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 ن ا او ورات
 او أن ر
ظ ا ،ن  أو د ر او ، وب أم ادة ا ن  

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

 ر أن وـَُدر اورات ا  او واط ھذه ار ن  
وذه ال ھت. . ون ال وأن اوأ ن اووي وان اا ا

 :ت، وھ إ ذه ان ھ درةورات اف اـنوت ات ، وأط
  .أد انو ان
ورض و  ارت اص و، اوارد أده، وت ن ر ر  

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

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

او ورر د اداد ن  ر  ذي و إ رد طت ان ا
:ـــوان اا  و لا رُ ،تون ا دز  ولن. وا  

P.O. Box 100, 1400 Vienna, Austria. 
 إ  د ر أن او  رة ادة ن    و وةدوا

دال أن ا  ،(ً دردورات ان وات اراوا وطا وا س) 
 و قن طر تور او نن. ودت اا   درة رظل ھذه ا

 رود ارا طوا ه، أون أّ وھ  ،در ت أورا   وا 
 :وان ااOfficial.Mail@iaea.org.  

  ن ا ارى اورات
ذ او رت طق ر ان، ووب أم ادة ا وارة م ن   

و رو ا ظ ن دة اا د رو ا ووا طن ا ت
  ووم، ذا ارض، دور اوط ن دو اء.

   و ووا طل ا  ون وان ا رر ُدرَـنور أر  رو
   أ  وأب  ن ادا د ًر ان.

  ودر ال و ن  رىورات أ م ار ارر ، ور
.  در او رر ن اوق ا، وارر ا، وارق ادو ن اووي

 ورات ان ا كر ذو ، ـب وأددر  ـوأد ،وادث اا
ن. ال ا   
 . او ا ن اوويوـَدر ورات  ن ن   
 ودم  إ ورات  او ن ادرة اوو اط  ول 
طث أا ت ادا ا ط ووا رھطوو طو ا . نّ 
 إ ادة، وارت ا وارة اوو، وادم اوو  ن وأد ّرر
 ا ات و اووي اوود ودورة اوو اوى ت   أ ب

  .اد ن واراج
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رد 

 م و أو
  ادر ام

ل او "أن  أو د...  و ذرا ط دوا و م اظإن ا 
رواح واا  رطن ا د أد ل إوا ا  د  ر "ت– 

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

ا ت اوا دة وم اا  زة اا.  و ودل و و
  ودة ا  ،ظ  راضد ا ودة ار ذات ان ا 

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

واء رض وان ار إ ادام ر او  طق وا   اودة 
وأت  ر ان م ان دئ أ ودة ن، ل واً  أء ام.

ل وى  ًن ا وان.  ب أن   ًوي دو مد ،ول اب  و ن
.د اا   ر ادام اول وا زز  ،نر ا  

 .ا را   ل ت ُط  إذا إ  ون  رل  واو
ا ،دت ان ا د او ام، ودد اوا وان اد، وان 

 ً ،ت اا  ونرف اوا واد ا ونل اوا ،ن اوا
وھذه ادت ا  ن اظم او، وال ار و ان  اظت.

 .ن د ادول اء  طق ار و م رات وأر 
  ور ا دررت ا د دولن ا ددوا ،وط ؤو نم اظ إن

.وطا ظأ  دا  رو ،ن دوت اف ا  رافط و
ذه اب ھو زا لذ ان ا ووو  و ور ا.ت 

ن  ف أء ام زز ان  وا رت ال اَِ ن ًر أق ھذه اطو
 زراوا طب وات ا ا ووت اطا و وووى اد او ل 

 واوث.
رض  اس   ادول وان س   د ذا وإ ھو رط ق  

 ا ل. –ور واا    ؤت ا طرطر ام ا بو
 دا ا  ووا طا ھ ن م ر و  ددون ا  طرةوا

.داوا وا رت ات واوا  ندام ون ا ن ل  ن 
.ون وأد و و  در اوا ووواد ان  ار أ تُ دو

. دةا  ءدول اا   دف، وأك اوغ ذ ر وا 



ن ا وظ  

د ر ان ا و ا    ول راءا  ًدو ًوا ذرا ط دو
ل وى  ًن ان  اس وا ن ارات ارة ع اؤن.   ركو

  طور ورا وو ر او أ او و ادول اء، وادد 
  ن   .نر ا ا وا ن ور ا را وا  

ور او ،رھ راً أ ً اظم ا ن،  د  
و  اراض اظم ن َِل ا ون ر ان وا ا ر ان.

