  .رب  ن اوويدث ن أداث ال أي و

١١-٣   دول ا أن او دوت اظا رى ودول اا  لون ا
ي ذات ا ق   دثداثن أ  نووياذا  اھ  نو اا 

ال وط دول ارى  دو ا  و اوص،  أن واور. 
ھذه ال  ف ا ال  ق ظت ادو ذات ا و
  . ادي و

أو ا ا ا  

١٢-٣  ط أن ٥ھ    أو آ طأ  ق نووي اا
ا  أو وو واد واد ر رىأ  نرم اا،  ًت  ور

وطا واوا. 

اطت أدوار  دد ا أو آ ادو ن ل ھ ل أن و ١٣-٣
ا ؤوود اً د  ًو، وا  رفتازاا  .و وا 

 اديطط و افارا   أن رض ادوو اوص، 
ط ذات ا، ود ا از  ، وا اد اوط واراءات

  .رن  اوى اوطات ودراأط ادرب وق أن  اء

١٤-٣   ط أن وأو آ ل ھ ن ،دوا ا ،  ،  
  :أور

 ادع   د إف و ارا وط   ن  –  
قا  تطدد اواوارد ادود ا ؛  

 اوويان ن أداث دث ي  ديو ط وط  ن  –  
  ؛اوارد ا ود إب  ادد   درجدام 

  ؛وطا ادي وظم افاراف  و وذ ظم   –  
                                                           

  ٥  ا ا ،ھ  ل ،لا  م ن  تطا ذات ا وإذا .ا 
  .اوت وى و ادي وىا  ا ا إء ن اد  ذات ادو ت
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  –   رات ام ا دةواإ واردن ا تل ا  ن
 ا  ذ اراءات اواروع  ا ھودداووي 

  ؛أس ظم
  –   ن إت  لل داات اطا   مق ار اإط

دول ا؛دا  
 اطت ان اب  وا   دل اوت   –  

  ؛ادو دال
ن دث ن ات ل  و ووو  وونن إء   –  

 اطت ا، و دل اوت ن اوويان أداث 
  ؛اتاطرورر رك ل ن أي دث ن ھذا ال، دام 

 ادول ارى  ا اطت  ناواون ن اق   –  
دوت اظوا.  

ت اطا  

١٥-٣    ل أنت اطت  ٦اؤو ن ردا ذو فوا 
  .دو اوويان  ظو  ق دال اطق ا ط وادي

١٦-٣   ف أن ول وظت اطا ، :  ،ل  

  –  ا وط راا و  ھف طو وط دي؛  
 اد وإراءات ام  اف ظمول و  اداث –

ا وط طديوذ  ا زوارد ار اوو وطر اوا
 طرا ط؛ا  

ارن  ذ  انادرب واوت    ن ور   –  
  ؛اووين ا  ر اديدا و افدار 

ن ل  ن اھب او وادي اف اظ  درات  –  
 ،دارة ات اعرطوا  زةنو اوظب ادر 

  ؛ترن وت ااو
  –    ونااا ر ، وو ت اطات ارةاظ 

ا  ،ءب ا ،طرافددة اكواوذ،  ب ،  ن
راءاإ  ا  فديو واؤو.  

                                                           
  ٦    ووين ا ق فوظ ؤ أو ظ ط د ً  ًر    

  ر ر ط.  



 

١٠ 

 ل دل اوت ذات ا  اطت اون أن  و  ١٧-٣
دال  م ار ا ارى اواد اواوو واد اووي ان ن 

  زز دف ،دوات اطا ا   بوا نووي. اوا 
 ًون أ أن،  ون  ً كذ  ،تطك ا رةظت ادول  اا 

  .ارى

ن وود اغ  اراءات ا د اطت اظأن ذ  و  ١٨-٣
ودة أو أي  أو ، ارام ن  ر أرى واد واد وو أو 

 .روأن و  ،وصا و  ًورا در  مإ إت اطا 
 ، رب رح ر  ل، أو ل إرا ووعاه  ارى  ل 

  .اووين ا ل آر 

م ا وطاددات  

ان  ظماوط وم  اديوط  اوط افرا ا داد  ١٩-٣
ن أل  اتدد ً وط ً وذ  ارا اواادو دد  أن،  اووي

رال اا ، ور ا لا ، رحط ر اآ  ل وي 
وويان ا واد ق  ووأو اواد ارى  ااار ن رم اا .

 و ل أنات اط  ً و   ،قروظ وأن  ورأ    ن
:  

 وا ر ن ل ا ادد   –   ص ورل ا 
  ؛لوادد اذي رض  ك ار وال وا  ،ادود

  ؛اوا ارا اذي رض  ادد  –  
م  ا ارى ااواد  واوو واد ا ن وود  –  

ردى  او  ر ءر ا أو ا رح ، بواو
ءة ا؛إ  

–    ونر د نذن ان اردرة اءوواد  اذه اأو ھ
داا رال إ  ل أو ر رح  بر  رل آ 
  ھ.رإ أو أو  أرا ادو ن اووي، أو ان 

ب ااوت و ووق ادل إراءات دو ا أن  و  ٢٠-٣
 ، و ًواء ا ودوً  اووي،  ًن ذات ا  اتاددن وت 

 ظوأ ت، وااون ا وطزا دوا.  



