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 ا ذات واورات اذر ط ادو او ن ادرة ان ر

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

 ھذه ار.
ُدر اَن و رھذه ا طوا وا  ورات اون ار أ . 

وف اورات  ول ھذه ا ان اووي، وان ا، وأن ال، وأن ات.
 :ت اا إ ن ھذه ا درةن، ات ان،وأت اط و نأدا. 

:ون ار أ ر ن تو هوارد أدا و صت ارا  و رضو 
http://www-ns.iaea.org/standards/ 

.زا  وداورة ون ار ا وص ون اّو  ًّر أو 
ت ار وا وار وارو وا ، إ وص ر ان ادرة 

وول  زد ن  رد طت ان اذي و او ورر ن  ر ان.
 :وان اا  و لا رُ ،تواPO Box 100, 1400 Vienna, Austria . 

 وةدرة وا وغ ا ذرا ط دوا ون ار أ د  إ ّو
ا ن ادا (س وا اوط وارات ان وادورات ادر ً)،  ل 

اوت ن طرق و ون ور  أن  ھذه ار درة   ات ادن.
او   ارت أو رد،  ھو ّن أه، أو واط ارد ارو  اوان 

 :اOfficial.Mail@iaea.org. 

ورات ذات اا 
ن ادة  ّذ او رت طق ر ان، ووب أم ادة ا وارة م

ر د ووم ذا ارض  و ا ووا طن ا تو رو ا ظ ن ا
 دور اوط ن دو اء.

 ھ  ووا طا  ون وان ا ررُدر اَن،ور ار  ّر أو ا
 بوأ .نر ا قط ًد دان ا  

  :ن وھن ا وا درھ رىورات أ كوھ،م ار ار  و
ُ ِدر او  .اوق او  ارر ا،و  رر ارق ادو ن اووي،

ن ا رر.ن ق رىأ  وراتو  وأد در وأد وادث ا  
 . او ا ن اوويوَُدر رات ق ن ن 

 ورات إ  ودم أط  او ن ادرة اوو  اطول 
.ا طو رھطوو ووا ط ت ادا ث اا  ّر وأدر نّ 

   ب أ دة، إت اروا رة اوا ،وودم اوا ووا  ن
 اوو ودورة اوود اووي و ات ا واراج ن اد.ت اوى 
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  ن  ر ان ادرة SSR-2/1 ادد
ذرا ط دوا ون ا 

:وووى ات اط نأ 
 ام

 طت ان اددة

) ًوط ًر نـ ورھذا اCD-ROM  نرد ا  وي (
،و صل: او 

 ٢٠٠٧( ٢٠٠٧ط،( دئن وا ا )٢٠٠٦(، 
 .ارّازّ، واروّ، واّ، وارّ، و، واّوھ ت 

 ) ـُح أ ًراء ل ل.  CD-ROMوارص اوط (
:وظر اأ  

http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/publications.asp 
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  د
  م و أو

  ادر ام

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

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

 ت اوا دة وم اا  زة اا  ور كذ وا
.ا   راض وإ ودة ار ذات ان ا  و وو

ل راً أ ًي   ر، إك ا قط  ودة ا ن ً ،ظ
 م  ر ودام ن.ظ

وأدى ارز   .١٩٥٨ود دأت او ر اص ر ان  م 
  ق واط  ور ا داما ر إن ارض وا ءودة واا

 ودة ن، وأت  ر ان م ان دئ أ  أء ام.
ل وى  ًن ا وان.  ب أن   ًدو ًوا ل  ،ول او

  ن ار ا دامول وا زز  ،نر ا  ب ن وي مد
.د اا  

 ُط  إذا إ  ون  روا.ا را   ل ل  تو
 ا، وان اد، او ام، ودد اوا وان د ا ان دت
ا،  ات اون واد ا، وارف اون  ا، وال وان

ودت ان  اظت  ان و ،ار ً ن اظم او، وال
. رات ورؤى م ر وق اط  ءدول اد ا ورةذا 

 ور ا ددول ان ا ددّررت ا دو ،وط ؤو نم اظ إن
.وطا وا  دا ا  طراف ر وو ،ن ا دوت ا

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

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

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

م ن ھ اط اوو  ا اؤ واطرة  دون اد  و ر 
.داوا دن  ا ن ل  ن وا رت ات واوا  بو

.ون وأد و و  در اوا ووواد ادام ات  اُ دو
ل ھذه ا و ن ار ا دةا  ءدول اا   وأ ،

. 
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ن ا وظ 

س ر ان ا و ادو ط اذر واً دو ً اراء ول 
ل وى  ًن ان  اس وا ن ارات ارة ع اؤن.   

  ركدول وا و وا أ ور ا وو رار ووط 
 ا وا ن ور ا را ون ا     ددء، واا

 ر ان.
ور او ،رھ راً أ ً اظم ا ن،  د 

 ض اظم ن َِل ا ون ر ان وا ا ر ان.ارا
و ا اوت ن ارة ا  طق ر او، واوت اّدة 
 ن ل  اداث، رض اّد ن ارار ار   ات ادن.

، ود   ٢٠١٠س ھذا اور ردود ال وارة ارا  م و
 را د ر.

  درةوا ّا  ودره ا ذين ا رن ھذا اّ وفو
 وو ط  ذي ودث اا ن درا ن ا دروس ال اا

ا وى اوو  ان ب اززال ادّر ووت اد اري (او) د
  طا ر نذرة اّدرس  ١١ا/٢٠١١آذار.  
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ون ار أ 

ا 

اط ا ظھرة ط وادر اط ع زء  زأ ن 
.ا  وى ود او ن  راوح ،دة تط دة واد اع واو

.زراوا طب وات ا  تدان  ا  د ع اطر او
ھذه اطت  ن واور وا ب إ م، وإذا زم ار 

 .ر 
 و ،ووت ال اع، و طت ادال ا طن أ

  ب أن ،ت اا  رفوا ،واد ادام ال واج ووإ
 ر ان. 

.وط ؤو ن رم اظوز  وا د عطر ا ن ،كذ و
ن ادو ل   وزز ان  اد ا ادود اوط، واو

ن ل دل ارات ون ادرات  ط اطر،  ل   ووع 
 اوادث، وا ت اطوارئ وف أي واب رة. 

ن  دا و  ادول ازام رص ون وا ا، وُو  أ
.دووا وطا زاوا 

 دئ ا ًو زا ءوا  دول مدر او ن دور اوا
.ا  ق ك ا ل ،دوون ا  زز  ًر أذه ال ھو

 ً ،نا  ن او .دوق اطا  ريدل ارة وار ا ن 
ور أن او،  وھك ظم أن ووي  م وري  رار.

ا دم ذ اوك ادو اُِز و ا ا اوط ن، ھ ر 
.م اظھذا ا  زاوا  لدة وراف اط دة أداة ون ار أ

م أدا لن أ.دوت اظل ھذه ا   

ون ار أ 

 دَ ذرا ط دوا ون ا درةن ار ا صا وإن ا
 أو  أن ول ا و ذيا ،و م اظن ا دور، و ،د

ون،  ات ا  ام ادة واوت ا ا،  اء
ر أن  ا وال ن اطر  ارواح وات، وور  زم 

.ط 
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ع ا رةرات ان ا س واا  ن دفو ر ،نؤ
ض  ر  طرة راءاتت وإطن، و دئ أ ون ار أ
 داث ات اد ا ن ً ،ا   واد ثع وا سا
 ووت اأو ا ووت اوب ا  طرةدان ا ؤدي إ ن أن

ذه  ال ھ بوا ن فع، وا ردر آ أو أي در اأو ا
.وو   داثر اق اططر  و ؤدي إ ا طق واراا 

إ  ، ذك ات اوو، وادام ادر ا وا، ول 
ا  رفوا ،واد اا .ت ا 

 ھدف واد ھو  ة ار وم  ١ورك دار ان ودار ان
.ا ب وم و ردا نر اداوا ا ذھو  و ل ث 

  ّلُِ رداا ن ا لّ  وُِ ردا نس ان. و ر نا ا 
و  ًوا  ًدو  راءول ا  ل وى  ً ن نا  سا ن وا 

وَُدر ھذه ار ن  ر أن او، . اؤن ع ارة ارات
 ).١ا م إ ث ت (أظر ال 

 ان أت
  وھردئ ان وا وھريدف ان ات ارض أ

 وان، وور أ ًطت ان.

 طت ان
د اطّت ا ب اوء  د نت اّط ن ّو  و 

 ن أوواء ا ،س واا  ن .لا    تّطذه اوھ
وإذا م م اء اطت، ب اذ ادار از  أھداف ودئ أت ان.

ول ل وأوب ھذه اطت ا  وغ أو ادة اوى اطوب ن.
. طر وط ر رإط و ك وھذهذ   ،تّطت  اطا’ا‘ ،

و طّت رة ت . ال ھذا  ؤدي  أو‘ زم’ل  دأ ل ُ ر
. ءون ا ؤو طراف ان ا ا  ،ن طرف إ  و  

 

                                                           
 أً اورات ادرة  إطر  وق ان اووي ا  او. أظر   ١  
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 أدّ ان
م أدّ ان وت د ور ون، وت اط لا  ن ت

إ وود واق دو  اراء  رورة اذ ادار او  (أو  دل 
.(د ردا ن كس  ذدة، وا دوت ارا  وءن اا ّط أدو

دة ا ،ترل اد أزا و   تو ق نن اد
أو  ؤدي ‘ ’وم ار ن اوت اواردة  أدّ ان رات  ن ان.

  ھذا ال. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ھل  ر أن او  ادى اطول.  - ١ال 

و ـن أدا 

 اوو ات راض اوا م -١

  ان أت
 ا ان دئ

دة ان طـت ا ان طـت دا 

 واو او اطر -١ ازء
رن وا 

 اوث ت أن -٣

 اووي اوود دورة راق أن -٤

 اـ ات ن اـص راق أن -٥

  ون و  اـ اواد ل -٦

 اوو اوى 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
   ـص داً 

  اط وإء اد ن اراج -٦ ازء

ي -٧ ازء دب اھـطوارئ وا 
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 ون ار أ قط 

 ھ وا  ءدول اا  نر ا دم ا رت اا
.رى ذات اا وطت اطوا رت اا  ون ار أ َدمُو

أ ًن َِل اظت اِر  ر وادد ن اظت ا وم م 
ق اوو، وذك اظت ا  ل ادام ادر وإء ول ارا

.وا ا 
ور أن او  طق، ب اء، طوال ل ر اراق 

  طدة –وادوا ا –   قط  ،راض ا دا
ن ا ّد وراءات اا.ا طر ا  دولل اَِ ن دان او

.طق وارا ق  وطا ظ ًر  
  قّ   و ِزُ نر ا ل و م اظوا

  دة او. اّ، وُِز أ ًدول   ّق ّت ا مّ 
 ،وا  د ن اراض ات اد ًأ ون ار أ ل  
وَُدم ن َِل او دم ء اءة،   ذك طور اھ اّ وادورات 

 .ّدرا 
  تّط  وي ّدوت اّن وار ا ّ ك ا

ور أن او، ا   ا و، وُ ِز طراف ادة.
 ً ًأ ر ،ا وطت اوا ر او دوت اا

.س واا  ب اواض ا ًك أون ھو  زم ن ا 
.وطد اا   ،و ن ار ا ن ددن ا ،لل ا و

  ق ط أن  دَُ ،مط أو اطا  نب اوا ول ك ا 
اروط اوص  ود  ن اء ام اول  اراق واط اددة.

 ًت طَُِ ا ق اراض ا  ل و ن ار ا  
. ر  قراذه ال ھ  ون ار أ قط  م ا طروا

 رار ّذه ادول رادى.
  وم ا ّرات اإن ا ًوو ًر أو ون ار أ

ّذ ارارات ا ّن؛ ون ب ّ ذي ارارات أً إدار أم 
درو، وم دد أل طر ق اوازن ن واد ل أو ط  ل 

 د رىرة أ رات وأي  طرا طر اا .  
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ون ار أ و  
رك  إداد واراض ر ان ل ن أ او وأر ن 
 ر ان،  ت ان اووي ( ر ان اووي)، وان 

 ت ان اوأ ،(ن ار ا ) ن ار أ )
ات)، وال اون واد ا ( ر أن ال)، و  ر 

 ).٢ان ( ر ان) رف  ر ر أن او (أظر ال 
ن، ور ا ن راء  ر أن وا  ءدول اا و 

وـن ادر ام أء  ر ان،  دم ت  ودات ار.
.ر وط ءإر ؤو م   نذن اون اؤور ا ّمو 

ود أ ظم دارة ت طط وو ورا و وإرء ر أن 
.وا  وت ور و قط ا رؤوا ،وا م وظذا اھ

. ِت اؤوم وان، وات اراوا  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  اداث ر دد ن أو  ر م  - ٢ال 

ر راضا  
 (ن) ر ان

 ادول اء

 إرار  ر ان

ا ا 

 ت

دھ ا؛ ذة وط ل 
اراض ر ن ر 

 ان و ر ان

 ا وارون:
  د أود نر أ 

 ار ام

 ودة

 ودة
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ت اظا  لرىا دوا 

  ت إو ا ر اا  ذؤ ،ون ار أ د و
 ،دوراء ات ات ھوذري، وع ار ا ا دة ام اا

وو ض ر ان ون   و ا ادو و ن ات.
ك ھذ   ،ت اون ا رھ دة أوم اا ظو  رىت أ

 ظو ، دةم اا ردة، وم ا ا زراوا ذا ظ
ال ادو، وو اط اوو ا ظ اون وا  ادان 

 ظدي، وا.ا ا ظو ،ردان ا ا 

 ر اص

  ن ت ذات اطم اَُ ب أن
: ــــر اوـــطت ان اص و (أظ رد  ادد او

glossary.htm-ns.iaea.org/standards/safety-http://www.(  تَدم اُ ،كف ذو
دة   اط ارة ن "وس أورد اوز". دا ء وا  و

.ذات ا ا ص ھن ا زا ون ا ،نا ـص أد 
، أي اد ،ن ل ور و  وق ل ر  ١ ام  ورد

.وھ طو وھد ،ون ار أ  
واواد ا  ود ن ب   ص ان (ل اواد ار أو 

ص ا  ورةذرات ا ًد  م ن، أوص ا ن ن، أو ا
ف طرق اب أو اراءات أو ادود واروط) د َُرض  ذت أو 

 رت. 
وون واد  وأي ذل،   إدرا ،ـُر زءاً  زأ ن ر ان.

وأي  اواردة  أي ذل س و ص ان، وط او ف ك اواد.
اٍش ص ان،   إدرا ،ـَُدم دم أ  أو وت أو رت وو

.روح إ .رص ان ا زأ  ًزءا ت وات وارواد  واو
ارت ا رھ او ت رورة درة ن ؛ د رد واد ن ف 

 تر  رىت أ.نر ا  م ا ترا  رد ا دواد اوا
.ًو دة ون رورةب ا و  
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 اوت
١-  د  .....................................................................................  ١ 

  ت أو )١-١  ١  .......................................................  )٣-١إ 
 ٢  ....................................................................  )٥-١و  ٤-١ادف (  
 ٢  ..................................................................  )٨-١إ  ٦-١اطق (  
 ٣  .............................................................................  )٩-١ال (  

 ٣  .......................................  )٥-٢إ  ١-٢( وھ طق دئ ان  -٢

 ٤  ....................................................  )٧-٢و ٦-٢او ن ات (  
 ٥  ...................................................  )١١-٢إ  ٨-٢ان  ام (  
 ٦  ............................................  )١٤-٢إ  ١٢-٢وم ادع  اق (  
  طوال ر اط  م اط  اظ  

     )١٥-٢  ٩  ..................................................................  )١٨-٢إ 

 ٩  .................................................................  إدارة ان  ام  -٣

  اؤوت ادر ن إدارة ان  :١اطب رم   
       ) طم ا ٩  ..........................................................  )١-٣ 
 ٩  ....................  )٤-٣إ  ٢-٣م اط)  اظم اداري :٢اطب رم   
 ١٠  .........  )٦-٣و ٥-٣أن م اط طوال رھ ا ( :٣اطب رم   

٤-  را ت اط١١  ..............................................................  ا 

 ١١  ...............................  )٢-٤و ١-٤ان ا ( وظف :٤اطب رم   
 ١٢  .................................  )٤-٤و ٣-٤او ن ات ( :٥اطب رم   
 ١٢  ........................  )٨-٤إ  ٥-٤وى اوو (ام ط  :٦اطب رم   
 ١٣  ...........................  )١٣-٤إ  ٩-٤طق ادع  اق ( :٧اطب رم   
 ١٤  ..................  واتات ا رط ن ان وان  :٨اطب رم   
 ١٥  .....................  )١٦-٤إ  ١٤-٤ارت اد اَُ ( :٩اطب رم   
 ١٥  ........................................)١٨-٤و ١٧-٤م ان ( :١٠اطب رم   
 ١٦  .....................  )١٩-٤( ارت ا ل ا :١١اطب رم   
  ت ل ارف  اتإدراج  :١٢اطب رم   
      ا ص١٦  .....................................................  )٢٠-٤( وا 

٥-  ط مم ا١٦  ...................................................................    ا 