ن ارة ا  طق ر او، واوت اّدة ن ل  ا اوت
وس ھذا   اداث، رض اّد ن ارار ار   ات ادن.

  ، ود   را د ر.٢٠١٠اور ردود ال وارة ارا  م 
 ل وا  درةوا ّا  نت اط وور ا نّ

ادروس ا ن ا ن درا ادث اذي و  ط وو دا وى 
اوو  ان ب اززال ادّر ووت اد اري (او) ادّرة، ا رت 

 طرس  ١١ ا/٢٠١١آذار. 
  



  او أن ر
ا 

 اط ات در أن  ط، ظھرة ا اط ل  
 ن ط راوح رة، دة طت ا  واواد وت. ا  س
 م در وب. زراوا وا اطب ت  وادات اوى ود

 اطت، ھذه راء ن وا واور ان دد د ا ا اطر
 .ار ا إذا  واطرة

 اوو، ات ول ت، اط ادات ل أط ن وذك  
 ب  اـّ، ات  ّرفوا وا، و اـّ اواد وإج

ر إ نأ. 

 ادود وز د ا اطر أن د وط ؤو رً  ان ظمو  
وطن ؛ان و ونا دوزز أن ا نا دو  قطا ،ك ان وذ 
 اوادث، و اطر  طرة ا ادرات ون ارات، دل طرق

ب إ ديطوارئ ا فن وا دة  د م  ن بوا و. 

  و  دولزام اذل ا ا ،واا  ن أن وا و ،رصا 
وُو  أن  دا زاوا وطا دووا. 

 ازات ن   اوء  دول ادم ور ادو نا ور  
 ار ذه أن . ا  ا ك ادو ،ون ا ادئ وب

رھأ  زز نو ا  ،نا  ً ن ر رةدل اري واا  
 .ادو اطق

  و ظم  ن وويد ا لري او  ورة رة .
 از ادو اوك ذ دم وا او ، ا ان ر وـل
وا ا وطن، ا ر زاوا  م ھذاظا ل. ار و نأ 
ود أداة ا طرافا دةا  م ب أداو ت ھذها دوا. 

 او  ا ان ر

 ن و ذن اذي ا او ظم ن او أن ر  ق  
 د، أو ور  زةا ا  مدة اا ت ووا ا 

،ا ونو  د ،ءر ا  ]ر ند] أ  ا 



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

 ات ن ا ارة ارات ن وا اس  ن ودف  
،ـؤد ا د ر نأ ودئ ات اطر واداوا ا ن ا 
را ض ر ست ا رار وواد اا ّـا  ،دّ  ان وا 
 ووي ل أو ووي، ل ب  اطرة دان إ  د أداث ووع ال

ة ن واف ات، در ن آر در أي أو   ّدر أو ل، د 
ر  إذا اداث ھذه  ارـ اواب د  أن  .قـطر وا  قراا 

طوا ا   طر ،إ   كت ذا ،وودام اوا 
 .اـّ ات  واّرف اـ ،ّوادا ول واـّ، ا ادر

 ار ة  ھو واد ھدف  ١ان ودار ان دار ورك  
م أن وب .ا و وم  ذـُـر ودا نر ادان وا طر 

 ث   ّل ردا نن ا لّ  و ردا نن ا. 

 ا ار ھ ول اراء  دو  ًواً  او أن ر وس  
 ت ارة ارات ن وا اس  ان ن   ًوى ـل

ـؤم .ادار ور ھذه إن ا  ر نأ ،وو ام ھ إ ث 
 ).١ ال اظر( ت

 ان أت

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

 ان طت

د   د و  ون و تط نت اطا ب ا 
ؤھن ا  سا ،واء وا  تور اأو ا  لا. و 
 اذ ب اطت، ھذه اء م م وإذا .ان أت ودئ ھداف اطت

 ـران وأو اطت ول .اطوب ان وى ادة أو وغ دار
دان ا ر وإط ر وط  و وام. دمت وط نا 

 ـن ذك رط روط ول رات ب إ "ب"  د رات

                                                           

١ وا  ووي ان اق او  رإط  درةورات اا ًظر أا .  