 

١١ 

إ  اداً  وادياف  ظمم دو اووت وا دد أن و  ٢١-٣
م اا وطددو ات إ ،طر ما  م ب إ ط اا:  

  ، ربرح ر  لإرا، أو  ل دى ارض ووع  –  
  ؛ر وأ ادو اووي، واء دال دودان  ل آر 

  –   ھداف  ددةن ا  ذ دد ق نووي؛ا  
آر  رب  ،رح ر ل ل إرا، أو  ااواب   –  

 واد وو أو واد ادام  وطوي  اوويان  ل 
  ؛أرى

  .افواطن أو  اتاطور ال دد –

 و وا .د  و ات دور ًدو م ادداث د أن  و  ٢٢-٣
  .و ردث ي  اتدد إراء م دو ا أن ظر اوص، 

  
٤-  ور ادان ا تو  

  اردع

١-٤    ظر أن دور ا أو رال اردع ا ردا دا رح ا
  بر ر  ال آ  نووياا، وات وا ن وظوا 

وطا.  

ل  ا وب وا ال ار أن  أن ن ادو و  ٢-٤
 ر ا أوا  رح بر ر  ال آ  نا  ب وويا

 تو   دات واھا  ق  ،رةطا ر طت ا
  .از وادو ان ادو ورارات س 

دة اطت  اوو ار اء ادام دو ا أن ظر و  ٣-٤
وطواد اا رو  دد  ،ذير اد  ا لردع ا  ھم

 واء. أرى واد  أو ووواد  ا  ارحارا أو ر 
را ووا مر ھ  ًأ  ردا ديا رة  اا ١٦-٦.  

زء ن ور ا ا اوت م  ادو أن ظر  و  ٤-٤
 ً واب، و ات، اددو، اف  ذك اوت ن ادرة   ،اردع

 ا دو ،تون اوا  نن  ا راتا ٥-٤  ٩-٤إ.  



 

١٢ 

  أن اوت

٥-٤  دد أن   دوا وط  نات او ،د وأن إ 
ت اطا  ت اؤو ن تون اقأ   ظمفا  ن أي

طوي واووي ان  ل آر  رب  ،رح ر ل ، أو إرال 
 وادي، ام ارأرى ر ن  دة أو وو  دة ادام أي 

أن  ندو ن ات ارى  ادون ذك . و أن ذك ال
  .ك ات  و اوت

 ءن أن  ا ن اووياھ وت دو ا أن دد و  ٦-٤
 دارما ل أي  كذنو  .ون و أن  ،وصا و 

  . طرواراءات ارط    وظم اديف اظم اوت ن 

،  إء ار اوت ان وط ا اد دد و  ٧-٤
اطت وأراد  ادنن  من ورھاوإذ ا ون دى وظن أن 

ا إ   ولات اوماداء وا .  

 ااوت  ھوط ن اوت ل ا أن ن ا و  ٨-٤
د م ن ظم  فديات  واووروف وديارى،  وادول اا 

 م  ا اذك و ،واظت ادو ذات ا ،و  ادول اورة
  .اوويان أداث وت  ادول ارى ن دل ا ٧ اب ولو. ادل

 أن ن اوت، و   ط ل  ون دى و أن  ٩-٤
د اوا ا و ر ت اوا مو  توذه اھ 

 دول ارى داا ت اطارو  إ س اأ ا .رو 
راءات ا درن ان  نا  أن ون اطت اأن ل 
 تاون ا.  

   ان دارة

١٠-٤  را ة ظوأ دون اوا و  ا روتا 
 اون أن ون ا اطتأن ل  ، اوظفا وطت 

روا طأ  ن نات ا  ديوويف واا  را نر
، ن ل  ر. و أن م دوارھاوت ا  ، ندر
 أط  رح مان ا وع اد ن طر ھذه ا ار  د



 

١٣ 

 ،رو رل ول ا دات ادن ا وراواطن ا ن .و 
  .ان  ن دارةظم إدة اق دار وإراءات ن دو اأن ذ 

١١-٤  ذ  و أن ر ذات اا دون ا  نووياق  ا 
 دارةا ر.  

  
  دار افوت ن   -٥

 ل 

١-٥    أن ا دو وط رافا  ن أو أي ،رال إل 
 واد أو وو واد  قووي اان  ل آر  ، رب رح ر 

 اطتوط ن ااف . و ق ارا ام ارن  ر أرى
وم و ا أنطك ا ت ذھ ًت وؤو   ،دة إود او ر

ھو، ا ،ا  اا .  

ن  ارى ار اواواد اوو ن اواد  افن أن ق و  ٢-٥
رم ال  ا نن در ذارز إ  لأو ن  و. إ  أن

 ام دوظم  نووياذ اوھ دا إرات اؤھذه ا.  

٣-٥   دول ا أن مور  ددافا  ردا ٍد ) وا  نا 
 ب٦ ا.(  

 أن ظر  كذورة.  رور ا ط اروج وادولو  ٤-٥
 دوا  لا درنا  نر ا نا ا ر روا سوا،  

  . دار ان اووي اطع

ف و ارى اواواد اوو  ال ر اروع واد ون أل   ٥-٥
زو ،ق ذات اول ر ا أن  دودىا ون أن ت اطا 

ت ااز  ردا ذا د  قوم واو زم را ت رحا
 و ن قوىن  اا ت ووواد ااواد ارى واا  لو

 ،ا  كظروف اذ. 