  اس ا  ........................................................................  ١٦ 
 ١٦  ..........................  )٢-٥و ١-٥( ت ت اطدد  :١٣اطب رم   
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 ١٧  ...............  )٣-٥ن ( اردات ذات اھأس م  :١٤اطب رم   
 ١٧  ................................................  )٤-٥دود ام ( :١٥اطب رم   
 ١٧  .....................  )١٥-٥إ  ٥-٥اداث اد ارا ( :١٦اطب رم   
 ١٩  ..................  )٢٢-٥إ  ١٦-٥اطر ادا وار ( :١٧اطب رم   
 ٢١  ...................................  )٢٣-٥واد ام اد ( :١٨اطب رم   
 ٢١  ............  )٢٦-٥إ  ٢٤-٥اوادث اط   ام ( :١٩اطب رم   
 ٢١  ........................  )٣٢-٥إ  ٢٧-٥دد ام ( ظروف :٢٠اطب رم   
 ٢٣  ..............  )٣٣-٥أظ ان ( وال  ال ادي :٢١اطب رم   
 ٢٣  .................................  )٣٦-٥إ  ٣٤-٥ف ان ( :٢٢اطب رم   
 ٢٤  ..........  )٣٨-٥و ٣٧-٥ووّ اردات ذات اھ ن ( :٢٣اطب رم   
 ٢٤  ..................................  ن ب رك اطل ا :٢٤اطب رم   
 ٢٥  ..............................  )٤٠-٥و ٣٩-٥ر اطل ارد ( :٢٥اطب رم   
 ٢٥  ....................  )٤١-٥ام اون  ت اطل ( :٢٦اطب رم   
 ٢٥  ..............................  )٤٣-٥و ٤٢-٥أظ دت ادم ( :٢٧اطب رم   
  ادود واروط ا از  :٢٨اطب رم   
 ٢٦  ...........................................................  )٤٤-٥اون ( ل       
  ما لن أ ط ر ادى ا  ونل ا٢٦  ................  ا 
  وص ادالرة  وار و وإح و :٢٩اطب رم   
 ٢٦  ........................)٤٧-٥إ  ٤٥-٥ورد اردات ذات اھ ن (       
   ن اردات ذات اھ اد  :٣٠اطب رم   
       )٤٨-٥  ٢٧  ..................................................................)٥٠-٥إ 
 ٢٨  ......................................  )٥٢-٥و ٥١-٥إدارة ادم (  :٣١اطب رم   
  رل اوا٢٨  ...........................................................................  ا 
ل رض ق اداء الام  :٣٢اطب رم      
       )٥٣-٥  ٢٨  ..................................................................)٦٢-٥إ 
 ٢٩  ................................................................  ارات أرى م  
  م أظ ان ن ودات ددة :٣٣اطب رم   
       ) وووى اا ط ٢٩  ..................................................  )٦٣-٥ 
 ٣٠  ..........  اظ ا وي  واد اطر أو واد  :٣٤اطب رم   
  طت اوى اوو اد  اود  :٣٥اطب رم   
 ٣٠  ........................ارارة أو  اه ارك رارة واوى أو ود       
 ٣٠  ..........................  )٦٥-٥و ٦٤-٥طرق اة ن اط ( :٣٦اطب رم   
 ٣١  ...................  )٦٧-٥و ٦٦-٥أظ ات  اط ( :٣٧اطب رم   
 ٣١  ..........................  )٦٨-٥ام  اوول إ اط ( :٣٨اطب رم   
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ح  إ  :٣٩اطب رم  رر ا ولوا رداتا  
       ھذات ا  لدان أو ا  ...............................................  ٣١ 
  ن ذات اھ ات ارة ظ  :٤٠اطب رم   
 ٣١  .....................................................................  )٧٠-٥و ٦٩-٥(       
 ٣٢  ....................  ات ن  اوى ار واط :٤١اطب رم   
 ٣٢  ..............................................................................  ل ان  
 ٣٢  ...................  )٧٦-٥إ  ٧١-٥أن م اط ) ل :٤٢اطب رم   

٦-  ط ددة ظم أ  ............................................................  ٣٣ 

 ٣٣  .......................................................   ارط وات ال ب  
 ٣٣  ...................  )٣-٦إ  ١-٦أداء ر وت اوود ( :٤٣اطب رم   
 ٣٤  ........................................  ادرة ا ب ال  :٤٤اطب رم   
 ٣٤  ...........................  )٦-٦إ  ٤-٦ب ال ( اّم  :٤٥اطب رم   
 ٣٥  ...................................  )١٢-٦إ  ٧-٦إق ال ( :٤٦اطب رم   
  ظواد أ لد ار  ................................................................  ٣٦ 
 ٣٦  ............  )١٦-٦إ  ١٣-٦رد ال ( واد م أظ :٤٧اطب رم   
 ٣٦  .........   دود ط واد رد ال ن اط ازاد :٤٨اطب رم   
 ٣٧  .............................................  رد واد رد ال :٤٩ب رم اط  
 ٣٧  ................................  )١٧-٦ظف واد رد ال ( :٥٠اطب رم   
 ٣٧  .............................  إزا ارارة ا ن ب ال :٥١اطب رم   
 ٣٧  ....................  )١٩-٦و ١٨-٦ال ( باطرئ  ردا :٥٢اطب رم   
 ٣٨  .............................  رار ل ارارة إ و  :٥٣اطب رم   
 ٣٨  ...........................................................  ھل اواء وظم اواء  
 ٣٨  .................................................  ظم اواء ال :٥٤اطب رم   
 ٣٨  .....  )٢١-٦و ٢٠-٦را اواد ا ا ن اواء ( :٥٥اطب رم   
 ٣٩  .................................  )٢٤-٦إ  ٢٢-٦زل اواء ( :٥٦اطب رم   
 ٣٩  ............................  )٢٦-٦و ٢٥-٦(اوول إ اواء  :٥٧اطب رم   
 ٤٠  ...................  )٣٠-٦إ  ٢٧-٦اواء ( ظروف  ام :٥٨اطب رم   
 ٤١  ...................................................................  ازة وأظ ام  
 ٤١  ..............................................  )٣١-٦ور ازة ( :٥٩اطب رم   
م :٦٠اطب رم    ا ظ٤١  .........................................................  أ 
 ٤١  ......................................  )٣٣-٦و ٣٢-٦ظم ا ( :٦١اطب رم   
  ازة وأظ ام و روو  :٦٢اطب رم   
       )٣٤-٦  ٤٢  ..................................................................)٣٦-٦إ 
  اوب  ا ادات ادام :٦٣اطب رم   
         ظاھن ( ذات ا٤٢  ..........................................  )٣٧-٦ 
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 ٤٣  .......................)٣٨-٦ل أظ ا وأظ ام ( :٦٤اطب رم   
 ٤٣  ......................................  )٤٠-٦و ٣٩-٦ام ( ر :٦٥اطب رم   
 ٤٤  ......................................  )٤١-٦ر ام ا ( :٦٦اطب رم   
 ٤٤  ........................  )٤٢-٦رز ام  ت اطوارئ ( :٦٧اطب رم   
 ٤٤  .....................................................  إدادات اوى  ت اطوارئ  
 ٤٤  ..........  )٤٥-٦إ  ٤٣-٦إدادات اوى  ت اطوارئ ( :٦٨اطب رم   
  ظا داا ظدة واِ٤٥  ......................................................  ا 
 ٤٥  ...........................  أداء اظ ادا واظ اِدة :٦٩اطب رم   
 ٤٦  ........................................  )٤٦-٦أظ ل ارارة (  :٧٠اطب رم   
  أظ أذ ت ا وأظ أذ ات :٧١اطب رم   
 ٤٦  ...............................................................  )٤٧-٦د اوادث (       
 ٤٦  ..............................................  اوطأظ اواء  :٧٢اطب رم   
 ٤٦  .............  )٤٩-٦و ٤٨-٦أظ ف اواء وأظ او ( :٧٣اطب رم   
 ٤٧  ....................  )٥٤-٦إ  ٥٠-٦اراق ( ا نأظ  :٧٤اطب رم   
 ٤٧  .........................................................  أظ ارة :٧٥اطب رم   
 ٤٨  .......................................  )٥٥-٦دات ار اوي ( :٧٦اطب رم   
  ظرى ال او وى٤٨  ...........................................................  ا 
  ر وظم ه اذ ادادظم   :٧٧اطب رم   
       دات اوووا) ٥٦-٦ر  ٤٨ ............................................... )٥٨-٦إ 
    ت اات اوا ٤٩  .......................................  ا 
 ٤٩  ..................  )٦٠-٦و ٥٩-٦أظ  ورا ات ( :٧٨اطب رم   
 ٤٩  .......  )٦٣-٦إ  ٦١-٦( ات ا ورا  أظ :٧٩اطب رم   
 ٤٩  .............................................................أظ و وزن اوود  
 ٤٩  .................  )٦٨-٦إ  ٦٤-٦أظ و وزن اوود ( :٨٠اطب رم   
 ٥١  ....................................................................  او ن ات  
 ٥١  .......  )٧٦-٦إ  ٦٩-٦ات ( ن او رض ام :٨١اطب رم   
 ٥٢  ..........................  )٨٤-٦إ  ٧٧-٦اع ( رد ول :٨٢رم اطب   

ـــرا٥٤  ..........................................................................................ا 
 ٥٦  ...........................................................................................  ارف

 ٥٨  .........................................................  اھون  ا واراض
وا  ن ار ا رار ّت ا٦٠  .....................................  ا  
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١ 

١- د 

ت أو 

ھذا اور ل ل ور طت ان اون أن طت اوى   -١-١
:وودد  ام (ااNS-R-1  م  درا (ون ار أ  ن٢٠٠٠ .

 ].١ن دئ ان ا[ ٢٠٠٦ُروَِت  أم اور ادر  م ود 
اد ن طت ان اووي ھو ن أ وى ن ان ن أن ق 
  ؤت ا رةرات ان ا ور وان واا  ول ل

ون ام  أن   اوو ورھ ن اراق اوو. ا ن طت اوى
إ أو ادم  ت اوو ،  ق ا اراھ ر،  إ اظر

ا رو ،وا ووي إن ااء دىن و وع. اطر ا  و
ورور ا نت اط ر راءق اوا س نت اط ورن ھذا ا ت؛

.ا 

ود م زز ادد ن م طت اوى اوو ا ً ،ن  -٢-١
م طت اوى اوو اددة،  ل دار إ ف ن اواب 

  ويط وادث ال ا ن رة.اطوادث ان اددة، و تإ 
ود م ور أظ ودات  ذات درات د  ر ن طت اوى 

ت  واف ن وا. اوو اوودة دة   ووع اوادث اطرة دُو
اوى اوو اوادث اطرة  ظم طت واب وت ن اف ن 

.ت  اوھر  ظرا ًرا ندة ادا وووى ات اط م لو
.ت إداررارة واطوادث اا  وم اظ ت اطذ اؤ 

ر ورا اواد اوو واطت ذات ا ن  ار د م 
.وووى ات اط   د أن ر ادان وار ادا جن إد نو

 ن دم إل أدھ ر.

د  ون  ًطق  اطت ا  ھذا اور اص و -٣-١
 ل أود ا ل ھ ا وووى ات اط  نت اط ء؛ت ا

و إ ذك،  د  ون  ًدل ام ا ق أن أر ات 
.را  ص و دَُ أن ون ا ،مذه ان ھل أ ر  

 ،طن ا دورا ران ا زء لل ا  كوذ ،ر ادف ا
دد  إذا ن ن زدة زز ال اون ط ن طرق إدل ت 

  در و  ان.
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٢ 

 ادف

طت اوى وت ووأظ  ھل م طت دد اور ھذا  -٤-١
ووا ، ن تراءات واا ظن ا ھذات ا ، زمن  ا
ل  واب ناف أو  ل ن ا ن أن اداث اون ول أل ا

 .إذا وت ھذه اداث

وادف ن ھذا اور ھو ادا ن َِل اظت ا ت م   -٥-١
ت اط راجل وإو ل ودد وو و ،دن ا وووى ا

دم ادم ا ً ،ن ات وات ا ل واق واراض و
.را 

 اطق

ن او أن َُدم ھذا اور  ام اول راض طت اوى   -٦-١
دة ت  زورض واا  ا ا وود او   ء دة ر

ون  ارء أو ر ذك ن طت إج ارارة (ل د ادن أو  اه).
ھذا اور،  أم اد ،رض ط  أواع ت أرى، أ ًطق 

 .وذك دد اطت ا ن اظر  د و ام

٧-١- :ب اواا   وروھذا ا 

اطت ا ط  و ادد ورات أرى درة ن او   (أ)
] رل ال ا ) نت اط ن ذرا ط دو؛])٢ا  

 اواد وال ا ن اووي أو ظم او ر ورا  (ب)
 اوو؛

ان ا ادي اذي  ن أن ؤر ت أي ظرف ن اظروف   (ج)
  أن ط اوى اوو؛

 ارات ر ا ا ن ل طت اوى اوو.  (د)

وَُم اطت  ھذا اور  او ادد واو  رد   -٨-١
] ذرا ط دوا ون ا درن ات اف ٣ط  صَُ م  ،[

  ذك ھ (أظر ت ارف).
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 ال

ان ودئ  ھدفھذا اور اص طت ان  ا ن   -٩-١
وول  ان، ون طت وظف ان اووي ور ام ا ن.

ل أ ًق طت وظف  ھدفل  ٢ام   ن ام اھدئ وو
ان ا ب اؤھ  ص ط اوى اوو ً ،ن ر ام 

اطت ا)  ھو و  ٦إ  ٣ودد ام ار ن  ا ن.
ت إط  ،(ضرط ا.ءب ا   م٣  ت اطدد ا

  إطر إدارة ان ن  ام. ا ل اَِ ن ؤھزم اا 
طت  ر ام ا ار ا ن،    ٤ودد ام 

ص وام اذي دع  اق، ذك طت وظف ان ا، وطق ا
وطت  و ال ن ان ول ن ان اووي واظم  ؛اد

او ر ورا اواد اوو؛ وطت  ن اظ طر 
. ن ول در لأ إ  طن ا ع ام  ادد  ٥وا

 را م ار ا تط ل ت اط مم ات اط
وطق طت ام ام  ن ق أھداف ان وطق دئ ان.

ا   تطردات .ن ھذات ا (تووا ظل واأي ا)  أ
م أظ ددة  اطت، ل ب ال، وأظ طت دد  ٦ام 

  واد رد ات، وظم اواء، وازة وأظ ام.

 وھ ان دئ طق  -٢

١-٢- ] ن دئ ادد ا١ [ ًدھ أ ً ددئ  اً وا رةن و
ن ور اس طت وادار ا  اس وا ن طر اع 

.طر إ ؤدي إ ا طق واران او 

ق دئ ان  ھذا ادف اون ق  -٢-٢ ط ب أن  ،ن
 ر د رة، دونطر ا ؤدي إ ا طا زاو ق أورال ا م

ون ل طت اوى اوو ور اط  ل ق أ  اع.
در و ن ن ار ا  لن أ ردا ذن ا ،و ق  

 رظر ارة ]١[(أ١-٢، ا:( 

م  رض ار ت و اث اواد ا إ ا أء ا  )أ(
 ات ا؛
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ص ال ووع أداث د  إ دان اطرة  ب ل   (ب)
ووي، أو ل ووي ل، أو در ، أو وود ووي ك، أو 

 ردر آ أو أي ، ت؛وووى اا ط  ع 
ر  أن .  )ج( ُد داث إذال ھذه ا  رب اوادة ا ن فا 

ر ل ط اوى  رال اان ا    ھدفطق و  -٣-٢
وادل  اوو  ، ذك اطط وار اوا وام وا واد 

.دن ا راجك اذل، ووا دذا  ال ھدف ون ا كذ طر 
.ت اك واووي اود اوا  رفوا واد ال ا ت  رظأ)

 ررة ]١[ا٢-٢، ا(. 

٤-٢- و را) ن ادئ ا ص]رة ]١٣-٢، ا  (:   

"ت رة دئ ن، و  أ طت ن وُذ ھ دار 
ل دئ ان و  طق  ان اوھري. ھدفن ً إ وغ  و

 را  ندة أو از وت أھ د دئ ام أن ا؛ ورر
 ًط  دئ ذات اق اط زم  ،  روفظ  ً ا

".ً 

طت طق دئ ان اذورة، طت ان ودد ھذا اور  -٥-٢
  ب أھ   م طت اوى اوو.و

 او ن ات

دئ ان، طوب أن َُن   ت ل ط ن أل اء  -٦-٢
اوى اوو و أي أط رط  أن ظل ارت ا ن ارض ع 
دال اة، أو ارض ب أي اث  ز ن اة، أد ن ادود 

إ   ظم ا ت وأنر ا. ن ول در لأ  
و إ ذك،  زم ذ دار ف ن اواب ا  وادث، إذا 

. أن  ر ُد  

٧-٢-  و وووى ات اط م ًوب أط ،ندئ ا قطو
و  ر  وإدار ر.ث ري اظ   در اع ت 

 واد ان ا ت ثدودة أو ارض ات ا   دأن ھذا ا ،كذ
.ت اا  وووى ات اط ن  ذوندود اا  ا إ 

ر، وأن طوب أن ون ل ھذه ارت وات ا  ر و
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 وا ردود ا لر اإط   ن ول در لأ إ  ظل
 ]. ً٤ن طت ا ن اع [

 ان  ام

٨-٢-  ط م  ول ل ق ن أن نن ا وى وغ أ
،  ق  ر اول وت ان اوط ،م  اوى اووَُ ،ذ دار

] ١:[ 

 ووع وادث ذات واب و  دان اطرة  ب ال أو   (أ)
  رب اوان ا فع، وادر ا ن كر ذ وادث أي

   ً؛
ؤذ  ار د م اة، ن أن   ص  اوادث ا  (ب)

  ؤھم إ وأن دود ذات ان ا أد ب إوا ون أي
 إ أل در ول ن ؛

ن أن ون ال ووع وادث ذات واب إ طرة ً   (ج)
ب اوان ا فم ا وأن ، ل إذا ان ھ دث وعو 

.ً ن د أ 

]  م ط وى اوو، ١ن [ ادف اودل  ق   -٩-٢
] ال م دف دد  ادر ٢طوب ام م ل ن [

ا ع وم ارت ان أن رض  اون  اة وأراد 
  ،ا  رات ان ا ً ،ورا.طن  ل ام او

:  ل دران أ وبط ’؛ ‘ ١ط طل ا٢’ا ‘طأداء ا  وا 
و أس ھذا ال، ن دد درة  ظروف اوادث.‘ ٣’ ا اظرة؛

رھن اوادث، ووا راا دداث ام اود أا  ما  
 (روط اا) تدن ا ن  ،ن ھردات ذات اا 

 ا طط طوارئ.