 



ؤھد .ادن وا تطت ا ـو طرف إ  د، ودا   
 ً ؤو طرافا ل ا ءوا .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 او  ا ان ر  ال اطول ال :١ ال

ن أدا 

  ان، طت ال  ن وإردات وت ان أدـ وـر  
 د دار أو(  اـُو ادار اـذ رورة  اراء  دو واق إ ر

 .( رضو ـن أدت ارا دودة ال اطراد و  د 
 وت ق إ ادؤوب م  ادن دة أل ن ارت أل
  ."  "د رات ان أدـ  اواردة اوت ن وُر .ر أن

  

 اوو ات راض اوا م -١

  ان أت
 ا ان دئ

 دةاد  ان طـت ا ان طـت

  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

و ـن أدا 

  ان ص  وادارة ادة -٢ ازء

 ادر نوأ ات ن او -٣ ازء
ا 

 واط اراق ص  ان م -٤ ازء

  اـ ات  اّرف -٥ ازء
   ـص داً 

  اط وإء اد ن جارا -٦ ازء

ي -٧ ازء دب اھـطوارئ وا 



 او أن ر طق

 اد ھ ا ذات اوط اطت ن ورھ ار ات  
رر ا نا  دولء اا  ودم .اُـر و نأ وا  ًأ 

 دو م وم ددة ظت ب ون ار  ر ظت ب ن
 ا ادر دام ـ ُظت إ  وو ،راق ول
ـوا. 

 ل ر ل طوال اء، ب طق،  او أن ور  
  ا ،راض اد – وادّ   ام –  واط اراق
 أن ون .ا ا اطر ص إ اد او ءاتارا  طق

د دولا ر  ن وا وطا ق ارا طوا. 

  ص  وُ ِز ان ر ل ا او وظم  
ھ ذا ِزُو  ًدول أ  ص تا م ا دة وا. 

   لـ ر نأ وس ات اد راضن اا ا ط 
 ،وا دو وا  مد ء ،ءةا   كذ ر ووطو ھا 

دورات اوا درذات ا ا. 

   اوص طت  طت دوا ات وـن  
  او، أن ور .ادة طراف ُِز  او، أن ر

ت ا دور او ت اطو وط ، ر  ًأ 
 ًـ  سا وا. وون  أ ً ض بواا ا ن ا 
 اود إن ال، ل  .اوط اوى   م إراء إ ج
 اطط   ان واب ول ا ار   ان، ر ن دد

 ـُو  ود .اددة واط اراق  اول ام  طق أن ھو ام، أو
دة اطت دا  ر نأ وا  و ل  ض قراا ا م ا 

ؤھ  ًر و . رادى و دولذ أن اـ رارات ن طرزم اا 
ـإ  قط ر نأ وا  ك رقاا. 

 رزة ور او أن ر أس لـ  ا ا وارات  
وو رارات ن اد ؛ ب أ  ًأ  ذيـ راراتدار اإ 

  ل  ط أو ل  ا ا واز ال ال ودد رة أم
 .د أرى رة آر وأي إ طر ن  رط

  



 رطو ر نأ وا 

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

ر ا ) ن ار أ ) ـت ان اوأ (ن ا
ات)، وال اون واد اـ ( ر أن ال)، و  ر 
ان ( ر ان)، ووـ ھذه ارة اراف  ر ر ان 

 وا  ا ـر لظر ا٢(ا.(  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .م ر  أو دد أن ر اداث  :٢ ال

 ا؛ دھ ل وط ذة
 ر ن ر اراض

 ان ر و ان

رون اوا:  
 ر ند أد أو 

 رم اا 

  ر اراض
 )ن (ر 

 ان

 اء ادول

 ان ر  إرار

 ودة

ا ا 

 ت

 ودة



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

م وھ نؤو نو  ًرا ن دَُ مإ ؤو ر و وط. 

  م وأظ إداري ُـ ت طط ر نأ وا وو 
راوا ء ول وإرا . ور وھـ ن و ،وا رؤن وا 

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

 ارى ادو اظت  ال

 ادة ام  اطت ار ن ؤذ او، أن ر و د  
ا ر ا عذري ات اوت وراء ھا ا،دو و  د ا 
دوا و ن تا. وض و ر نون ا  ترى ھأ  

ظو مدة اأو ا  تو ـ ،رىأ   ظ اذ زراوا 
 اوو اط وو ادو، ال وظ ، ادة ام ور ،ادة م

ا ظ ونا وا  داندي، اا ظو دان ا ،را 
ظو ا ا. 

 اص ر

  ر أن بـــــــُـ طـاتــ ـاــ ـنــ ــ ـوـ ـــر 
ـــــــ ـردــــ طـتــ ـانـ ـاصـ وـ )رظا وـاـــــــ: 

http://www-ns.iaea.org/standards/safety-glossary.htm.( ص و ـن، أدون ا 
ا  صرة ا را  زا. 