  



 

١٤ 

  واط ازةاف 

٦-٥    أن ت اطا،  دةن م اا وطددم ، اتظ
ار ارى  ااواد واواد اوو  ن ازة واط فووي أن 
دد ا دع  اقا  إأظ اف د . و أن ام ار ن

 وأن ور، رادو أو  اراض أن ھذه اواد ن أن  ن دال إاطت و
 ظك ادرات تو زف اا.  

اطت  أن وارد ا  ،دام ااووت دد  و راة  ٧-٥
ا  ط  رزةا  ، رء اإ :  

  –    ،دوا ل أرال دارق انطا  زاد اد ت ا
اواد إج  م  ان ان  ارأو  إ اد ا اف

 وواواد ارى واأو ا داأو ا ز  أأو دو 
 ص؛ا  

  ؛ارا نوود أي   –  
ر  ، و ًوااداء ا ن ث  افأزة وات   –  

  ؛اوط وادودئ او ا وا
ط اروج د  افزة   ق واود وات ادرات  –  

  ؛واءار   ور ا ر  ًا وادول
 إزاءور ارو واف ل، ن أل  وا ا اف ظم  –  

  ؛ااددات 
  ؛ات ن ارط اوت إذ ا دً  افطت   –  

 أھ وط ،ل  يدث ذ د ووع تن ا اف –
و رى،  دث أو ا ورا  ر ر ل ،راإ

دام اووي ان  ل آر  ، رب رح ر  لأو 
  .أرى واد  وأوو واد 

  :ازة ار ا  ط ر إدراج اطت ا أن ل و  ٨-٥

 اتإراء وو، ھوار وو وردات او  ارب –
 بدروا ،ن نل اھو وام ادا وظ؛  

 اوادن  ااث أو  ا  امإراءات و ظم  –  
ووا وواد اا رىن  ا رارم ا؛ا  

  ؛ن ازةادرة  ت اوت ادد   –  



 

١٥ 

ور ذك ن  تاو م  طعو ظم وإراءات   –  
 اواد اواوو اواد أن دد او ،ل إراءات اش 

 ذك اول  دم    ،ودد  و ارى
  ؛وا  ا إذار   أيم  راء دة ن 

 ،  اف ن   ن ألاداا ا  وإداور   –  
 ام اون و، و ادات، وارف انذك درب 

  .و دٍ إراءات وود و ،واد اا

آر  ، رب رح ر  لإرا، أو ل أي ن أل  ووع و  ٩-٥
،  رو ث د أء ، وو ًراو ان اووي   ل ا

ن اواد اوو ً  ط  إ  إراء  اطت اظر ن أ
اف طق دار ول ھذا ادث، ووع ، ون اط ل ارى ا واواد

  .ھذه اداثل رى ل ا راوا ااوط ادول   وادي

١٠-٥   ور أن وططات ا   نوويأ ن ل أن  وأن ون
 دم و ،  ًدرن در ً، و ندر رن افأزة  ان ل

ن ا داتدام اا  ءةرات وا، وون  س أي أھذو وھ 
 راءات اا ددة ظل ظروف  ذھا.  

  اات 

ت اوا  

١١-٥   وم ا أن دو،رة  زء  نفر ادا ،  توا
 ازو و دد أي  رفدف ا ط  أوبر  ذوذأو ق 

 واد ووواد  وأ رىد  أ  ر إ بل ار أو ،رال إ ر
 رح ، بر  رل آ  نووي اقا  واد أو وو واد 

 .دول ارى داوأ  ًون  أ أن دورى ادول اا  تور او
  ولن وا لن أدد م أي.  

١٢-٥  و  أن   دون ا صا  غإ  تطا
ط  ا ن أيبر دي ر ن أن أو  ون  واد ووواد  وأ

 رىأ ر  نرم اا.  

١٣-٥   و ظر أنت اطا و   م ن  توا 
ا  ارى اواد ا وأاواد اوو ن إم اور  دفام ول 



 

١٦ 

واول   ،دوااطر ارط  ن ارو، واودة أو أو 
دى  ق  رر ب ھذه اواد،  ارص  دم  ناوت ن اور 

  اور.

طا راا  

١٤-٥   ذن أ دون  ،ا زء ردافراءات و، ات إووروزم 
 ت اطوا طت اؤن وان اا ن ت اطذات  ا

 وراا  ًت  ، وغا  ا ا ون ، ا وع أيو
   ر.إأراض إت أو 

ن ارا اط  ا اوت ول ادو   درجأن  و  ١٥-٥
 أي رر  اطت اق أن د اء،  ،و، اف دار إطر

  . أو ارضو ادد ب 

١٦-٥    دوظر ا أن و رفا إدراج ا ت أوراضا ا 
  .ا ذويزء ن درب ان ان 

  ار دم ال اغ ن

١٧-٥   ا ط  ذات ؤوأنا را  رط  صا
د رب  آر ون  أ  رل ن أي دم ا وراً  أن وا م ارح
م ادث ن  اط ان اغ ن ن ھذا وووي. اان   ل

 وت اطا   دف رىوعال  و أو  ل رح ر 
  .اوويان   ن ذك ادث رب  آر  ل

١٨-٥   و أن اا ط  ذات ؤوارراءات  اإ
ام دم   اغ ن ت م ارحاص روووت دة و

ا را  بر  رل آ  نووياا.  

