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  د
  أو و م

  ام ادر

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

 وھ ار ا ب أن د او   ھ ذا، وا –وات" 
 .ووي وان ا ا را ل أ ن ط دول أن ن
ووم او ذك ور  ازة ا  ام ادة و اوت 

.ا ا  وإ ودة ار ذات ان ا  و وو
  راض ل ر، إك ا قط  ودة ا ن ً ،ظ

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

ر ا داما ر إن ارض وا ءودة واا  قط  و
 دئ أ نم ا نر ا  تم. وأء اأ   وا
ودة ن، ل واً دو   ًب أن ل وى  ًن ا وان. 
ول او ،دم وي ن ب  ر ان،  زز ول وادام 

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

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

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

. ورؤى 
 ددررت ا دو ،وط ؤو نم اظ إن ور ا ددول ان ا

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

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

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

 ا دول ول. –ار واا   بت و طرطر ام ا
  ووا طا ھ ن م ر و  ددون ا  طرةوا  ؤا
ن  ل ن  وا رت ات واوا  بو .داوا دا ا

ود  د وون وأ.ن ادام اواد اوو وادر ا  و 
  ادول اء  وأ ،ذه ال ھ و ن ار ا تُ

. دةا   





 

ون ار أ  

ا 

   طت ادر ا أن  ،ھرة طظ ط ال ا
 طت دة رة، راوح ط ن س  ا. وت  واد اوا

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

 واطرة  إذا ا ار.

  ن أ كذو،ووت ال ات، و طت ادال ا ط 
وإج اواد اـّ و وا، واّرف  ات اـ  ،ّب 

 إ ر أن.

وظم ان ر ًؤو وط د أن اطر ا د وز ادود   
ن اون ادو أن زز ان ود  اطق ا، وذك ن  اوط؛ ون

طرق دل ارات، ون ادرات ا طرة  اطر و اوادث، 
.ب ووا ن  م د  دة ن فطوارئ وا ديب ا إ 

   ذل ا زامدول اا  رص، وا و ن وا أن  ،واا
.دووا وطا زاوا دا  أن  وُو 

ور ان ادو ور ادم دول  اوء   ن ازات   
ذه ا أن  .ا  ك ا ،دوون ا دئ اب او ر

  ريدل ارة وار ا ن ً ،نا  ن از وز  رھأ
.دوق اطا 

و ظم  ن اووي د ال وري  ورة رة.   
 زا دووك اذ ا مد وا ،وا  ن ار ا لـو

وا .م اظھذا ا  زاور ا ،ن وطا ن  ار أ لو
.دوت اب ھذه او م أدا  دةطراف اد ا أداة وا 

 وا  ن ار ا 

ذن و ن ق  ر أن او ن ظم او ا اذي   
 ت اوا دة وم اا  زة اا  ور ،د أو 
 ا  د [نر أ]  ر ،ءد ا  ونو ،ا

ق ھذه وال إ أد د ن اطر  ارواح وات، وأن ذ رت ط
 ار.



 

ودف ن  اس وا ن ارات ارة ا ن ات   
د ر أن او ادئ واطت وادار ا ا ن  د ،ـؤا

 ،ا  ّـواد ار اا رات و سض ا ر را ن ّدوا
ال ووع أداث د  إ دان اطرة  ب ل ووي، أو ل ووي 
ة  د ن فت، وادر ا ن ردر آ أو أي ّ در ل، أو
ر  أن . وطـق ار  اراق  د  داث إذاھذه ا  ـرب اواا

دام واوا ،ووت اك اذ   ،طر إ   ا ط
.ّـت اا  ّرفوا ،ّـواد ال او ،ّـوا در اا 

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

  ث  ّل دار ان ن و ّل دار ان ن.

   ر اا ھ ول راءا  ًدو ًوا ون ار أ سو
ن ا س واا  نن ا ً وى لـ ت رةرات ا

اؤـ. وم إدار ھذه ار ن  ر أن او، وھ م إ ث 
 ).١ت (اظر ال 

 أت ان

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

ت اطن 

د و  وو ن طت ان اطت ا ب    د
 ل. وا  ر أوت اوا  واء ،س واا  ن ؤھا
اطت ھداف ودئ أت ان. وإذا م م اء ھذه اطت، ب اذ 

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

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

  

                                                             
ً أ اظر   ١  وراتدرة اا  رإط  قن وووي اا ا  

وا . 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 : ال اطول ال  ر ان ا  او١ال 

 أد ان

   لا  ن داتت وإرو نا ـر أدـو  ،نت اط
 د ردا أو)  ـُور اداذ اـرورة ا  راءا  ق دووا ر إ
 ). ورض أدـ ان ارت ادو ادة ول طراد  د 

وت أل ارت ن أل دة ادن  م ادؤوب إ ق 
.""  د رات نا ـأد  واردةت اون ا رُو .ن رأ  

ون ار أ قط 

   دا ھ ذات ا وطت اطن ا رھو رت اا
 دمُـو .وا  ءدول اا  نر ا را ًأ ون ار أ

ن ب ظت ر  ار ون ب ظت ددة وم م ود 

و ـن أدا 

 اوو ات راض اوا م -١

  ان أت
 ا ان دئ

دة ان طـت ا نا طـت دا 

 واو او اطر -١ ازء
رن وا 

 اوث ت أن -٣

 اووي اوود دورة راق أن -٤

 اـ ات ن اـص راق أن -٥

  ون و  اـ اواد ل -٦

 اوو ىاو طت أن -٢
 واد ام -١-٢

 وال اد  ادل -٢-٢

  ان ص  وادارة ادة -٢ ازء

 ا ادر وأن ات ن او -٣ ازء

 واط اراق ص  ان م -٤ ازء

 اـ ات  اّرف -٥ ازء
 ًص داـ   

  اط وإء اد ن اراج -٦ ازء

ي -٧ ازء دب اھـطوارئ وا 



 

 در ادام ا ُـ تظ إ  ،وو قرا لو
.ـوا 

ور أن او  طق، ب اء، طوال ل ر ل   
اد راض ا ،  –ام  واّد  –اق واط  ار

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

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

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

.ذات ا دردورات اوا ا 

     وصت اط  تط دوت ان اـو
  ،ون ار أدة. وراف اط ِزُ  ،ون ار أ

و دوت ا ا ًأ ر ، ت وططو ر ا
ـ ً اس وا. وون  أ ًض اواب ا ا ن 
ج إ إراء م   اوى اوط  .ل ال، إن اود 

 ول واب ان   اطط دد ن ر ان،   ار ا
 وُـ  ددة. ودا طق واراا  ولم اا  قط م، ھو أنأو ا
دة  ر أن او  و ل  ض اراق ا ا م  دت اطا

ول أن ـذ رارات ن اطر ازم ؤھ و ًر . و رادى اد
 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 

 مأ  ل  ط ل أو  ا ا واز لل اد ادرة و
.د رىرة أ روأي آ طر إ ن  طر  

ون ار أ رطو  

رك  إداد واراض ر ان، أ او، وأر ن ر   
  نن اوا ،(ووين ار ا ) ووين ات ا  ن

ا ( ر ان ا) وأن ات اـ ) ر أن 
ات)، وال اون واد اـ ( ر أن ال)، و  ر 

ان)، ووـ ھذه ارة اراف  ر ر ان ان ( ر 
  ).٢ا  او رـ (اظر ال 

 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :  اداث ر أن دد أو  ر م.٢ال 

  

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

.ر وط و ؤو مد إَُ ن ًرا نو نؤو م وھ 

   وو ون ار أ طط ت ُـ م إداريظ وأ
و ران وا رؤوا ،وا ن و رـ ووھ . لء اوإر 

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

ر راضا 
 (ن) ر 

 ان

 ادول اء

 إرار  ر ان

ا ا 

 ت

ذة وط ل دھ ا؛ 
 ر راضر ا ن

 ان و ر ان

 ا وارون:
 ر أن دد أو 

  ار ام

 ودة

 ودة



 

 ال  اظت ادو ارى

  ر ان ا ذؤ ،ون ار أ د و دةم اا  تط
 ا  د و ،دوراء ات ات ھوذري وع ار ا ا ا
  رىت أھ  ون نر ا ض وت. ون ا و دوا

 اذ وازرا ظو ام ادة أو  وت ـ أرى،   ظ
 ووا طا وو ،دول اا ظو ، دةم اا ردة، وم ا
 ،ردان ا ا ظدي، ودان اا  ون واا ظ ا

.ا ا ظو 

 ر اص

  ر اـُـ ـب أنـــــ ـــر ـوـ ــ نـــ ـــت اـــط
 :ــــــــور اظا) ـو صــن اــت اـــط ـردــــ ـــــــ

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

، 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
 مو دا  رد ا ، ن أو اص ا ن، أوص ا  واردةرات ا

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

وـُر أي ذل،   إدرا ،زءاً  زأ ن ر ان.   
ؤو وا طن وص ا وس ا  لذ  واردةواد ا ونو 

 ،إدرا   ،ص ا ا وات وارَدم اُـواد. وك ا ف
ن أل إطء أ  أو ور وت أو روح إ. و ـُّد اراق 
  وا رھ ت ارواد او .ص ان ا زأ  ًزءا واوا

رة ن ف او ذا؛ ذك أ وز أن رد واد ن ف ت در رو
أرى ن ارت ر ان. واواد اد ا رد ن رت ـُـَس م 

    واءم ب اء ون ذات دة  و اوم.



 

  اوت
أو-  د............................................................................ ١  

١ - ١-١(  ا  ١ ..................................................... )٧-١إ 
  ٣ ................................................................... )٨-١ادف (
  ٤ ..................................................... )١٠-١إ  ٩-١اطق (

  ٥ ................................................. )١٢-١إ  ١١-١(  ال

 -   سا ٦ .......................................................... وا  
  ٦ ................................................ )٢-٢إ  ١-٢(  ل

  ٧ .................... )٩-٢إ  ٣-٢( اطر ارض وت ادت
   ا ذات ا ودات اوث

ط١٠-٢( ا  ١٠ .......................................... )١١-٢إ  
  ١١ ... )١٤-٢إ  ١٢-٢( اط ا ذات ا ودات اوث

 -  تؤو١٣ .................................................................. ا  
  ١٣ .................. )٩-٣إ  ١-٣( وار واو او اطر

و١٠-٣( ا  ١٧ ............................................... )١٥-٣إ  
ا ر١٦-٣( ا  ٢٠ ........................................ )٣٣-٣إ  

 ٢٤ .......... )٣٦-٣إ  ٣٤-٣( وإ ازات دور إدة ت

د  -راواد را ٢٨ ......................................................... ا  
  ٢٨ .............................................. )٧-٤إ  ١-٤(  ل
  ٣١ .......................................... )١٣-٤إ  ٨-٤( اراب ارد

  ٣٣ .................................................)١٤-٤( ار ال
  ٣٣ ................. )٢١-٤إ  ١٥-٤( وا وارة اول ار

ا ارد أزة ادام و٢٢-٤( ا  ٣٤ .................... )٢٤-٤إ  
  ٣٥ ... )٣١-٤إ  ٢٥-٤( اق وب ا واوت اذارات

  ٣٧ ..................... )٣٤-٤إ  ٣٢-٤( وم وإذء ان درب

-  ديواد اف ا ٣٩ .......................................... ا  
  ٣٩ .......................................................... )١-٥(  ل

  ٣٩ ........................................ )٨-٥إ  ٢- ٥( دي اطط
  ٤٢ .....................................................   داث ادي



 

  ٤٢ .................... )١٠-٥إ  ٩-٥( اواردة ات رض   
  ٤٢ ........... )١٣-٥إ  ١١-٥( ام ام در ادي   
  ٤٣ ......... )١٥-٥إ  ١٤-٥( ازق ما در ادي   
  اوودة ارى ا واد ادي   
       ردةا ز١٦-٥( ا  ٤٤ ............... )١٧-٥إ  
  ادت رات   دة ن ف ادي   
  ٤٥ ............................. )١٩-٥إ  ١٨-٥( رھ ل     
  اواد ر ن ا وث ادي   
     ٢٠-٥( ا  ٤٥ ................................... )٢٣-٥إ  
  ٤٧ ......................... )٢٥-٥إ  ٢٤-٥( ور اوت ور 
  ٤٨ .............................................. )٢٦-٥( اداث ن اغ 
  ٤٨ ................................ )٢٨-٥إ  ٢٧-٥( واوت ادرب 
  ٤٩ ....................................... )٣٠-٥إ  ٢٩-٥( ادو اون 

  ٥٠ ............................ )٦-٦إ  ١-٦( او اطق اح -٦
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١ - د  

ا  

 را ام طت ا دد ان ر ن ددا اوأدرت   ١-١
 وادا ٣-١[ ا [ ودر ون اإر ندر أا ا ]٤[ .ك، وذ 

د  ر ظمإ  ل دولإدى ا  دتا  ُد  ن أن ون واد
ذه إت ھطل . ا ن ن أنا  ون ا ا رل ادا 

  أن ،وظ ق  أداء د أو ا   ،طورة إدى ادول
 ون م . ا ا د دل و ام ار ب ن د ا ادر

 ّض ظرن ا  طور ا ا رل ادا ا،ن أن دو ط 
  .  ادور إدةإ  او از اردة  ا اواد

 زء م ،ازات إج  ھ در دة ھ از اردةو  ٢-١
 ادن ظم. و)٪٥٠ وا ،اب ادد  ( ا ا ن ر

 ل دد  ل ا ارة ات ن دءا ردة، اددة  ت
 ارة  ات ووو إ ام وطا راق ورورا اراد ن

 طن وو أف  ن   لوا  ا ادول  اوودة اردة
 ازات وك  ددو  . ل از اردة ن طن ن رة

    أو و ھر اردة ري او ام أء   اوودة
 ادود ر رة ر ھك ذك،  وةو. ]٥[ اف رات  لأ
ردة زا ن ا رھتو رىا ت دةر إدو  زاتا

وإ)و. ]٦[ )١ ،كذ  م ن أند ل دون وادا ا اط 
ردة زر ا دودا وطا .ظر إ ،وان اذا ود ھا ،دوأن ا 

  ن اوب وود ل ق  وادا ا درا  ردةا 
زا.  

                                                             
)١(  ط’زات وإر ادو دةت إ ‘ لدذا اھ  دمُ

اص ن رة إ  ات اد واو ا  إدة دور اردة 
ق ارال ا ،زر ا ك اوا ،و رزھو زردة اا  وم 

 طو .ت اطراوا ،زردة اا’زات وإر ادو دةق إر ‘ دمُ
.زات وإر ادو دةإ  ن قر أي رة إ 
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٣-١   ُدمو درا ا )  درا ا،و در أيا 
 ا دا  و أو وا  ً   ً و و ھ ل ب (

 قط وا   ءم أا  و و ن تطا  طا
 م ر ا ا درا إ ور. ارو وا او
ار، إ  م  م اط ر أو  م ا  دا أو  أو

 ن أو أز ُرق  م أو ف كإذن دون ذ ،  در م 
 ،ل ، طرة واب وادث ذات ووع إ ا ادر أدتود . ]٧[

 رض رادا ت )رظق ارول اأدىو. )ا ر أ 
ادر ا  ردةا زأو ا ز د ط  ردةا زا  إ

 ت زم إراء د ھذا دث إذاو. دورھ اد اتازات و وث
 دور إدة رق  او اواد ن ف ُم إذاو. ان ھظ ظف
 اودات جدر أن ون ،ت اون رض د إو ازات
ا  ف تا  ا ت،اد وا ذير اؤدي ا، دوره، 

رض إ د ت ھذهطر ا.  

 اوادث ،  ا در ا اوادث إزاء اق أدىود   ٤-١
ت او  ت دةر إدو  زاتاوإ، ء إد إ ،و  دوھ

دو دوا وكن ا ندر أا ا وأ )دو  دواوك٨) [ا [
. ك ادوارط  ]٩[ ودرھ ا ادر اراد ن واردات

ك، وظل ذ ود  إدروا ا  ردةا از  ]١٠[  .  

 ر وم، ل   واد از اردة  أن ود أ ون  ٥-١
 دم  رال ا راجة إ وو أو دن ا رق آر .دو 

  كذأ  ودو داتو  ط ،ر او أوھ دث  
 دن  ذك ا ون ام، اواد ن رة ت  ا ات

 ن ان   اطرو. واز اط وإج و اتف 
 ن طر ا ر و ض اوث ن ا اوت ھذه

درا نو ؛ا رون أن ا ا رذا  اھ وثا  
.  
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 ودھ  ورو اد ادة ام  او دت ود  ٦-١
راا د إو واءت وراد ارا دا ا فإ ن وادا 
ودة  اوا زردة اا وراءاتا  ن اب ا فا 

 ادام ادة   ار ادفو. ]١٣-١١[ ا اواد ھذه
ورو زز ول ھدي اوم ا ،و أورو ق ذال ھت اد 
ودات ان إر ل نا ا. راذا وھ لاص دن ا 

 أو ا اد دى  واو اذورة ا  ت ا لا ل
 ارى، ا اواد ورا وأ ا ادر أن ززن أل  أر

    ].١٨-١٤ ،٥[  ذات دو ؤرات دةد  ون ھذه ال

 ادا اردات وادام ان ر طت طق ون ن  ٧-١
إدة دور  ت ا ور ان ادل وره ن أد ھذا  اواردة

 ت وأي دورھ اد ازات تو اردة از ن وإازات 
 و ن ظورا ا.  