  ر ل وق  رح ور ل ن اد، أي ،١ ام  ورد  
 ر نأ ،وا وھد طو وھ. 

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

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

 وون .ان ر ن زأ  زءاً  إدرا   ،ذل، أي وـُر  
 ك ف ؤو او وط ان ص او س  ذل  اواردة واد
 أل ن ،إدرا   ا ،ص ا واوا ارت وـَُدم .اواد
 زءاً  واوا اراق ـُدّ  و .إ روح أو وت ور أو  أ إطء



 زأ ن صا واد .ات ورا ا رھ وا  در رورة ن 
 ارت ن أرى ت ف ن واد رد أن وز أ ذك ذا؛ او ف

ر نواد .اوا دا رد ا ن تر سَـُـ م واءم ب ءا 
 .اوم و  دة ذات ون





  اوت

 ١ ..................................................................................د  – ام اول
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 ٤ ............................................................................................... )١١١ال (

م اف ( – ار٥ ............................................................. )٢٤٩-٢٠١ 
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         را دا  ن٢٠ .................................................... ا 
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         دل ا١١٩  ..................................................................ا 
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 اول ام

ّد 

ا 

١٠١-   ھذه ر ا ن رو وى  ًو را طر تا 
رطر واوا رارا ّرض ا  صت اوا وا  ل 

 ادد  اواردة ،"ا ان دئ" إ ا ھذه ود .اـّ اواد ل
SF-1 [1] ن  تن، أا رك ا  د را وروا ط 

،ذرا ظو ذا زرام وا ،دةا ووا دوا ط ،ذرا ظو 
 اون ظ ا اوو اط وو ادو، ار واظ ادو، ال

وا  داندي، اا ظو دان ا ،را رم ودة اا 
، ظو ا ،دد ان [2] ١١٥ وا  قن ووان ا "ر 
 ا ،"ا ادر ون اـُؤـ ات ن و ادو ا ان

 وظ اذر ،ط ادو واو وازرا، اذ ظ ر  رك
 ا وظ ار ،دان ا وظ اوو، اط وو ادو، ال

ذا. ان و لذه ا ر اُـ  ًءدئ و ا ّررھ ر نا 
ا  ق ل.  ًوو ر ]1[، ن ؤوا رن ا نا   
 طر ـّب ا واط اراق ن اؤو اظ أو اؤول اص
إ . 

 اــــدد ــــ اـــن، أدـ ن  ھذه ان ر و وـُل -١٠٢
TS-G-1.1 (Rev. 1) [3] ن  ر ندرة ان ا ووان ا "واد 

دق إر  ا و ول ا ـونــواد اــ ّــدد ؛"اـوا 
TS-G-1.2 (ST-3) [4] ن س ا وان "ططھـّب ان وا ديطوارئ ا 

ن ا وادث لا طوا  واد ّـ"دد ؛واTS-G-1.5  [5] ن س 
ا  ًوان أ "دو لروط ا لون اـواد اــ ّــدد ؛"اــوا 

TS-G-1.4 [6] ن س ك اذ وام" نظ ل إدارةون اواد ا ّـ؛"ا 
  ات ن او را "وان أً  ا س ن TS-G-1.3 [7] وادد
 ".اـّ اواد ل صّ 

١٠٣-   ؤو نـّن، و راء فو ذه ازاء ھض أ  ردو
 دَُـ  راءذا ا عطا.  أ د إدا و    وت دو



  ام اول

٢ 

ل ھذه اؤو ً وان واراف اول   ادان ا، وت 
وس ن اروري، راض ھذه ا، أن ـُد  ادو ا دت  ھذه ادان.

وظّل إد ھذه اؤو  ً د اراء ذا.ذا اراء إ أد، ل  م د
.و ل ًو  

 ادف

 ان ن أل ن  اوء ب طت إرء ھو ا ھذه ن ادف  -١٠٤
 وـّق .اـّ اواد ل أء ات آر ن وا وات اص وو

 :ا اطت ل ن او ھذه

 اـّ؛ اوت اواء  )أ(
 ار؛ اع وت را  )ب(
 ار؛   )ج(
 .ارارة ن ا ارار   )د(

 اوت دود  ـُدّرج  طق طرق ن أوً، اطت، ذه اوء وم
 رودط لول وا، ر و داءا ّــُطا  م رودطا  ً 