  ام اراغ ن دان 

ن  وات ا اطت ا أن ون دىدو ا أن ل   ١٩-٥
 رط  صام رحا وا ور أن ًن أي ا  وو واد واد أو 

  ً اغ. و ار ھذا  رون  روودة أو  أو  أرى
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  قن طرن إ  لرال، أو  إ ل ررح ل  ،
 بر رل آ   نووياا.  

واد   ردر  ط أي أن ن ن ادو و أ  ٢٠-٥
 وووأا واد ارى اا و دةن إ واد  ھذهأوا   ُد أ  ودة

 رو أو وم غت اطا رى ذات اوراً  ا.  

ا  اوويان دار  اؤو ن ذ طت ا و  ٢١-٥
 ا ذات ا  ، ارى اطت ا رك ورا ادود أن 

رن  ،اف  أو أي وو واد واد  رىأ  ررم ا.  

  او/أو ا  ادر ن ازةام اد ذار 

٢٢-٥    ذارؤدي أنزة ان ا درأو  اا م  ا راءإ إ
 .وأو ل أن ت اطراءات اإ و م  ذات ا تووروو

 وا وم ذيا وظوان اء ود ان، وت اؤا 
  .ا او ن ازةادر  اذار ن ل، ارى

،  إأو  إذار در ن ازةن طرق اذي م  افود   ٢٣-٥
  ذ أنت اطا  ت اووروراءات واا ذات ا  دف

 رب  اذي،  ال ارحر ل ا، أو ا الل ا واراض
  .اوويان  ل آر 

، اوويان ن أداث دث  ووع  طد م أو  ود دل  ٢٤-٥
  رع أنت اطا  ذات ا  طديأنإذا و. ا  وم اا

  .١٠-٦إ  ٧-٦ ارات  نا  اوزد ن ام،  إراء  ر م

  ادا دار اف

٢٥-٥    رظ أنت اطت اا ،  تروادارا، 
 اداروارت ظم اق ط  أن و. افدار دا ارط  ،واراءات

ذ ا وأن رل زرا ذا  را  وط رداادو ت  ر  ودا
 نوظن ازاز واص ازا ھذه ارات أن ل  واوارد. 

  .وإدا افدار  ذ
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  اديوت ن دار   -٦
 ل 

١-٦   أن  دوا،  ردوات ادام اب  ،رورةماظ  ٍد٧ 
وطن أ دي لي  ا ل أو ،رال إ ررح  ، بر  رآ 

ام ن  ار ارى اواد ا وأواد اوو  قاووي ان ل 
را.  

٢-٦   دون ا أن دوذ  إ ن تؤور اداديا  ا
،ذات ا ت اط   ص واردل و  مذه ا م .  

وط  دٍ  ط  ودو اص  اديظم ون ذ و أن   ٣-٦
(طا)دد  ٨ رداديا  و ،ا و أنت اطا ا ذ 

  . اا ا ا،  ،ط وأن  ،ورة  ظم ادي

ا  اوويان  داث دي  ًدر ً ادو  و أن د  ٤-٦
و ت ادرن ا ووا .د ود لن أ وعديب اا 

ا وط  ا طور درإادو  أن  ، ا ا إراءاتو
وا ا  اوال، ادا إ أداث ان اووي  ادد ار درت

ا ق   ارى ا ةدا وأاوو  ةداوظر اوال ا إو ن
  ار.

٥-٦   ور أن وطات اط   نوويأ د وأن ؤون  ا
 ط ذدين  اوظ وطناد زو  موازن درو وا  با.  

أن اؤو  طت ا ، اوويان داث  و ق  ٦-٦ ل 
ادي واو و ادو ى او طوارئ ا ن اديدم أط و

                                                           
. وف ادي ن رن: ار اديھ وت  ن دار  ظم ادي  ٧  

إذا ن ذك ام او ر   إأو  ذار در ن ازةر م او او ھ ارا
 .ط  وعو تا م ھا   ونوويو ندث أ ذب أو ذار أو ان أن ا م  ،

  اوط. اديذ ط  ن ل دث ان اوويريء. وار ا ن ادي ھ إدارة 

  ٨   دوذات ا ا ،دن ا س ديا  وىدي اك اذو  وى 
  .اوت
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 وا  فبواا وا را ا  ا و  دا إ
دن و. ا قات اطروري ا دي ا  لرح دثا.  

  ازةاذار ادر ن  م

٧-٦   دد أن ت اطا ت اؤوراء أدوار ون وان اوظ
 ان ذن أن  نارم ،وادت اظرك، و ن أن ا  حا 

ذار ازةن ا درن ا م، إذاا  ورا ط.  

ذات ا و إراءات وروووت  اطت ان و أن   ٨-٦
ك اراءات  ؤدي  أن، وازة در ن إذار ي ا ح

. أو م  ن اووين أداث ادث د و ن  إنإ دد   واروووت
 ؤدي ن أو تاوعدث و  نوويأ  ط ل ديإن  ا وطبا 

ا طا دام  ،ذات ادرج .  