  ادف

 اوت إ وت دم اول ما ھو  ادل ھذا ن ادف  ٨-١
 ان دئ طق ن ،ار ات ذك   اوط، واطت

١٩[ ا [ن ل  تط نا ]٢٠ ،٣-١ [ ق را وادا 
ودة  اوا زردة ات اوا زتو .اوواردة اا  ذاھ 
 واد دو اواردة  ا ادئ ار   ناص  ادل

 ادو ات وب زاتان  اطراف دول وند و ] ٨[ اوك
 إدة ت أن د ن وت أ دم د أن ادل. ]٢٢ ،٢١[

  اذھ  ا رت  ق   وإ ازات دور
 راھو دل  ا ارزول . وا اور وأراد ان
 ور. ووإازات  دور إدة ت  د ود ا ا ادر

 ل أدتاو ن را وادا رى اا د ا لد  
 .  وإازات  دور إدة ت
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 اطق

٩-١   ُذاھ لاد  صنا در واد اوا ٢(ا( 
 طقو .زاتا دور دةا  اورد   دل د ا ارى

 رض از ردةا  ال ا ل  ات   ادل
 م  اواان  دى ظرا ،إ أ. و  اردة ھذه دور إدة
  طق  ن وت ناص  دلا ھذام د  ات، ھذه

 ل رق م أس  ا، اوادر و ا ادر را درج
ون  ا ا اواد ون ،إو زاتا دور إدةراق  دة ن 

  .د و  اول ن

١٠-١  ر وو ھذا لاد  صنا تو  ن  :  

 ا ،ا واد  ارح داتا طت   )أ(
 ل وا ا داوا  اطرة دان  إ دف
  .  إء ام ارو )٣(ار ر راض اواد رد

 طوارئ ديا  ا أو ااوط أو  ططا  )ب(
 د ذ وا ف واد   ردةا زوأ ا 

  .  زاتا  راق نادرة  ات وأ از ات

                                                             
د ‘  واد ’ا  ھذا ادل اص ن، ُل ارة  )٢(

ون ھك  إ از ن ادر ا ور اواد ا. و ھذه ارة "اواد 
 ط ب رم ا  رھ ر ھ طوا أو وطون اا  ا

] "٧ا.[ 
)٣(  ط’را ف‘ ر ر  ن درن ات اط رد 

] ون ٧ا  رحت ارا  درا م اأو ا واد اراج اإ  [
أي م ر د ذك ن ب ا ار. وھذا ارف ادام ص  ادي 

و ل ‘. اح  د’أو ‘  اواقإزا’اوارد  اواس ذه ارة، اذي ھو 
 رھا و ن إن  ت وادن ا قا  طق ھذا ا ،ن اا
ر   ق اوا ار ا و ن ات وذك ن إؤھ ن 

 . رم ارض ا وا وث ي  دودا را ت رو  كذو
ودات ا ون  ،س اطر ر ا و  دود  ط  ن 
 م ر ز ردة ي و .ف ا  دو ن أن رى اا ت ا وا

 طرذه ا  رر. ادودة ا و رھن او رم ا زم إ 
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 أو ا اواد   وث د ا ان إزا وث  )ج(
رھ  در أردة اتا زا  .  

 ت أي أو ُر  در أي  اق ارف  )د(
  دوب فواد ا   ردةا زا  .  

 ادود ر  د ،زا اردة   ا، رد  )ـھ(
،وطن ا ذاد ھررى اُ دة راض نا وا .

ك، وظ ذ د أنرذا ادود ھيا م    
ازات  ادور إدة ت  دون د ا اواد
وإ، أن و  ُر زءا  و ن ھ مظم اا 

واد راا ل ادا دو٥[ ا.[   

 دد ورات] ٢٨-٢٣ ،٣-١[ اط و د تمو تون و ذهھ 
  .  ال

لا  

  ق تا ن او دئ ن   ٢ اب دم  ١١-١
ودواد و   ردةا زب. وادم ا ت ٣و ن تؤو 

 ازات دور إدة وت اوط اطتأي  - ا اطراف ف
وإ -  سر أ ن٢٠ ،٣-١[ ا [توا ،دوا و دو 
 ودم اب. ا وادا رد ن وت ٤ اب ودم. ]٨[ اوك واد

 وت ٦ ودم اب. ا اواد ف او  ادي ن وت ٥
 اواد ارف  ن وت ٧ ودم اب او، اطق اح ن

دة اا.  

 اول ارق دم. رت   أ ان دل ويو  ١٢-١
ا  رض داثا ا واد و ات اد  ت 

 ا ادر ف  ا ارق وور. وإازات  دور إدة
 ل وادو اوط ادرات  ا ض اث ارق ودم. ]٢٩[
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 وادا ودة  اوا ردةا زتو. اطا دا  ذاھ 
 نص ا ادل ر  تط رد نا ون ا در٧[ ا[، 

 م نُ ف كذ.  

٢ -  سا وا  

  ل 

١-٢   ددئ د نا ١٩[ ا [وھرن اا  رةدئ و 
 نأ .وھرن اا و ھذه ھ " سا وا ن راتا 
 ت ارة ؤو ،"اقط   قراا ط٤(وا( ا  

 طر ٥(إ(،   كود ذواد و   ردةا زا  
  ب: "أ  ٧ ادأ وص. وإازات  دور إدة ت

: أ  ٨ ادأ وص. "ا طرا ن ،ان و ،وا اس
 ا أو اوو اوادثووع  ب ا اود  ذل ب"

  "ن د. واف

ت  ارة ار ن وا اس  ارا إ اطتو  ٢-٢
ؤوذات ا ا  رارض ا وادا ا د ا ون ودةو  
 ات ن و ادو ا ان ر ددة  از اردة
 ؤن ادر وا ر( ا نا (] ١[ )ا  م

                                                             
)٤(  ط’طق وأرا ‘] ن ادئ ا  دم وھ ١٩ [

ھو ط م ل أي ط ري ن أن ب ّرض اس طر ات ادرة 
ف اراق ادا  ت إدة دور ن در ط أو اط. وذك ل ار

. وبر ر قراك ا  واد اود ام أن ور ،زات وإا 
)٥(  ط’طر إ ‘:  رة إ م  دم 
ارات ارة  ا ن اّرض ع (  ذك ال دوث  ̶

  رات).ك ا
أ طر أرى ق ن (  اطر ا ظم اوو اوودة  ̶

:  رة   د (ا   
  ارض ع؛ •
  وود واد  (  ات ا) أو اط إ ا؛ •
•  ل ب  طرةدان ا أو ، در ووي، أو ل ل ووي، أو

 ].٧أي در آر ع [
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(، و  ورتط نن ا رطا وا ووا روا 
ن ]و ،]٢  ورتط نن ا وارئط بھا اوو أو 
ا  دي٢٠[ وا.[    

  رارض اط وت ادت

  :  ] ١٩[ ار ن ٢-٣ ارةص   ٣-٢

 اظروف ظل  ا طرّب  آن   ا انو"
دو اطرا ا ا رتد ، ك ور ذ ن 

  رة بوادان طرةا  ... در در أو أي  
 ادت  اذ إراءات ان دار ول .ت آر

 توور ف ن وا  ُ  إذا د. أن  ر"  

فُ و  ٤-٢ ر طرئا وارئ) (أو اطا  أو رطا  " ر 
ب روط  ًراءإ ر ور  مول اا فا إ ن رط ن  أو

  أو اة وأو   و، ان   ارة وابا
 رر اذ ا اتاطرئ  ل. و]٢٠ ،٧" [ا  أو ات

 ن وذك  وف  إن. ال اطر آر ن ف ور راءاتإ
وا  فر رئطا  م رطدة وأ ا بواا أو ا ط 

إ رادي افا ا ن وا . م نن و فواد ا   ردة 
ز ت أو ز درج قط  فر اطرئ .د أن دى راءاتا 
م ا ذھدي ا ف واد   ت دةر إدوزات اا 

وإ ف ر اد  ،انو زل وادا ا  إ  إ 
 اق زدإراء ا اظر   طق إ اوول ود ارق أق

ا . زم دو ض ترج ا راءاتذ إا و قرك  ،اوذ
 د ون  دث قطواد ا  ف إوي ال أو ات إر 

و  دام ما.  

 اد ن أو ا أو اد ن ارض إ دف إراءھو  ادلو  ٥-٢
 أو( را ادام  ن زءا  ل إ رد ارض ال
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 ذون (واد رض  أو ادر اإ ن تر راا  
 اواد وإزا را اذة اراءاتارف  ھذا ودل . ]٧[ دث
ن ا ردةا زب ا ا  قر دة ردو زاتا وإ .

 تا ن او طتات  ھذه أن طق  اب ن ذاو
  .]١[ دئ ان ا  واددة ا دل

 و درت رض تددان ا ت س] ٢٠[ ارودد   ٦-٢
قط تط بھا وارئط ديوا )ص. )٦و ن ٦-٣ رةا را 
]٢٠ [  " : قطو ددا راا  طا ن ا أن  

وارئ إدث ط  ن أي روى ل أ د . وھدا دا ،
 )٧(".ا اوت ظل  و ادول   طق أ رضُ  اذي

 زم، : "  ] ٢٠[ ار ن ١٩-٣ رةاووة  ذك، ص 
 د و تا  دو ن اد اد ،داتدم ا د
در طر ود أو ل أو وب  و ر روع أو ول  و 

ن و أ: "  ] ٢٠[ ار ن ٢٠-٣ ارة وص )٨(".ر روع
ون م " .اد اردة  اراق ارة ا را م اددات

  طق ]٢٠[ ار  اددة ارا ادد  ا اطتن 

                                                             
] راض دد طت ان ٢٠د  ار ‘] دد’رة  )٦(

 ھ دان ا طا  و .ووي أو إ رئط ديب واھ ا
ل ارا ا واد اوو ور وادا  ق ان اووي، ث ق 

 ا ظر أا) واد ا٩ا.( 
)٧( ] رف ا٢٠:  راد ادا  [ 

غ اذ  و ن أن ووي أو إ رئط  ب ن أن ا طا"
ل ا وھ .و ر ن   راءات وإ ط ، رحر ا ط

ا  در طرة م اول  طر ر رو  .ل أط ال 
 ر اودر ا رةط و در  ويط ا  رحا طوا

 راردات اوأو ا ووا ط ل ل اواأو ا د ادا  لو .ا
ارا وى اددات اد اذي ُرض أ طق   ادول و ظل  اوت 

".ا 
وردت  رف ط م اددات اوارد  رد طت  )٨(

] ون ا درن اأ٧ا   طدام ھذا ان ا ظ [  ،داد  ن
ا  ب اذى وادرة  ل ذك، د م و ن ل ھذه اراق أو اط أو 

 ادر.
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 ادام ذا ار ان ورد  دل. وإازات  دور إدة ت
  .]٢٠[ ار  اددة طت اوء  ن وت ]٢٨[

   : ھ دل ت  قا ن ا طتو  ٧-٢

 ارة" (إذا ن   ررھ و أو  إراءات ذ "  )أ( 
  ؛)]١[ ار ن ٣-٣

وط  ا او أو اراءات ھذهأي ن م أ َََُل "  )ب(
 ظل  ،وا وم  دة أ ود ث ق

 ن ٤-٣ ارة" (.ادة واد ا اظروف
ر١[ ا[(.  

ل  اطت، ھذه  طق أل نو  ٨-٢ )ق )٩رذي اد ا م 
 اواد ھذهھو  دد ا ارت أن ن اذ  واد  اف

 ديم وا ث ءت إرا ا   رض وااراد نوأ 
 وال ار إء  ، ولا أد وى ون ن د اور

دا وا. در ت ورب ا م قار ب و
 ذك  ا، ار و. رقا  فدَ  أن ا ل ا اواد

  او ضد  ون أن  ام واوط ارة ات أن
 ونوأن درة   رفا ر  وادا  وة أي( از أو اا 
 ا  ظا أو صا رف وأن ،) در  وي د اذي

                                                             
ل’ رة  )٩(  ‘ ... ن ؤو ون ... ص أو ظ ن "أيا

ا  طد ا ...ط    ذاتؤ تدر إ] "دأ ٧ا و .[
١ ] را  وارد١٩ا ظؤول أو اص اق ا  نن ا را ؤوا [

 ر اظا) طر إ ا طق واران ا ؤورح  ٤ا  عط
م ا وض " :   [ د١٩ن ار [ ٥وص ا .‘ راق أو أط’رة 

ُ اص، أو اظ، اؤول(ة) ن ارق أو اط ن اؤو ن ان." ور 
) ارق اذي ن ا ٢٠ن ار [ ٢٤-٤و ١٩-٤ارن   ل (أو  إ أ [

ل’ارا. واط ا ھ أن رة  ا ‘  ھ  ن درةن ار ا 
  ق أط ل ،ذن  ا  ططرض اوال اأ  ط قط  وا
 واد اا  دو ن أن ا ،زات وإر ادو دةإ  ل ،تا

.را ب ا ن ذن  ون  د و 
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 ون أن  رى،ا ا نو. اواد ھذه ل اف ل   ال
قارا رةا زة زودة فا ن ت،ا أن و ون  درة 

 و ن تا  عط راءدي اتو اا ا ز
  . ا اواد زل

  ارن ان و ن  وت ]٣٠[ ار  ردو  ٩-٢
  .ظفا ت و طوارئ ادي

وثا داتو ا طا ذات ا   

١٠-٢  را  رد ]١[ وما ورا ا   اداا 
د سد تو ءن  اراا ور .دمو رم ]٣١[ ا زر 

اط  ا اودات  او اواد ن رةا ت اط
ا،  سأ را   واردةار١[ ا[ س وذج أ ظ 

 ارات راة  ن أرم ا هوھذ ،ارض رات ( ذرة أي(
د ا بر  دةر إدو ردةا ز٣٢[ ا[ . رددول وم ١ ا زر 

 ا اودات ض  وي ا وادت ارة ن ا اط
 طاا  دةا َدف.  

  :   ]٣١[ ار ن ٨-٥ ارةوص   ١١-٢

" أن  ون كھ  ذ إراء أي ار إل( آ دا ن 
 اط اترز  ودات  او واد) ارضت 
   اوص، و و. ]١ ادول  واردةا ام[ أده اواردة

   ودات او ا  وادو اوط ارة ون أن
زرط ات ن م أد زر طواردة اا  ]دول١ ا[  

رم ا راض ون ا تا".  

 ب ن دام  ١ رم ادول  اواردة اط رز م وذا ن
از  اردة ت إن  ت  س وإ ازات دور إدة ت

و دة ردور( اظا ن. )٣ او  ط قأن  زاتر طا 
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وز ا مواردة اا  دول١ ا درج ق  ـا١١-٥ راتـ ـإــ 
  .]٣١[ ار ن ١٣-٥

وثا داتو ذات  اا طا  

 ر ن ون  دة ا اط رز م ]٣١[ ار دد  ١٢-٢
  او اواد م ر رض    ام ال  اروري

 ن ،٢ ادول  اواردة اوت، ھذهو )١٠(.ااط  ا اودات
  ودات  او از اردة ت إن  ت  أ دمُ  أن

 د. واوادھذه   ن اظر ض ادور، دة و ط ذات 
اط ا ذات  ا اودات  ار إء  امھذه  اُت

را وعر. وُا تأن ار ا ھ رادا  ذه من ا 
  .]٣١[ ا  رت  ١ واوز  أن اد ن طا رز

 ا ا ا اط اودات ض اط رز م -١ ادول
  ] ٣١د  ات ارة ن اواد [

دة اوط  از ار 
  )رام/رل(

، ٦٠-وت، ر ١١٠-، ٢٤١-أروم
  ٦٥-زك، ٢٣٩-، وووم١٣٧-زوم

٠٫١  

- روم، ٩٥-، ووم١٩٢-إردوم، ٢٤٤-وروم
  ٩٥-زرووم، ٢٠٤-وم، ٩٩-وم، ٩٠

١  

  ١٠  ١٩٨-ذھب

  ١٠٠  ٦٣-ل

  ١٠٠٠  ١٤٧-رووم

                                                             
)١٠( ھ  داتو  وء اواد ا ض دامل ا) والك أ

ط (وب  ت ارض ارا إ ودات  ذات رزات ط أد ن 
أن ظر  ا ار ن أل رض ض أواع ام ار  ١ك اواردة  ادول 

] ٣١.[ 
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١٣-٢  ذا  تداتوا ا طا ودة او  قر ذنو ، 
ل ؤو نون   ذاق ھرا  ذونع اردة إا زراء ا 
 ررا ت وط رل ا  ءدة إ ردوا .ر أ  ن

 ر  م ا ط  ودات ود  راق ھك ون أن
را،  ُ  كذ لو و ردةن أنا زدرة  انا ذهق ھراد ا 

 او ن ون م .ادور دة إء  ل وثف ا ردھ م
را را ذاوع ھن ا واداررة، ھ رىأ ك ون ھ م إذا ، 

  .وإازات  دور إدة ت ا دل  اردة از رد

 ا اط ا اودات  ن أن ا ،ل نو  ١٤-٢
 رزة  تم أن ات رو زر طا  ردةت  ا زا 

دال ان أ ك واردةا  دول٢ ا .ذا ن ذال ھو اھ ن داما 
تاو  واردةا دول٢ ا أ ھ  ت  ن إن  عإ 

  .م ار ات

  ]٣١[ اط ا ا ودات اط رز م -٢ ادول

دة اوط   از ار
  )رام(رل/

  ١٠  ٤٠-ووم

 داتوا رى اا طاا   ١  
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  اؤوت - ٣

  وار اوو وا اطر

 او، دور إ ر اذي ا،ان  دئ ن ٢ ادأ ص  ١-٣
 ب" :أ ز  وزروإط و ل وو ن، ل ھ 

ر "]و. ]١٩ ق أن ل " ھذا د  ب دون داٍع  
 ار ،١-٢ ارة( اط اطو  طر إ" اراق أو ر

]١٩[(.  