 م روط و اطت ھذه ـُو وً، .اـّ اوت طورة دى
 وأراً، .اـّ اوت ط راة  ،ا و وزھ اطرود
وُـ ت ھذهطا و طوا ،إدار   كد – ذء وا – وا 
 .ا اطت

 ل د وا، ات و اص أن ا ذه ال ول  -١٠٥
 ود ورا ادار اظم ل ن ادد ھذا  ا وـّق .اـّ اواد

 .ال

 اطق

 واً، أو راً  أو راً  اوط  اـّ اواد ل  ا ھذه طق  -١٠٦
  كت ذ لا طرأ ا ءدام أواد اا ّــّف .ال ون ا  

 ار؛ ك  طوي وا ا اواد ر ارط واروط ات
 وإ، و و اف واد م  واروط ات ھذه ول
ز و ت وادا ّـرودو اطا، ،و ،و و   كذ 
ز ءور، أا ،رو ّـو  وا ـّق .اـُطو  دّرجُـ  



ّد  

٣ 

 ا ،طورة وت  وود ـّم ا ا، ھذه  اداء ر دد
وھ: 

  ؛)دت دون( ارو ال ظروف  )أ(
  ؛)ط وادث( اد ال ظروف  )ب(
 .وادث اّرض ال ظروف  )ج(

١٠٧-  ق وط ھذه ا   أي  : 

 .ال و ن زأ  زءاً  ـُدّ  ا اـّ اواد )أ(
 ا ان وا  وا  ة دال او اـّ اواد )ب(

 ك أو طرق ادام  ال طوي  ث اة،   اول
دد . 

 راض  وان أو ص م  اُدَ أو ازرو اـّ اواد )ج(
  .اج أو اص

 اج   ّطوب ص م  أو دال اوودة ا داوا  )د(
طن ا ذاص ھد ا  ذ دا َر د أو  ن وادا 
ض أو ا ر وث. 

  ب ر ،وا ظت ا ت و ا اـّ اواد )ھـ(
 .ا د

 ا  وودة ـ ّودات  وي ا اط وات اواد )و(
طا ون ر د ،تو رط وز أ  زر طا ا 

 ن) أ( د وً  او أو ،٢ ادول  اددة اِـَم أل رة دة
 ا اط وات واد و. ٤٠٧ إ ٤٠٤ وارات ،٤٠٣ ارة

 وازن   وت اط ا  وودة  ودات  وي
ھ ،طءري ا ب زر طا  ًرة و ٤٠٥. 

  وودة وون ـ ّواد  وي ا اـ ّر ا ام )ز(
 .٢١٤ ارة  اددة اوت وز  ت طوح أي

١٠٨-  ّدد و ھذه ط اوا ل أو ا ا دن ا دواعٍ  و 
 ا اطر ال ھذا ن واط أي  وـُرا .ا ان ر أرى
 .ورھ إ ا ھذه دف ا ان ر ن د  وأن ا، ور

١٠٩-  ذ أن وّـُـ ردا ن ءواد إا ا ء آأ ، و دون 
ر أو ن إدم و رار ا ما  را )ظرق أرول اا.( 



  ام اول
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اواد وذك ل اطو  طر ر ،واد اـّ و ق   -١١٠
 ّـا  رة ذات اطا ل ا وا قط ،رىطرة أ  

.ھذه ا إ  

 ال

ـُظـّم ھل ھذا اور ث ـّن ام ا  رف طت   -١١١
 ًث أم اـّن ا؛ وراض ھذه ا وطا رام اـّن ا؛ و

دود اط ا وادات ا واد اد  ھذه ا ؛ 
وـّن ام اس طت ال وواط؛ وّص ام ادس  اطت 

إراءات  ؛ وـّن ام ا طتاطرودو او اواد اـّن 
ارات؛ أ ام ان ـّن اطت ا ق ت اد واؤون 

.دارا  

  



 

٥ 

م اا  

 رف

 :ا ھذه راض ا ارف ـُطـّق  

 )A2  و  A1( ا اط م

٢٠١-   زرا A1  طا واد ا اّل ذات ـا ا، 
درا  دولأو ٢ ا ّـا  ما ،راَدم اُـو  رر دود طا 

ا ت اط ھذه ا .ز أرا A2   طا واد ا 
ّـف ا وادا ّـل ذات اا ا، درا  دولا أو ٢ ّـا 

 ما ،راَدم اُـو  رر دود طا ا ت اط ذهھ 
ا. 