  ا م ات

٩-٦   دد  أنت اطت أدوار و اؤو راءاا ن
 دات اظوا لا ن وأن زدة اا   كراء وك اأو

  .ط ر، إذا ن ادر او اظت

ذات ا و إراءات وروووت  اطت اأن ن  و  ١٠-٦
ن أداث دث ن د و  ات  إن إ أن   إ ي أم 

إ ل ط  اوويان  دث ات ووعؤدي أن . و أم م  ن اوويا
  . درجدام  ،ذات ا اط ا باوط ن  ادي

  ووياان ن أداث دث ووع اطر 

١١-٦    م رأنطإ ت اطؤدي ا   مذارن  إ در
و رع . اوويان أداث  ندث  ات ووعإ  إ أو  ازة

ت اطا   عطاوظ ديا  وم ا  ، طر أن تطا
د ا رى ذات الاا  دوي اداثن أ دث  نووياا،   ةرا

  .٤-٦ ھو و  ارة   درجاع 
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 وراً دو ا أن طر ، ن اوويأداث ا دث نووع   و  ١٢-٦
 دوت اظدولوارى اا  ذات او و/أو ا دوت ا  ،وطا

 ن راتا  و ھو ١-٧  ٥-٧إ.  

 دا رإط  دث  و داثن أوويان ا  

   ًره رً  اوويان  دث ن أداثدار و أي  أن   ١٣-٦
ر ، .ءب او ل أن ت اطت  ان ا قا

را ا  ووواد اا  طرةدة ا واد أوارى ات، اوا 
 نا و ات اوا ،  قل ان أ دا 

وا نا ن.ا  

١٤-٦   لو أن ت اطون أن  ا صونارا  ديا 
 م  واوأن ، اء، و ،ب  او اب ندرؤھن و

 رح دارة م اھت وام اھمراا ا  دا وووا 
ن ا.ت  

  م رح ار  اوودون ن واوظأن ون  و  ١٥-٦
اوت  م  طط ا اطت أن  و. امول  اھم

 ب ات اوا   لموا ت اوك اذ   ،ن 
  .انو

  اوو ار اء

 ا را  اوو ار اءت دو ا أن طق   ١٦-٦
ا  واد أو وواواد اا ،ط م رى ادام  ادرج   د

 وادإا  وط ،دد رض درو ھر  رو  ،ةرا 
، د  اوأن م ط  اواد ا  ٩ف.  أن ظ  ادا

. ووة  ذك،  ص ر  ١٠م دد  و أن، ان
                                                           

 أوال  اوط اواد وطر اووي ن ا اواب دد اف ُرى  ٩  
  .وروا اوان، إذ ووظ ادن،

 دد وطوي.  ارط واد ا اواد ط دد أل ن اص دد م  ١٠  
 ذك   ارى، ا واواد اوو اواد ر ال ال  ا اص

و را وذرة واوا .ك و توا را واد ،ل ا دد صا 
ا ل أري اظل اوار وطل أي( اا ززم إذا ،)ا رن. ا  دد 

  .از اص ا دد اص
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 ًأ ط ءقا را دا  رات اا ا  ل وا د ،
  .ب اء

ا وطا طدي داث اووين ا  

ط دو ا دىون  أن ، أداث ان اووي ارف ل ن أل  ١٧-٦
 وط دي  داثوويان ا ،ب رى إء أأ  ن ا ط

ا] طوارئ ا أن و]. ٩وط ؤدي اط ف اوظر ) ١: (او أن
أ د دوات اا ت اا ظأ) وااوا،  ًزا ( 

 ورن  طت ا  إردً  دً أن ل ) ٢(؛ اوري ال دي
  .ارور وادي اھبم  اب اوارد ا وادم 

١٨-٦   وطأن ا دون ا أن:  

اء ا د طت اا ت ا  أن وم ا ن  أ)(  
اذ ،   ذك اووي انادي داث رھ وؤو  ادوأ

  :  ن أل طوات
  ؛ورذات ا  ا اطت  إطر  –    
أن  ن وادول ا  اظت ادو ذات ا إطر  –    

  ؛ر
    –  ق ا ن تظف ادات ووداة وطرة ا ا

اد  اديظت ،   ذك اوويان  دث
وا و؛وا  

    –  د ندأ  ووواد اواد اوارى اا  رفوا 
و؛  

 أواطرة  /أو و اردادھ/أو و طو/أو  اواد از  –    
  ؛أو ز رط  إطل ول أي دد

    –    داو و؛  
 واد أي واد وو أو  ووق وفزل وف   –    

اص   وأ ز وأ  وأ  ن ألأرى، 
  ؛ام ار وإ م

    –  ت ذات اا  روعا.  
 ادة واطرة وال ظم ل  بوي  ھل دة   ب)(  

 ازدي ا لا  دث ين  داثن أووياا ،
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 وادة ط ص واد أو ص  ذك ول أن ون 
 وو  ديا  رح دثا.  

 ذك دل  ، ات اق ن  أموي    ج)(  
  .ل  إراءاتدوار وؤوت واوت ذات ا  ق 

دت ا  طت ااإراءات وأدوار وؤوت  ن  د)(  
طا  لرة واطواد اا ووا ن ات ن١٠[ وا ،

اوو  ار اءرات و ،اظت ادم  ور] ١١
دوا.  

واور، ب اء، ام  لرت غ ول    )ـھ(  
و وو  طر.  