 او طر ا اطت ددھو  ]٢[ ار ن ادفو  ٢-٣
ووا وار ن قط ل قراا طوا ا دام 

درا ا .ددو رت ]٢[ اط رإ إط ن وط  وا 
. ا انن و تا ن ن او ؤو اطع ن

 ؛واوا اظ ارت: ھ ا اوط طر اوھر واواب
 و را ا ط اذن ول   ر ھ ووود
 ن  دادأ ووار ؛ا اواردوار و ،اوا اظو تار وإذ

 ا ك ،  طتا ]٢٠[ و ]٢[ نورر ار. ادرن اوظن
 أو اوو طوارئ وادي اھب ن فٍ  وىد  ،را طر

ا  أي رر. دوو رت ]٣[ اط صا ن تا ،ا 
 د زم د فواد ا  تأُدر د دون  ردة ز.  

 زم و  د دو توا ات ھك ذك، إ إو  ٣-٣
 ا ،نو تا ن و م وط إطر إ دى ار

  :  ل

 ا ھ ،]٨[ وأ ا ادر أن ن اوك واد دو  ) أ(
 ادام ن  اوط اطت دة إ دف طو د

و،  نا ناو نا ن ب إطر ن ا ادر
  ؛]٩[ ودرھ ا ادر اراد رط ذك ن إردات ن

  ؛]٢١[ ووي دث ووع ن ار ا ا  ) ب(
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 إ طرئ أو ووي دث ووع   ادة دم ا  )ج(
  ؛]٢١[

 وأن اك اوود  ارف أن ن ار ا  )د(
  .]٢٢[ ا ات  ارف

 صو، طوارئ ديوا ھب ]٢[ ار ن ٨ اطبوق   ٤-٣
 أ" :  بوأن ا زت ارذ ا بھ وارئط  لن أ

إ ا  توب الو ا ل  ت وارئطا ووأو ا 
وةو" .ا  ،كذ ص  بطا ب: "أ ن أن تر 
 ت ن اوري اغ ؤو وا ادد اطوارئ ت ادي
 اول و إ. )]٢[ ار ،٢٠-٢ ارة" (ا اطت إ اطوارئ

" :ب  وا  وم دأند دت وإؤو ن  واذا 
  ).]٢١[ ار ،٢٣-٢ ارة" (اطوارئ ت  ارارات

 ن د و إراءات ذ ظم ]٢[ ار ن ٩ اطبوق   ٥-٣
طرا ا ر أو ا ا را، صو   :  

" وا  أن ظ  ذ راءاتإ ل ون أ دا 
 را  ر در رط  دا  إ طرأي  ن

 أداث أو أط ن ام اوثن و) طوا ط  ذات(
،  كوذ ق  دئ ررن  الواا."  

  ذك:  ووة

 اذ ن ؤو ات ا ون ن أن  او  ب"
أن ح وب ... . وا واور ال  از ارت

 ذ راء اا وا ول إا  واردا رورا 
  .)]٢[ ار ،٢٥-٢ ارة" ( داء
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و ول إا:  

 اراء ذ رور دت أي أن دم را ا  ب"
وا،   كم ذد ورةا و أو ر طا ار 

 راءاتا او .و أن  تاط ار روا 
 زذا راءاتإ ون و  تطرى اا ،ا 

 ار ،٢٦-٢ ارة" (اء ب ا اطراف  وور
]٢[(.  

 وا ،]٨[ اوكواد  دو اواردة  ا ون اردات  ٦-٣
قط   درا ا ن أن ا ل راط را  رادا 

وا أي( وا درا طرةا(،  :  

)١( " ون أن  لدى م دوظ ر ور ل  وط
ون  ا ادر ام  أن ارف  ل
در ا ا ووا  .و ذا مظأن  ا

  وم:  
.......  

ق رض ام أو  وط راتا وأن ن  )ج"(  
  ؛ا درا ام  ادة

 ام  ادةن أل  ا وأن ل ر  )د"(  
درا  ن تأ ا ھذا م؛ا  

.......  
 ا اواب ل إ أد د ن أو وأن ف  )ز("  

وادث أو لا رةرا وي اط  در 
) "رةن ٨ ا ر٨[ ا[(.  

)٢( " ل ل أن دو  ن زم  رواقرا تود ق 
ن و تا نوا وا ،ق اراك ا دام

 رف  ارح م اص ب ن وادت
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 ... وادت اراق ن ك أن . وا ادر
  لن أ  زم :  

.......  
 طوي ل رر أو دث ووع   ادلو  )ب"(  

 در ) "رةن ٩ ا ر٨[ ا[(.  
)٣( " ل ل أن دو ت ور ول ان أ بادر 

 ماوظ ھ ار وا زأ وظ ذ 
 ارة" (اطوارئ دت وظ ؤ او اون

  .)]٨[ ار ن ١٠
)٤( " ل ل أن دو مد ر توا ا دان 

 طرةن ا در أيا أو ا ي وادث ويط 
 در ر ا رآ  ون ل أنو دود، إ 
 او ن طرق ا ا أ ،رھر  ل ا ادول

 آر ذاو. )]٨[ ار ن ١٢ ارة" (أرى آت أي أو
 طر د د ن  در اطرة  دان ط س ق

إ ردةا زن ،او أ  ق داث ل فأن ا 
  در ومز ا اردة ُ ر د  درا
  .دورھ اد ازات

)٥(  " ل دو .) ...وأن ) ب تص ان  واذا
 ُل وا أند در   ءل( مأ   نا

 ) ار و ادوار از اردة دور إدةل 
 ١٣ ارة" ( ادر ك ن ف ام ارد را ذ
  .)]٨[ ار ن

 ، ن وم اطراف ادول زم ،]٢١[ ار ا ا وبو  ٧-٣
و ،  وادادود  ر م إطق إ ؤدي ن أن دث ووع ل

. اوإ و ر، د ا إ ادول ،او طرق ن أو ةر ،إطر
ررط اك ]٢٠[ وذ  دولراأن  اطإ و، رة ن أو قطر 

،وا  دولإا د ا رر، و إ ،وا ل وعرئ ور  ط
 داناوط ن  دود ار اطرئ ھذا ل  ود. ]٧[ اوط ودد
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 ادود ر ذك د ُل ون أن از ردة ط ن أن  در
،وطر أو ا در   د دون ق إواد إط  ف إا 

  .از اردة دور إدة ل اوي

٨-٣   رطُدول وراف اطا  دة اأن ]٢١[ ا ون  
 و ور" ا مد دةا ورا   وعدث و ووي أو 

 وات ارواح و وا ن  ال إ أد د إ طرئ
ن وا رآ طت اا) "دةا ١(.  

 اوود  ارف أن ن ار ا ن ٢٨ ادة و  ٩-٣
  ب ]٢٢[) ار ا( ا ات  ارف وأن اك

ا ل  ا اطوات اوط ،و إطر "أن ذ،  د طرف ل
 اص أو  أو إدة ا وا درا زة أن رى ت

 طر و. " بل و رفد ط أن  أ" ...  دة
 و إطر ن د ل  إذا إ أرا، ا او ادردول 
وطا دإ ؤھل إ   زةدر وا وا ا."  

وا  

ق  اطت ا  او  أن ظر  ١٠-٣ ط أن  ا 
 دو  اوص  ا وادئ ،]٢٠ ،٣-١[ ارا  اررة
 دو تا ص  ا زاتا اء وب ،]٨[ اوك واد
 ]٢٢ ،٢١[،  ق ت در ةإدو زاتا وإ لدا دو  .  

 دور إدة ت اظم ار  م أن  ا ادرو  ١١-٣
و   ل ص  ھ تا ن وا ث ن وإ ازات

 وا أي ب ، د أ .دو را ام ظم  را وفو ،دة
ظ ذات ، ظر أن  وا أو  ذ  وط   

 اردة دور إدة   تا ن وا واب ا ات
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زا ا ون  عواد إا م ا ا١١(.ر(  تق، و 
 وو ت   دمذهتا ھر ،طوا  ر أنظ وا 

  زم  إن نداثت ار أو وا  ظن إ لأ و 
  ا واد ةر اّد  ارط اطر ن وا اس
  .ار ا م زم و ن إن و ،از اردة

١٢-٣  ووع  ظر إاواا م  تدةا  ، ن قراا 
 أر أو طنا ن اف ت  ل ا ارة اراق إ دا ارة

 ،رقا م و درج  او  أن د ، ل از اردة ن
طروا ا، دراتو لا     ردةا زا وا 

 واد  .و مرل ادذا ان أن ھ ن صل ا، ن ث 
ن  ،وإازات  دور إدة ت اوودة  اراق  ادأ،

تاو ق ق أرا رةا ل ا  رن أ  فن أن ط 
و أن . اردة از ور ظووم ل أزة  و از اردة

 د تدوت اطوا وطا درا ا  أن  طق  توا  
  .ام واوط ارة اراق

 أن  - اطو أو را واء - وطا رتا و ودى  ١٣-٣
  ان درج،ا ا راة  ا، اددة ا  او ظر
  :١٢-٣ ارة

   م ا ادر  ) أ(  قرا دةر إدو زاتا وإ 
 غإ ا ار م.  

 أن  رورة  ) ب( ق ورا دةر إدو زاتا ر وإت 
 وأ از اردة   واد ا أو  ا وود دي
 ا إطر ارت ھذه ل أن و. ات أواز  ات

ار، بء وا اط ا  ل ديوارئ، اط 

                                                             
)١١(  ن ا وطب ارذا اھ ’ول اوروا‘  نا ،

 ارق اث.
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 أواز  تا وأ از اردة   واد وود ا إذا
  .ات

 أن ل رورة  )ج( ق ورا دةر إدو زاتا وى وإ و 
  ].١دئ ان ا ]  اطوب وا اس

 ل أن رورة  )د( ق ورا دةر إدو زاتا ت أي أن وإ 
  واد نا ا ا م ط ردة زرف  ام ا

 طر  وت وط ررةا  ر٣[ ا[.  

 اراف ن ؤو را ا ر أرى وط طتود ون   ١٤-٣
 نا ا  ت دةر إدو زاتا و وإو ا .

 ان ن ذات ؤوت أرى وط طت ھك ون د ذك، و ن
 ق و  آت و  ،ھو ال ھذاون  و )١٢(.اووي

ادة  ن ،را ا   ا، اوط اطت ھذه ن
ن أو زر اا ّت بوراا و. ا ،وصا  

 ل وط وود   ،ات ا ن" ھم ذرات" إد  اظر
 ذات ا راف ا  ذ راتذ ،ھمد و اتا 

 اطت ن ات  دف أن . و) و )ظ لا
وطا ن إ و نا ورو واو ا.  

١٥-٣  و أن أ  وا  ران وا تظا 
ؤوت اروا ل ا  ديا ي د ق ف واد 

  ت دةر إدوزات  ااوإدك ا بوا و و . 
 ث م  راوا ا ون أن  قرا دةر إدو 

                                                             
ف ان اووي   وف ر اواد اوو ورھ ن اواد  )١٢( ر

ا أو اراق ارط  أو ر أو اوول  اذون  إ أو  ر اروع 
]. و ھذا ٧ارى ا ك اواد واراق وادي ك ال [ أو ارت اررة

اق، ُظ أ  ود ز دق ن اطن اّن ان وان. وو ق 
ان ل اررة ا   ر وا ن أن ُق ارر أو دد ق ارر 

ر آ ن ر أو اا   ذيرر اا  م اا  نق ان؛ ور
راء ات، دون ار ب. ر أن اطن  ن رت ا ن 

.ت اظن ا   زم ذيوص ھو اا و  بل، وھذا اإھ 
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   دو أن ذ ا، اواد اف ن اغ  وإ ازات
  )١٣(.را م اوادك  ع ا اراءات

ا ار  

 إدة ت  ا ان  را ا رف أن   ١٦-٣
   وون  أن  ذك، ام أل نو. وإازات  دور

 ا ن  اوإ  ازات دور إدة راقن  ادو ود دال
ران  اددظر(  اتارة ا٦-٢ ا(.  

 ت  ا نار  اظم در ن اظر ضو  ١٧-٣
  ءة  ء  ر ا ل أن ، وإازات  دور إدة

 ق طرئ أو د ووع ل  ال اون ن أل ن ات
واد .  

١٨-٣  و  أن ا ،رق اوا   نواا واوا ا،وط 
 ات أواز  ات وأ از اردة  م وارات ت

د ا وي  واد ، كون وذ  تطا وطرى اذات ا 
،ا   تط ركدودو ا١٤(ا(، رطدي و وات اظ

،وارئط توظذات ا تاؤو ن ان ،وو اتاظ ا 

                                                             
)١٣( :وذ ھذه ا نن اد ادام أن ا 
  إطره راق إدة دور   ) أ( ط مظ ءإ  وا   ن أن

ازات وإ، ر ن ل راط ار أو د اواد ا ،ف ادة 
 ذك واط ن أو و أرى.اواد ا أو اح ارق اوث، و

ن أن وم او ، ن ل ا اظ أو طر أرى،   ) ب(
  رف تر ذ أيك اذ   ،واد اا  مدة اف ا ط

.ً 
)١٤( دراد واا  دودرك وات اط تؤو ن ن ر ر

  ل ر لو .واد اا   ،طرة ون ن أن واد ا  ذونا
 ادد اذي ن أن  ار ر اروع واد ا ن او. ودي ذا 

م را ارد ادد، أت ض ادول را رد ات  ار ادود. و
ھذه أ   ل اواد ا اط ردة اد ر ادود. وذا اب ود 
 را  ق  نن وا ت ارات واق ا ن رة دوا

.دودر اا  تد ار 



٢١ 

 رف تا ،ت ادة ور إدو  زاتاوإ، وو 
ان ذوو وا .  أنر ت ھذهت اراوا  در، 

 ةرا  :  

 ار( ُدف أن ا ل ا اواد وص طو وع  ) أ(
  ؛)ا ارق أ واظر ؛]٨[

  .ادو دال و  م ا از اردة م  )ب(

 اطو اردة از   واد وود ال ات  ودى  ١٩-٣
ا وادك ا،  أن و  رر اوا  وعوادت ا 
ردة وا ا زا ري ، وو  إن ت ا   
ذات دو  أ ر .  

٢٠-٣  ون أن و ران از واد أي  دة  وأ أو 
اررة  وطا وارا ا وا   اصأو  ادا إدة
  اواردة اوت و) ]٣[ ار اظر( ا ات رف ا ن
  .]٣٣[ ار ن ٦٧-٥ ةار

 دور إدة تن  درة أي  را ا رك أن و  ٢١-٣
 أرادو ان و ق روووت أو تا أو أد داد وإ ازات

 اردة  ود د ا ا واد ارط اطر ن وا اور
زا.  

 ل  را ااذي وم   دوراوط ا ظروف  وف  ٢٢-٣
. طوارئ اطط ر  دھذا ادور  دد ُ  أن و ،ووع طرئ

  رةا ار ن اؤو و  ن ھذا ادور د أن نو
 ن ورھ اطوارئ دت ر  لاو طوارئ ادي إراءات
د ووق أن  اوط، ا ن اظر ضو. ار ات د وحو 

ا   ذك   ،وؤو را ا دور ،ن و و 
  .ؤو واطع دورھ أداء ن  إراءات
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٢٣-٣  و  أن ا ار، ون  طا ا  ل 
 اطوارئو تد ادي  دورھداء  ن رت طوارئ، ادي
ا ف واد   ت دةر إدو  زاتاوإو . أن 

 إدادھ و ،ا طوارئ اوط اط  وا ارت ھذه ون
ررة وت اط  ر٢٠[ ا[ توواردة واا  را ]٣٠[ .

 ا رت ران ،ب اء ،ارت ھذه وأن  و
وطدي وا وارئاط ا .أن و  دذه دت ھرط اطوا 
 اورة ور ن اؤو اطراف   اؤو، اطراف ووح

  .وري  و ا ا وادة

 واد أي  اد اطرة ادة  را ا د و أن  ٢٤-٣
 فُ  ردةا زا.   ن أن واد أي أن  د م 

ز طر  إ  ن ودع إ ق أور  ن أوزص 
  .اواد ھذه  ل ذون  ا ص ت

٢٥-٣  ن  أن وا ار ذت اطا ل ،ا أي 
أط فظ وث أو إزا، ن وراد اور وأا ن وا طرا 

ا، ت وط ر١[ ا[.  

 و ارى دول را ات  را اوال و أن   ٢٦-٣
 ذات وتا ودل اون زز  ا ذات وادو ا اظت

ا واءو  ا را ن وادا ودة  اوا ردةا زا.  

٢٧-٣  ري  أن وا ار  صد أن أو ا   راءأيإ 
ازات  دور دة رق   واد ن ف ق د أي  ق
وإ،  دد با ن دروس وأي ا ا ن إن و 

  .إ واط أيذ  زم د

٢٨-٣  ل أن و ا ار، ون  تطا وطرى اذات ا 
،و اوظ ون أنن ھدر در   ءوا زا ا 

دت وارئوطا ا  ٍودو   أو  واد   ردةا 
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زت وأ اا  زت أواا . وةك، وذ  أن   ا 
 را و را در  دارة نوا  قرا دةر إدو 
 ادي ظتو وارط ادودو ارك طت و وإ ازات

طوارئ.  

 ظروف أي  أو ادو، دال  واد اغ ن دان ل و  ٢٩-٣
 إذن  اول دون ادو إ  واد ب م أ إ ر د أرى
،  أن  ا ار ت دةر إدو  زاتاوإ، ب 

 وت  ا اواد اُدت إذا ك ات طر أن و اء،
  .ق

 ون ا ظ دال او  را اظ و أن   ٣٠-٣
 ار أي( إ ت ن وا ر ظورا ن ارن اطء
طا (صدى ا رؤ ول ھ وددر و م.)و )١٥ را 

تا ا راؤ دل    رض رط بط ذراءات اإ 
ور دد ن ادر ا زن و لأ   رد ضزن ا رادا 

ت  )ظررة ان ٣٥-٦ ا رد. و)]٢٨[ ا درتأ او ظو 
ا رة ا  مءطن ارا  رفا  تا 
ا ]٣٤[.  