َذ دار دف اطرة  ارض   ات ا د  -١٠-٢ ُو
دث ن وت  إ أل در ول ن ، وال ن ال ووع 

و ذك، وف ظل ھك ال  أن ؤدي إ دان اطرة  در ع.
ون  وَُذ دار ن اف ن اواب ا دث. ن ووع دث.

وو إراءات دارة ، دد ت ن وور أظ ن ن ھذه ادار:
اوادث ن  ا ل اَِ ، تطل اَِ ن ورج ا لد ردا و ور
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 رض إذا وت ا ف ،رورةد ا  ا ل اَِ ن مد ،ا
 دث.

وطق ام ال ن ط اوى اوو دأ ان اذي وب  -١١-٢
ا ة و اوو أو ا واب ادت  ف اذ دار 

 ر وا] ردأ ١(ا٩]، ا:(   داث ل أي  ً ءب او
  تأو ا ت إر ؤدي إ د تطؤدي أي ١ا أ  ،

ر اوا تطا  داث ل ، ب إوا رة إ در دوث
.ب طوا رد وز رورة  أو أ ن دا  داف اھد ال أو

اذ دار دل رج او دف ف اواب ا أو  اد ك 
ظل طو ن َِل اطت ارورة ن ا ا ،رم أن ل ھذه ادار د 

.ؤوا 

 وم ادع  اق

إن او ار  اوادث  ط اوى اوو واف ن واب   -١٢-٢
ق ھذا  ].٦، ٥، ١ھ طق وم ادع  اق [إذا وت ل ك اوادث  طو

 ذات ا طا   وما أو ذات ا وأو ا ظواء ا ،ن
م، وواء  ت اوى ا، أو اوى ا، أو ت اق 

.ن  ا  تط ن ذات ا طا  وع ن كوذ
وو  فم ا ،قدوث إ ر ُد ث إذا ،مق ان طر  أو 

.ر ادار  او لم واا وا   قا  عدوم ا قطو
  قن إ ك ا   ،وادثرة واظا ا ون ا ا

 داث اب اوا نو ،طل ان داا  داثدات أو أرج ا 
.طا 

 أن طق وم ادع  اق  م ط اوى اوو ور دة   -١٣-٢
وت ن ادع (ت  ودات وإراءات) دف إ  ارات ارة 
ع  اس وا، ون ا ا ن ارات ارة و اف ن 

ا.ول ا   ب اوا  ت اون ا ل ا ا دَُو
دع راً أ ًن ر ادع  اق دال اط، وم ق ذك ن 

                                                           
َُر أ م اء  ً إ دوث ظروف  إذا ال  ًدوث ھذه اظروف،   ١  

 وى ٍل ن ا ار وء ل ك اظروف داً .أو إذا أن 
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طرق د ادار از دي إق أد اوت اد  ب  إق 
ورى.ات ا عود تو  كھ:  

ارض ن اوى اد اول ھو  ارات ن ال ادي   )١(
وؤدي ھذا إ طت  ر  وإق اردات ذات اھ ن.

 و و دھو   ،ظم و و  طا و
و.َو  دت ھرودة ودارة ا ً  ،دافھذه اق ھو

  ودة راو ،واد ام وان اوا ر قم داھ و
.دا  ك إدذو ،دھو طت او  رات ّ ن نو

ادا أن ھم  او ن ام ا ل ن ات اطر 
.دوى اھذا ا  وادثراءات  ات وا ًه أا وو

 دء اأ  شد واوا م واا طأ  طوي ا
 طل ا وطر ،طذه ا ولوا ور، ووا وا

 ل.ورة ا ن دةّدد  ا لّ ل ذه ام ھدو
طت ل و اط وطت إدارة ودة رت ال 

.وا 
وارض ن اوى اد ا ھو ف و ارات ن   )٢(

  رةظا ا ود ا  لن أ دا ت اا
وھذا  إطر اراف  أن  اط ظروف  إ ووع وادث.

 دى   ل أنن ا راا دداث اا ط ل ر
.  رصم ار ،وووى اب  اط ا دوى اذا اوھ
واد ن  ن ل ل ، ور أظ وت ددة  ام

ل ھذه اداث اد، أو ر  وو إراءات ل دف ، ان
وا ن دا ،و طدة اإ.و  إ 

و اوى اد اث َُرض، وإن ن ذك داً داً، أن د   )٣(
ض او ا اظرة أو اداث اد ارا ر م ن 

 ،وَُرض اطرة   وى ق وأن ار د طور إ ووع دث.
طم ا ، وادث.أذه ال ھ  ر  نو راطا ذا إؤدي ھو

رة ھد ًن وأظ وإراءات  ن،  وط و/أو  ت
رط أن ون درة   ارار ا ق ب ال أو إف 

.و  إ طدة اوإ ورج ا رةطت اا  
ارض ن اوى اد ارا ھو اف ن واب اوادث ا م و  )٤(

وأھم ھدف ذا اوى ھو ن  ن إق اوى اث دع  اق.
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وظ از، و ن أن ظل ات ا  إ أل در 
. ن ول 

 اس وار ھو اف ن اواب وارض ن اوى اد  )٥(
 إ  روفن ظ م ل أنَُ د ا ت ا ا

وطب ھذا إ رز را  ت اطوارئ ون  ووع وادث.
زاً زاً ً، وو طط وإراءات طوارئ دف ادي ت 

طوارئ داا.ورج ال و 

١٤-٢-   وووى اا ط ص  قا  عدذ ا ب ذات اوان او
أن ُدَرج  ام  ن اواز اد ً ،ن و ن ت ان 
ا وا وا ا م  ق  اواز اد  ز اواد 

ووف د دد اواز ا ون رور  دة   دال أن ددة.ا
 ،ردز اواا و ،دات اوا رو  ث ن  ودر اا

 واطر ادا وار ا، واواب ا ت.

 ر اطاظ   م اط طوال 

ن م ت م ود ط اوى اوو وإد  اد ن  -١٥-٢
دي  دد ن ات ل: ور؛ و داا ظل واد ا َورُري؛ ودس اا

 ھرى ذات اا ظدي ا ورو ،را ظم ا ؛ ورت اوا
.طن ا 

و اؤو ار ن ان  ق اص أو ا اؤو ن   -١٦-٢
] ( ا ع (أي اطر ا ؤدي إ ا طق وارارح  ].١اد او

 أس  ر ٧ادو ن اووي [اري ارق  ا ا  أن [
 ،رھ طوال طم ا   ظ) ل رأيا  ر و ا

دن ا راجا(.   ن ھذه ا ؤو ل أن  ل ادا ًن ر
. ا 

١٧-٢-  م و د إ وووى اا ط م ل  ،ا را و
وات ارت ا ًدا (ول ا كذ  ) ط ت ا

 . ص اراد واؤو] رل ٧اّ ًن ر ن ودو إ ا [
اؤو ا ن  ام، وون ؤو ًن إرار ارات  ام 

م ار ]  اطو.ون ن اظ  ار د ن ٧ وم 'ا [
اؤون' اذن ن أن ِد إم ھذا ان ان ر ًؤوت ّددة م 
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.طن ا زاءأ  ؤو  ،ط  ر  ول بم طد لو
د َورل ا)  ا ا  ما.(  ر  ول بم طد ردو

م اطب د ق  نن ا وا ؤوا  ،ط  م أنر ، را
ن اؤون. ق ا   م ا   وازنذا ار ھ  وفو

رذه ان ھ رن ا ًراظ ،لد ا طا رف  ول ا ،ا
  م ،مدات ا ن رھم وت ان ول ا رر  واردةا

. ا ا م  إ ،ر لل ھذا ا لن أرة و ر  لا و
 ًن رن ا ظاا    ذياا م.ؤوا  ن  

١٨-٢-  إ دھم إ داري ام اظت اط قطذا وھ ًن رن اا
.ًن أؤون ا ا     ظن ا ا ؤون ا ،كذ و

   م اط   ق ان ان رً، و  ق ا ا
  اطف.

 ام  ان إدارة  -٣

 اؤوت ادر ن إدارة ان  م اط :١اطب رم 

م اطب دار رص د و/أو ل ط اوى اوو ؤول ن  د
 را ا م إ دم ان أن ا دا.طن ات اط  ّ 

و ات ا رك  أط ذات أھ ن م ط اوى   -١-٣
 ا ك اذ   ،وول ٢ا وى وء أوطن إ ن ؤو ،

 ا ن.

 م اط ٣اظم اداري :٢اطب رم 

 و وذ ظم إداري ن راة وذ  طت وم  ا ا
ان اددة م اط   رال  ام،  اء ك 

.م اا  تطا 

ن ودة م ل ن ال اذ رت ن ھذا اظم اداري و  -٢-٣
ن وا ً ،تووا ظ ودة   ،وووى اا ط لم اا

                                                           
  ٢    .ؤھ زا ط ا م اداد ان إ ؤوا ا ھ  ا ا  
  ٣    ] رن ا ٨.دارظم ا ت اط ًداد [  
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ول ذك ول دد و وب ام واق ن دى ء  اوت.
. راتا راو 

٣-٣-  وت أو  ودأو ا رات اك اذ   ،طم ا
 در ان واوا د   ر راءات ًن، و ت اا

 ،ناّو م ذات اس ات وأطمات  . وا راد ود
ا. 

 م اط  ، ذك أدوات ودت ورت اق ن  وم  -٤-٣
ام،  ادق  ن َِل أراد أو وت  ن أوك اذن وا 

وَُل أط اق ن م اط وادق واوا  أ ًل ام.
 ن ً ن ترب وأ  ت دء ا ل ل أي د، وم وا

.طل ا 

 أن م اط طوال رھ ا :٣اطب رم 

 ظً ر ًن ان ار م اط طوال  ا ا را 
ا وووى اا ط. 

٥-٣-  ً طم ا رن ان ا إ راا رم اظل ا
 ًن ر ن ًؤو ونو. ا  داريم اظن ا طم ا نأ 

ن اؤون) م  م ا ر إ) ر ت دة إم اذ اؤو
 اط  ار ن ارت اذة.أزاء ددة ن 

ان ان رً أن  م اط ر اول ا  ون -٦-٣
  ذات ا وان واوار وان واوا ًودة ووا وون وا

.دووا وطن ادا وظم وان ا  وو:  ن ذَُف و 

أن ون م اط ً ذا ارض وأن  طت ق اوى   (أ)
ال  وان ن طرق إء طر اع  إ أل در 

  ول ن ؛
م أن ُدَرج  اظم ار اووع رض ن ان ار   )ب(

 در ان واواف ارم، ون ا ق ق  ل طا
واطت اددة، وادام ارت اد اَ، وإ دم 
وت  ووف  اراء ول اد وارة، واد اوق 

 ن، واظ   ن؛اد ار، وإراء ت 
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أن ح ار م  و  زم ل اون وا )    (ج)
ذك رات   ر) وإدل ادت اطو  اط، وأن 

، وأن ؤذ  ا ل اَِ ن رذه اث ھد  واظم ا 
؛ دوث اا و ل ارات ا بوار اا 

 أن م اظ  إدارة طت ام وام  اوع؛  (د)
ن اؤون   )ھـ( ا  رورا ت اا راد ود م أن

دن ارن  أل ام؛ وروا 
ظ  ارات اد وار ا وا از  طق أن م ا  (و)

؛ ا ا 
أن م را  ارات  م اط واق  وو   (ز)

 وادھ؛
أن م اظ  دات  ل إراج اط ن اد    (ح)

 ال.

 ار ا اطت  -٤

 وظف ان ا :٤اطب رم 

اد ن اء وظف ان ا ا ط اوى اوو    م
:طت ا ’؛ ‘ ١ا  طرةزن ‘ ٢’ا نل ون ا رارةا إزا

وادر د اع ورا ات ا ز اواد ا، ‘ ٣’اوود؛ 
.َرَا ت ان ا دن ا ً ،  ط طا 

م دد  -١-٤ ظ  وك و رور دَُ ن وا ھردات ذات اا
ن أل أداء اوظف ا ن ودد ات ا ا م  ق ك 

   رؤ ف أووظص ا .طت ا   

ن اول از رد  اط رض ن اء وظف ا وُور -٢-٤
.وطا  
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  ٤او ن ات :٥اطب رم 

 ا ت اروز ا ن أ وووى اا ط م  را
رض  اون  اط وأراد اور ادود ا رت، وأن م 

ا   ن ول در لأ إ  ؤھر إل ا طوال ت ا
ا ط ، اظ  أل ن ادود او و إ أل در 

.دھوادث و إ ظروف اا   ن ول  

را  ام ن اء   ًت اط ا ن أن و -٣-٤
 ت إر ؤدي إ ر اظرة (أ  تأو ا ١  وأ ،(

 أو أ دو  ر لد او ا طت ا   ب إوا
  رد واب ط. زو

وُن دود و و ن اع رط ت ذات ا ت  -٤-٤
ا  ق  ،طا.رت اط 

 : م ط اوى اوو٦اطب رم 

 ط ا اص ور ن اد م اوو، اوى ط م د
اروري ن  در ان وظف أداء إ ن  ن ذات اھ وردات
،ووا ل وإ طن ا ن دودروط اوا وال ال ط 

  ا ارات ن وال ن، اد ن إرا وإ  ر
ا. 

٥-٤-  ن ات اط  ن وووى اا ط م  راو
 وطت ا ار وطت  ا  ن ً ،ت ذات ارا

دات  ددرات وا بوار اء اإ  ،طا دووا وطر ان واواا
اوت ا ن  وور ار واوال ا ن أن ؤر  اداء اري.

و ط ونل ان ا رض مت ادراء اإ وإ ،
.طا  ر اوو  دارراءات اا  د  و تر

.(روط ادود واأي ا) ط وا 

                                                           
  ٤   ] رن ا٩ [  در ان اع وأن ا و ت اط ًداد

.طق واراص ا  
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٦-٤-   م ا ا ذات ا رات ا بوار ام اا وو
 اوث ذات ا. اوى اوو ارى، و رام ود ول طت 

٧-٤-  طن ات ا  قل ا نا  مذ او
وا دف اد ن أ م إء ار اواب  ووع اوادث واف 

.وا ن 

٨-٤- ن ا ما  راو  ت ارت واد او  ء
أد وى ن ا ا ،واء ن ث اط أو ام، ن طرق اذ ادار 

.دن ا راجل وات ارم وص ا  ا 

 طق ادع  اق :٧اطب رم 

 وووى اا ط م م.قا  عدر ا   عدت او ونو
.ً ن  در  قا  

٩-٤-   دف إ ت دو دة رو قا  عدوم ا ق طو
واب اوادث ا ن أن ؤدي إ رات رة  اس وا، ون اذ 

 ض  ار وا واف ن اواب   ل او.ادار ا ر

وو ام ار اواب  أن وود وت د ددة س  -١٠-٤
.دت اود اب أ  لرار ا ًع  أدت او  لظو

ت، ووا    قا  ،ددة ل بص أ م  ر أير
 ت راِخ. 

١١-٤- :  ما  راو 

 واز د ددة  اث اواد ا إ ا؛ أن ور  )أ(
أن ون ظً، وأن ون ال ا ذات ودة ، وذك دف   )ب(

ات وارات ن ال ادي، و  ور ت ل اد ن
اوادث در  ن ً، وب أن ؤدي أي اراف طف  أد م 

وا  ر إ ط؛٥ا 

                                                           
ر  او  ،ط اوى اوو، ھو  وك ذ دة  اط م ن ال    ٥  

 فراف طدوث ا د رىأ  إ طت ا دىن إ  و ،طم ا دأ 
 ن ر   أوع اط ا ًف طف  أد ادت.
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رة ھدً؛ ث   )ج( طوو  ت قن طر طوك ا  ما  أن
ل ا ن ندر ا م ن ترات أو اد أي إل أو ا م

 ال ادي طب ل ظم ان؛
أن  ال اطرة  اط ن طرق ال ا ظ   )د(

ان، ث ن وى ل ن ا اطرة  أي إت أو 
ة أظ ام، وأن  رورة ارات ن ال ادي وز در

ل  ار ارة ن ھذه ات أو  راءات ان إ لا
 ارات ن ال ادي؛

أظ وھل ووت وإراءات م  ر واب أي إت  ورأن   )ھـ(
ا ظدرة أ وز ديل ان ا تراأو ا  در  دن، وا

.ً ن 
ول ددة ن د ل ن وظف ان ا  ،ل  أن ور  )و(

  اواز وف ن واب أي إق أو اراف ن ال ادي.