م  أرى واد وو أو ل أي واد ن أم وي    و)(  
ن   ااوطظ واطت  وً  ھ،اردادأو  ط
 ] ١٢واد ا] ن ال ا ، أو وا او ال وأن

  .اوط ھذه اطت أو اوا ل دم وود
ان داث  ، اوى ا، دد إراءات ال ا  ز)(  

 ،ء اط ،ب اد أن  ،ُ إ ذك إو. اووي
  .ا ادي طط 

 ادي، وإراءات طوارئ اا وط اط ا را  ح)(  
طوارئ ا، ر ونأ  وا] أ]١١-٩ذات ا ن . و

 ق ا ط أ  ترديا وور ا طوارئ.  
ذك،  ن و ًزا .ددة  ن وويأأداث  ووع إ ن  ط)(  

  ن أنا ط إ ط ل ا دياذين  ، ا
  ردرة ا ديل اا.  

ن آت طب ادة،  ودو ،د ارورة، ل ادة   ي)(  
 ردادا  ووواد اواد اواا رىو، ا  ول لطإ

زا ء ،ال ا و را ووا.  

  اھب

١٩-٦   ن أن ت اطب  اھ واردديا  ن ا
  .اراءات ا ووداووي،   ذك 



 

٢٣ 

٢٠-٦  ومأن  و  دواراض دور  طراء واإا نر و ،
رات اء، أو  ت ھك  ،ب  ج ادروس ادة ذات اوإد

  .اط ن أن ؤر 

٢١-٦   ري او أن دونر  رت  إطوھر دام طذات ا
دا .   ري اأنت اط ن ور تدر ،ظ رات 

  .طا  مدولوظر ا أن ، د نا ،   رنارا 
  .ا وادووادرت 

وار اوارد ار ودر. و إء  اطت ا أن ل و  ٢٢-٦
  : ھم روا نااھم ص درب ان 

  –   راءات اا   دياووي ان اداث ا؛  
  ؛اديط  ا ازةادام   –  
 وال اون  ارى اواواد اوو  ارف  اواد  –  

ردادھوا و؛  
  ؛إدارة ازت وات  –  
 وود اواد اوو  و ربا  ،راماإدارة رح   –  

 ورح ار اد دارة ا آر ن ارى  اواواد 
  ؛دا  نار اءواد 

  –  و  وظديا ن ات؛  
  –  ا  رفات ا؛  

  .امول ور ور اوت وراءات إ –

٢٣-٦   أنو  رظت اطا  إ  وعداث وأ زا داثوأ
. ذكم اطر ا ن أل  اوت ا  وأن ل ،ر أرى

 ددة وويأن  داثدي وار وارد   اطت ا أن ل و
  .ارى اواواد واد اوو  ق

  اديادا دار 

٢٤-٦    ن أنت اطر  ادا دادياا .ل  و أن
ا او وار إراء ل  اديدات وي  ر ذك وود 

  .دورً  وارة
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٧-  ون ان ا تودو  
  اوويان أداث دل اوت ن 

١-٧   ت دو دولدل ا أن و ن  ق داثن أووياا ،
  ،وطت اروا دوت ازا ءور  إصا  دوارا

إ  ٥- ٤ ارات أن اوت ادار و ١١-٣واؤوت ا  ارة 
 وادين اووي أداث ا فا ا  ت. و أن دد ادول ٩-٤

 ،و أنرى طدول اا ل دو تك ا  رل  ة ن أوا وأو 
  .ذات ا ،ب اءارى ادو أو اظت  ام ادة

ارى  ١١ام ادة أو اظت ادوأو  اودو ا أن  و  ٢-٧
 ذات ا داث تن أووياا ا  واد  واد أو وورىأو أ 

 توط، و دوا زا ور وطا.  

أي دان  نوت  رر أن نإ ادول ا ادو  و أن دم  ٣-٧
  طرة واد ووواد  وأ رىداث ، أو أي أنأووي أ رىن أن ، أ

 ون  ،دودر ا رل آ نت اأو ا طراددة ا ًاف، و  زا
  .اوط رادو و

٤-٧   رك او أن  دوداوويث اأن ا  ذات اإ   وأن 
اوط  .رزا ادو و وً ذات ا  واد اوت ا وادو

  . وا ر ر اروعا ت ادة   ذك اون 

٥-٧   دوظر ا أن و ودل ا دةدروس ان ا ت د داثأ
وويان ا ذات ا.  

  ا اون ا وادة

ل طت أن  اطب وا  ام، ددول ا أن ظر   ٦-٧
رض  ،ازةأداء وت  زةوا  اوظدل اوات اوت، 

                                                           
 ادو ظوا واو، ادة، ام ل،  ا، ذات ارى ادو اظت ل  ١١  

رط ول( ارول، ،)اورووا ظو ا ،ا ظ ركا ،ا ظوا 
را دوا .ل و ،لا  غت إوا داث اذات وا ا ول إرن ا 

  .رول اوط ارزي اب ل



 

٢٥ 

ادول روووت  أن  وادول ارى. دى  وادياف درات زز 
 راءاتوإذا ا دل توو أن و  ظرلأ  دةوت.  

٧-٧   و  ون أن دواط  رواط دودا   ك
  كذ   ،رىدول اروجاط ا ولدر و. واظ ن أنق ا  دول

ور  ا دولاو/أو روج اط   أو د افرات ودرات 
ا.  

ادر  ارن واداثراء  اھبو أن ظر ادول  زز   ٨-٧
 را ن ادا  ،وويا  ،وطوا وا دوأوا  را

، طط و قديا  ،وطاءب ا.  