 م  ذون ر  دة أن ال ن أن را ا وإذا رأت  ٣١-٣
  لأو ون د أن  م ر دودا وطا دو إ رى دوأ 

 أن   تط ركدود اوا  ت ذوأنرا زا غ أي 
  .رر أن ل دول

٣٢-٣  ظر أن و ا رون ،ا  ت دةر إدو  زاتا
وإ، م  تو ا قرا ن تا ن ا أن  
 واراءات رة،اط ردا  و ،اردة از اوودة  ا اواد

                                                             
)١٥(  تذه اور ھن ظ زردة اا  نر اراد أن أ

] ن ٢-(اظر ار [أو ١٩٨٧وأدم أول إرة إ ادث اذي و  و  م 
 ارق اول).
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 ا ذھا  ل فا ادو ، دروسدة وان ا داثا 
ا ا ودواد و   ت دةر إدو  زاتاوإ. 

 دور إدة ت  ون ،ر أن ظر ا  اوص، و
وود  ل ذء اوإ  تو رات  إداد ،وإازات 

 وات اورات ھذه ن أن . واز اردة   واد
دم ُ  ا وازة ،وأو دة، دف  ُد ا ا در وأ

 درذه الھن أ ، دة ت دةر إدو زاتا وإ  
 رفا درا ا. و ر أو  ر راءات 

وا  ذھ أن  اا ون  ل فواد ا ، ضو 
ول ا او  نا تا.)دم )١٦و رت ]٣٥[ او 

  .ادر ھذهوي   ا وازة اط او ا ادر ن

 راءات وطت ،تو ،ل إردات  ]٣٦[ ار ووي  ٣٣-٣
دنص  ،ادي دن اون ا درق ادة  وا دديا وارئط 

ا  قراا،   كن ذ  مطل أدن ا ران ا 
  .اتادد

  وإ زاتا دور إدةت 

ل  ٣٤-٣  قر دةر إدوزات اا وإ ؤول ن  نوأ 
 أراد ل ، ط رون دآرن  أص د وأي ان
إدة  ت  ارن اراد   اوص، و )١٧(.اور

زات وإر اذ دوا  رداا وا ن وا واد أنا 
ون ا  أو و دو ور دة ردوا.  

                                                             
)١٦(  ا وراءات ا ا رم اوات وارات واھذه ا

ت ا ص و  ذھا   دودةا رذات ا طورة وا
.ن ا 

ھذا دأ م ن دئ ا وا، وون دى ادد ن ادول  )١٧(
 رت ل ھذه اؤو رط ،رف اظر ن ط اطر.
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إدة دور ازات  ت ل ا واراطت ظت و  ٣٥-٣
وإ  مأند ر و  زاتر ادو دة وإ،  و 

 ھذه وأن  و. ادو   ذات وط إردات أو وا ود  ث
 اطت  ون روووت، أو ات أو أد ل ذ د ا ار،
وطذات ا ،ا   ا ار، ن وذوي ا رد. او  
رث  قااأ توورو تروا ن ا ت  ردو دةإ

زات وإت اطوا وطا.  

 ومو أن  ٣٦- ٣ ق ورا دةر إدو زات وإا  :  
  )١٨(.از اردة ن ادو ات ن ن دم  ) أ(  

 اردة از ن رةا تا وردي ن طوا أن ةار ات
دن ا دولرى ام أو ا رطوا مد ن و  إن ت 
  .ارد ذك و، تا رد د ت از اردة

  .)٤ اب اظر( رد ر و  ) ب(  ترة اأن  ا
 ري ا از اردة ت إن  دد إ ا ردروا 

 ت وأي  )ك،ا نو زاتا، ت) اوا 
 ون وراظ ا )أي أ  وي  واد  ددة 
 م ار   ر ھن ب  أو اوط اون

ب ط ظر ؛اا و. )٢ انا در ذين ا  ورد 
ن  ط  ور  ريأُ  اذي ا ارد  نو

زردة اا  وي  واد ، راظ تو  ويط ا
 دامدات ا درف ا سط وا ا  ردةا 

زا . كذد ور زردة ال اد ا قار رور.  
ل ل . )٥ اب اظر(  دي ط و  ) ج(  قر دة 

 وودا  لا دي ن أل ط أن  إو زاتا دور
ا  أو واد ا   ردةا زت أو اا زأو ا 
. ارق ووع ُ  ا از اردة ط  ون  ،ات

                                                             
رط ض ادول إراز دة ن ا ت رد ات وت  )١٨(

 أ ظ ن دة أن ھ و ن ر دة ھذه ار. وھدودة ا و
  ا  أرت ارد.
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و  أنو ط ديون ا  تطا ا . و
 ا  ا اراءات ددا وا ادي ط دد  أن

  ا ودوا ل  اراءات اذ ن اؤون واص
. ات أواز  ات وأ از اردة   واد ا أو

  أن  دد ول آ  ورةدة اوا ا 
ا طر ور ن إذا كذ رور .و  قراا 

 ورم ام ن ط ط و  د ام، واوط ارة
 واد ووداه   ل   ال اذي  اص ھف
.  

لل   .ا اواد فار  ا إطر  )د(  قر 
دة ردو زاتا وإ  أن ا ار ب فواد ا 

  ردةا زوأ ا تا  زت أواو. ا قا  
ا را  راءل اتإا، نأ و راءات  نذه اھ 
ط ديا  .  

ل ل . طوارئ ادي ل  ا اط إطر  )ـھ(  
 ل  ا اط أن طر إو زاتا دور دة رق

 ادي ط  اددة ار وز م ل  طوارئ ادي
 اتإراء  ا اطت  اق و. )٧-٥ ارة اظر(

  .  ادي ط  ن  أنو ال
ل ل . ا اواد ت   )و(  قر  زاتر ادو دة

ذ وإ أن  لن زم د  ردا  دزدوث ا ن دان 
  .ازد ن  أو  اف م  واد أي  اطرة

ل ل . او ا وث إزا  )ز(  قر  زاتر ادو دة
رك وإ أن  تر وث إزا ن أي و و تط 

  .  ]٣٧، ٢٧[ اواردة  ارن تواو
ل ل . ا اواد ل  )ح(  قر زات وإر ادو دة 

 ن ذون  ظ إ ا م  واد أي ل رت أن ذ
ا ار ل ل واد ھذهظر(  ارة ا٣-٧ ا(  .  
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ل ل . اداث  اق  )ط(  قر  زاتر ادو دة
ري وإ أن   أي د ق ف ن واد   

 ا وادروس اواد  دد ،إو زاتا دور دة رق
 إدل ل ل  ادروس ھذه ون دو. ا ن

 ھذه  ح أن و. ادي  أواداث  رد  ت
  .اطب د ار  ات

ل ل . وظن واوت ادرب ور  )ي(  قر دة 
 وزودن وظوه درن ون أن أن ن إو زاتا دور

 ا اواد ن فا ن اء، ب، وت
  . واد ن اف ل  ا  ا واراءات

 إ ور( ا ان  ا اءة ذوي ن ص ن  )ك(
  م "ؤول نا ا  وا"( .   

 اؤھت ذوي ن  اب ھذا  وا أن  ارة اراق
 ذا ون ون أن. ا ان ل ان  ارةو

 اؤول ن ا أ ون أن ن ( أرى وات اؤول
 جود ( . رق ا وان ت ورة اا طووا 

اه   ل   ال اذي  اص ام وى إ ام
 ودم. )ج( ار ارة  ھو ن  ،ھ ورم  واد وود

رت ]٣٨[ او ن تؤھب ادروا  ل نا 
ا.  

ل ل . ات ظ  )ل(  قر زات وإر ادو دة  أن
 ب ارة، ھذه  اواردة ودا  ط  ت ظ

  .  اء
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  ا وادا رد  - ٤

 ل  

  ط أن ب اذي ا ردا ن وت اب ھذا دم  ١-٤
 اواد رد ن وت ابدم  و. إدة دور ازات وإ ت

رج اُ  دة ردوھ  و ار  ذون١٩(،ا( ن و 
 ا اوات ]٢٤[ ار  ورد. او ان راض يادود ارد

وظوا دات ارا دودا  .  

٢-٤  ظر إو او ان وا قراا  ل ت ا 
زات وإر ادو دةإ،  دا  درج در .د  ون ن 

ن  و أن اول  ترة اا طوم واوا او أن در 
إ ل . د أ، د ،د أد تا أنط وطن ا  دزو
  ذهق ھرارف ا و أن  و أ ، ن ل 

  وات: تاورا

  در  وي د ا واو زة ار اظر  ) أ(
  ؛]٣٥[

ا  يذرا رزاو ]٣٩[) تاور اارز ( تا رز  ) ب(
  ؛]٤٠[ اؤ ات ن

  ؛]٤١[ ا اواد ل اُ دم دى واتاطت   )ج(
 ن و ادر ل أو ا دا اوون  أن إ  )د(

  .ارص ن د اد اوراوم

و  و رات ھذهر أنت ات وا دھ أ   زلدة أي 
 أن و، ر اري اص ددو  وء أو ز أو ذه صرات ھا 

                                                             
] رة إ ات اُ دم ١ ار ‘] رُ’دم رة  )١٩(

ر اظر (ا رض أو ( ؤت ا ردر آ أو)  دة دا ] ٧ر .([
ز ن ارت اُ رط أن م ام  و ذن ‘ ر ذون ’وُدم رة 

.را ذر أو را ج إ  رى اا طوا را ن ا در 
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 ]٣٦[ ن ار ١ ا ورد  .٥ اب  اواردة داتار وات
  .  ا درا  ارف  ن اوت ن زد

 اوت ھذه ح أن أ  ن و  ٣-٤   رةق اراا
زات وإر ادو دة،  نظا رل اظ قراذه ا ، 

 أن ون وا ا  رف وادا ا  ق ھذهرارة  اا
 نھ قزة طرف أن ا تا .درك أن و  ت وا 

 اع، وت س رد ن أر ل  ا ردا أن ارة
 س أي أھ م ذا ارزم و ات، ر  أ طوي و

  .ُرى

٤-٤   دمو   ن ب ھذات او  و مول اق اراا إ 
 رةازات وإر ادو دة. ونو ن رورير  اددرا ا 

   وءإ را دار ا  قرار اا  .  

٥-٤   داما داتا  فا ن تا، ل   ]٤٢[:  

ادات   ) أ( د را-رو .زةف  أرا-رو  ّسذات ا 
طا )Pancake Geiger–Müller detectors ( ف ن 
ا أ ، و دام   ت وثزة. اأ أ 

  )Side window Geiger–Müllerا ذةذات ا ور-ف را
detectors (  ل و س  دل ،رن او 
 لا  ع   ر   ت 

  .اوث
 ا دم ال دادات   ،دة. ضار  أو نا دادات   ) ب(

 ور-ر اف أزة ن  أل ون أن إ نا  رات
  .  ا اذة ذات

. ا  أزة ف ھازة  ھذه. او افأزة   )ج(
 ا واوّت اودوم ودد ا دم فاأزة و

 در تاو ن ا عإ .  
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 إ إو. ھذه فاأزة  ن وادة ن أر ادام  ردا ل دو
 ض ادم ذك،  قرا دةر إدو زةأ زات وإل ا 

  .   ودات رف اوات  ددة

 زة . أو دو تا ن فأن ون أزة ا نو  ٦-٤
 ردھ، ا راد از اردة ن ر  و ن ادو اف
 ا اواد أو لا ا درا ن دد ل  أن ن وذك

 إ ؤذ أن ن أ ادو وھ فزة ا أرى و ز. ارى
 ءأ قار .ر أ ت  دب ررات ا رةا ن 

 ،زة اف ا ات ذه اراب ارد إراء . واز اردة
ل ا ون أن إ رأ  نو ر أأ . زةوا ا 

 فا ن تا ت  ن ،دوا وو   ُدم ت 
ا و. اد ن ،كذ  أن  ُدم ذهزة ھا رة إ  إن 

  ن’ضول/ر‘ ا، ق أن أيط زذارا  ال إذاإوى و 
  .   دد وى إ اع

٧-٤  أن و ون ا  ون   ن تدود زةد أرا ا 
،ود ذكو  واط ورة أنن ا راء نؤھ)دى )٢٠ را 

أن  اوص، و ظ،  أن ُ و. ا دو ارد دات
إدة دور ازات  راق  اراب ردا ا راض فأزة ا
ف وإ دة ن عا ووا )أ ، وعا دذي اا 

 د ر أ  ن ل دةا(، ض و ،تا عا 
رووا.)٢١( فودرة و  درزة افا أ عن ا ووا )أو 
رووا ( لوا ،  وع واد ور ا ودة  اونا 

                                                             
ن أن ون اراء اؤھون أرادا ون أو ن أن ووا ن  )٢٠(

] رظر اا) و ؤ ن ص أو عط ؤ٧.([ 
)٢١(  رطواد اود ان و ف تروون ا فزة ادم أُ

. ورا ُ دم ھذه ازة  دات ارد ادودي، ث ون ٢٣٩-ل اوووم
ووواد ا رور ا رن ا فل ھو ادر ا كد أن ھ .دودر ا 

ارون  ٢٤١-وروُ دم  ات ا. ون ا ا  ذك اروم
.رطوس ا دات  دمُ ذيوم، ار 
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 ر دھا د  اس ودة ادر، وط ،در  أيو اف ظم
 ن ن م إن اب، ن ذك  ووة .ادر أو/و افز 

 أ ا  ا اودات ن اراب ارد واط فا ال،
 ن رة وتو  أ إع ن إذا إ ،از اردة واوودة 

أ ذا. وب ھو اھ  ر أند اّر ا داتو  ل 
 د  ا  ن دث )٢٢(٢٤١-روما و ٢٣٨-اوووم

  .  ]٤٣[ رقا  ر  اودة  وا دة ف أظ ون

  اراب ارد

٨-٤     قر زات وإر ادو دةوا إرا وات أنطا 
ا  طوي ا  ردةا زق اراذه اھ ،  دءان ما 
 ا اط ددن أل  ت، أوز  ت أي إ إرلواز  اردة

  و أن و . أد   أن ونت ا ردن ن 
 و .ط وء أو ز ردة يادر ا  ب ال ار

لاأن وم   اوص،  براد ار  :  

ذك  ون أن ول ارق، إ وو دى اردة از ت  )أ(
 ر ن ط ولدا  ؛إوا  

  ؛اوذ ر  أءؤذ  ت  )ب(
  .إر ل ا ات  )ج(

٩-٤  أن و رظ لا  أ  دت را زرو ا رانا 
و  .  

١٠-٤   ن أنو درا ذيل اد قار  فُ ر دون أنأ 
 در    ردةازذ. اكو  رظا أ  داما 

 ط ا اواد  ون ث ا رات رد  أزة رد
درا وبا د ا د أد .ن او  ن ھذها  :  

                                                             
 ٦٠و ث ووت ط  ٢٤١-ون ال أ روم )٢٢(

 ال    اط.و إرون وت، ن 
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  ؛از اردة  ل ا ططفا أو ارات   ) أ(
  ؛رقا دال از ةارد رك  اا اظم   ) ب(
 إ اردة از اذي ل دو ان ل  م اذي ان   )ج(

  .  ارن

 أن ور رقا دال ال ظم  ركا  از اردة ردن ن و
 ون ط از اردة واط در  أي ب ن دة، ف ءة

د أد د  ثن ف وز ا رب ن وادا د ارُ.  

  ل ا راق .رقا وع و ارد دات ار و  ١١-٤
 رد) او ) رد  أزة دم أن  از اردة ن رة ت

 ات ن ا )أ اورو ات وأ )اوو ات
 ل) ا ات، د،ا نا ك،ا )ت رد أيو ،وو د

وإر . ون أن ذهدات ھا     ونن درة  
 اإت  وت وق تا وى  ا زداتا ن اف

طلو. ا در تا دى وو دد  دة أي   ُ ف
  .  

١٢-٤  د ورات ر اوت ا راتت، وا  ت وا 
زن ،او ر أ راو نا،  دارو )٢٣(.را دامزة  اأ
ن  ت، اري الادام  ن د  ذك ون   ف
 ر أن . ف   ُدة ي اوري ادي ن  أن  ھذا

 رةـــا  اذورة ،أأ   ث ا ا اودات رد وت
٧-٤ ، أن  و را.  

 اواد إ ن أرب  و  ،أزة اف  ون و  ١٣-٤
م ا دھن ر   و .ون أن و داتا و   

ا  ُ بظروف ا ا   ُ دما   .  

                                                             
،   ر اران (اظر ار ١٣٧-ب طر ازوم )٢٣(

]٤١.([ 
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  را ال

١٤-٤   ن وھ  رة١٢-٤ ا،  دامف ا زةأ   
ذات  ت  ث  ا اودات ض أن  د أ . ذك ون
 فا وذك ب اوروت، أو اد عا أو  أ ن ن

 دام ظما د ار تا را،  رظ أن  و 
 رات  ،اران ور ثا م ون ن أذ ت  أ اك
،ظ  راءت ر زرات  ط أو أ أ  .  