١٢-٤-   در ما  ،قا  عدوم ا  ظن او ً ن
:  دوث 

 دت ؤر   اواز اد؛  )أ(
 إق واد أو أر ن اواز؛  )ب(
 إق أد اواز  ق ز آر؛  )ج(
 ال دوث واب رة  ن أطء  ال وا.  )د(

١٣-٤-  د أ ن إ م أنا  راوى وون ا أن ً ن
اد اول، أو ا  ار، دراً   اد ظروف  إ وادث 
 ص  ات أو ارات ن ال ادي اَُ ل أن دث ل 

.وووى اا ط ل ر 

  ان وان وات ات ا رط ن :٨اطب رم 

 ُ ر وم اظ ت ارووي وان ار ادان ور ادا م 
 ُو وووى اا ط  ووواد اا رال و  ث  طر ذ 

  أدھ ر.
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 ارت اد اَُ :٩اطب رم 

 ُم   نوا ًو وووى اا ط ص  ن ھردات ذات اا
.ذات ا دووا وطر اوا 

وون اردات ذات اھ ن ط اوى اوو ذات م ق أن  -١٤-٤
 ودة ردات ذات ون ،كر ذ ذ وإذا ، تط  دواه ت و 

.رھوا  دم ا وو  

١٥-٤-  ُردات وم ا دوا َدمُ ا دووا وطر ان واواد ا د
لَُل أو ودد دى اط وء و،  وُمذات اھ ن  دُ  د

. طرن اا وظ  مودة ا بُ ن رورةا 

و م إدل م أو  م ت دواھ، أو د ون ھك روج  -١٦-٤
 ،َ دھ ر نم  أو ،ا داوث اا را ل ن نت اإ

 داء ارات ان ا ا رة اا ددة، أو درا ول ر 
.رى ذات ات اطمو ا  رأو ا د أو ادم ار اا ًأ

  در  ما  ،دا  لدل ا ً ندر ا ٍف ل دةدا
 اط  ھو و. أء اد ق ن أن وك

 ٦م ان :١٠اطب رم 

 وووى اا ط م  ن طوال  وا ط ت رى
دف ن اء  طت ان ا م اط   رال 

 َُ ھو  من أن ا د وا ،ا رھ ،دوا ت اط  ذ 
  وأن ام  ھو و اطت اددة ء وال وادل.

م ان  ر رة ن  ام،  راره  ن  دأو -١٧-٤
م  د   وىو ط دةز  ، دة ؤا ا طم واا طأ

 ر ام.

 ووق م ان  ل َُل ام ال. -١٨-٤

  

                                                           
  ٦   ] رن اّ٢.طق واران ام أ ت اط ًداد [ 
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 ت ا ل اار :١١اطب رم 

  ن ث وووى اا ط  ن ھردات ذات ام ا ُ
ودھ و ور وإ و ًراءات اددة ا ل ق 

 وات ام واوى اطوب ن.

١٩-٤-  ت ارذ اد ار وا  ذؤ ،لء وات ا
اواب ارة ذات ا ا م ا  د اطت ا ارى وال 

. طرت اووا ظن  وا دةت ارل ادت أُِا و
 ، رى ذاتت أم ترل ھذه ا ء ردد. إظووي اق اط 

 إدراج ت ل ارف  ات ا واص  :١٢اطب رم 

  ن ت جد وووى اا ط م ر  ص ماھ و
.ً و دن ا طراج اوإ ت اا  رفل ا  

٢٠-٤-  و:ر ا بوار ام اا و ،وصا و 

ار اواد، ث م ال ن ت ات ا إ اد ان ً   )أ(
 ول إزا اوث؛

 درات اوول وول او ا د ون رور؛  )ب(
ت ا اودة  أء ال، ات از  وزن ا  )ج(

 طراج اء إأ  دةوا ت اا  رف ذةت اروا
.ً دن ا 

 ط ام ام  -٥

س اا 

 دد ت ت اط :١٣اطب رم 

 ن  ُو طت ا د دُ  ولم اا  ف تن ا دود دد
.وووى اا ط  دو روا سأ 

١-٥- :ب اواا طت ا ط  دًةو  

  ال ادي؛  )أ(

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



١٧ 

او ا اظرة، اُ و أن دث  دى ار ا   )ب(
  ط؛

 اط   ام؛اوادث   )ج(
ظروف دد ام،   ذك اوادث ا طوي  دھور ر    )د(

 ب ال.

٢-٥-  طت ا ون  ث طت ا ن  ل ر نَُو
م اوارة ادوث أي واب إ، أو  وز رد واب ط ، أن 

ال إ د ر ن وار دوث ت اط ا ن أن ؤدي إ واب 
.و 

 أس م اردات ذات اھ ن :١٤اطب رم 

 ووا ودر زدرات ان ا ھردات ذات ام ا سأ  د دُ
ت ا وظداء اوا  إ روف اظص ا  كوذ ،ذات ا

ووع وادث واظروف ا  ن اطر ادا وار ،دف  ر 
.وووى اا ط ر ادى ا  ددةول اا  

اھ ذات وم ورة  رر ووق أس م ل ن ار  -٣-٥
 ل اط ن. .ن ا ا  ت اودات ان او 

 دود ام :١٥اطب رم 

د و ن دود ام  ق  ام اد ا ل ن ار  دُ
 ص  وووى اا ط ن ھروف ذات اظوا ت اا 

  ا إ ووع وادث.

٤-٥-  دووا وطن اوار واا  وا ون ث مدود ا نُو
.ذات ا رت اطا  كذو ،ذات ا 

 اداث اد ارا  :١٦اطب رم 

قو ،د م ط اوى او طُ  ن  و دد  وبأ
اداث اد ارا ،ث م و  اداث ار اَُ ل أن ؤدي 
إ واب و، و اداث ار اَُ ل أن وار دو ل ر، 

 وؤذ  ار د ام.
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د اداث اد ارا  أس ام اد وز ن ام  -٥-٥ دُو
.وا طل ادام ادى ا رر م ددف  و ن وا طا

  إظر أن  اداث ار د أُِذت  ار.

 ات او ل وأظ ل اداث اد ارا و -٦-٥
 ،طت اوو إ  ن  ن أن ت ال واء اطأ

   أو  أو  ط لت ا  واء ،روا دار اطا
  اق.

دف اذ ادار او ل اداث اد ارا ط  وم -٧-٥
.وطن اف ان أداء وظ رورا وا 

د اوك او ط  أي دث دئ ارا ث ن ق  -٨-٥ دو
:ووب ار ،روط اا 

  أ ؤدي دث دئ ارا إ أي رات رة  ان، أو أ  )١(
  ص اق ان طر طن اق أ و ظروف ر وى إ

  اط؛
د أي دث دئ ارا ،م ل اط و ن ل ت ان   )٢(

ا أو ل اظ ا ل ل ر  ا ارور طرة 
   ادث ادئ ارا؛

)٣(   ظل أ ل ن و طل ا م ،رادئ ا دث د أي
 ان ا زم و د ال ا ًدث ادئ ارا؛

ع   )٤( ل ا ن و طل ا م ،رادئ ا دث ب أيأ 
 إراءات ددة.

 ارا اد طور طت أداء  اداث اد وم -٩-٥
  ،ط لل ان وا مم ار اإط  ن ھردات ذات اا
 داث م ن  دد ات  ت اوان ا دد دد ل  

ون ادود ا ردات ذات  اُِز وور اس اروري و ام
 اھ ن.

م رر دوم  ًي اد ن ام  ص أي دث دئ م  -١٠-٥ دو
.راا دداث ان ا ا و ده ود 
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١١-٥-  ن أن و ًراأ  وقوو ر راءاتذ إون ا  ًا ًرور
دث دئ ارا ،را  ام اذ إراءات  ن ل ال 

  ازم ظ ان، دف  طور اوع  اط إ اوأ.

١٢-٥-  د و دئ دث ًا ر راءاتذ إا ًرور ون 
وز ا ،راأو ا ًدو ظل ا دء  د  رىراءات أأي إ

ل. ا ذھ  ،تل ھذه ا ر وو دثن ا فن ا زل اون ا
د اراءات ا) ل  دَُو ،ا   ًوب طوطل ادث وادي أو اا

 وا دارراءات ال.اھذه ا د ن (رطري وال  و م
 طل ال ا ن وأا داث إ ل م  ن د اب أ أن
 دات أو اص ر ا  ارور ن أل ادة ادرة  ال.

ل ا وُل -١٣-٥ راءات اإ  ون د طا  ص لن أ رور
د أي دث دئ ارا وو  اوت اب إ و إق طول ال 
  طوا وو طا  در زة ار او ل ن كر، وذو

.ًدو داتل ا 

د  ام رورة ور اُ و -١٤-٥ د لن أ زراءات اذ ادات وا
 ل اظ طرة  اط واف ن أي واب رة دان 

 اطرة.

وأي دات رور ذ إراءات  إطر ا ادو وذ ت  -١٥-٥
  و لا  درةدة ان ان ا ء را ت او  رھو

  وإ اوول اون إ  ظل اظروف ا اَظرة.

 اطر ادا وار :١٧اطب رم 

د دُ  داثر اؤ ل أنك اذ   ،ظورةا روا دار اطا 
 ان ل ر أو ر ر  ا  ،وووى اا ط نأ مُو 

.را مدة  وول اوا راا دداث اد اد رطھذه ا درا
.طن ا ا ردات ذات ام ا   دةرض ا  

دار اطا 

و ام ار اواب طر ادا ل اراق، وارات،  -١٦-٥
وات، وود اذاف، وار ال وام اط، ون اب، ور 
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.وا  تن ا رھ ن أو طوا ظن ا لواق اطق، وادا 
  راض او واف ن دم اس ن.ات ا وُور

رر اط٧ا 

١٧-٥-  وا طا رداث ا بوار ان ا ظرم ان ا
   دھد م ا (طن ا را داث ذات اأي ا) نا  

.وم ا مو  داث اك اذ   ،طا رداث ا ديا
.زازوا وووا ودروداث اوا ،ود ار مداث  و ديا

.رل ارق ات وطن ا ن واا  ا ردى  اا و
د أ ن ُ  ،ردادات ال إ ورج ا تد رو  طن ا

و ام ار اواب ظروف او و ارء ودت  اراق.
.ورج ا تد إ و زم ز  د أد كوذ ،ا 

م اردات ذات اھ ن وُر وُ و -١٨-٥  لن ا لم ا ث 
ووع أداث ر ون وا ارة ا  ،ق  طت ان 

 ارى.

ت د ن أي ت ن ا ا وي  ردات ذات  وُور -١٩-٥
 ط رىل ان ا وأي (مت اء ورت ا  ) ن أھ

   داث ر را  ام.

ل و -٢٠-٥   ن ھردات ذات ادرة ا من ا داثرات ا
ر ذك  ذ ذا ،ما  را ا رراوُ  ز اوال ا رىت أ

.وطن اا وظ د نو طا  دف 

ام اززا ط ھ ً ًن ن أل ا ن أداث  وُور -٢١-٥
 .)٥ات  او (أظر ا اززل وب ر

و ص وا اطت اددة اودات، و ام ار اواب  -٢٢-٥
.وا  داتدة و  زا رات ؤدي إ ددة رطت أ 

  

  

                                                           
 اوو  او [.دداً طت ا م ات ّ١٠ن ار رم [   ٧  
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 واد ام اد :١٨اطب رم 

 دم اد اوا د دُ  وووى اا ط  ن ھردات ذات ا
 دت ارا و ذات ا دوأو ا وطر ان واواا  ق

.وووى اا وو  ھ واة اراا  ،َُا 

م رت اد اَُ أب ن و م وي وازا وُطق -٢٣-٥
  ن ف اوظق ا ل  وووى اا ط م  ق 

.وادث وعو إ ظروف اا و ت اا   

 اوادث اط   ام :١٩اطب رم 

روف اظن ا و َصُ   را ب وادث ا وعو إ
ام ن اداث اد ارا، وذك رض دد اظروف اد ود 

 ط اوى اوو دون وز ادود او  ن اع.

َُدم اوادث اط   ام دد أس ام،   ذك و -٢٤-٥
 دَُ ن وا ھردات ذات ان ا رھن وا ظ داء، ار ا

رور طرة  ظروف اوادث اط   ام، وذك دف إدة 
 وادث. أي اط إ  و وف واب

٢٥-٥- وادث اص ظروف ا  ،ما  راو م، أا   ط
.م ادود ا ط رم اوز ا و وھ رداف اھد اون أ

  أو ،رات إ  ون  ث ما   طوادث اا  إدارة
دار دل  وز رد رات ط، دال أو رج او، وث  طب أي

.ورج ا ن  

وطوي ھذا  ل اوادث اط   ام طر ظ. وري -٢٦-٥
ا  اراض دوث إت  ّ أظ ان، ودد ر م، 

 وادام ارات وذج وم دت ظ  ال.

ب رطم :٢٠م اد اد ظروف 

ُص و ن ظروف دد ام  أس ام اد وات 
اط وا، وذك رض زدة ن أن ط اوى اوو ن ل 
 إ وادث ا ،و ر ب إوا ود، دونا  طدرات ا زز

 أن.ت إإ  ويط م أوا   طوادث ان ا دون أ 
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 وادث ات اوھر دد دف ذهم ھد اد روفَدم ظُو
  ً ط ن تر ططم، واا  و وبطذه ال ھ

 . ًوا إذا وت أو ف اوادث 

وادف ا ار ن درا  .٨رى ل ظروف دد م اطو  -٢٧-٥
  وادث اروف اظ  طم ا ل ن أن وم ھد اد ظروف

 در ول ن أو ف واَُ ،ر ظروف وادث ط   ام، 
.ا ا  ددرة و دد م، أود اد ظروف ن إت أ كب ذط

 ھذها  ناورا  ت  أظ ان  اظ   اواء.
أو ھذا ادد درة أظ ان ن ادرة  إدارة ظروف دد ام 

 وود  رة ن اواد  اظروف ا إ ووع وادث وا طوي
 ا  اواء (  ذك اواد ا ا ن دھور دد  ب ال).

م اط ث ن اوول  إ   طرة ون اظ  ُ و 
 تأي ا  ً ءا    ،واءا وظ ظر ارة (أط 

١.(   سأ  واء وظداء ان ا ت ارا  ل نو
 أل ادرات.

وَُدم ظروف دد ام دف دد أس م ت ان،   -٢٨-٥
 رور دَُ ن وا ھرى ذات اردات اا  مو  لن أ

 أو اطرة  واف ن وا إذا ت ، .ًوء ل ھذه اظروف

 دا   و  -٢٩-٥ ت اف ار راؤهم إ ذيل ال ا
 ٩و/أو ف دة اداث ا را  ظروف دد ام، أو ادرة  ذك.

 ات:ون ھذه و

 ، إ اد ان  ،ًن ك اُ َدم  اوادث ار واراً؛  (أ)
درة  اداء  اظروف ا ا ظروف دد ام اذورة،   (ب)

   ذك ظروف دد ام  اوادث اطرة، ب اء؛
   ب  اوظ اطوب أن  . د   (ج)

                                                           
ن ام ذك دام  أل ادرات (ووز ادام ُُ أر را و ًطت    ٨  
 ادول).
  ٩     ذؤ ن أن ،دث وعب ووا ن فأو ا و  إ طدة ال إن أ

وا ط لم ادرات ا را.ظم إ تؤدام ا 
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٣٠-٥-    ندَر  ن ات اواء وون ا ،وصا و و
اود أم اروھت اطر ا ل، ن ن أور أرى، ار ب 

دت ادة ن وُر ھذه اروھت دام ام اد وا ال.
  ات ا ن.

ورا  ام اء  ً ظروف دد ام ا ن أن   -٣١-٥
 ر اظرة (أط  تا ؤدي إروف . )١ص ظ  ،كر ذ ذ وإذا

 ُ  ،ً  ءن ا  م اد اد زا ور اداوى ا ذ
 اور  طق دود ن ث ان وازن،  إ اوت ا ذ 

 ھذه ادار.

 وت اداث وات

 ر  ام اد وات اط وا ن إ أن   -٣٢-٥
ن ا تو إ  روفرة أو ظظ  و ؤدي إ ن أن داث

ووع وادث، ُر وت اداث ھذه  وادث ط   ام أو ُدَرج 
.ول وا  ل ر كد ذم، ود اد روفن ظ زء  دو

وَُر  ل ات ا ب اززل.ون أداث  واب داث أرى، 
.ا رادئ ادث ان ا ًزءا لن ھذا ا رر اا  

 ال ادي وال  أظ ان :٢١اطب رم 

ر ان ا ن أوا ظن أ لداا َُ ًطا ق  دان طر  مظ
ول ل ال ادي، وازل ار، وال اوظ، وال ات 

 (ل ات)، ب اء.

ل ارف  دات أظ ان (  ذك ات ووات  وم  -٣٣-٥
 ًطم ار دا ل طا  (رك ان. ام اظ ر ن 

 ف ان :٢٢اطب رم 

د دُ  ن ھردات ذات اا فُو .ن وأھ س وظأ  

د أوب ف اردات ذات اھ ن ن ث دو  و  -٣٤-٥
 ،ل او ءد ا لَُ ط لو ول إم اا  ن 

 اراة اوا وال ل:
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 وظ (وظف) ان اطوب د ن ل اردة؛  (أ)
  د إدى وظف ان؛ق واب ا  (ب)
 ؛اوار اطوب أن ؤدي  اردة إدى وظف ان  (ج)
ازن اذي ب أد اداث اد ارا واذي ون طو ً أن   (د)

 ؤدي اردة إدى وظف ان، أو ارة ا دث  ذك.