ء ة،   ذك ارة وادات، ادو  دم ادظر  و أن  ٩-٧
طب  ر ودث  أي ن ل ال وذك دو أرى، أي   طب

  .اوويان دار اذ 

ظت ادو ادو  طب ادة ن ادول ارى وا ن ظرو أ  ١٠-٧
ا درا ن  اف دير و. واظ أن ا دو بط  أ

  .اوويان داث أ أءادة 

  رام ا  قاون 

١١-٧   وا وك اا  رافطدول ا رافطددة ا أن ذات ا
  كق ذط  ،دمر وورإط  ،وطن اوام اأ ودة اا

اون ال   ن أل دم ،اوك كام اواردة  رھ ن اد و
  .اوويان داث  ا ا اراءات إطر

رداد اتاوط دوإ  

١٢-٧   ا دو ن ددت  وو وادوأ  واد  رىن أ ر
رم اأو ا ط ردتأو  أو ا رو آ    زأن ك ن

ام   دد اء،  ادو ا ، ُ م ل طر و وآاواد 
را ، بدةر و و طر وادك ا أن و .ون آ راءات اا
ذھ  دولا زةواد ا   وراءاإ و وطا  ترا ا

  .اط واددة اطراف



 

٢٦ 

  رام ار ن  أرى واد  وأواد وو ن  افد و  ١٣-٧
 دو ا وادول ارى ذات ا دو ال أن  ، دولط روج أو 

ھذا ن أل  در دو أن د ا و. ام ارإ اواد   إدة
  .وط اواد اوف  ظروف ، ادي

  اوو ار  ل اءاون 

در ور ادد اوو  ار اءت دو ا أن طق   ١٤-٧
ل وا دان  قرم اد. اب وط و تا  ننرأو  دوأ 

أن . و ور  ور ارى ااواد أو اوو  اواد دد 
 وات واظوان   اوو ار ل اءون  ون ا
ا دو.  

١٥-٧  و   م أن درا دوا ل عطء اا را  ووا
  ول ت اوام اءدل ا  را . دول  وا ا

 واد ر  ن  رادرات  اتءوال ا  را  ووا 
رض ذات ا دول  رت  ادول ارى أو اؤت ا أو ادو ا
ل ا رءوال ا  را ووا و . أ ور أندول ا 

وا ، اط  دةا  ولل ا ءأنل ا  را ووا .
  :ارت   ن أن ل و اوص، و

أو  ارى ااواد اوو أو ل ت ن اواد ول وإراءات   –  
 ة أوإ أرا ادو ا دم ادن ادو اط  أء أرىن 
ت  إؤات اددة ادم ا دةا؛  

 واظوان  ظ  اد ن  او وً ادار   –  
 دات اووروتواد اوا ا  اطا دو؛  

وادو ا ات،   ذك ؤوت ادول ا  إدةراءات إ  –  
  دث دانرم ا؛ا  

  ؛لت او تات اص ن   –  
 م  ل ا رضواود اطب ار ار راء   –  

  ؛اً دا ن أن ون اوول إ واوت وول إ اراق ا
  –  م اا رطا و  بات  إظوا وطت اطا

  ق  دوال اا ر؛ا  
  –  م اا  فدم ات ووا ر؛  



 

٢٧ 

ا  ار اوص ادم دة ر و أو  ن   –  
 ل اوم ا ت ات وارذه أ وص؛ا  

  –   وطل اط ا أن ا د  دوم ادب اط ن 
  .اوو ار اء

ص اوو  ار ءت دو  إء او أن ظر   ١٦-٧
 ووواد ان ا زوواد واذه  ال ھ أن رى. ود اوا تا
 واد اا  تدز واووادوا  ود ون د ، ، وأن

درة  ارد  دو ا أن ون و. تادو تن اوظت اء، 
 ىار ا اواد وأاواد اوو ن ادول ارى ن اواردة ارات 

ة  ردا ون ا زر أو داأو ا م إ د   و .دوا أرا
  ءد إ ر اداذ ات واون ام أء را ووا ،

وطا وان واوا و.  





 

٢٩ 

  ارف
  .لط   اصو و ،أده ر اطت اد  ھذا اور 

ر )authorization(  .إذن  ط ن ط  ة ل أو  ،ذات
 ط ذ أي ذي.  

. ر .ُ ص ط أو اري ) )authorized personرح  ص
ص  ’رة  ارحص ا ر إ  وراً  رأو  ‘ا’ لا‘.  

 ط )competent authority( ظ . أو ؤ و  ذ دوا
 دوظف  ةوان وظ رن أو أووي. اوال ا ل : ل

ارك أزة و ،ناوإذ اأزة ، وارت ا ا اطت
  .ا، ا وات ،اوازة  ،راتاأزة ورا ادود، و

دار اظم وان طت  ن اؤف ز ا. )defence in depth( دع  اق
  .ن اوويان ددات  اھداف اص و

 ر رح ل أو ل إرا ((أإرا ل  ام ووع. ) )detectionف
أو  ،اوويان  ل آر  ) رب () ل ر رح (أ

، واد وو  وود ر رح  (دل)) دل تس (وود ام 
و  أو  ذي أو ط  ذي رق   ،أرى واد أو 

راا.  