  وا وارة اول ار

١٥-٤   وم ا أن رر أو ا ،لؤھ ب  ،ءرةا 
 و ،إ دو رة، ول ادا ل او ا ا دادات
 ار ل أن . ورا اطت  ھو دد   رات
از  ار  أ أي ،د رط الاز  أداء ار دام اق
  .ظور ر دل أ   طر ل أ ن ق

 ذك   اوت، ور ز ق طإ  ارة، دو  ١٦-٤
 ار أو ارة ور ارة، دة ورم رة، اظ ا تام 
 أن ري . واء ب، ا رةا  أن رى  اذي

 ار ھ إ زوھ ن ر إ ت ظ ظ ارة
وطا.  

 أن ن ق ا ادر دام و وت إراء و  ١٧-٤
  .تا وت  ا زداتا اف ن  درة ادات

ا  س تا ردا  ا زةا رة م و  ١٨-٤
ون  ا ازة ل  أن. تا  دادات اذي م  رة

 طر ’ولض/ارا‘،  عزة إا ا رات  
ن دور در ظا  ا تو تا ذات ا .
  دامدر ا را و ق ن ر أنزة ابأ د 
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 طر .وإ ك، إذ  راءات أداءإ قا او ن  إذاكھ 
  .ادات  لدوث   اه

  .واق وار ارةت  ل ت اظ و  ١٩-٤

ا ا  ورة إ أد ،د ،ادات  ط د أن و  ٢٠-٤
ت داتا.  

 أ إذا وإ زاتا دور إدة رق  اط وف و  ٢١-٤
  .  ل  ر تا ن اف ظم

ا اردأزة  ادام وا  

ا أزة ارد ون  ٢٢-٤ ودة ا ن و ن زةف أا  ر 
  ود رأدر، أو واأ إ ب زةر أا  ولا  

 داة وبن ا درَ  را ِت وا  زردة ال ادو 
 أزة ارد  نو .اء ب ،اذار و ا إع وى

  نأل د د  تِ ارَ  ر أن ب ،ا  ادا ددا د
ث  اف أزة و  ذك،  وةو .اف أزة و ن

 ح ط ق رؤوان ا ٍل إ ط شا  .  

 أن راھ ن ث ور ار اذار ؤرات ار بو  ٢٣-٤
 ذارا ؤرات ار ب ول،. اش ط د ووح اوظون

او رث و ن نوظ  وحو د ط شا.  

٢٤-٤   دامد ود  ارزة اأا وف ا ن وادا ودة  اوا
  َرَ ا ِت راء ن با  ا ن ذا لرة ھا و٢٤(.و( 

-٤ ارة اظر( اس دة  ادا ددا أ ز ارد  ود

                                                             
أء رد اَرِ او  اردة از ،ض وى إع  )٢٤(

 ل إ  ٢٠ا] وو رن ا ب اا  ب ،%٢٤.[ 



٣٥ 

  ط  ُد ار  و ھن ان ھ أن و. ))ج( ٣٣
  .  ]٤٤، ٢٤[ قاذي وب ا وىاو اذار  ازة

ذاراو اتتاو ب او اق  

٢٥-٤  وىا ب او ذياوى ق ط ھوا  ذيد ا  و
ون ط . ]٧[  اذي ُف اع ب دد ق إراءأو وزه 

 ذارد  ا وىلن أ وىا بو ذيا ا،ق نب و أن 
ون  ذاروق ا وى عإ ذي ان اا    دمُ

زا.)ط )٢٥ ل و  ذارو إوىا ب او ذياق  
 وادا وود ن اف دم لو  وتم اظ   ث

ا ودد ذاراتا طن. وا رن ا  ذارا رھ  ر
َ وى عإ أو ا  رھ رَ راف ريا 

 ددّ  ل  عإأن. ا و ن ا وى عإ راف اوا 
  ا إع ووى اف  از دى   د اري

. ازة     طق قوب ا وى اج ن
 ت ط ن واوت اردات ن زد ]٤٤ ،٢٤[ رنورد  ا

ا ارد دات ق  ق ا وب وتاو اذار وا  .  

، أا ل اھ  )٢٦(اذارات ن ر أواع  ھكو  ٢٦-٤
ذارات: وھا طذارو ،ااتا ،را ذاراتوا ر ار  .  

. ا إع  طا تاراء  ن اط اذاراتودر   ٢٧-٤
 درزة اأ  ا وذارات ،اذه اھ   نز ات او 

اذي  وىا ل ن ون ذاراذي وب ا وىا وقا  اع
 ن أ اط اذارات  أن ن. و)٢٥-٤ ارة اظر(  قوب ا

                                                             
)٢٥(   عوى إ د زا  قب او ذيوى اط ا ن

 ا طب ا طذارات ان ا رط دد دارب إ كن ذ ،ا
.ل ا 

ن إطق اذارات إذا وز وى ات  اذار أو إذا  )٢٦(
    ردة ز.اُت ظر وة وھ



٣٦ 

 ،ادرة ن ن رب ارادو ارددات ت ذاتا نادر  اوش
  .اد  ا ار ازة   ا أل ون ھذا أن رم

 ر تإ  نرھ  ار اذارات ن اق نو  ٢٨-٤
ت  ون قاذي وب ا وىا أ ن وت ذات ا إع

 ن ار اذارات  دو. از ردة ط  وادوود   ن
 ودات ُطت  ز ارد رب ن) ارة ق ل( ص وود
 راض صا ج أون اطا.  

 اع وت  ا اذارات ھ را ر اتاذارو  ٢٩-٤
 إع و. ار اتاذار ر ،قاذي وب ا وىا ا ن

  .  ل  ق اذارات ھذه

أم  ط اذارإ ن إن  دد أو ق إذار أي  أن بو  ٣٠-٤
ر  رأم ريء .و راءات وذا إ رضو. ا،و  أن 

ل   كطوةذ أو دة ھس إا. ذا م م د ودواد و  
لا أن ل  ذك و. آر إراءاذ أي   زم اس، د إدة  

   سا د إدة اطر س در اذار ذاإ د أ .دور اذار
أ ن إذارا  ن و إتوم  ا ،ن زء  أو از اردة ن

ر أو ط، ب ذد أن ل ره ذارر إ ،ريء زل و 
أو ا زءا ن ل ادا  قار م ا  فن  ا

  .  )٥ اب اظر(  اقازد ن  إ ن إراء ،ات

 ا اواد رد ا طوي  اطوات ١ وص ال  ٣١-٤
 .  إو زاتا دور إدة رق  اة از اردة اوودة 

 

 

 



٣٧ 

 
  اواردة از اردة اوودة  ا وادا رد  لا  اطوات -١ال 
  .إو زاتا دور إدة رق

  مو وإذء ان درب

٣٢-٤   ن أن ا ن أن ونن اذون اد زةد أر 
تا  وندردر   داو اون ت أھا ا 

رو ن و  طر دم نا .ون و أن ن أ وند زةأ 
 ور وار اط ذاراتا ن از  ن در  تا رد

 ر ن أن اذار إذا اذھ ا  اور اراءات و ،را
  .تا ن وا ل  نؤھو راء ادرب مأن د  . وريء

٣٣-٤  ن  و و ونأد زةد أر تا ب 
ا وا ا د ا  لن بفا ا ن ودواد وا :ا  



٣٨ 

 اف ن  ث رط اض اع وى ون أن ن  ) أ(
، ن درا  دة أواا ا  طأو  ،)٢٧(ا

ون دان  أودا  رطف نز ا.  
   أو  أو أ إت وى ا ةدن أن  ث ا  ) ب(

طا  .  
رط  ا ن ث زن ارد دات ص ون ن أن  )ج(

 أمأدھ  ا ةدوا ازر   ا ر  اطء
 إذا اف ال ض ،از ارد او    ( ار
    ). ر اف أزة ن را رت

ب  أ ن رة إدة از  إ ن أن ون  )د(
  .  ا ا

  .داا وت  ز ر  لا ون أن ن  )ـھ(

لا ن أن و  ٣٤-٤  أن  نوظن اذون ا  ردةا 
زون  أو ار د زودون تو   :  

  . واد واون د أم دروا أن  ) أ(
 و، وأو ا ادر ظر  ارف أن طوا  ) ب(

ا، تدت واوا ا  ُ ُدم د  ودواد وا 
ظر( اا را٤١-٣٩ ،٣٥[ ا[.(    

 واد اف ل  اذھ  ا راءاتا ووا روا أن  )ج(
.  

 ار ا  ناؤ  اع ر أ م دمون أن   )د(
وا.  

  

  
                                                             

ن أن ُ ف رزات اط ا ودات ا ا زد  )٢٧(
،  ب اذي وره اردة از و دى ٢و  ١ ام اواردة  ادون 

 ).٧- ٤ز ارد ت او (اظر ارة 



٣٩ 

  ا وادا ف ادي  -٥

  ل 

 أن ذھ  اإراءات ادي  ن وت اب ھذا دم  ١-٥
ل  قر دةر إدو زاتا وإ دور د ذارر إ ريء )أي أ 
ول ھذا  و. )١ لا  ا ا واراءات لا قا ول
ا  وتاو طتا ن ،طرئ ي ا ات دي اب
    .]٢٨ ،٢٧ ،٢٠[ ارا رد  ذك

  دي اطط

٢-٥   ن وھ  رةج(٣٦-٣ ا(،  أن  ل   دةق إر
زات وإر ادو ط دي .ؤ أن ورات ديؤا  ا  دل

 ذدء إ  ريء، ر إذار دور ل ، واد  أو   وودٍ 
ط ديو. ا و راء أين إ ب لا  ره أو ن نوظا 
 قر زات وإر ادو دةإ  و إدلھ ذارر إ ريء.)٢٨( 

 اور وأراد ان و نھو  ادي ط ن ادف ون أن و
وا .ون أن و ط ديا   طا وطوارئ اط 
ا را إ  رة٢٢-٣ او ، و نروا  د و ؤھإ

راضا دء وب ا.  

ب  اذھ  ا اراءاتادي  ط  درجُ أن و  ٣-٥
 ھذه ل. و دة   أو  دل  وودٍ  ؤر ظور

  :  اراءات

 أرادو ان  او اراءات ورا  ذ أن   ) أ(
  .وا اور

                                                             
ل د رد أن ب إ ازدد ادق ن د  ھذا اراء  )٢٨( ن ا

  م رىأ  دة أو  در   طرة رو زاأو إ را ب ا
ل إ ازھ (اظر ارة  ١٥-٣ا  ١٣وا.( 



٤٠ 

 أي ارف ن  دة ون أن نا  وتا    ) ب(
  .  واب

 إ از اردة ن  وول د ريء ر إذار دور ل   )ج(
إ ن إراء   زل ا،  ا ل أو ر رق

 ط  دأن د  و. )٣٠-٤ ارة اظر(  اق ازد ن
  .   ا زل  اذي ادي ان

 رد دى أواز  اردة دى  ريء ر إذار دور ل   )د(
أن  دار،ر أ ب اذ  إذا  ،ت، أوز  ت أي

 ُورا رداذ ھذه ا  نراد اور، وأا بو ءا 
 ن ددإ  ت أو ز ت أي وإرل ز وا وف
ارة  اطق وطوق وث أيون دود  دور اذار ب

  .وث

٤-٥   رةون ٢٣-٤ ا ر٢٠[ ا[ ن ون كھ  :  

 ُد إ ات تاو   او وود  ص"
ارة أد،   ودون ... رع  اور... أن  :ا واؤوت

 او رج ا ط وأن ُ ار إ او؛ ٍد م دال
... ب إوا؛ا  و تر وأنو   ٍد م ل رج 

ود  .ا زوص ھذاول او    ن  وظ ديا 
  .  "ذك او رج ا ط وإغ..  او دال

  اددات راق  أ إ ]٢٠[ ار ن ٢٣-٤ رة  ور
ا أو راا )رظرة اك) " ٦-٢ اري ذ  ل إ راتا  ذرُ ا
 ت  رط. "و أن  ُر ذارط ھا  ط قارا 

 اذي اصھو  اؤوت ھذه إ داذي ُ  اص ون أن و. ارة
  لا  ؤو نن ا ا  او )رظرة اك( ٣٦-٣ ا((، 

أن و  ن ا  ط ديا .و غن إؤول ا ا  
وورا ا ب ورر ظؤ   ٍودو   أو  دة .  



٤١ 

 ا  ؤول ان وت ؤوت دد  أن و  ٥-٥
وا  ق د دا واد دث ي ي ط ديا .و أن 
  :  وات اؤوت ھذه ل

  ؛ ز  أ   دةأي  زل ن  ) أ(
  ؛ت روا د  ن ن أن ووا  ) ب(
  دث؛ دور ازات وإ رق إدة إدارة إغ  )ج(
  اء؛ ب ؤھن، راء ن ادة اس  )د(
لا ن  را ا إغ  )ـھ(  د إذا وددة و ؛  
لا ن ام   )و(  غ طا ا  ل ديا 

  ؛هوز م ٧-٥ ارة  ادد ار ن طوارئ
  .ا ادة  اد اطرة ادة  ار  )ز(

٦-٥  أن و  دد ط ديا دات درا   اداا .
 ادو ازة  ل ا دام ارد و ،  أن ون

 ت  ن إن ذارد ا  ب در ودأيو  :  

  ؛م م در  ) أ(
  ؛ره ل قز  م در  ) ب(
  ا؛ ط  ودات  )ج(
  ؛ اطا  ودات  )د(
  . دة ب  ات أو از ات وأ رقا وث  )ـھ(

  ر أ ُ  ودواد و  و ر،  واد ون  ا ا
 و ون دات أنو  أ  ث ،د أ زم ذت أ 

س    ت ذاتو   نتإ أو ا  ر 
  .  إ ء

واد  ر  د /رت  ٠٫١ ار دل وز ل و  ٧-٥
ام  و، طرٍ  درٍ  وود  اه ، دة أو أو رم ط أي ن

 ال  واق طوارئ ديا ل  ا اط غ ورا



٤٢ 

 ل  ا اط  قا و. ]٣٦ ،٢٨[ طر در  وود
إدراج ك  و او، ھذا ل  لا رت  طوارئ ادي
  .  ديا ط  ارت

 أن ون ن دون ي  رورة ادي ط ص أن و  ٨-٥
 زودا از او دار وزودن  درن در ريء ر إذار
.  

ديا داث    

  واردةا تا رض

لا رر إذا  ٩-٥ ، د  دورذارر إ ،ريء ضر ا دوإ إ 
 ورد،ا   أن أو  ن ا ار  وردور دوا ذارر ا 

إدة دور  رق رج ا ل و . ا إدة وازم  اريء
زات وإا  إو تط او وطادو ل ونواد ا ا 

]٤١[  .  

 ا  أن أو  أرى، دو ن  ا ت إذاو  ١٠-٥
ار دو د ا ا ن رح اد ا  ُذنأ   دو  دةا 

ا  زدى  وأنودو ا دراتا ا داروارد واوا وا 
ار ن ا دة أنم  ا رفا طر ق  مأ 

ردم. ]٨[ او  ب ھذات او ن ديا ذارات ر  را 
  .  داور  إ ا د أن  رر ا ات ر

  ام ما در ادي

 در وي وظر أن  ر رق إ ز ردة  وت إذا  ١١-٥
 دده م  م ن إ درا  او ا ل  م،

  ط ديا .ق وطو طا طا  رو ولوا 
 ص  إب و ذويال اھرةاا ا . ووق إطا 

 أس و   اوا ؤول ان وت   اط



٤٣ 

 اط ون أنو . )٧-٥ ارة اظر( ديا ط  اددة ار
طوث ا  وز دل را طرج ا اط طو٠٫١ ا  
 ،دلوب ا ا وىا إ ھذا ار دل ود. /رت
  .  )]٤٤ ،٣٦[ ارن أ اظر( ]٢٨[ ار ن ٧ ادول  اوارد

 ؤھن ءرا ن دم ا ن اق ن زدا إراء و  ١٢-٥
ون و نؤول ا ا  ور أو/و ا لؤھ .و إزا 

زردة اا طا در مو. ا زامذر اب، اوان ا ردةا 
زا طدر ا ن أن وث ب رب واد  ن درا 

م،ا ء وم إھب اواا  دةز  دل را دى إزا ردةا 
اد ب ا ت ا ردرو . رظا  دامدات ا درا 

دوزودة اا درات لا طا   ن لد أد ھ داتوا 
ودة اوا  .  