 أي دال ن اردات ذات اھ ن، ورا أن ن ام   -٣٥-٥
و أ ر أي إق ردات ذات اھ ن  ظم ن  أن أل 

.ن أأ   مظ إ 

٣٦-٥-  م وظأھ  م نأ   ددة فؤدي وظ دات اف اُو
 ؤد ادات.

  اردات ذات اھ نوو :٢٣ اطب رم

 ون وو اردات ذات اھ ن   دو  ن.

را  م اردات ذات اھ ن ن إ اد  و  -٣٧-٥
و و دا  وإد رو دھوردات وا   درة ون

اء  اروط اوص   أس م اردات در ٍف ن 
.وا ووا 

ود ار ادات، را ل ن أب ال ازاف وات ر   -٣٨-٥
.وق اط ا ف دات ا را   أ طو  و 

.داأو ا إ  ل ل ھر وال ظو  ؤن ا 

 اطل ا ن ب رك  :٢٤اطب رم 

  رك ب ن ل اطت ا بوار ادات ام ا و
د اد دف كن، وذ ھردات ذات ام  اھ قط  ن ا

.زا ووق ا وظل ادي وال اوا طم ادوع واا 
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 ر اطل ارد :٢٥اطب رم 

 ١٠ ر اطل ارد ل  أن ُدَر  م اط طق

أل اطل د طق ھذا اوم  وَُر اراء ازاف  أد  -٣٩-٥
  ن أو ظم ن.

ن و  -٤٠-٥  إذا إ ،ت اود ال أ ط بوار ام اا و
  ر ر ونك ال ذ ط ن د ن ا ٍل وى ًرار ردطل ال ا

 رة دث ادئ ارا.ر   وأن وظ ظل

 ام اون  ت اطل :٢٦اطب رم 

 ُ ّلدطت ا  ونم اوم ا ، ءب ا،  ظم ا ن
 واوت ذات اھ ن.

م اظ واوت ذات اھ ن رض ُ و  -٤١-٥  ونوك اق ا
ل إدى ت ادم أداء  ط أو  ط   ث ،ءب ا ،لطا  

 وظ ان اودة.

 أظ دت ادم :٢٧اطب رم 

ل زءاً ن أد اظ ذات   دات ل  ل م ادت اد ظأ
 ُف و ًذك.اھ ن 

ون ر اوو وادم اط واوع وال  ص أظ و -٤٢-٥
دت ادم، وور ت ز ور در اوظ  ، أھ اظم 

  ري دن.ا 

ل أد أظ دت ادم   -٤٣-٥ ط َُ و  دت واو  ًدرا ون أن
 ،و نف أؤدي وظ مظ ن أو مظ ن ًطا زاء داأ  را

 وإف درة ھذه اظ  اوء وظ ا ن.

  

                                                           
ارد ھو طل ؤدي إ دان درة أد اظ أو اوت  د وظ  اطل   ١٠  

ور اطل ارد ھو ر  (وظف) ان اودة  وأي طل أو أطل ر  ن ذك.
 ة  د    وود أي طل رد.(أو رط) طق  ظم  ث ون دراً رور
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 : ادود واروط ا از ل اون٢٨اطب رم 

و ما  ونل ال ان أ زا روط ادود وان ا 
.وووى اا ط 

ل اطت وادود واروط ا اوص   م و -٤٤-٥
)   وووى اا ط مب رط٦ا ر٤[، ا[:( 

 دود ان؛  (أ)
دة ظ   (ب) دُُطر ان؛اا 
 ادود واروط ا ت ال؛  (ج)

ود أظ ارا واود ارا ا رات ات وام ا   )د(
 ارى؛

طت ارا وا وار واش ا ط ن أن ل   (ھـ)
 تووا ظل وال اق ا  ،ما  ودل ا

طب اص ن ال ن طرق اظ  طر اع 
  إ أل در ول ن ؛

اوت ا اددة،   ذك اود ا   دم ور   (و)
  ذات ظن أو أأ ظن؛أ 

ت ال،   ذك أوت ال اراءات اذة ا ًرات   (ز)
.روط ادود وان ا 

ط ر ادى ا  ونل ال ان أ ما 

رة وار و وإح وادال وص ورد اردات  :٢٩اطب رم 
 اھ نذات 

 ُ أو ر ن ث وووى اا ط ن ھردات ذات ام ا 
ارھ أو  أو إ أو ادا أو  أو ردھ  او اطوب 
ن در  د وظ واظ     اوع اوص 

  . سأ 

ط اط ر أط ارة أو ار أو ا أو   -٤٥-٥ ط  راو
اح أو ادال واص وارد، وإ ام  و ًوان وار 

.ذات ا دووا وطن  اف اوظ أھ   طذه ال ھ ونو
ر. م اطع وب ام ، واط ر ر ل ع نض ار دون 
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ط -٤٦-٥ ط رة و رأء أو و ان أ ردات ذات أھ   ل
م، اوى ُ ظا ا د من ھذه ا رة در لدون ا وو  أداء

وُدَرج  ام رت رة أو ار أو  أو إح أو  ان.وظف 
ادال أو ص اردات ذات اھ ن أء اق، ث ن د ھذه ام 

 أداء وظف ان. وو دون ال در رة ن

٤٧-٥-  ردة ذات أھ م ر ذ ص وإذار أو ا  ون ث ن
 ، وبردى اا د إرمأو ا دُ :ا ا  ل وي  رر  

د أب د و/أو ر رة َ أرى، ل إراء ارات را   (أ) دُ
 وات ن ؛ردات ر أو ادام أب  م اق 

َذ اطت  أرى وض ن أي   (ب) ُ أو ظ نش أق ھواط
.دو ن ظرة ر تإ 

 اردات ذات اھ ناد   :٣٠اطب رم 

  د ر ذ َُن ھردات ذات اا دف ا ن أن ق 
 وظ د  درة وووى اا ط  ن ھردات ذات اا
  ، ر والدة، طا روف اظا رورة، ود ا ودةا

 اراة اوا ظروف اط أء  ا وار.

 ر اد  اردات ذات اظروف ا ا را ول   -٤٨-٥
 وا طا روف اظا  تا وووى اا ط  ن ھا

.طم ا سأ  

راة رات  اردات ذات اھ نل ر اد  و  -٤٩-٥
ادم ا  اوال ا) ل ظروف اھزازات أو ا أو ارطو أو 

ود  ردات ذات اھ ن. او رة اددر ارارة)  دى 
أن  داث ر ط وون طوً  اردات ذات اھ نرض 

رؤدي إدى وظف ان أء أو  أب ل ھذا ادث،  رُ  دا ر
ا در ان ً اظروف ا ر ادث اط  اردات ذات 

.ً نن ا ز ل أور أو اق ان طر ن، إ ھا 

اد ا أي ظروف  د ون و طُ ًدَرج  ر و -٥٠-٥
ون أن   ت  ددة،   ارات ادور دل رب 

 اواء.
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 إدارة ادم :٣١اطب رم 

د دُ .وووى اا ط  ن ھردات ذات ام ا ر روُش  وواھ
 فدم وا ت ذات ا بوار اا و ما  

اورو واِ ادر وات ادھور ا ر، وذك ن درة 
. ر ن طوال زا وظ د  ن ھردات ذات اا 

اوو ار اواب رات ادم وا  ِو م ط اوى و -٥١-٥
 ر وات ا كذ   ،تود اأ  د ا ت اا 
واطع ا وت اط أء دث دئ ارا و ب ل ھذا 

 ادث.

وار وأذ ات واش، وذك دف م آت وَُذ رت رد  -٥٢-٥
ادم او  ر ام وادة  دد اوك ر او ط أو 

.دء اأ  دث د ذيدھور اا 

رل اواا 

ل :٣٢اطب رم   لداء اق ا رض ما 

 ر رة ن  م ط اوى اوو درا  وال  ُدَرج
ار  ، ذك ا ن ان وا، ور ذك طوال  ام 

. 

ون م ط اوى اوو اد اد دد وظ ال اطون  -٥٣-٥
ا  د لن أ.و  إ ط ولو زا زات ا 

طت   در  ن ً ام  ًراك وظ ال م و -٥٤-٥
، وذك ن أل اوا ن  ا ا ر م اا    رة

 ترب وأ  رء ان إ  داتا ل و ذه ان ھ ن
 ال.

د م، ود  ودم ام وظ ال  اوء ؤوم و -٥٥-٥
ط اص  ن رات اطء ا  ان. ط مھم اا  وو

ك إراءات ا واش، وذك ل ط ودات، وراءات،   ذ
.طل واا وظ ن لا 
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م  -٥٦-٥ ُن  وو  تو ن  رو ث ن وان ا ا
رورراءات ارارات واذ ات او ًك ووذ ،و  من ا .

م ط ُ و درف ًرارا ذ  ل  زت اوا  س  لو. 

دو -٥٧-٥ زوُ :  زت او ل ا 

 ؛ظرفم ا ا ط  أي   (أ)
 ن ام ارط ظ ودات   )ب( دود ان ا طل ا

 واروط ا)؛اط (ادود 
د ن ادء  ً اذ إراءات ان از ل أظ ان د   (ج) ا

 ا، ون د اظ ذات ا وظ  او اود؛
دد دى ا إ دء ال ادوي راءات ان اددة ووت   (د)

 .واء  د ذك

ل، وذك  اراة   -٥٨-٥ راءات اح إ رص زز ما  راو
 ر ا ب اطوا وروط ارف وال ان أ حت او واا

ل. ا  فوا  

ل  ون  ز رو  -٥٩-٥ ل اَِ ن ل دا إ ظل ا د ة
  ،ن د أد د لّت أن اإ ت اوا رار ذ ت اوا دو

.رف 

ورا  ام أن ن،  أب دث ؤر  اط، أ ؤدي  -٦٠-٥
اظروف ا  ر ام أو ر ام ا و ان اوا  طرق 

ول.اا وظ نوأ  سا إ م اا ر ول 

مو -٦١-٥ ُ  روفظ دم ھھ ًل وا وظ لا ل ون اأ
 ال.

ت،   ذك ن طرق   -٦٢-٥ ق واا  ل اراا  دَرجُو
د ن دد  ادام أزة اة، ن  كوذ ،رل اوا ت اا

. ل د نل وإ ل اَِ ن زراءات اا 

 ارات أرى  م

 م أظ ان ن ودات ددة  ط اوى اوو :٣٣اطب رم 
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 م .نز از  ھم كن ذ إذا ددة إ داتن و نا ظم أ 

و َُم ت دم أظ ان واردات ا ن ن دة   -٦٣-٥
و َُ ل ھذا ام  ودات  ط اوى اوو إذا ن ذك م  ان.

ؤدي إ إ زدة ات ووع دث  أي ودة ن ودات  إذا ن ن  أن
 اط أو م اواب ار  ذك.

 اظ ا  وي  واد اطر أو واد  :٣٤اطب رم 

 رطواد ا  وي ن أن ا وووى اا ط  ظا  م ُ
 ووع أداث د ؤدي إ اث واد  واد  ث ق اھداف ا:أو 

  ا   واط؛ و ار اََر وارارة ارط؛ ون 
 ت اا  واد أن  تر ق   ذوندود ادون ا

ودون ادود او  ظروف اوادث، وأن ظل  إ  ت ال ادي
 أل  ن   دود اول؛ ور اف ن اواب ا وادث.

طت اوى اوو اد  اود ارك رارة  :٣٥اطب رم 
 واوى أو ود ارارة أو  اه

 ُ د   ) رارةدام ا داتو روا وووى ات اط م
ادن) و/أو ودات  اه ث  ات ا ل اودات ا ن 
 ت اظل ظروف ا  دنا د دةأو و دة او إ ووا طا

 ظروف اا وادث.و وعو إ 

 طرق اة ن اط :٣٦اطب رم 

 ،ورة داوح وو ّة ارق ان ط ٍف دد وووى اا ط د زو
 ور إءة وو ّول    اطوارئ،  إ ادت ارى 

  ارور دام اون طرق اة ھذه.

و طرق اة ن ط اوى اوو اطت اوط وادو ذات و  -٦٤-٥
 ذات ا وطت اطق، واران ا ووا طق ام ا ا

 ن ا وأن اطت.

٦٥-٥- ل وان ان أ ً ةرق ان ط لا  دون واطق و
  را داث ان ا تو أو ر أو دث دا ب رىا وا

 ام.
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 أظ ات  اط :٣٧اطب رم 

ول  ل   أء ط اوى اوو ن أل ر ال  ُور
اون   أل ال ادي، و ون  دام د ل اداث 

 اد ارا و اظروف ا إ ووع وادث.

  دم ذرات وإردات أظ إذار وول ال ُ  ورو  -٦٦-٥
 اص اوادن  ط اوى اوو و او، وذك  ات 

 ا و اظروف ا إ ووع وادث.

 ول  وو ت از ن أل ان، وذك  وم -٦٧-٥
وووى اا ط لدا،  رةً و ورةا طل و ،ارض ا تا 
.ورج ا ذات ا 

 ام  اوول إ اط :٣٨اطب رم 

زل ط اوى اوو ن ط طط ب ر ا ا  م
.ول إوا  من ا ث 

٦٨-٥-   تر ذَُو ط ول إوا  م وط ا طو م ا
اوى اوو ن َِل وظ ال و/أو راض ادات،   ذك اراد 
وارت  ت ادي طوارئ،  إء اھم ص درء طر ادول ر 

.طا إ ص وا  ح را 

طم ان أو  :٣٩ب ر ھردات ذات اا إ  ح رر ا ولوا 
  لدا 

 ُ ولوا  إ  ح رر ان ھردات ذات اا  ل دأو ا   ،
.وا رازة واك اذ  

  اھ ن ات ارة ظ ذات  :٤٠اطب رم 

ات ات ارة ظ ذات اھ ن  ط اوى اووُ  م
 رات أي ت رة. وَُوا د ون طوً أن ل  وت واد، 

 وود ل ات ات ارة ظ ذات اھ ن،  -٦٩-٥
دت اطرا بوار ال  ،ال أو ا وء ل أو رات اوا
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أد اظ  اظروف ا ا ظ أ أرى، وذك ن أ ؤر 
  أداء وظ  توأو ا ظا وو  روف اظا  رات ا

و اود.ا 

و  وود ظن ن ن دن  ًرد وھ وّل  -٧٠-٥
إ م  اظن ّل  مر ول ل  ط ف ن ار، 

اط ا، أو اذ رت ول دون وز اط ا ظم ال 
.ط أد  

 ات ن  اوى ار واط :٤١رم  اطب

  ر وووى اا ط  ن ھردات ذات ا وظداء اون ا
رات  ك اذ   ،روى اا   تطرادوث ا ب رط

دات ا داد ردوا طدرة اا  وا.ات ا 

 ل ان

 ل أن م اط :٤٢اطب رم 

 طل ان ا ل بأ  قط وووى اا ط م ن ل رىُ
ن ن م ودر ادت ا وا ان  ف ت ت   وا

.طا  

د ن أس م اردات ذات اھ و أس  -٧١-٥ م ا ،نل ا
إت أن  وم .)٦(أظر ا  ن و ِداث اد ول اداث

  ذونت اردود ا لا  درة  م  وووى اا ط
 ق ت ا ودود ارت   ات ا، وأ درة 

  اء ادود او ظروف ا إ ووع وادث.

 ن ت  م ذ ادع  اق د م اط.ر ل او و -٧٢-٥

ر ل ان ت  م إء ار ا و دم ان د و و -٧٣-٥
.طم ا 

دث دى اطق ارات ا وأب ودر اظ ا  وم -٧٤-٥
ط واق ن ذك  ص ام ا أو ام اُِدت  م ا

’‘ .ُِو 
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طا ا 

٧٥-٥- :  أھ  بوا ن طل ار او 

 و ود أس ام ا  اردات ذات اھ ن؛  (أ)
  و وم اط؛وف اداث اد ارا ا  (ب)
ل وم ل اداث اذي  ن أداث د ارا ،د ن   (ج)

 طت اھل؛
 ر  ال دود ارت وادود او ودود ام؛  (د)

   إظر أن إدارة او ا اظرة وظروف اوادث اط  (ھـ)
 ظ ل ا ن اراءات اذ إل ا ن  ما

ل. ل اَِ ن  وصراءات ان ا ً نا 
إظر أن إدارة ظروف دد ام  ن ل ال ا ظ   (و)

ل.ان وادام ت ان  ًن  ل اَِ ن وراءات اا 

ا ا 

٧٦-٥-  طن ا ل ا بوار ام اا و  ص 
 ت اط  ، ذك اق،  ارة و ن أب ال و
:  ص إ 

 أو ارھ  أ م اول   (أ)   م  ث وازن م إ
دث دئ ارا ن إ ًراً ل ر ب أو ر ؤد إ د 

 إ اد  ر  اطر ا، وأن وت ادع  اق
، نا 

م اط ا ن أن ور دات  م  ارات اط    (ب)
) طروف اظ  رة تا ؤدي إ' رات’وا  (‘ رظأ)

 ؛٥ا( 
  ر  ال ر ول اطر  ون د م دد ھذه ار.  (ج)

 ط ددة أظ م  -٦

 طرت ال واب ا 

ت اوود :٤٣اطب رم  ر و أداء 
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   ظ ث وووى اا ط  ودوت ار و م ُ
ل ل ُرٍض وت اع او ورھ ن اظروف  ب  و ،ا

  دث ن أن دھور ات ا  ن ً ،لا.ت اا 

١-٦- :  ك ا  رظا  دھور ات ا لو  وا
 وا ب ا داط اد، وا ر رط اوت؛ وا ل وهوا

ود؛ وور ا  ومم ارار وطا    رىواد اود واوا
رات  طت اوى؛ وارات  ا  رارةط واا  راتود؛ واوا
ا؛ وال ات واد  ، ذك اھزازات ا  ادق 

ارارة  ن أن م  واھزازات ا؛ وات  اداء ن ث ل
. رات ت أووھ ن لُدو  ت وا  ندم ا ب أوا 
.ا و ت اا 

اَدة  ول دود م اوود دود ارب اوح  وا اطر -٢-٦
 ة ث  اوود  ًدام ار.،  او ا اظرن اوود

ل ال واوط و -٣-٦   درة ودوت اود وور ا ون
 ارط و اوود.