أو  ل إراأي اف ن  د  .دار )detection measure( افدر 
  .اوويان  ل آر  رب  رح ر 

ادرات  ل افدار . و  ن )detection system( افظم 
 زوارد افوا  ن ل أي ر أو راإ بر  رح 

  .اوويان  ل آر 

 درج )graded approach( قط . ردا نووياا   ب بواا 
 ا لي رال أو  إ رح ر د ق ووواد ا ،

أو  ،أو اط ارط  ،اراق ارط  وأ ،ارى اواد ا أو
وھ و،  لرى أو اارر ا  دوأنا   رل آ  نا

  .اووي



 

٣٠ 

 إ )information alert(غا .،  ما ث ن اوذي ،تا 
م، ون ا ،طب ان اووي دث ن أداثووع ر إ ن أن 

 ااوت  ن أن  ن و و ن ادر، 
 طا رارواو ،وات الِرت ا  َرا/ل إ ، راو

دود، اا.  

دل ن أن  ازةن درة . إرة )instrument alarm( إذار در ن ازة
  وعن و دثداث اوويأو، ن ا .مب اط ن أنو 

ا م رھ  ازة أو ن ازة او  ن ازةادر  اذار
  وا مز وز  قط تووروراا   و/أو دا

  ت ننواذ اإ.  

  .ل ھدف ادو أ ررت ر. دث ) )major public eventرو  دث

 أو طر إ دةأي   اوو ادةف ر )nuclear material(.  وو دة
  . او ادد  ادة ارن ن اظم ا و، دردة 

  نووياا )nuclear security culture( .و ف وواص و تو
 هوزز اوويان و دم  لواؤت ا  تاظواراد 

داوا.  

   أو آر  رب  .دث ) )nuclear security eventوويأن دث 
  .أن ن اووي ب ل ا

ق دد   د  .دار ) )nuclear security measuresوويان ادار 
 نوويا ن إأو رال إل أ لل إدة  أ رح ر 

 أط رطأو   رطراق  وأأرى  واد  وأ ووواد  ق
 ،طق أو اراواد أو اك ا و و أو أو ، د  فنا 

  .أو ادي  وويأداث أن 

ظو  نوويأ )nuclear security regime( .ظو  ف :  

  –  راط  رارظم  وارواداوا  ا دارظما  نا
  ارط واراقارى  واد اوو واواد ااووي 

طرا طوا ؛  



 

٣١ 

ن ذ ن ؤو وادال ادو اوودة اؤت واظت   –  
راط  رارووي وان ا دارظم ا؛وا  

 اوويان أداث  ا  اوويان اووي ودار ان  ظم  –  
و ديوا .  

  .اوويان دار . و  ن ) )nuclear security systemظم أن ووي

 ادول اروج أو ا .طpoint of exit or entry( ( دولط روج أو 
 ر ن ھ ردود اا  ننء وأ دو ري ر  وأط أو دو

 ر و. ا أوو/ الل/و وو/أ ش ارن م ط أرى 
ط و. ھذه وادول ط اروجراق ارك وارة   رو  ن ان

 أو  أر وأ وور أي ط ھ  ار دول اروج أو ا
 ادو ر رن و/أو ا ،ل ادود اراء م 

رات اطوا را واطوا.  

اوو أو اد ف اوارا إ اط . وradiation search( ( إث 
 وارف  ام ار ار ن ارى ار ا اواد

 ددو.  

 إ )radiation survey( . طأر  طر مر إ ا 
واد ا  طاووا  ط   ثا طل أ أو
ا.  

أو ن او ا ددة دةأي ھ  ا ادة. )  )radioactive materialدة
 ظاوطا  ن بأو  ھ   ررم ا  ب

ط ا.  

ر ھ )regulatory body( . طدر  ةواأو أددھ ن دو و  
ا ا وعط  ردار اك إذ   ،را.  

ّم ر )regulatory control( ؤا رل ان أ ل ق. أيط  
واد ااوو  أوواد اا  ،رىوأأ  طأو ا ، طرق اراا

 طرب أي  ،ا ن طوا  ، واط بو بم ا
 راروا  نا ن وت ارحوا :دم رة 

 دة وأوو  دةوف ا ا ون  ‘ ام ارن رج ’



 

٣٢ 

 رىودة  أو ن دونر  ب ب، إ قط إواب ا
  أو  دو م طواط.  

ديا )response(  وم ا طا  . قدوو   مداث ان أ
  .وادي  اووي

دث ودي  إذار/. در دف إ م )response measure( اديدر 
  .ن اوويأداث ا ن

ادرات  ل ديادار . و  ن )response system( ادي ظم
 نأداث ادث ن  ي واديواوارد از م اذارات/ات 

  .اووي

 تو )sensitive information( كذ   ، ن ت، أوا .
ر  ھدر وأ ھأو ر دأو  ا ن أن ؤدي ت، اار

  .اووين  إ ال دار ارح   اأو ح  ار

 ھد ل ادو  أ  ذو أھ .و )strategic location( راو ا
  دام ت إرھ واد وو واد أو ،رىأو أ  و
  .ام ارن  ارارى  ااواد واواد اوو  ن ف

أط رط  وأ اق رط ر وأأرى   دةأو وو  دة. )target( ھدف
  نء أو أو أرى أن أا ب ن  ددأدن ا ات

ت واواوا ارا و اداث او ارةاووي،   ذك 
ا ،وداتوو ت اوا.  
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