لا أن ذ  م، در وود د ل و  ١٣-٥ ، ون  
 دة از ارت ،را وا او  ا ؤول ان

درا مو ،او  ءع و در طر  ن إذا ع در رو . 
ع طر ،اد ام درا إد ذك د درا ، إ ن نز 

 ون أن و. ارف اق  ن إ ن ات وا  وآن ون
و د نزم ا دده د )أي  ط ديا(. ر و ولوا 
ن إ نزا  م ذونص ان اذون ادر  تطا 

  .اذھ اواب

  ازق ما در ادي

لا أن ذ  زق، د ام درا ن  ل  ١٤-٥ ، ون  
 دة از ارت ،را وا او  ا ؤول ان

درا ما، وو  ءع و در طر  ن  إذاع در ر.  و
عا ادرإد  در ردة وأي ز رى أودة أ   واا  
 اظر( ]٣١[ ار  ا ام أ ن ط اترزذات   ودات
 او  آنو زن ون ن إ (ناص  ادل ھذا ن ١ ادول



٤٤ 

. اوث ار  اذر ازام و .ارف اق  ن ات إ ن
د ود ن نزا د )أي  ط ديا(، أن و ون ث 

 دةر زوث، ان ا ل رضر اط  .ر و ولوا 
ن إ نزا  صذون ام ا نذون ادر  تطا 

  .اذھ اواب

 دراو اواز  اردةرھ  رتا  اطق رد و  ١٥-٥
 د و و ،ط أي طوق و.  اوث زقا ام

  .اط إزا وث م إ أن إ اوول

  از ردةا  اوودة  ارى ا وادادي 

  ودات وود إ ز ردة  تا تأرت  إذا  ١٦-٥
  ،]٣١[ ٢ ادول أو ١ ادول  ا ام أ ن ط اترزذات 

 ازن ن دد و. او  وآن ون زن ن إ ا ل
د )أي  ط ديا( .و قطو طر و اولوا ن إ 

 اواب اطت  درون اذن م اذون اص  ازن
ذھا. ذ و أن لا ، ون  ص ن ؤولن اا 
ا  او وا ار، ترا زراء ا داز ن قا .
ر وظا  دامدات ا درا دوزودة ادرات ا لا طا 
  ن لد أد ھ داتوا ودة اودو. ا راءزم إ ل 

ري دد داتوا ودة اوزو ار ط دةا .زم ل أن و 
 رھ دة أي رم ا  ظوأن   طا  طووى ا

  ا امأ ن  ط اترزذات   ودات  او ادة
  . ٢ ادول أو ١ ادول

 ل ن ا اوث ار ل اواب ار إء و  ١٧-٥
  .   طر ارض ل ن او، از اردة

  



٤٥ 

ديا ف ن دة   رات تدل ا رھ  

١٨-٥   ل فن ا دة   ر تد ردةا زل ا 
رھ،  كب وذ وث ردةا  زا ظما ا  ودةولادا 

قار  قز دّر ا در ط ،   وم اأنل  
  :  ورا

 د ر ادت اوودة  اواد وال   وف ا  ) أ(
  ارق؛ دال

  ؛إ اوول دو طاطوق   ) ب(
  ا؛ ادة ط دد ق راء رت اذ  )ج(
 وآن ون زن نإ دھ  ربا ا، ادة ط رھ  )د(

 وا ت وو   واردةرةا١١-٥ ا  .  

  ا ؤول ان و ت الھذه   ام و  ١٩-٥
وا .،ء ود ا، ب أنط لا  مدا ا ن ؤھل ر.  

ديا وث ن ر ا وادا ا  

٢٠-٥   ل فن ا دة ودو  د ر ردةا زا ) كوذ 
 زات دمث وأ ات أو اا زا(،  وم ا لأن    ورا
:  

  اُ  وإذا د، ر ن ُر دطر  در ن إن   اظر  ) أ(
 ديا ل  ا اط غ اور ام  ذك،

  طوارئ؛
 ارت واذ ،ذك رت أ دُ  ا ا رال  وف  ) ب(

زع اط در دد دى وث؛ا  
  ا؛ اواد ت ن زددوث ا  از ادار  اذ  )ج(
  و؛ ون د تأو  ز ت أيأو إزا  إرل ق  )د(
  و؛ ت أي ت د ون أن ن ظ أي إطر  )ـھ(



٤٦ 

 ،)رام  أرى  ارب أو(  ل إ م إراء  )و(
  .وداه اوث ط دد

 إدة   درا إ ال ا ما د أن و  ٢١-٥
  ،د ر ون رو ث ي تام  ل أن و، زاتا دور

 طق اء وب ادث،  و ا ط ار اط ورد
  واد وز م د ن إن   اظر . وور رقا دال أرى

 نارا ر وأ از ات وأ ا وأ واث  ،ن ،زاتا طور ن
زم  دو )٢٩(.ازاردة   أء ، ن ا ارى،أرى واد أو

. اواد اوودة  ا اودات ط رز دد ل ري إراء
 ،او  ا ؤول ان إراف ت ا ما إراء و
لاطب  أن و ، دم أو  مدا اد ، ،ءن ا ر 

  .ؤھل

 ،ط ادن رع أن  ا، إ  دة أُطت ل و  ٢٢-٥
 ؤدي دث ي او رج إراء دي أي  ان، اؤون ن دم
ب إوا رج و٣٠(.ا(  دمو ردات ]٣٦[ اإر   ط

  .  ادن

٢٣-٥   وون ا دُ دة، أي أن   كث ذر، اوا  لدا 
قار ويو  داتو  ز ذاترط ات ن م أواردة اا  

  وآن زن ون ن إ) ]٣١[ ار اظر( ٢ ادول أو ١ ادول
،وت ان ا إ  رفا  قا .ون و ن أن نزا 
 ن ازددوث   ثون  أن و(، ديا ط  أي( دددا 

                                                             
)٢٩(  ط د ا دات اووك ا  رة تد او ردة

 اطور ازي ل ار،  ر در أر  ٦٠-اد   .ظم اوت
(اذي ود دة  ادر او  ل ورد ازوم)  ١٣٧-أن ط ازوم

 ذات واودات ا ٢٤١-ر أو ث  ل ت و  اواء. أ اروم
 ا اط ر أن ط ث.

 أن د ادي رج او إ ار اوط دي طوارئ  )٣٠(
ا .ر أُ ر ن ر ال أن زم اذ إراءات  اور  وث 

ر اب ا وا إ  دة قطد ا .م در ر 



٤٧ 

 ن إ اوول ر و  .طر ارض ل ن اوث، ار
 اواب اطت  درون ذناذون م ا اص  ازن
ذھا. م وا ذا لت  او ؤول نا اوا   .

لا طب أن و  مدا ا،ءد ا ، ن ؤھل ر.  

  ور اوت ور

  رت و  " : ]٢٠[ ار ن ٨٣-٤ ارة ص  ٢٤-٥
 :ورد ازو   تو دة وااد وا وا  
 وعرئ وووي ط أو ص"... إرة . ون ٨٤-٤ ا ر٢٠[ ا[ 

  " :وم اول ، زة ار أديوردول ، وا، ووا، 
و تر لن أ ق مد  توا ا ورإ ل ووا إ

رو اا   ووي أو إ رئوع طو" .و  د دأن 
 ار ا طوارئ اوط اط ور  اوت ور واد

إ  رةن  ٢٣-٣ ال ھذادن ا صا  .  

٢٥-٥  ذهو تار أھ   ل قطواد ا  إ أو ا 
  ارتھذه  دد و. رٍ ط درٍ  ر  وت ت إرل
ط دياو . ل أن توا دور ا  ل  وعلو ذهھ 
اد  قر دة ردو زاتا وإ  ، ب ءا:  

 ھو  ب ،اط ذك   دث، ا ا اواب  ) أ(
    .ررة ر وف أي دد ،روري وب

  .  اور أراد أن ذھ  ا اراءات  ) ب(

 و. اور أراد  أل نل  اذھ م ا اراءات  )ج(
 ر ا او ات دة ذتا  ءاتإرا أي ذك ل أن

  .ا اإ  دتد  ون
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  اداث ن اغ

 مون د  دة دور ازات وإ رق  دث أيووع  د  ٢٦-٥
 د ودواد و ،  بر أن لا  داد رر  دم و 

،دث وت اعوأا ت،أُ  ار و،ب اواوا ن ا ث 
 واراءات ،اواب رو ھذهون   در ،اور وأراد ان رض
لا أن ول و. اواب ن ف اذة  قا أ ن  

 ارر دم و .ارر  اق ھذا  درجُ  أن و ا، ادة
إ ا ار ر دون .ع وإط  طرافا ا ) تطا 

وطا رك ا ا  تل اا ظر اا إ  
   ،رٍ ط درٍ  ق ا اداث ن ارر ) ١٤-٣ ارة

 أن روا  دروسا ن ا ن ا دثو ان ادي .  

  واوت ادرب

لا ن أن   ٢٧-٥  أن  نوظن اذد ا ون دي 
ذار ر ريء ونر ط ديا مود م وا ؤوم وموا 

 ذادد ھو. ا وص، وا  بدر  نوظا   
 اردة  ا أو  ا وودھ وادي ا اواد  فارّ 

زت اوا  زت، أوام و ادر راءاتا ب اواا .
  . ؤھون ھ أص ادرب و دمأن  و

٢٨-٥   ق ديذارات ا ر ا،ر ب أن ون  دىؤول 
 ادر ون  رف) )ك(٣٦-٣ ارة اظر( او  ا ان

  :  

 ان دار ن اورة ودم   ا اطر م  ) أ(
ا ز؛ا  

  ؛د ديا  ارن ان  از اطت دد  ) ب(
  .او اراءاتت اذي ن  إء وا دد  )ج(
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  ادو اون

٢٩-٥   ا ر اا دة وات ]٢١[ ازاا   ق
 ودم ادو واظت ارى ادول  ون ق  اطراف ادول

 وظ و. )٨-٣و ٧-٣ نار اظر( إ طرئ ووع ل  ادة
 رةن ٧-٣ .ا ذال ھدا  صنا، رط رومأن  ]٢٠[ ا 

 ووع طرئٍ  ر د ا ادولطر  ،او طرق ن أو رة ،ادول
 اردة از  رةا ادو ارة وظر إ. اوط دود رٍ 

 اوط طتأن  ا  ،إدة دور ازات وإ ت وت
 او اظت و ارى ادول  ا اطت  ون رت
دوذات ا ا  نرئ أيق ط در  رط ت دةدو إر 

زاتا وإ.  

 دو أي إطر ارت ھذه ل أن  اوص، و و  ٣٠-٥
  :  أي دوث ل  ،واو، ر أن ل

دور ازات  دةرق   اوي اف إ دة  اطق  ) أ(
؛وإ  

ون  ، ت أوز  ت   دة إدراج اف  ) ب(
 أو ١ ادول  اواردة ام أ ن ا اودات ط اترز

و  ات أو ات ھذه وون) ]٣١[ ار اظر( ٢ ادول
  وط؛ دود ر

 دود ر وم  از ردة اط أ   ُ  در دان  )ج(
وط.  
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  او اطق اح  -٦

اء ن ر  او اطق )٣١(اح طت ]٢٧[ ار دد  ١-٦
طا وادث ارد. واو  رت ]٣٧[ او ن  ذهھ 

 اب اوت ن اطر  ھو اد اح ن ادفو .اطت
 ن إذا اطف،   ود، دون اط ن ار ام وإزا، درو

   ن ت ھك أنإ  ]٣٧ ،٢٧[ ارن  ود أر . ذك
 أو إ اوول د زم د وأ ط،ا ن را ام إزا  ق

داا.  

٢-٦  ن  ورا وع إرن ،]٣٧ ،٢٧[ا ذاھ لاد  صنا 
 ول وث إزا قارا ر ون ا  دتو  وددة و   

  .اط ضھ إ  د أ ر. از اردة

٣-٦   م  زاءأ قار ت او   ردةا زا 
وا  واد ، دد  دىا ح إا . أ ل ،إ 

 م أنك اذ، دد دى طوث وا  داد .بك وذ   أن
 لا ، و ن ؤول نا ا  وب ،اء وا 
 ل أن  ا ،اح ط ،ان   وور ؤھل، ر

 ط وُرط أن . اور وأراد ان  از ارت
 ،اح ط زم،  إطر ود. ]٢٧[ را ا وا اح

  .  اح أل ن اء ن إ إ أو زاتا  ت وف

 أيو ؛اح ن ادف اح  ط وُرط أن ص  ٤-٦
 ورت ؛اح دار ودة وطق وط، دم  ُر وت

 ت أء  إراؤهاذي  رداو ؛ اص أو ت أي زن
  .  ]٢٧[ ودھ اح

                                                             
)٣١(  ص ا٣ ] را ٢٧  " :   [’حا ‘ إزا

ل اط ا أو ل ادر ا ن اط ا .ن أن ؤدي  ق 
وال ادة اا رورة إ س نق وطا ح واراء اإ ل إد اا 

". ودةو ت 
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٥-٦  و  ذأن ط رافت إ حؤول ا نا ا 
وا ، دء ور ا ؤھل .بو دواد أي إ و داتو  

 ن إ ٢ ادول أو ١ ادول  اواردة ام أ ن ط اترز ذات
 ط  أي(  دده  أن ون د م او ، وآن زن ون

ديا(، و  رفا  رھ ت ،  م قوا ا 
را  ف كظر( ذب ا٧ ا( .  

 إع او إء ن ا ارارار  ا أن ذ و  ٦-٦
م ار.  

 

٧-   رفواد اا  دةاا  

  ا ب دةا ا اواد ارف  اب ھذا ول  ١-٧
 ترھ  اواد ھذه أن ل و .إو زاتا دور إدة رق

، ذه او  ر  رفزم او . عطا 
 رف ذهواد ھا ا ت وط نا ا  رف 

  ن ا ذات اوت و] ٣[دا ص   ا ات
 ت ھذهط٣٣[ ا[ .و  وع إرراان ]ن ،]٣٣ ،٣ ذاھ لاد 

 صنا  ول  رفت اا ا ت ا د ون ر 
 ودواد و   ردةا زد. ا ر أ ھ ض إ طا.  

٢-٧   ن ھو  رة١٥-٣ ا،  أن  وا  راوا 
را تا ا   وادوا دة اا  ت  دةإ

زات وإر ادو   .و ول ا أن راوا 
ت أا ا ا وث أي ن د  زق ن در م ر أو 
  ون راوا ا وأن  و .اردة از   دة

ا  واظت را او ازات وإ دور إدة ت
 رف تا ا.  

 ارف  وإراءات ارات ن زء   إدراج و  ٣-٧
  :از اردة   دة وود ا ن ا ات
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  ل و ا، ات ود ناد د إ ا ال   ) أ(
 ل  ون أن  ، ت ل را  و و 

  اص أو رف  اررة اول ر و ، زو
.  

 ،  ولاذي ون ن ا در ا ات ل   ) ب(
  .  ا ار ن دا

  وآن ون زن ن  ادة ا اواد  ظ  )ج(
وا  أن إ إزا وا ا ار  .  

 زاتا دور إدة رق  ادة ا اواد زن    (د)
رات وإ ن طو نزا.  

رق   أء ز ادة ا وادا إ ول ر او  )ـھ(
 در ادرن اذون م اص  دور ازات وإ إدة
  ان و تا  .  

  اص أو ا اواد زن ارف ام ر د   )و(
 اوط وا ات ط راة  ،را ا  ون
  .ات ارف  ن اررة

 ات دارة  ظإ  ةد  واد أي لو  أن   )ز(
 ذون  تا رط. اُع وطم ا أن ل ذهھ 

. ]٤١[ ا واد اون ل دواو وطا طت و اواد
 اون ال طت اوء  وتوا  ون ن ا إذاو
  ت  هھذوا  ا ار دو ذات ا. 
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راا 

]١[  ظو ،ذرا ط دوا ودة، وام ا زراوا ذا ظ
ال ادو، وو اط اوو ا ظ اون وا  ادان 

ار، وظ ا ا ،ر  ادي، وظ ا دان
ون ادر ا،  اؤان ا ادو و ن ات 

، او ادو ط اذر ، ١١٥ادد رم  – وق ان 
)١٩٩٦.( 

]٢[   دوا واط وا ور اطا ،ذرنا روا و  ،
،ون ا درةن ار ا  مدد راGSR Part 1 ط دوا وا ،

)  ،ذر٢٠١٠ا.(  
]٣[   دوا واط  ص دا ت اا  رفا ،ذرا ،

،ون ا درةن ار ا  م ادد رGSR Part 5 دوا وا ،
)  ،ذرا ط٢٠٠٩.(  

]٤[   دوا واط در ان اأ ،ذردد ، ا١١ا  وا  ن
)  ،ذرا ط دوا وووي، ان ا٢٠١١.(  
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 ت، (ط٢٠٠٧ا)  ،ذرا ط دوا و٢٠٠٧)، ا.( 
]٨[  وادوا  ،ذرا ط در ان ان أ وكد اوا دو

وأ ،IAEA/CODEOC/2004 دوا وا ،)  ،ذرا ٢٠٠٤ط.(  
]٩[  ،رھدو در اراد ان ا داتإر ،ذرا ط دوا وا

IAEA/CODEOC/IMP-EXP/2005) ، ،ذرا ط دوا و٢٠٠٥، ا.( 
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ROBERTS, P.T., Management and Disposal of Disused Sealed Radioactive 
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]١٩[   ودة، وام ا زراوا ذا ظو ،ذرا ط ورود اا
 وو ،دوا را ظوا ،دول اا ظو ،ذرا ط دوا

طا ظدي، ودان اا  ون واا ظ ا ووا 
 ،ا ا ظو ، دةم اا رو ،ردان ا ا

، SF-1دئ ان ا  ،ر ان ادرة ن او، رم 
 ،ذرا ط دوا وا) ٢٠٠٧.( 

]٢٠[   ظو ،ذرا ط دوا ودة، وام ا زراوا ذا ظ
ال ادو، وو اط اوو ا ظ اون وا  ادان 
ادي، وظ ا دان ار، وب ام ادة ق 

ؤون اا ،ا ا ظو ، أو ا وووارئ اط ھبا
 ديم وادد را ،ون ا درةن ار ا  ،GS-R-2 ،

)  ،ذرا ط دوا و٢٠٠٢ا.( 
]٢١[  INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Convention on Early 

Notification of a Nuclear Accident and Convention on Assistance in the 
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]٢٣[   ظو ،ذرا ط دوا ودة، وام ا زراوا ذا ظ
م ال ادو، وظ ا دان ار، وظ ا ا، ا

ار  ادر ا  ،ر ان ادرة ن او، دل 
 ).٢٠١٢، او ادو ط اذرGS-G-1.5)  ،ان رم 
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]٣١[  INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Application of the 
Concepts of Exclusion, Exemption and Clearance, IAEA Safety Standards 
Series No. RS-G-1.7, IAEA, Vienna (2004). 
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ا  ،رئ اط وارئطت ا داد وا–  ونا
 ).٢٠٠٧او ادو ط اذر ،، (اوون، 
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، او ادو ط TS-R-1 ر ان ادرة ن او، رم 

)  ،ذر٢٠٠٩ا.( 
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MEASUREMENT, Managing Potentially Radioactive Scrap Metal, NCRP 
Rep. 141, NCRP, Bethesda, MD (2002). 
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 ا و1312 -ا ،)  ،ذرا ط دوا و٢٠٠٤ا.( 
 





٥٩ 

  اول ارق

  ا واد ا داث اراض
  تدةر إدو زاتا وإ  

 ً١-أو   ن ت زات وإر ادو دةأن إ ل  و 
و ن  وتا ل. اا و وتم زو الاوا ا 
 رت  ُدر ون  ا ارى اطرة تواو ات  أضو ل

 ردةا  قار  ت ذيا . دمُ دم و ف أول ١٩٨٦و ر 
 ذو. ]١-أوً [ إدة دور ازات وإ ت   در ف

  .  ھ آر  ون أن ن اوادث ھذه ل ن زاد إدراك ود ان، ذك

  از اردة ورد   وتا  اوادث

 ًرد  ٢-أو  دولا  ًز ١-أوو ض وادثا روا ا در 
ت  او ا  دور ردةا زت. وا با رذه ا 

 ،ؤ  ر وا   در وزن ،م ر وود دمھ  اوادث
رزة وأ و  در  .  