 ادرة ا ب ال :٤٤اطب رم 

م ر اوود وت اوود وھ ادا  ط اوى ا ُ ث وو
م،  ات ا و اظروف ارى ا إ ووع وادث ر 
اوادث اددة، اظ ق ھد  رد ٍف، وث  ق إدل 

 ن ام.

 ام  ب ال :٤٥اطب رم 

  أي  ن ت ب ا ن أن  ،وزت دق اوروتون 
ال  ط اوى اوو  ، ات ا د اق وأء أو د 
د وود، وات ا ن او ا اظرة ون اظروف  زودة اإ

 ،لب ا دھور  ويط   وادث وعو إ ا.ط رة 
ال ن اطب اودة ن ظم ام ظ  أل ووت  وم

.ت اا   نم ادود ا ن ترووق اد راروا 
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اول ا ف ن وزت دق اوروت  ب ال  ُورو -٤-٦
وارات ا طرأ  رض ن دم وود طق  اب ن  ُوز 

  دود ام.

٥-٦- ِت ا ،ا  مزة ام أ د ،بوار اا وو، 
رات از.ود اوو زواص اا  راتود واوراق ال ا ، 

٦-٦-   دراجر ا دھزا دلو ا  در د أ مو
ات ا وظروف اوادث ا  طوي  دھور ب ال، أو اوض 

 قدون أي إ ودف ا  ظل، واد ار واد ظط أ دود 
  درة  ارد، و أي رر م  ب ال.

 إق ال :٤٦اطب رم 

اول از ن وود درة  إق ل ط اوى اووُ   ور
روف اظا و ت اا   ءا إ  ،وادث وعو إ

 و اق   اظروف ار  ب ال.

وون ا ور ال وھش اق  ص ول إق ال  -٧-٦
  و ل دم ُوز دود ام ا وود.

اظر إ ات  مل إق ال، ود ام  دى  و -٨-٦
 ًط قل ان و ًزءا ل ن أن وا طا  ن أي  ا
(ل ل إدل أد ن ام)، أو ا ن أن ؤدي إ طل  ن ب 

 رك.

 ال ن اظ وون اول از ق ال ن ان  -٩-٦
.وا وا 

وون واد  ال ن ظ اق اَن دراً رده  إء  -١٠-٦
ال دون ار ش ٍف ووو  ،  اظروف ار  ب 

 ال.

ظورة  ا ؤدي إ  وون ول اق   أي زدة -١١-٦
د وود أو رھ ن  زودة ات إ ءق أو أء اودة أ ر ر

 ات ارو أو ر ارو   اق.
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دازة  وُور -١٢-٦ دُو  ًق دال اون و ن أن زرات اا
ا .ا طت ا ن ي  وصا  

 أظ واد رد ال

 م أظ واد رد ال :٤٧اطب رم 

د ث م  ُو وووى اا ط ل اد ار واد ظت أو م ُ
واد، أو دم  ر ام، ال ن طر اطء ب دم  و ا

.ُودة ا  دم ش، أوا  درةا  دم أو 

١٣-٦-  ط ل اد ار واد ظط أ دود  وب اون او
ُا) ل اوا دان ن أي ددف ا  زل زة دة زو وووى ارد ا

د ن ل أظ ارط. رَُدان ا دون ووا ،(داا  

١٤-٦-   رر ا ن ون ث لد ار واد ط دود م مو
أن دث ت، وث ر أي ت دث دال ظم  او ور ر 

 رر ارة وت اوا  تن ا ف   ،تد
 اب.

م أظ واد رد ال  و ن ب ت اط م و -١٥-٦
ف وت دود ط واد رد ال.   رظ د ا 

 دال دود ط واد  -١٦-٦ ت اوم ا  رال، ود ار
ل واط ات وأزاء ات، ال ن ات اق وارار 
د ادا اَُ ر ذات أھ ن، وذك  رم اظ رىت اوا  را
  ات ا و ظروف اوادث اط   ام،  إء 

 ر اواب  د دث ن دھور  أء اد.ا

  دود ط واد رد ال ن اط ازاد :٤٨اطب رم 

َذ ارت از ن أن ؤدي ل أزة ف اط إ  دود  ُ
ك إ اث واد  ط أظ واد رد ال ن اط ازاد، وأ ؤدي ذ

 ن ط اوى اوو إ ا رًة.
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 رد واد رد ال :٤٩اطب رم 

َذ ارت از را ازون ودر ارارة واط  ص واد رد  ُ
   م ادود ا وز دم ن دف ،لا  أي ط 

 اوى اوو ، اراة اوا رات ا ورب.

 ظف واد رد ال :٥٠اطب رم 

اراق ا  ط اوى اوو رض ص واد رد ال ن  ُور
ط ووا ا َُل ات ا كذ   ،واد ان ا دةر اط

.ر ا وادود، واوا 

ود درات اظ از ط إ د ام ان ن ارب  -١٧-٦
از وود،  ھش ظ ن أل ن إ ل اط ث ون 

و ،ً ول در لأ إ ً ردواط ا وى ت اطا  ن
 أن ون ات ا  إ أل در ول ن  ودون ادود 

 اذون   ق رت.

 إزا ارارة ا ن ب ال :٥١اطب رم 

  إق ط  اول از زا ارارة ا ن ب ال ُور
اوى اوو ،ث  م وز دود ام ا وود ودود ط واد 

 رد ال وال ذات اھ ن.

 ارد اطرئ ب ال :٥٢اطب رم 

ظ   اول از رد ب ال دف ادة رد اوود واُ ور
 ظم ا م و  كوذ ،وووى اا ط   وادث اظل ظروف ا

.داد ا رم اظ ط دود   

١٨-٦- :  ن ل أنب ا در رھو م ل اوا  راو 

دة وة أو    (أ) دم اوز ا دم؛(رارةا ل در) ودوا 
 أن ظل ات ا ا د وى ول؛  (ب)
ض  ول رد ب ال ن ارات ا  اوود   (ج) و أن

 و اق اد ادا ب ال؛
 ن رد ب ال رة .  (د)

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



٣٨ 

ت  ام (ل أظ اف ن ارب، وارواط  وور -١٩-٦
ا زل)،  در ب ن ادم اط واوع وء طت  وادرات

 وو   ص ل دث دئ ارا. ١٨-٦ ارة

 ل ارارة إ و رار  :٥٣اطب رم 

ظ از ل ارارة ا ن اردات ذات اھ ن  ط اُ ور
. رار و إ وووى امو ا  ًدا  تو وظذه ا ما

.طت ا  ص  وون ا 

 ھل اواء وظم اواء

 ال ظم اواء :٥٤اطب رم 

ظم اواء ن أو ھم  اء وظف ان ا  ط اوى ُور 
 :وووع ‘ ١’او إ ظروف اا و ت اا  واد از ا
 ال ن اداث ار اط وا ن ار؛ ‘٢’وادث؛ 

’٣‘ ا دروادث.ا وعو إ ظروف اا و ت اا   

 را اواد ا ا ن اواء :٥٥اطب رم 

 وووى اا ط ن  واد ثون أي ا ن أن ث واءم ا َُ
ن أد ن ادود اذون إ ا ً إ أل در ول ن ، وأن و

  ق رت  ات ا ودون ادود او  اظروف 
 ا إ ووع وادث.

م ود ھل اواء واظ واوت ا ؤر  درة ظم  وم -٢٠-٦
اواء   ارب ث ن ار دل ارب د ت ل ارات 
 ط اد ا ربدل ا رن ا ثواء، ور ا م ا

ء اأ ًرور كن ذ واء إذا.ط ر ا 

٢١-٦-   و ،ً ن د د أد واءر ا م ت ارادد ا ظلو
.واء ذال ال ھ ً مت اط س تراا  م و 

 ل َرَل اب أو اا ر ن ل اوى رد ا ن تراك ا
 اب.ن ا ن ذاف  أداث ر أو دا، ون اوى ا و
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 زل اواء :٥٦اطب رم 

ل ط رق اواء  ط وى اوو ره زءاً ن دود ط واد 
 ون ،واء ويف ا رًة طر ل، أود ار ق ً م

   واءدرة ا  ون دث وعو    وقو ورةو ً
.ودود اوز ا ا إ  واد ثا  رور ربا 

ز اطوط ا رق اواء زء ن دود ط واد رد  مو -٢٢-٦
وط اطل وان ا لا  ن واء ويف ا رة طر 

  ل رص ات ا واء أوزل ا ت ا١١ا دھزو  ،
وون ت زل اواء أو ت اص  ظ  ف ن ارب.

 ،ً ندر ا واءن ا رونو  وو ورة لا  ًدرا م ل
.ًره دور ًو و 

ت  ٢٢-٦و َُءات ن طت زل اواء اّددة  ارة  -٢٣-٦
 إ ازة، أو  ات ا ون  وب اطوط ا ل طوطن ا 

أن ل وو ظم  ٢٢-٦ل اواء اّددة  ارة ن ن طق أب ز
 ن ل ارا ًواء.

ول ط رق اواء و ون زءاً ن دود ط واد رد ال  -٢٤-٦
د  رط رًة ف اوي واء،  زوُ  تن ا لا  دوا

ون ت زل اواء وودة رج اواء ور ن و واء.ا زل ا
.ً ندر ا واءا 

 اوول إ اواء :٥٧اطب رم 

ون وول  ال إ اواء ط وى اوو ن ل ّدات ھوا و
 ال ن اواب أء ل ّزة واب  ن أن م إق واد 

  وى ال و اظروف ا إ ووع وادث.

٢٥-٦-  ،راراض ا لا وظ ولل دن أ تر ذَُ د و دُ 
و ات ا م  ور  ن  وأن وظ ال.م ام 

د ھوا دات،  ّدات دُ ما  م.لا وظ نوأ  ن 

                                                           
 ظم ات، ون واد ن ت زل اواء أو ت ار رج     ١١  

  و ذك، د ون  رت أرى و ً ،م. اواء، وون ار دال اواء.
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م ت اواء ا ل ادات أو اواد ر اواء ث َُل  -٢٦-٦ ُو
 ر ول ووق   إذا ن طو ًزل اواء.

 ام  ظروف اواء :٥٨اطب رم 

 ُ وىا ط  واءل ارارة داا ط ودرا  مدف ا تر ذَ 
ا  اوو واطرة  أي رام وا اطر أو رھ ن اواد از أو

أو ا ا د ث دال اواء وا ن أن ؤر  ل أظ ذات 
 أھ ن.

 و ام طر  ًدق ن اورات ا دال اواء. -٢٧-٦
وون اط ار ت ن اورات ذات أد ن أ م ن روق 
اوط ا دث ل دل اط  ظروف اوادث رر ر ول ل 
 إ روف اظرات ا ن فا  ا ظ ط أول اّ ذيا

 ووع وادث.

رة  إزا ارارة ن اواء، وذك ن أل ف ن ادم و -٢٨-٦
اط ودر ارارة  اواء، واظ  د وت  ل 

.طا  لوا َرَ قطد أي ا ،ول ونو  ؤدي وظ ا ظ
ادم اط  ن إ إزا ارارة ن اواء در  ن اوو و

.وظذه ا ءوا 

٢٩-٦-  وا  طرةل ا م ات ا رو رورةب ا مو
اطر، وادرون وان واواد ارى ا ن أن طق دال اواء، 

 وذك دف:

ن أن طق إ ا  ظروف اد ن ت وا اطر ا   (أ)
 اوادث؛

ام  رزات ادرون وان ورھ ن اواد اوودة دال   (ب)
  راقدوث ا  كوادث، وذظروف ا  واء ويف اا

 وب ر أو أل ر ن أن ّل  اواء.

 واد اط وازل اراري واطء از وت وال وُر  -٣٠-٦
د طرق ا، وذك ن اوء وظ ا ن  دُواء، وم اظ لدا
واد ن ادال  وظف ان ارى   دھور واد اط وازل 

 اراري واطء.
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 وأظ اـّمازة 

 ور ازة :٥٩اطب رم 

ازة از ن أل دد م  ارات ار ا ن أن ؤر  ُور
  واءل واد ار واد ظل وأب ا ر وطا  
ط اوى اوو، واول  وت أ ن اط  او 

، ودد  اط  اظروف  اروري  ورة و وووق
 ا إ ووع وادث، واذ ارارات اطو راض إدارة اوادث.

ازة ودات ال از ن إ اوت اُ  ورو -٣١-٦
اد راض رد  ادات ا ور اوادث؛ واؤ وا اث او

  وھذا ا  ودةا وان ا ث ن أن ا واد اا و ا
 ام، ول  د اوادث.

م :٦٠اطب رم  ا ظأ 

م  وووق   ط اوى اوو ظ  رات  ُور  ظأ
دھو ت ذات ادة. ا دا ت اطن ا 

 ظم ا :٦١اطب رم 

ظم   ط اوى اوو د ادرة  اف ن اظروف ر  ُور
 ظل أ زن اراءات اذ إا  ً روعوا ط وا

. ظوا ط وظروف اق ا رض كن، وذا 

م -٣٢-٦ ُون: و ث م اظ 

 دراً  وز اراءات ر او ظم ام؛  (أ)
ل دف ق اظروف او ط     (ب) طن ا ص آ ذا

.م اظ ل ط 

٣٣-٦- :  ما  راو  

ل ا د ّل  ظم ا  ات ا و   (أ) راءات اإ 
ل  راءات ال إطدم إ  نوادث، و وعو إ روف اظا

 ا  ظروف اوادث؛
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إ ال ا راءات ان ا از ل أظ ان   (ب)
ل أي إراء، وذك  ون رة  ذ ا روري أنن ا ون  ث
رة ن دا او ا اظرة أو اظروف ا إ ووع  ر ز

 وادث.
ل رض رد رات اراءات ا.إ اوت ذات ا  (ج)   

 وو ازة وأظ ام و ر :٦٢اطب رم 

م ازة وأظ ام ا ردات ذات اھ ن  ط اوى  ُ
 و ب  اوو  ق وو وظ  و ر ادوري 

.د م ن اا (فوظ) وظ 

وَُدم در ان  ًت م ل  ار،   ذك   -٣٤-٦
ل،  طن ا ص اك، وارورة ذا   ذاص اا  درةا

م ا  وعوا ،وظوع ات وواو  ٍدان أي  كل، وذم اھ
 ن وظف ان.

م أظ ان   ر ادوري دا اوظ د ون  -٣٥-٦ ُو
اط د ال،   ذك إ ار اوات ل ل ف ن ت 

.طم اددان ال وطداء و ار ا ب اواا  ما 
ك ا و ارض. رت وادرة ار وإز ا وظا 

ود وب ار و أد أظ ان، أو زء ن ظم ن، رج  -٣٦-٦
ق  ظ ا طق اد رض اره، َُذ دار  ح أي طر

.ا طر أو أدة ا رور ون 

ذات اھ ظ اادام ادات ا  اوب   :٦٣اطب رم 
ن 

إذا ن أد اظ ذات اھ ن  ط اوى اوو د  دات د 
 رازة وار ار واوط ت ارر واد ا دُ ،وبا إ

ذ طوال  ُو واد رة  روط وال دورةوص طا و م، وظا
  اطور ر ّد أظ إدارة اودة. و ارت.

٣٧-٦-  ا ظن أو اا ظأ  وبا  دات اص ا و
  : ران، 
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ادام أزة ورا و ذات ودة  وزم ل ارت،   (أ)
 وذك و ًھ اظم ن؛

ام ورة  وق واراض  اطور ر  ،ّ ذك   (ب)
ر ارات وا ن ما  طرأ  را  ّدل وإدم ا

 اد؛
د   (ج) ورق ارم وق ار ن ن راء لَِ ن دات م راءإ

ا وو ن د؛ 
و ون وظف ان رور ق اظروف او واظ ،   (د)

 ،ن ا ٍل وى دات رورا ا وور ان إظ مو 
 ور ول و ن إز وظف ان؛

 ّدة ن ارت؛اب اَ  وؤذ ن ار اطل ار  (ھـ)
د . وُور  )و( ل ا دأو ا ظد ال أ َرَع اطن ا ا 

 ل أظ ا وأظ ام :٦٤اطب رم 

َُ ادال ن أظ ا وأظ ام  ط اوى اوو ن طرق 
 اراط   أو ن طرق ال اوظ اب.ال  ن ل ب 

وإذا ن م ادام إرات ورة ر ن َِل ل ن ظم  وأي  -٣٨-٦
ن ال  (ن ل  ارن ل ٍف ً)، وف  مظم م، 

.م اظ ن زء رةم اظ 

 ر اـّم :٦٥اطب رم 

ر م  ط اوى اوو ن  ل اط ن ُ   ور
  ظ ردا ذا  ن نو ،ًدو أو ً إ ،ت اا

ا ود ا و  إ د أو و   طرة اظا 
 واظروف ا إ ووع وادث.