   واد ر اّد ار

 ًدم  ٣-أو دولا  ً٢-أو  ض تدر ا د اّر ا 
در   ردةا از  .  

 ً٤-أو   رددول ون ١ ا را ] ً٩-أو[   ل٦٠ د  ق
ور ھذه . ١٩٩٨و ١٩٨٣  ن  وت در ر اّد ر

 اداث ھذه ن٪ ٦٩ أن إ ،٢-وأوً  ١-ان أو  ً ا ات،
ت  نن  را ذه اداث ار وا. اب   وت

زاتا ر ددا ھ  دةر إدو وموا.  

 ًرو  ٥-أوظُ تا ل( أا ر  أن) ٢-أونأ ندو  
ورط  وادث را وم ھزت٪٤٨( ١٣٧-او٢٦( ٦٠-) وا٪( .
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 إ ن٪ ٦إ  ٪٥ واوروم ٢٢٦-ومواراد ٢٤١-اروم ول ل ن
. و  در ن دة ا و ن م ارن ون اوادث، دد

ط دة  د ر  ار ا ن ،٢٢٦-ارادوم  و
 )ل  راصدادات أ زةرات،أطا ن و لأ ري (أو 

 ل واد ن اورومو  .ارن ارن أوال إ ود و ط أزة
 ء وا طق  ت د ا وروم، اّواة اوم ك

 .اطرات رت  ا ا اواص
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٦٣ 

  

 ًل أوت  ١-اط  دةر إدو  زاتات او  داثق أ ر دّ ر در  
 .  

  
ل أودات ٢-اوا ا  تا وادث ا را.  

   در ا داث ا وابا ص

٦-أو   وة را  ا  ا را ،ل  وابواا 
ذه ا داثا ط وا ل  :  

 ض أدت د. وا اواب ن اوروم و ان ن اق  ) أ(
  ن ألا ردا س اس ن رة أدادم إ  اداث
طرار ،اوا راا ا ض سوا . ،كذ ن أن 
  .  ط رط ا اطت واردرض 

 ل( اطترھ ن و را ا وارد  رةا اوط  )ب(
رطرك اع وادوا دو ا ططزة اوارئأط( .دو 
 ن دةا زم اول  ذكو ا اوارد اطب وز
  .ارى اظتن و ارى ادول



 

٦٤ 

 ديا ل  ا اطو را ا دا ع  )ج(
طوارئ وب ،وا  ودور و ور  طرةواد اا 

ا ا ودي دث.  
 وز ون دا أن. ات اطع ب اري ادد ارر  )د(

 ب ار اذي اررة، ار أول اوث وإزا ا ف
 سا دانف ووظا  .  

  .  إدة دور ازات وإ ت  ا دان  )ـھ(
 ،ا ات ا رف  اوط راقا  ارط اطب  )و(

اح  ب ا ات ذات  اطط ر ات رات ب
  لا.  

إ   وابا ادت إذا ادو ات ا   ارة ار  )ز(
 ا اواب ت إذا  ذك دث دو. اوط ادود وراء

 دا. 
  

را قار ولا  
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٦٧ 

 

قار ا  

  ا ادر ف

-ن  ١ أن  در با ع اا وم إذا ،ا م  رفا 
 ھذا وس ازن، ن رة رة  راد ا ددة ط آرا ،وأن ن

 اص ان دلوف . ا اع در  ق ھو ال
ف درا ا ]-در ]١ا ا و در  ب 
ررا  رن. ا ودذا واف ھو ادة ھ تا ار 

 قط  درج طرةإزاء ا  درا ا،   رأو أ 
دو دوا وكا  نندر أا ا وأ ]-ن،  .]٢و م ن ،

  ا ا اواد  ارف  ط اب ن ون أن
 ھب ارت و د وو ،إدة دور ازات وإ ت
  .  )]٤- ،٣-[ ارن اظر(  ديوا طوارئ

-دو  ٢ فإ ا وم ’درا طرةا‘ . دو ً  درذه ار ھ 
 ا ودات او طا ھ D و. ]٥-  ]ل ’ D‘ ب

در ن ذيم إذا ،ا ن ت ،طرةأن ا ب  رآ  طو  
ا ن  را ارض ن  ل اوادث روھت ن و إطر

ع دررض ا در ر  رضوا داا رب وا دث ذيا 
 ادر ھ ‘أطر’ث  ،ن ادر ت س ھكو. ااواد  ت

 ل ا ا وز . ١طو درا ن ا ا ١  D 
  رة ١٠٠٠ـ ا .نو  رل  ى،أط درا ن ا ا ٥ 

  .ا  D  ن ١/١٠٠ ن

-و  ٣ ق ردةا زا وي ا  در ،  ُدم ذاھ 
  :ا راض اف

  ؛ ديوا طوارئ اھب  ) أ(
  ادر؛  اطرة ادة إراءات أووت دد  ) ب(
 داث ارط ا اطر رح س اور  اوال  )ج(

ا در ا  .  



 

٦٨ 

-راتو  ٤ رح   وا ت سن ا درا ا 
]-٦[:  

ا ١  )  طورةن .)ا ب أن در، ھذهدم ا ل  رفا 
 ن  دمأو   و نآ، إ دا  صي  ل ر 
ون ا.   أطول رات  ارض ور أن ون. دق  ن

  طذهاھ ا داتاو ا رارار  لا رظ ،ا 
زة اوأ و ،ادر ا دا ن ج  .  

  ارف دم ل  ادر، ھذه ب أن ن .)دا طرة( ٢ ا
 رة  ل ص ي دا إ آن، و   دم أو ن

 ت  ن ر  رضا ون أن ون).  إ دق( رة
 .ن او  درا  درا ذهھ ا درا دا  

  .  وط/ا ادا رت  و ا ا اور

ا طرة( ٣(. ن ب أن در، ھذها  ل دم رفا  ن أو 
. ت دة  ل ص ي دا إ آن، و   دم

 إذا - ار ر ن أن ذك ن ارم  -  ارض ون أن نو
 ا ھذه ادر  دروا. أ إ أم دة دى  ال ار

در  ھادا  زةس أا ا ل ،ا زةس أ 
 با و ا ازة و راتا  وأزة اس اد  اوى
ارة دوس  ،ا أورق ا.  

ن( ٤ ا ر رون أن ا طرة( .ن ددا ا ب أن دأ  إ
ن  دادر ھذه١(.ا( ذه اد أن ھ ن وادا ا  درر ا،  
 ن ارم  - ن ،آن و   دم أو ن  ارف دم ل
ن أ دا – ؤ ب إ أن ص ن  لا  دة 

  .ددة أ دة  رب ن أو ت،

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ار ارة ا ر وو  ار  ھذه ارة.  )١(
    



 

٦٩ 

٥ ا )ن ا ون أن د رةط(.  ن ب أن دأ إ دا 
  )١(ادر. ھذه ن

-رد  ٥و  دولا -١ طظرة ات ا تا ض ٣و ٢و ١ 
 ا ادر ون ن. ا  د در أر ا اودات

 درا ذهت ھث اأن  ام لظن أ مت اھ  ردو دةإ
زات وإب ،ا بواا ا  رض ل أن ون اا 

 ر ن ادر ھذه رى ر إذاا دث  وا دا واباو
 ق إدة دور ازات وإ ت  دث أي ون م ن. د

در م  درج ن أي ت ھذهن ا أن  ُل ره رط إ .
   واب ذات ن أد ادر  ا ادر و ن أن

 .  رة اد ر إ ؤدي أن زت إذا نرم ذك   ا

    



 

٧٠ 

  در ااط اظرة ت ت ا ١-ادول 
دة اوا   ١ا 

١٠٠٠ × D 
  (را رل)

 ٢ا 
١٠ × D 

  (را رل)

   ٣ا 
D 

  (را رل)
  E+01 6.E–01 6.E–02.6  ٢٤١-أروم 

-أروم
 /روم٢٤١

6.E+01 6.E–01 6.E–02  

  2.E+01 2.E–01 2.E–02 ٢٥٢-وروم
  5.E+01 5.E–01 5.E–02 ٢٤٤-وروم

وت-٦٠  3.E+01 3.E–01 3.E–02  
 1.E+02 1.E+00  1.E–01 ١٣٧-زوم

 1.E+03 1.E+01  1.E+00 ١٥٣-دووم
  E+01 8.E–01 8.E–02.8 ١٩٢-إردوم

 4.E+04 4.E+02  4.E+01 ١٤٧-رووم
  6.E+01 6.E–01 6.E–02 ٢٣٨-وووم

-وووم
 /رومأ٢٣٩

6.E+01 6.E–01 6.E–02  

 E+01 4.E–01  4.E–02.4 ٢٢٦-رادوم
 2.E+02 2.E+00  2.E–01 ٧٥-وم

 ٩٠-رووم
 )٩٠-إروم(

1.E+03 1.E+01  1.E+00 

 2.E+04 2.E+02  2.E+01 ١٧٠-ووم
 E+02 3.E+00  3.E–01.3 ١٦٩-إروم

 E+02 2.E+00  2.E–01.2 ب١٩٨-ذھب
 E+04 2.E+02  2.E+01.2  ب١٠٩-دوم

وت-7 ب٥٧.E+02 7.E+00 7.E–01  
  E+05 8.E+03 8.E+02.8 ب٥٥-دد

  E+02 7.E+00 7.E–01.7 ب٦٨-روم
  E+04 6.E+02 6.E+01.6 ب٦٣-ل

 E+04 9.E+02  9.E+01.9 ب١٠٣-دوم
  E+01 6.E–01 6.E–02.6 ب٢١٠-وووم
  ١٠٦-رووم
 ب)١٠٦-(رودوم

3.E+02 3.E+00  3.E–01 

 E+04 2.E+02  2.E+01.2 ب٢٠٤-وم

 ار وا ا ر اواد اوو ورا  ص ادر زم اظر    -  أ
 َذات ا  رةت اD.  

ن ط  ردة ذات وت در دم  ھذه اودات ا ن اد دا أن ُ   - ب
  .٣أو  ٢أو  ١در  ات   أن
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را قرا ا  

]-ر   ]١  ،در اف ا ،ذرا ط دوا وا
، او ادو ط اذرRS-G-1.9 ،ان ادرة ن او، رم 

) ،٢٠٠٩(  
]-٢[  وادوا  ،ذرا ط درن ان أ وكد اوا دو

ا وأ ،IAEA/CODEOC/2004 ،ذرا ط دوا وا ،
) ٢٠٠٤.(  

]-٣[   ،ذرا ط دوا ودة، وام ا زراوا ذا ظ
ووا طا وو ،دول اا ظون  وا ظ ا

ام ادة ق اؤون  وبوا  ادان ادي، 
،ا ،ردان ا ا ظو  ،ا ا ظو

 ديوا أو ا ووطوارئ ا ھبن ار ا  ،
او ادو ط اذرGS-R-2 ،  ،ادرة ن او، رم 

)٢٠٠٢.( 
]-٤[  FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE 

UNITED NATIONS, INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY 
AGENCY, INTERNATIONAL LABOUR OFFICE, PAN 
AMERICAN HEALTH ORGANIZATION, UNITED NATIONS 
OFFICE FOR THE COORDINATION OF HUMANITARIAN 
AFFAIRS, WORLD HEALTH ORGANIZATION, Arrangements 
for Preparedness for a Nuclear or Radiological Emergency, IAEA 
Safety Standards Series No. GS-G-2.1, IAEA, Vienna (2007). 

]-٥[   ،ذرا ط دوا واواد ان ا رةطت ام ا) 
 ،(دات اواIAEA-EPR-D-VALUES (2006) ، دوا وا
) ، ،ذرا ط٢٠١١.(  

]-وارئ   ]٦ط ديت ار و طر ،ذرا ط دوا وا
،أو ا ووا EPR-METHOD (2003) ط دوا وا ،

)  ،ذر٢٠٠٩ا(. 





 

٧٣ 

  اث ارق

أ  دراتا وطا دووا  

  اوط ادرات

  

-١    نن اوا ن وا رط تا  ؤا، 
 (او اد) ) FANC( اوو را اد او وأت ت

 را ا واد ودة  اوا زردة ات  اروا 
،ك اون وذ قوا  داراتا ا  طقا ث اا 

ووا ت ا واد اوا رطا  ا 
)NIRAS/ONDRAF(،  رإط  ور  مظ داتا ا 

 ا ا و .ادور وإدة ات و ازات طت ل
ن ابوا ددة اا:  

  ارى؛ ا اطت اوول إ ن ا ادر   (أ)
  ؛ا درا ل ر در أن ود  ا ارات دد  (ب)

  ؛ا ادر  ف أن در ر ل ا راقا دد  )ج(
  اراق؛ ھذه  ا ارا رض  )د(
  ؛ا درا ارف   ول  )ـھ(
ة وور اوت   )و( درت اوا  .  

 درا ا ول إون ا تطا رى اا  

-ب  ٢ إ راا وداول ة   ت ؤززت ،ا 
وا دا را  ووادار ا وادر ر وا  وا

 ذات ا ادر واب ا إءة أو ا  أل ن ،اع
 س وا  ار إ لُ  ٢٠٠٦ر/و أ ٢٣ و .ا اطر

 اطرة ن ٢٠٠٣ اول ون ٢٢ اؤرخ Euratom/2003/122 أورو رم
 درا ا وع  اا ودراوا ا ]-١[ .و 
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 و ن داددا ر وي اع در ل دد ارب ان زم ذك،
وو و، كذب  ورا روبدر  ص نرا  
طا دام ا  ذهھدرا  دھمزوو توزوة. وا 

 ،كذ ت  أ راءشإدد اداف ةاھق و اططواا ا 
ا زاإ .رون  وا ل ل در م  .  

  ا درا ل ر در أن ود  ا ارات دد

-ددت   ٣وا دا را ووون، ا  رافطا ا 
 وادو اوط ارة وادا إ اث، ا اطق  ا وادارات

ا ادا وا ، راتا ل ا رض وي أن  
 ات دور إدة ا  ت اواد رات ن ،ن  در

د. و دذه ورات ھا و وزف ر تا ا و 
وو اارو،  ُن و "رات ث ا ن در ا"  .  

  ا درا ل ر در أن ُف  ا اراق دد

-درج  ٤ُ     وا’ا درث ا ن ا‘ واا 
ا  ا ل در أو وان أ رات داداتل أن ا ا وي 

 در  أو/و  دار أو وان أ  راتكوا .  ن 
 ديوا ،اظ دارو ،ان درب اد اطت أن طق اراق ھذه
ف  درأي .دت وراء ُواتإ دي  ل فدر ا ، 

  .  إزال ك اراءات  أ وم

  ا اراق  اب ارد رض

-ن  ٥ ن قراا ا  ل أنر ال أ ف درا ا، 
 ن أن ،و ذك.  ادر ن دف أر الوود ز اض 

ن  ا اتار  و  صإراء  زام اراق ھذه ل
رد  ز رب طرق ناص   و - واردةا ا درا ث
ا و. ق ورا  ردةا زذا ا زاما  .  
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-و  ٦ مرن ا د أنر تا رج عطووي ام ا  د 
زاإ د رتا وا دا را ووأن ا  رورين ا 

ب ا قاو ن تا قو د اوتر  كر ذ
وك .أوذ درتأ وا دا  /ولرأ ت’ ٢٠٠٦و دام 

زة اا ود  ارتا  عطر ا وويا‘ رو  ك 
لان   ا ا اطوات اوت ھذهن و . ُتاو   أن

 د دور ذارإ ز ا در واا . ُو راءاتر ن ادا او 
  ا اوت ن  ن،اوظو  أن ذھ ا تا ن

د أن لا   إوا دا  .  

-و  ٧  ُ ل  لد دة دون ن ر تإ إ د  
 ن ادء اوى، ود وز ھذا .  وى ا اط وز

  .ا ن درا ادة  دة تا ن وا  ر

-و  ٨إ ك، إد  ذوا دا  تو ر قرا ا 
 فُ در أن ر ر درا ا ن وا ري أن  ن 

 ظ و طوا زةا ا ود  ار اتا. لو 
 ديوا ،اظ دارو اوظن، درباد  اطت اوت ھذه

  . درأي  ف

  وارف  ا ادر اء أر ول

-٩   /رسآذار د ،٢٠٠٧س ا وزراءا ا    ن
 ل إطر  ،ادة ا ادر ت رف  ارط فا

و س مر 2003/122 أورو/Euratom ؤرخون ٢٢ ا ولراد/ 
 وادراددة اع  وا ا ادر  طرةا ن ٢٠٠٣
ا ا را إ. د م ورا  در ،  قطوا 

دن  ادأا " وثا د"، ول د أود  وم ثا ر وىد . 
ر ذ رف وإذاا   وت إذا أو ث،ا ودا ذ زم ا  رف 

 وثا  ب  فا  ويط ر ،ا درا ، لو 
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 واواد ا ت ا و ار ا دوقا  اف
ارط  ا.  

-و ١٠ /ولن اررو٢٠٠٧ أ  تو وا دا را  ووا
ووا ت ا واد اوا رطا   ماظدات وا 
ا  تط ل زاتو ا تدة ار وإدوا  ولورو 
  .  اووي اطع رج وارف  اوارام  اواد اء أر ن

-١١   نوا ن نذون ار  دةن ا ترا ا 
ا در ا وا وا أنو ووا را دا و 
 وام اوول إ ن ا ادر  دار ذ زون وھم. رام

 ن اف م ذا. اوادات ارة ن و ا إدادات إ أو وم
لا ن  ،اوع ن ھذا در   دئ أنا وا  و

 دلا وأن را  د  ن إن د لا د ،وا 
 ن اؤول اطرف دد ادة  أل ن ا اؤوت ددو

  .ادر وود

 تور اوت  ووةا درا  

-١٢  ووا را دا وھا ؤوا ن ل زةا ا وا 
 ُ فل ر در أن  ا اراقل و تاا رد 

درا ا .و ورةذا وغ ان إل در فُ  لو ذارإ 
  .  وا ردطق ن ز 

-١٣  راءات لوا ا ذھ ل رفأي( ط:  زةو أ دار 
ا ول ،ات ارو ا ،وراو دا و،ووا  راءو 
تا (توص وا ن ل در  دة ت، ن لر أو 

داز ن  درت اوةا م وإ ا   ذيتاطا ا 
  . رة وززه
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ر  

-١٤  ر ]-ل  ،]٢مظ رات ا  زاتر ادو دةإ
طو. وإ عدول اد ا وم ھ ردةا زن أي( اا د ذيا 
 وا  اواد ن  از اردة أن  ص اذي ،)ناوردو

ت ا راھأ  ورردة دا زا  ؤد ى (ازة ال  ).دوو
 واط رةا را رت ر ا ات  ا ادع ط

اُت دة  ذا .ا اؤ ن ف أزة  نو ودن
،  ون ورردة دا زا )وطأو ا ا (ز ط  تا 

  .ظف ف وأ  واص دةدة ا ارط

-و ١٥ فُ ردة ز   ،دودد ا إ دو وم او 
ا را ووا )NRA (غ تطا ا ا.  

-١٦ ذا ن ك درا ر ،روف  دووا را د ا ظ 
ؤو ل درا  .و ذهھ ،ن ا نم ا درا ما 
و  دوق ات  وط دو  ،و ، تره 

 ت رض اذا ا  ل. أرُو  وادا ا 
إ ا وا ا  رف تا ا ز،  لو ا 

را ووت اوا ذات ا  .  

روا  

-١٧  روا ]-٢[،  وا وا ا ن و 
تا تا ا  فُ واد   تدو. ا فدة ا 

    دن رج،ا  ُم ا و ُد دود إإذاو. ا دة تا 
ا د ن ا لدا ،دوا رو  اا ن و 
تا ز و وآ  .م  ا ار  دإد ك دةا 
ل ادا دوا .ذا ذر ورك اا ، ط ا ار ف 

 رفواد اا ا.  
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  ھودا

-ت ١٨ررة اا ر ا  ردةا زا ،ز بو ومرا 
ن ا ف صردةا او إ م د ،٢٠٠٣ر ردةا ]-٣، 

-٤[ . ُدمو داتو ا دواا وا .و  نترل ا أن 
 وا أ  دمأن و ت ا، وأن رب ،رى ا ات

ت اطق  ار  ا إغ ن ذك،  وة. وتا ن
 دمُ  ،ار اوا و. اتاذار ر ف زب  را در 
  . نا  ر ن ر م ا از اردة

  ن

-زت ١٩ ن ط ولدروج اوا  زة و ف ن 
تا ن داث ا ن وادا ووواد أو اا د  ادو

مو. ھو بدر ؤو ركا  ذهط ھا . و ُ راد ردو 
 و ن دة’ دم د إ ردة ل  اد/ا وازات ات

تا‘ ا ركإ .دو  ك نن ذ  نرا رادر ادواد وا 
ووواد اوا را اإ  رر ا روع وزردة اا وا 

 واد   .  

-ري  ٢٠ُوا ار ووا ا )PNRA ( ت 
 واد وود دل  ؤر أي ن ث إدة دور ازات وإ ت

 .ن ك، وذ ذ ر دام ترات  ادةواز و 
 نردة اا زا ل ودواد و   ردةا زا  .  

إ  

-٢١  ر ودر ا در ومز-١٣٧   إ 
ب  م ر( ١٩٩٨ظق ارول ادت ،)ات أطا وطت اروا 

ذات ا ت اوا ا را وورو  رف داث أيأ 
 ذات ط  .وذا أول  ھورورفا م "ولاورو 
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مو ،‘ا وا   م ١٩٩٩و ،  ون ١ را/ ٢٠٠٥ .
]-٥، -٦[  .  

-ولوھذا  ٢٢وروق اھو ا دد طو راا ردة ا زا 
تواو و نوم اوول. وورون ا دفھو وا  :  

" روفظا زع اط را ا واد زا 
  وادال  وودا ن اف دف. .. ا  تاو

  ".وا وات س و أو و  ال واب

 دة  ال أو زأو  از اواد ادة  ارووول طقو
  .و از اواد دور

-ل  ٢٣تورا ا ول إوروا  ورةدة اوا 
 از اردة ت رد  قارة،  او ظتا ن وادرب

  ،دة اف ل و. ا ديا إراءاتو ا زاتا أو
 اوت  ھذا ال  ُرك ،رف  ام وا ود طط

وا ا.  

-ل ٢٤ت ورف اا  م و ن ردادھن ا  ورأو دا 
و  .ارووول ر ا إ رت ار أ اف ھذهو. ارل
 إ، إم دال نا ن  دةا أو ا درا ون ث اء

ھذه و ل ا فا ظا وطا ؤون ا  رفت اا 
ا )ENRESA( .نو  ر  بط ف ردادأن ل أي 

  .ار ن  ت

-٢٥ ولواورو   ط قس اا ا:  

"ا - أوو  ذاول ھوروا  صونا  دار 
ا واد زت اوا ا زددة اا  قرا 

ا، ذيل ا زء  زأ ولورون ا، دف قط ردا 
  .    اوص وارا ارد
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" – ل ءإ  وزارة ا طذ وا ذاول، ھوروا 
 نتر ا ذ طر اا إ  قرا أن ا ل 

، ل كذوق وت ازاوا ن ا لا.  

" – ز ل ترا  لر اا إ  طا ،ا  
 ل ترا ا د قرا ر  ردةأوا ز 

  .ھوإداد

"ور - رال ا  رل  أن أل  ذ ذاول ھوروا 
ودرا ل إت إدد،  ذا ذ، ا قرا ا 
  .ارح

" - ن وزارة ا طوا ذا ود ،ولوروذي اا 
و   ممأدات اا رى اا ا  

طأ ."  

-ولو ٢٦ورووم اد قر ، ول ل ط قس اا 
   إدرا ا اوت ول أدھ، رن ورن ،ة أهاوارد

رد و ارووول، ا إ رت ا تا دراج ازم ان
 رف ا را.  

-ل  ٢٧ومودرا ن ٢٢٩/٢٠٠٦ ا را درا ا 
او ا وعا دروا ا ز ذا  م ذا . ٢٠٠٦وھ

 اؤرخ Euratom/2003/122أورو  س و اوط فا اروم ھو
 وا ا ادر را ن ]١-[ ٢٠٠٣/در اول ون ٢٢

 ل نو. )٤١- إ ٣٧- ارات اظر( ا وادر او اع
 زا از ا ات توُ  رووول، ال اروم، ھذا

درا ا طف و أي د د  ذهھ درا ) مرن ا 
دأأ رظم ا  " وثا د " كن ذ(  .  

  



 

٨١ 

دة اا  

-٢٨   راز،إدات  وورر ا]-٧[ دن ا و ،ا وھ 
ا ار ذات ،ا إ أ د ل ل  ودع ردة، د دون 
 اور   ص اداد ون و  در ، و ر ون

طر ا،  ُر ن أن  رولدار اك إذن إذ، ث أن ن  ن
: ھو أن واب . رة و رومود  رم رب  د أن ذك

 م إغ  أن طر ط  ل اظروف ھذه  إذنإدار   ارار"
ود ا ورا  در ھذهموأن  ا صا  طر ر ؤو. "
دن و ،كد ذُم دة  ر دم رن إ لا   م 

 ازم ن ص ر  لا وأن ار  ،در  اول
ل ن أ  ود رم ورم. ارم ھذا  لا  ن لا   لظؤو 

 ن صا أنإ  ذكر . وا درا ن اص وول ربن 
  . وط د وس ادة ا  ر ھو  ا ات

-رو ٢٩و ھذا ا   ل  عد  دمإزاء زة ،صر 
ل ون  ن و ن ا رري أن ا  ش د ر 

 طر ذه م ا درا ص ن زاماأن  ن ازم اص
 .ذا  مطر زامذ ا ، و و ون ذ ا أن 

  .رور ذك اُر إذا ذ، إراءات

-٣٠ ا  ُو  غ ونإ ا  ريا وعذا ان ھ وا .
ا  ط ن ون ز ا و ن ذك و ن ن نذا 

 ر اول ام ذك  ا و رىو. ات   واد ون
 :  

  .  ام اص ن  ) أ(
 ذا إراءات اذ أل ن اؤول اص دد ،د ان  ) ب(

ا .دح  وراءاتذ، إون  اكھ ر رأ ر وىد 
د  رداد فا.  
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-ز ٣١رو و ا   وط ردة ا ن   ت 
زات وإر ادو دةإ  بر دات درد. او رط و زاإ 

ا أزة ارد رب وا  قرا دةر إدو زات واإ، نو 
 د مُزو اورد  وؤون اذن  ارن اوردن ء

دور ردة ز  ن وادا ن ا وع أي .د أدتذه ووط ھا 
رد ازا داد إم أظ فا طوا زة ادأر ا وا  ت 

زات وإر ادو دةإ  دة اا.  

-و ٣٢وظ ومرك ول ا دات ف  درة روا  صا 
ف ن أل  ادة اإ  ادول ط  ار أل  اراب

 راض رن ھذه ادات أ رمو. ]٨-[ ا واد اروع ر ال
ن أ ذهت ھرا ف ل  أودار ا واد ا اط 
در اوا ا او ر ووادا ا.  

  اردة دور ت د - ار ادة اوت

-د ٣٣د أ ت ردو ردةا )ISRI ( تر راءاتوإ 
و  ل  وادا ا   دةإ دوـرـــ ـاردةـــ ]ـــ-٩، 

-دةو .]١٠ ا ن   رري فاا  وادا ،ا ل  ذهھ
 رط د ا ا ات وأوف واع  واراءات ارت

واد ، إ ب ور در ا وتو ا  واداا 
اط ت ار وذا . وي  داتن إر فن ا 

 ودداف  دات إدادات ذك   ،از اردة  ا اواد
وا، ر اداوا دي ف ذهواد ھو. ارا،أ رو  دا
اد  أدو .ادة وارات اوب  واو نووا اء ض
م ’ أتوا ردةو. ‘ا ذام  ھدارط ا ون ردة أنا 

زا ’ ن وادا واد. ‘اذه ام ھدد ا ن ،وون و ن 
رد  اظر( ناص  ادل ھذا  اوارد ارف ادام اول

  .  )ار اص ن ٣ وا ]١١-[ ادر ن او ان طت
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  ادو ادرات

 مدة اا دا ورو  

-ب ٣٤ عد ا  مدة اا دا ورو  
 إراءات ول وت  اراء ن و أدت ،٢٠٠٦ان/و زر

 راض ةدد ھ ( ا ‘ا از اردة’ ا ـ ديوا ارد
  :)روو اد ا رر

ط  وردة ،ت و ز ردة  ل د"  ز
،ردةو إ ز  وي در  ) در أو) أو 

در اا  دو واد  .دو ل  واد   
  .  ]٤-[" را  ن امر  وادو را م

-٣٥ ووا:  

"ررا ون إط توا وأ  تردة اد، ا  در
 وا  وادو وا اوط وار اوك إ ،ان

 ظم طور  ادول دمن او ھو أن  اود. واوط ارات
 اون  زدة ا ،  ا اوط وادي ارد

 ر إ أاو  دف. وادو اد  واواء واق
" نـــــ إل دون وادا از اردة  ادو ارة

]-٤[  .  

-نو ٣٦ وت او ن  :  

  اوط؛ اؤوت  ) أ(
  ادو؛و  ادن اوط اق  ) ب(
  واول؛ اف  )ج(
  ؛اداثووع    )د(
  اھب؛  )ـھ(
  ف؛ا  )و(
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  ؛)واداري وا اري( ردا  )ز(
  ؛اتذار ادي  )ح(
  ؛اُ ف  ا اواد ارف   )ط(
  ؛وادو اغ  ادن اوط  )ي(
  .  ادرب  )ك(

  رواو اد

-ا ٣٧را  ز إز واءو را درا ا وا  
 ءد أو اا،در رو  م ٢٠٠٣ و ]-ب ]١و 

 در ھذا او وق. اذر ط اورو  ا اھدة
ا وع اا وا، ظر ا   ن٢و ١ ا ودى ا 

 زز  او ورز. )]١٣- ،١٢-[ وارن ا ارق اظر(
 او اع درا ودد رت، ذن ا ا اواط

وو و بدرن و ،ود  دفم اا  لا  رض 
 ادر  اطرة دم  ن ا ت واور ان
ا او  عا ودراوا ا.    

-و ٣٨ ق بدر ،تووا ل ووم  ا ن راطا 
  :  رواو اد  اء دولا

"ن ا  دارة أنن اوا  تا ر  ا ل
 ودت ل(  أو ا درا  ورا م  در أن
 ،)ار از اردة دور إدة و ارة از اردة

    ،)اركط  ل( ا اور ور  وان دارةاو

  ؛ادر أن واوا ل ون  )أ"(
 ن اري اف ن درباو ر م ارداتو   )ب"(

درا و؛أو  
  وآره؛ ناؤ  اع ول ا ق ون  )ج"(
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 اف ل  او  اذھ ا  راءات ون  )د"(
  ]١-." ]ون در  و افاه   أو درن 

-و ٣٩ ق داد در ا، رط او  دولء اا 
 دا وروا  :  

 ،أدت رت أو ،ھ ا اطت أن ون ن" )١(
 ل وز ،تؤودة ا درا ا لوا 
 طوارئا ن ا ا درا ا دو تو 

  ".ا ديا ودار طط
 اور  ح ا ا وادة اورة أن ن" )٢(

 ا ات  دة رون  ن ،ص
 در وود  ون اذن ،تا ن وا طت

  ھو وادة اورة دم ار ادف ونو. م
    ".ادر أنو تا ن اور ادوأر ال

)٣( "ا  إ مظ دف ف إن ا درا ا 
 نل أ تود ردةا زرة ات ادة وإ 

  دفأن  و ن ا ار از اردة دور
 ذك ون ، ا اور ور د أو ا، ادر
، ل طا را."  

 ادر دة اء، ب ت، ظم ن" )٤(
ا روء اد ا طا ن. وا ل أن 

 ادة ف  اء ادول ن ا ار ات
 أ ل أن نو،  واص وارف  ادر

اوودة دى  ار ت ا درات إراء
 ھد ل ،ودى ات ازة ارك، ل اطت،

  ]١-[ ."ات أو اواد ار ھدأو  اوث

-ولو ٤٠ وا ن أا ا در ا،  رطو 
  :  رواو اد  اء ادول
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 ن ظمإء  اء، ادول ررھ رت أس  ل، أن"
أي أو ا رى وأ   لن أط ف لدا ا 

دة درا ا د وا م ن ذ تاط"    

ا  رةا ا  .  

-ول ٤١واد  ورىون أا دودل ات ووش ان واو 
طا ذ ا ما و و، ورار ن رةا ا  

  .ذه

  اذر طدو ا او

-ل ٤٢ُا ر ل ل ب  دراؤ  وند  م ١٩٩٨ 
 دد ن   ارو. ]١٤-[ ا اواد وأن ا ادر أن ن

  .  ]١٧ - ،١٦- ،١٥-[ ال طط ن

 را ارق اث
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 ا���ن ا����� ����آ��� ا��و��� ������ ا��ر�������ــــ� 
  ����ـــ� ا���س وا����ــــ��� أ�� 

ر�� 

 

 ن ار ان درة ذرا ط دوا وا  

   �����ــــ� دو��ــــ��� ��لا��ــــ�ن 

  
 آ��� ����ًا ا�� ا���ن ا��� ����� ������ أ�������"

�����ً� ���ا��  ا����م ا������ ����ن أ����ً� �� �����
 .ا�����������������ت ا���و�� واا����ام 

  
� ������ أ��ن ا��آ��� �� ���ل ����� ا���ى ��ـَ�ـُ�و"

ا���و��؛ وآ��� �� ����ت ا��� وا������ وا��را�� 
��� ���  ���س وا���������� ا ، ��� ����وا����ث وا������

����". 

   ا���اد������
  ��آ��� ا��و��� ������ ا��ر�����م ا� ����ا�

  ا��آ��� ا��و��� ������ ا��ر��
�����  

"ادا اام ن ن آ  ّوا ا وات ات،  
 وادر وااوأ ون، ،  .ا ان و

ااءاولاوأ،اهآ".

أآ
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