دار   ، ذك ور واز ن ر ام  ط اوى  ُذو -٣٩-٦
 ،را وا ووّدماُطر  ون ا ما ر   ت واو

اوادث، أو اث واد ، أو ل ارع وت اع ا ن ظروف 
زات ارات، أو اق، أو اراا. 
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٤٠-٦-   ما ر رجل ودا واداث، اد اد ص ماھ وو
د ارار ، وَُذ دار و ً  ام د  د ن أن واء، اا

 ه اداث.ن واب ل ھذ

 ر ام ا :٦٦اطب رم 

اء  ازة ودات ام ، وال  ن واد (ر م  م
 (ون  ًدً ورً ووظ ًن ر ام  ط اوى 

.ووا  راز و ن  م اا ر ظل واا و 
   إق، وإزا ارارة ا، ورد رات اط ا إذا 

 دث دان درة  أداء وظف ان ا ھذه  ر ام.

 ص اذ ادار ا وور أً  ٣٩-٦وطق طت ارة  -٤١-٦
ا  ان ن اطر  ر ام ا  ط  اوت

.وووى اا 

 رز ام  ت اطوارئ :٦٧اطب رم 

 رز م  ت اطوارئ و ،ون  ًن ل ن ر  م
 ن نو ،م اا رو طا  مدي اا  و 

.وووى اا ط  طوارئت ا 

ور وت  رز ام  ت اطوارئ و ول م  وم -٤٢-٦
ر وو  اط ا واظروف ا  ط اوى اوو و ط ار.

 و طوارئت ا  مز ار ما رم وا ر  لل او
ا واوا ا ارى  اط، و ات ا دي ت 

.ورج ال وطوارئ داا   مز ار   ر اداذ اَ ُو
 ر اطن ا دا رة طو وارئطت ا.وادثروف ال  ن ظو

 و   ا زت ادوا ظوارئ اطت ا  مز ار
 رات طو ن َِل ان ان دي طوارئ.

 إدادات اوى  ت اطوارئ

 إدادات اوى  ت اطوارئ :٦٨اطب رم 
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 ت اطوارئ ط اوى اوو درة  زود اوى ون إدادات اوى 
از  او ا او وظروف اوادث، وذك   دان اوى 

.ورج ا 

ود و أس م إدادات اوى  ت اطوارئ ط اوى  -٤٣-٦
داث ار اا  ذؤ ،ووا ا  طرن اف اووظ راا د

 وطوى ادادات ادة إر وو دىت وت إط دد كوذ ، من ا
.راروا درو 

 ور اوى  ت اطوارئ (ورت اه أو  -٤٤-٦ ل اوون او
 ز، أور أو اا  ن طو وو ذات (ً ترطزل أو ادت ار

  وظا در ونوى، و دھزو م ن اا ظت أط ل
 ر.

٤٥-٦-   رت ارن ا زل أو أيد ل م أي دا سن أو
ت اطوارئ ردات ذات اھ ن  ا ور إدادات اوى  ١٢ارى

:ب اواا 

درة اظ ارط زن زت اوود واداد    اطب    )أ(
  ون ارة از اددة؛

ار  دء ال وال ح ت  اظروف  اركدرة   )ب(
 اددة و اوت اطوب؛

 اظم اِدة رك ار ل أظ ارد.  )ج(

 اظ ادا واظ اِدة

 أداء اظ ادا واظ اِدة :٦٩اطب رم 

م ُ   ق  ظذه ان أداء ھ ل دةِا ظوا داا ظا
.وووى اا ط  ظھذه ا د ذيون ام أو اظ نا أھ 

  

  

                                                           
ل واء اوط) ارك ار ھو ون (ل     ١٢    أو ،و فِ ل  رك، أو

ل اط إ ل د در أر ذك ن َِل ز ل. و  
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 : أظ ل ارارة٧٠اطب رم 

أظِ دة د اء زا ارارة ن اظ واوت اوودة ُ  ور
 و ت اا  ل أن إ  كون ھ وا وووى اا ط

 اظروف ا إ ووع وادث.

م -٤٦-٦ ُرور ور ا زاءزل ا ن إ  رارةل ا ظن أ 
.ظا 

 أظ أذ ت ا وأظ أذ ات د اوادث :٧١اطب رم 

ف ُ  ور ررض ا وادثد ا تذ ا ظوأ ت ا ذ ظأ
اوت اب  رز ودات  ددة  أظ  اوال، و ت 

اوال اوذة ن اظ أو ن ا، وذك   ات ا ازات و
.وووى اا ط وادث وعو إ ظروف اا و  

اول ا  ط اوى اوو رد اط  أظ اوال  وُور -٤٧-٦
 ا. ا ون ر وث ل ر، و ت

 أظ اواء اوط :٧٢اطب رم 

ن أس م أي ظم واء اوط دم أد اردات ذات اھ ن 
   ط اوى اوو دداً ودة ودل دق وظ اواء از وره.

 أظ ف اواء وأظ او :٧٣اطب رم 

أظ ف ود ورد اواء وأظ و ب اء  ارف  ُور
اط أو رھ ن اطق  ط اوى اوو، وذك ظ  اروط 

.طت ا   ن ھت ذات اووا ظ وطا ا 

و ا  ط اوى اوو ذات درة   أظ  وُور -٤٨-٦
:راض ا واءف اظ 

  ات ر اول واد ا او واً دال اط؛  (أ)
ل رز اواد ا او واً إ وت وا  رورة   (ب)

 وول ان إ اط؛
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اظ  وت اواد ا او واً  اط دون ادود   )(ج
 اذون  و إ أل در ول ن ؛

و ارف ا وي  زات  أو زات رة دون إف   (د)
 ادرة  را ات ا ا؛

اواد ا از إ ا دون ادود اذون   اطرة  ات  (ھـ)
. ن ول در لأ إ   ظت، وارن ا 

ط   اظ  اطق ا و ً اط    وم -٤٩-٦
ن ا رھل ووث اطق ا ًر (ز راغ).ول إون ا طق ا 

 أظ ا ن اراق :٧٤اطب رم 

أظ  ن اراق،   ذك ور   أء ط اوى اوو  م،
 ظق وأراواء ا زواق، وراء اإط ظق وأران ا فا ظأ

 اوا  ل طر اراق.م  ادن،  اراة 

٥٠-٦-   درة وووى اا ط   َرُق اران ا ا ظون أو
.را واع ان ا قراداث اأ  ن لا 

مو وون أظ إطء اراق درة  ال  ًد اء.  -٥١-٦ ُ 
أظ إطء اراق وُر أ  ن أ ؤدي ارھ أو  ل زاف 

 أو ر ود إ اف راً ن درة اردات ذات اھ ن.

مو  -٥٢-٦ ُ  ورا  لا  د زو ث قران ا فا ظأ
ن وا ن تو.د د قرا ر أي 

وون أظ اف ن اراق وأظ إطء اراق ارور  ن  -٥٣-٦
 و ب ل  ؤھ راا دداث اد اب أ ق اراا

.رادئ ادث ارات ا 

 رق وِو رارة،  واد ر  راق أو ُ َدمو  -٥٤-٦
 أن ذك  ً اط ً ،  أن  ل اواء ور ام.

 أظ ارة :٧٥اطب رم 

اءة ا   اطق ا ا ط اوى اوو، وذك  ُور
  ات ا و اظروف ا إ ووع وادث.
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 دات ار اوي :٧٦اطب رم 

دات ر اوي رض ر وض اردات ا ن  ط اوى  ُور
 وض اردات ارى ا رب ن اردات ذات اھ اوو، ور

 ن.

م دات ار اوي ث: -٥٥-٦ و 

 َُذ ادار از  ر ال ارط؛  (أ)
ق دار م ظ  أي وط ر ود ل  ن أن   (ب) ط

 ذات أھ ن؛ ؤر  ردات
ط اط   (ج) ط  ر ري ردات اوي وا ردات ا و

 ؛
 ط) ن طرق أل   (د)  ت  وى داتل ھذه ا َدمُ 

 أن دا  ارا)؛
طق ود  ردات ذات ون ل ھذه ادات ا ُدام    (ھـ)

ل ازات.   ؤھ ن أھ 

 اظ ارى ول اوى

 ظم اداد ر وظم ه اذ واودات اور  :٧٧اطب رم 

را م ظم اداد ر وظم ه اذ واودات اور ط اوى 
ل اد ار واد ط دود م ادود ا وز دم ن  وو

 اظروف ا إ ووع وادث.  ات ا أو 

وؤذ  ان د م ظم اداد ر ور ت  ن  -٥٦-٦
ن إ  ظل اظروف اددة  ث ر ا وؤّھ زل ار ث

 اظروف ا إ ووع وادث.  ات ا و

٥٧-٦-   ث م و  درة ذه ا ظر وأ دادم اظ روو
  د او ا اظرة ظروف  إ ووع وادث.

د -٥٨-٦ زوُدة  وزاا رن ا ل ا ،ا  وردات اوا
َذ دار د ن ارات ا ذاف اودة ن  ُزازات، وھن ا وا

  اورت  اود ذات اھ ن.
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ت اوا ا ت اا  

 أظ  ورا ات :٧٨اطب رم 

أظ  ات ا ا وات ا ا  ط اوى  ُور
اوو، وذك دف اظ  ت ورزات ات ا دون ادود 

 ر ن  ل ول.اذون   ق رت و إ أل د

أظ وراق رف  ات ا وز  و ط  وُور -٥٩-٦
.ص ذي ار ا رو دى  ق رة ز وووى اا 

٦٠-٦-  ول وك ور ت ل ت اا طم ا نو
اظر  ور ل اوول إ اراق وادرات ا ر  مو ا.ات 

  واف.

 أظ  ورا ات ا :٧٩اطب رم 

أظ  ط اوى اوو  ات ا ا واز، وذك  ُور
اذون   ق رت و  دف اظ   دون ادود
 إ أل در ن  ل ول.

ض  مو -٦١-٦ ر ون ث طا  زوا ا ت اا 
. ن ول در لأ إ ً ا  ترب ا ورراد اأ 

٦٢-٦- م ا نو ل اواث اا  ظ ل اوا ط
إ ا د أد د ول ن ، ون أن ظل ات ا أل ن 

 ادود اذون   ق رت.

٦٣-٦-  ظ زمز ال ا ّزا واد اف اظ دات روو 
م أظ ار  ات ا دون ادود اذون   ق رت. و

ث ن ار ء، ون رد أدا ووظ ورة ظ  دى 
 رھ ا، ون ادال راطش ار  اظ  رج اواء.

 دأظ و وزن اوو

 أظ و وزن اوود :٨٠اطب رم 
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أظ و وزن اوود  ط اوى اوو، وذك دف ن اظ  ُور
.زو و ءت أوا   ودوص او   

وو ون م اط ات ا ل ت ر ورك  -٦٤-٦
  اوود اطزج واوود اَك.

ورا  م اط  أي إرار م ردات ذات أھ ن  -٦٥-٦
 أء ل اوود أو ارال، أو   وط اوود أو ارال. 

٦٦-٦- :   ر او  ود اون ازو و ظم أ لو 

 ار ش ن، واط ول د أو ن طرق ت ز،   (أ)
ل أن ون ذك ن طرق ادام أل و ھد  ،ً ظل  و

 ظروف اد ا؛
 اح ص اوود؛  (ب)
  وارھ؛اح  اوت ذات اھ ن و دورً   (ج)
  ارار ا ق وود؛  (د)

  وط اوود  ر اور؛  (ھـ)
 إ دد وع ت اوود ارد؛  (و)
 ور اول ا  ات ذات ا  ن اع؛  (ز)
م ر ورا اوود ن إ ذ إراءات ل  وو ظ  (ح)

. طرةدان ا ووي أوود او دان أي  دف كووي، وذا 

٦٧-٦-   ود او ود اون ازو و ظم أ  ،كذ إ و
:ت اوا 

اظروف  و ا ات  اوود ن رارة  زا اح  (أ)
 ا إ ووع وادث؛

  وط اوود اَك  ر اور؛  (ب)
 اب  ت ط ر ول  ن و ر اوود أو   )ج(

 ت اوود؛
 وط أم  ل رال اوود اَك أو ارات أو أم أرى   )د(

 راراً؛ب أ ل أنُ  ودوا 
 اح ظ اون ر اوود أو ت اوود ا  أو ا؛  (ھـ)

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



٥١ 

اطرة  وت واد اص ا ذون إذا م ادام ھذه اواد   (و)
 راض أن ار؛

اد ً راق و وزن ل أل ا واراج ن   (ز)
 اوود؛

ل إزا اوث ن اطق وادات ا و وزن اوود د   (ح)
 ارورة؛

اب، واش  ،ل اوود اذي م إزا ن ال، وذك وً   (ط)
اوودة  ب ال  را إدارة ال او و اوود

 ل.
 ل إزا اوود ن ازن وره ل رج او.  (ي)

و ص ات ا دم ظم اواض ا زن اوود، ل  -٦٨-٦
:  طم ا 

ه م  و ول م  در ارارة وء اء واط ي   (أ)
؛   ودن وز أو 

ول رد ورا وى اه  وض زن اوود وول ف   (ب)
 ن ارب؛

ول  ر ت اوود دال اوض   دوث ر ب   (ج)
ب). ََا  ردا أي) 

 او ن ات

 ام رض او ن ات :٨١رم اطب 

  لو اوظ  رض ت ارا  ءم ا ن أن ردا ذَ ُ
ط اوى اوو دون دود ارت اوح  واظ   إ أل 

ر ود ذات اذ اؤ وأن ، ن ول در.را  ت 

اء م وم دد در اع   أء اط  و ل، و -٦٩-٦
 ن ول د د أد  طرع اطر ا   ر اظ٤(أ( ،

  وال وا وا لد وو  طرةود، واووة ا   ظا
 اط.

ار اواد اد   ال واظ واوت ث د  مو  -٧٠-٦
 ن ا ا .و ًون ن ط ادة  در 
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٧١-٦-  واد ات ا ق أوطا  ردا ذَُ ،عن ا راض او
 وث  اط. وات ا ودوث

٧٢-٦-   وظ ولو  ٍف و  طرةن ا طط ا ط  راو
ال إ اطق ا طوي  طر إ وطق اوث ال، 
 ظأ طوال ووذه ال ھ ن  وث أورض وات ا دون ووا

.وا 

م اط إ طق م رط ن اون ، ووت و -٧٣-٦ 
اع ووت اوث  ات ا )  ذك إدة ازود وود 
وا واش)، ووت اع ا ووت اوث  ظروف 

  أو ل ارض ع.ور ادر ث م م و اوادث.

ط اط أن ن اظ رت ا رض  و  -٧٤-٦ ط  راو
ال أء ال ادي وإدة ازود وود وا واش  إ أل 

 ر أو رورة بوار اا و وأن ، ن ول در  دات
  ھذه اطت.

وو دات اط ا  اررة أو ال ادوي  طق  -٧٥-٦
 ذات دل رت ض د ن رض ال.

ور ات از زا اوث اذي د ب وظ ال م و -٧٦-٦
.طدات او 

 ول رد اع :٨٢اطب رم 

ادات از  ط اوى اوو ن وود رد ٍف ع ُ  ور
  ً ن  درم، وا   طوادث اوظروف ا ت اا

 ظروف دد ام.

اع او س  دت ارت رض رد دت  وُور -٧٧-٦
 ل، وا وظ لَِ ن ل رو ول إون ا ا طا وا 
  َُ  در ت اا  عت او  راتون ا ن أن

  وول إ ھذه ان إ ض رات ز ددة.

دات  دت ارت دف ن وت اع ا  ّدا وُرب -٧٨-٦
ر اس ا و و ُوا  ط  اظروف ا إ ووع وادث.

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



٥٣ 

دت ارت وت   ر ام أو  و اطرة اب ث 
 إراءات  إذا زم ار.ن وظ ال اروع  اذ 

أزة رد  س ط اواد ا  او  اطق ا  وُور -٧٩-٦
  ا واد اط ا ون د و ،ل رو لو اوظ  دوا

.ر ودا ذب اط تو واءو ا و م أوا ر  ًراؤ ظمذه ار ھ
. داتو طا  زر ن فد ا  رىن أأ  و ًر أوُو 

ل ادات أو ر ذك ن  ط  ل وث  رطق اا  را زةأ
.در ا ظروفا 

رزات ودات  ، اوت اب ،ر دددات  وراق وُور  -٨٠-٦
 ظن أ وذةا وا زت اا ل، وواا  ظأ  رة 
اط أو ن ا، وذك  ات ا و اظروف ا إ ووع 

 وادث.

 ا وات ا ال دات  رد ات ا وُور -٨١-٦
.ا إ طن ا فرت ا ءل أو أ كوذ ،و 

أزة را)    وُور ادوات از س اوث اط.وُور  -٨٢-٦
وادن)  ل ال أزة را اع  ادال، وأزة را ادن 

ط اروج ار ن اطق ا طرة واطق ا راف، وذك 
 ل رد وظ ال وادات.

وو أس  ت رد ارض واوث دى وظ ال. وُور -٨٣-٦
 ازن.ت م ول ارت ارا دى ال  ر 

َذ ارت  -٨٤-٦ ُو  زما  ترض ورات ان ا كر ذ
،دت، اِن إن ُو ر  اط د ارا طوا تد ترا 

 إ :   ارة و ص اط، أو رزات

ض ار،   ذك    )أ( ر راتذاء؛ا 
 ارات ا، إن ُوِدت،  ا ا؛  )ب(
 ارام ان، وارام  ا ،واد ا؛  )ج(
 إ وود أي طرق ر رح  ت ا.  )د(
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راا 

اد اورو ط اذر، وظ اذ وازرا م ادة،   ]١[
 وو ،دوا را ظوا ،دول اا ظو ،ذرا ط دوا ووا

ان ادي، وظ ا اط اوو ا ظ اون وا  اد
دان ار، ور ام ادة ، وظ ا ا ،دئ ان 

، او ادو طSF-1 ا  ،ر ان ادرة ن او، رم 
)  ،ذر٢٠٠٧ا.( 

http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1273a_web.pdf 

]٢[ طق واران ام أ ،ذرا ط دوا ون ار ا  ،
،ون ا درةم  ادد راGSR Part 4 ط دوا وا ،)  ،ذر٢٠٠٩ا.( 

http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1375a_web.pdf 

]٣[  وا ا  درن ات ا د ،را  وا ا
  ،تا  وي وان اا   ت اا ،را
 ٢٠٠٧(ط)  ،را  وا ٢٠٠٧)، ا.(  

http://www-ns.iaea.org/downloads/standards/glossary/safety-glossary-arabic2007-
10-25.pdf 

]٤[  ا  لدا :وى ات ا نأ ،را  وا ا
 ،ا  درةن اا   ،ددواا SSR-2/2  وا ا ،

)  ،ر٢٠١١ا.(  
http://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1513a_Web.pdf 

[5] INTERNATIONAL NUCLEAR SAFETY ADVISORY GROUP, Defence 
in Depth in Nuclear Safety, INSAG-10, IAEA, Vienna (1996). 

[6] INTERNATIONAL NUCLEAR SAFETY ADVISORY GROUP, Basic 
Safety Principles for Nuclear Power Plants, 75-INSAG-3 Rev. 1, INSAG-
12, IAEA, Vienna (1999). 

[7] INTERNATIONAL NUCLEAR SAFETY ADVISORY GROUP, 
Maintaining the Design Integrity of Nuclear Installations throughout their 
Operating Life, INSAG-19, IAEA, Vienna (2003). 
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]٨[   ،ذرا ط دوا ور ا  ،طق وارا داريم اظا
،ون ا درةن ام  ادد راGS-R-3  ،ذرا ط دوا وا ،

)٢٠١١.( 
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1252a_web.pdf 

]٩[   ،ذرا ط دوا وا :در ان ات وأن ا وا
ط) دوا ن ار ا،ون ا درةن ار ا  ،(ؤ  

 ).٢٠١١، او ادو ط اذرGSR Part 3)  ، رم ادد
http://www-
pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/P1531interim_LanguageVersions/p1531inter
im_A.pdf 

]١٠[  ،وت اا ا  ،را  وا ن ار ا 
 ).٢٠١٠، ا او  ارNS-R-3)  ،ادرة ن او، رم 

http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1177a_web.pdf 
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 ارف

 ارف ا ف ن ك اوودة  رد طت ان
 ذرا ط دوا ون ا درا ٢٠٠٧(ط.(  

 أوال اط (ا را  ام) 

 

  اظروف ا إ ووع وادث  

ون أل واراً وأر دة ن او ا ت ود ن ال ادي   
 دد ام. ظروفاظرة، ول اوادث اط   ام و

 دث ط   ام   

   ًب ظرو دث  ر ًة وم ا  ث ،وادث وعو إ
 واد ات ا ظم او ،ظ م و  

.و دود ن 

 ]دث ر ط   ام[   

  طن ھذا ا ض  طمد اد ظروف. 

 ظروف دد ام  

   ظروف   طوادث اص ا  را  ذؤ  وادث إ
و ً أل ارق  ام، و را   م 

.و دود ن واد ات ا ظم ا ث ،راتدن  او
 أن ن ظروف دد ام ظروف اوادث اددة.

  

  

وال اظروف اا ا وع إوادث و 

 ال ادي
ا وا 

 اظرة
 طوادث اا  

  ام
 ظروف دد

 ام
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را   

أو ظروف  إ ووع وادث،  وا  ظرة ط ، أب 
ث ن ن وظف ان ا ون اظ  رة  ن أل ذ 

 ول إوت ارو . 

و  

أو ظروف  إ ووع وادث،  رةوا  ظ ط ، أب 
  ظوا ن اف ان وظ نو رل دون اون ا ث

.رة طو  

  أن  ظروف دد ام

  ن  ن أو ذات وظف ادى وظإ د   ردة دد روفظ
 .ام

دات أظ ان د 

 او ا اظرةاوت ا م دھ ً ل أظ ان  ت 
 .دود ان، و دون وز اظروف ا إ ووع وادثأو 
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 اھون  ا واراض

 واو،  ا ار اوو ور ر. أك

 ا إرانور ھ اط اذر ارا،    ز.م. آزا

وور .إ  ا ووا طراا  

 ار ارط ادودة ود اط، ا ادة   ن. ري

 ، رAREVA ر  ب. روك

و .ر ج. سدةا ا ، 

د.ج. داو روب أ ،عوي اا طل اا 

وادوح ا ذرا ط دوا وا 

 رال، -وز ب. إرت

 د او ن ات وان اووي، ر ج.م. إراد

ور .ج.ل ذرا طا  Commissariat à l’énergie atomiqueر ، 

 اراط اوو ا ت. روھل

ر .م ذرا ط دوا وا 

 ر اوى اوو اد ادودة، اد س.ج. دج

  ان اووي اد ،دا ك. ھروود

 ا اد ن ا واووي، دا م.ل. رن

 اظ ا ن اط اوو، ان وو م.

ور .ل ر ءر ھ - SEPTENر ، 

 ا اد ر اوو، ارات ار ادة غ. و ن

 اظ ا ن اط اوو، ان ت. ووو
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 ادودة ن اطت وات اوو، أار    م. رز

ن ت. أوھا ،ووي وان اا و 

 د اط وا ،وا ر. روس

 ا ار ن اووي، ر ج.ر. رز

 واھ اش او ا ن اوى اوو ، ر. س

دا .أ   ووا را اردة ات اوا ، 

 او ادو ط اذر   ك. وث

رو .م   رو ،ووا طا را وطا ا 

 و ،ا ار اوو ور او ب. أوھرك

 اد ن ا واووي، داا  ك. ون

 ھ اش  ات اوو، ا ادة غ.ج. ون

 اوزارة اد  و اط وان اووي، أ ك. و

 أ  ان اووي، ان ك. ورا

 ال اذري اورو،    و. زاس

 ر اط اذر اد ادودة، دا ر. زدز

وم. ز  ،وا ور ووا را او  
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  ات ا ّرار
وا  ن ار ا 

ودات ار  وـّ اء اـُراـِون ر ا ا إ و ـُراـِل.
ور  ق   ون وق أرى إ أم  رون و ً ات.

 ان ان إ و وب.

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

  ر ان اووي
Algeria: Merrouche, D.; Argentina: Waldman, R.; Australia: Le Cann, G.; 
Austria: Sholly, S.; Belgium: De Boeck, B.; Brazil: Gromann, A.; *Bulgaria: 
Gledachev, Y.; Canada: Rzentkowski, G.; China: Jingxi Li; Croatia: Valčić, I.; 
*Cyprus: Demetriades, P.; Czech Republic: Šváb, M.; Egypt: Ibrahim, M.; 
Finland: Järvinen, M.-L.; France: Feron, F.; Germany: Wassilew, C.; Ghana: 
Emi-Reynolds, G.; *Greece: Camarinopoulos, L.; Hungary: Adorján, F.; India: 
Vaze, K.; Indonesia: Antariksawan, A.; Iran, Islamic Republic of: 
Asgharizadeh, F.; Israel: Hirshfeld, H.; Italy: Bava, G.; Japan: Kanda, T.; 
Korea, Republic of: Hyun-Koon Kim; Libyan Arab Jamahiriya: Abuzid, O.; 
Lithuania:  Demčenko, M.; Malaysia: Azlina Mohammed Jais; Mexico: Carrera, 
A.; Morocco: Soufi, I.; Netherlands: van der Wiel, L.; Pakistan: Habib, M.A.; 
Poland: Jurkowski, M.; Romania: Biro, L.; Russian Federation: Baranaev, Y.; 
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Slovakia: Uhrik, P.; Slovenia: Vojnovič, D.; South Africa: Leotwane, W.; Spain: 
Zarzuela, J.; Sweden: Hallman, A.; Switzerland: Flury, P.; Tunisia: Baccouche, 
S.; Turkey: Bezdegumeli, U.; Ukraine: Shumkova, N.; United Kingdom: 
Vaughan, G.J. (Chairperson); United States of America: Mayfield, M.; Uruguay: 
Nader, A.; European Commission: Vigne, S.; FORATOM: Fourest, B.; 
IAEA:   Feige, G. (Coordinator); International Electrotechnical Commission: 
Bouard,  J.-P.; International Organization for Standardization: Sevestre,  B.; 
OECD Nuclear Energy Agency: Reig, J.; *World Nuclear Association: 
Borysova, I. 

ن ار ا  
*Algeria: Chelbani, S.; Argentina: Massera, G.; Australia: Melbourne, A.; 
*Austria: Karg, V.; Belgium: van Bladel, L.; Brazil: Rodriguez Rochedo, E.R.; 
*Bulgaria: Katzarska, L.; Canada: Clement, C.; China: Huating Yang; Croatia: 
Kralik, I.; *Cuba: Betancourt Hernandez, L.; *Cyprus: Demetriades, P.; Czech 
Republic: Petrova, K.; Denmark: Øhlenschlæger, M.; Egypt: Hassib, G.M.; 
Estonia: Lust, M.; Finland: Markkanen, M.; France: Godet, J.-L.; Germany: 
Helming, M.; Ghana: Amoako, J.; *Greece: Kamenopoulou, V.; Hungary: 
Koblinger, L.; Iceland: Magnusson, S. (Chairperson); India: Sharma, D.N.; 
Indonesia: Widodo, S.; Iran, Islamic Republic of: Kardan, M.R.; Ireland: 
Colgan, T.; Israel: Koch, J.; Italy: Bologna, L.; Japan: Kiryu, Y.; Korea, 
Republic of: Byung-Soo Lee; *Latvia: Salmins, A.; Libyan Arab Jamahiriya: 
Busitta, M.; Lithuania: Mastauskas, A.; Malaysia: Hamrah, M.A.; Mexico: 
Delgado Guardado, J.; Morocco: Tazi, S.; Netherlands: Zuur, C.; Norway: 
Saxebol, G.; Pakistan: Ali, M.; Paraguay: Romero de Gonzalez, V.; 
Philippines: Valdezco, E.; Poland: Merta, A.; Portugal: Dias de Oliveira, A.M.; 
Romania: Rodna, A.; Russian Federation: Savkin, M.; Slovakia: Jurina, V.; 
Slovenia: Sutej, T.; South Africa: Olivier, J.H.I.; Spain: Amor Calvo, I.; Sweden: 
Almen, A.; Switzerland: Piller, G.; *Thailand: Suntarapai, P.; Tunisia: Chékir, 
Z.; Turkey: Okyar, H.B.; Ukraine: Pavlenko, T.; United Kingdom: Robinson, I.; 
United States of America: Lewis, R.; *Uruguay: Nader, A.; European 
Commission: Janssens, A.; Food and Agriculture Organization of the United 
Nations: Byron, D.; IAEA: Boal, T. (Coordinator); International Commission on 
Radiological Protection: Valentin, J.; International Electrotechnical 
Commission: Thompson, I.; International Labour Office: Niu, S.; International 
Organization for Standardization: Rannou, A.; International Source Suppliers 
and Producers Association: Fasten, W.; OECD Nuclear Energy Agency: Lazo, 
T.E.; Pan American Health Organization: Jiménez, P.; United Nations Scientific 
Committee on the Effects of Atomic Radiation: Crick, M.; World Health 
Organization: Carr, Z.; World Nuclear Association: Saint-Pierre, S. 
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  ر أن ال
Argentina: López Vietri, J.; **Capadona, N.M.; Australia: Sarkar, S.; Austria: 
Kirchnawy, F.; Belgium: Cottens, E.; Brazil: Xavier, A.M.; Bulgaria: 
Bakalova,  A.; Canada: Régimbald,  A.; China: Xiaoqing  Li; Croatia: 
Belamarić, N.; *Cuba: Quevedo Garcia, J.R.; *Cyprus: Demetriades, P.; Czech 
Republic: Ducháček, V.; Denmark: Breddam, K.; Egypt: El-Shinawy, R.M.K.; 
Finland: Lahkola, A.; France: Landier, D.; Germany: Rein, H.; *Nitsche, F.; 
**Alter, U.; Ghana: Emi-Reynolds, G.; *Greece: Vogiatzi, S.; Hungary: Sáfár, 
J.; India: Agarwal, S.P.; Indonesia: Wisnubroto, D.; Iran, Islamic Republic of: 
Eshraghi, A.; *Emamjomeh, A.; Ireland: Duffy, J.; Israel: Koch, J.; Italy: 
Trivelloni, S.; **Orsini, A.; Japan: Hanaki, I.; Korea, Republic of: Dae-Hyung 
Cho; Libyan Arab Jamahiriya: Kekli, A.T.; Lithuania: Statkus, V.; Malaysia: 
Sobari, M.P.M.; **Husain, Z.A.; Mexico: Bautista Arteaga, D.M.; **Delgado 
Guardado, J.L.; *Morocco: Allach, A.; Netherlands: Ter Morshuizen, M.; *New 
Zealand: Ardouin, C.; Norway: Hornkjøl, S.; Pakistan: Rashid, M.; *Paraguay: 
More Torres, L.E.; Poland: Dziubiak, T.; Portugal: Buxo da Trindade, R.; 
Russian Federation: Buchelnikov, A.E.; South Africa: Hinrichsen, P.; Spain: 
Zamora Martin, F.; Sweden: Häggblom, E.; **Svahn, B.; Switzerland: Krietsch, 
T.; Thailand: Jerachanchai, S.; Turkey: Ertürk, K.; Ukraine: Lopatin, S.; United 
Kingdom: Sallit, G.; United States of America: Boyle, R.W.; Brach, E.W. 
(Chairperson); Uruguay: Nader, A.; *Cabral, W.; European Commission: Binet, 
J.; IAEA: Stewart, J.T. (Coordinator); International Air Transport Association: 
Brennan, D.; International Civil Aviation Organization: Rooney, K.; 
International Federation of Air Line Pilots’ Associations: Tisdall, A.; **Gessl, 
M.; International Maritime Organization: Rahim, I.; International Organization 
for Standardization: Malesys, P.; International Source Supplies and Producers 
Association: Miller, J.J.; **Roughan, K.; United Nations Economic Commission 
for Europe: Kervella, O.; Universal Postal Union: Bowers, D.G.; World Nuclear 
Association: Gorlin, S.; World Nuclear Transport Institute: Green, L. 

  ر أن ات
Algeria: Abdenacer, G.; Argentina: Biaggio, A.; Australia: Williams, G.; 
*Austria: Fischer, H.; Belgium: Blommaert, W.; Brazil: Tostes, M.; *Bulgaria: 
Simeonov, G.; Canada: Howard, D.; China: Zhimin Qu; Croatia: Trifunovic, 
D.; Cuba: Fernandez, A.; Cyprus: Demetriades, P.; Czech Republic: Lietava, P.; 
Denmark: Nielsen, C.; Egypt: Mohamed, Y.; Estonia: Lust, M.; Finland: Hutri, 
K.; France: Rieu, J.; Germany: Götz, C.; Ghana: Faanu, A.; Greece: Tzika, F.; 
Hungary: Czoch, I.; India: Rana, D.; Indonesia: Wisnubroto, D.; Iran, Islamic 
Republic of: Assadi, M.; *Zarghami, R.; Iraq: Abbas, H.; Israel: Dody, A.; Italy: 
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Dionisi, M.; Japan: Matsuo, H.; Korea, Republic of: Won-Jae Park; *Latvia: 
Salmins, A.; Libyan Arab Jamahiriya: Elfawares, A.; Lithuania: Paulikas, V.; 
Malaysia: Sudin, M.; Mexico: Aguirre Gómez, J.; *Morocco: Barkouch, R.; 
Netherlands: van der Shaaf, M.; Pakistan: Mannan, A.; *Paraguay: Idoyaga 
Navarro, M.; Poland: Wlodarski, J.; Portugal: Flausino de Paiva, M.; Slovakia: 
Homola, J.; Slovenia: Mele, I.; South Africa: Pather, T. (Chairperson); Spain: 
Sanz Aludan, M.; Sweden: Frise, L.; Switzerland: Wanner, H.; *Thailand: 
Supaokit, P.; Tunisia: Bousselmi, M.; Turkey: Özdemir, T.; Ukraine: 
Makarovska, O.; United Kingdom: Chandler, S.; United States of America: 
Camper, L.; *Uruguay: Nader, A.; European Commission: Necheva, C.; 
European Nuclear Installations Safety Standards: Lorenz, B.; *European 
Nuclear Installations Safety Standards: Zaiss, W.; IAEA: Siraky, G. 
(Coordinator); International Organization for Standardization: Hutson, G.; 
International Source Suppliers and Producers Association: Fasten, W.; OECD 
Nuclear Energy Agency: Riotte, H.; World Nuclear Association: Saint-Pierre, S. 
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