 )Aircraft( اطرة

٢٠٢-   رةط رة أي اف ،ط رةب طرل ،ا  أو 
 .ت

٢٠٣-  رة وب طررة اطا لّ  ا ص أي ف رادم، أطأو ا 
 وط ط ن اون ان أو ار ،م ا ار  اوظن

، ص أون اراا   أو  رىأ.  

 )Approval( اوا/اد

٢٠٤-   ددد اطراف اا وا طا ا  د  ما أو 
 أو آر د أي أرا ر ا ل ُز ن  ذك،و ،اء ب ان،

دا، وا طا ك اذ دا.  

٢٠٥-  د ون ا ب دوا واا  م رط د طا 
ا  د  مده او. 

را ا )Carrier( 

٢٠٦-    ا رل ا ط و أو ظ ص أو أي ّـ واد
ل  ارت اول ھذا اط ، اواء،  ي و ن ول ال.
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ا أو اد )، ارت ا أرة أو ة (وـُرف  ض ادان م 
ت اروا ل م ا دانض ا  رفُـص (وا   ترا

ا .(ا  

طا ا )Competent Authority( 

٢٠٧-   طا أي ا أو ھ ط ـّنُـ َرف أوُـ   ذهم إن ھ 
 .ا ذه ق رض ي  ،م

 )Compliance assurance( ال ود

٢٠٨-   دو لا  ًر  ً ردا ّـط طا دف ا 
 .ا ار  ا ھذه م ال ن

 )Confinement system( ار ظم

٢٠٩-   مظ را و تّو وادا رطوادو ا فا ا 
ّددھ ـّمُـت اووا  طا ا  وـُراد اظ ا  نأ 

را. 

 ) Consignee( إ اـُرَل

٢١٠-   لَـُرا ص أي إ أو ظ أو و  ّق  أن ّـ  .  

ا )Consignment( 

٢١١-   رد أي ارود أو طوأ ط و ن وادا ّـا، ّد لِرا 
  . رض

 )Consignor( اـُرِل

٢١٢-   لِـُرص أي ا أو ظ أو و ّـو دادإ ل ا.  

 )Containment system( اواء ظم

٢١٣-   مظ واءا و تّو واد فا ا ّددھ ـّماُـ  
 .ال أء اـ ّواد ظ اـُّرر او
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 )Contamination( اّوث

٢١٤-   ّوثود اواد و ّـ  ط  ت وز ل ٠ر٤ر/م٢ 

 ت  ت و و أ ا ّـل ٠ر٠٤ أو ،ار/م٢  
 ت رى أا. 

٢١٥-  ّوث ور ا تّوث ،اذي ان ا ن إزا ط   روفظ 
 .ارو ال

٢١٦-   ت وّوث اواع اّوث أف ا رىت.ار ا ّوثا  

ل وا )Conveyance( 

٢١٧-   ل وا  :  

 .ر أي :ادد ك ال أو اّري ال ص   )أ(
 ـُّددة ط أو ورة أو ر أي أو ،رب أي :اري ال ص   )ب(

 رب ظر. 
 .طرة أي :اّوي ال ص   )ج(

 )Criticality safety index( ار أن ؤر

٢١٨-   رؤ نأ را (CSI) ـّصاُـ طرد، وة أو ّـُـ، أو و 
 وي  واد رطا،  ًَدم رُـ را مرا رودطوات أو اا 

ّـُـت أو او ا وا  واد رطا. 

طّددة اُـا  رب ظرا )Defined deck area( 

٢١٩-   طا ّددةاُـ  رب، ظرا طا ّـُـف ا وادا 
ّـا  طوف اا  بر، أو  ط ر ـّصُـ ذا رضا 

  أو ّد زة و ا رد. 

 )Design( ام

٢٢٠-   مف اواد وا رطة اب او دن) و( ا رةا 
 أو ،اـّت ا اـّ اواد أو ،ا ال ذات اـّ اواد أو ،٤١٧
 ل ود .  ًدداً  اف ھذا دد  اذي او  اف، دة أو ،اطرد
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 طت ال وـّ ورر ھد، وروت وات،  اوف ھذا
،ردات ارى وذات أ . 

 )Exclusive use( اري ادام

٢٢١-    ريدام اا  وردام ال اـُر دل وا و أو
اوـّ  وان، واذي م ه  ت ال وار و  رة

 ًط وا طوت واو لِـُرأو ا ًوط كون ذ  ،ل إَـُرا
.ب ھذه او  

 )Fissile Nuclidesand Fissile Material( اطر واواد اطر اودات

٢٢٢-   داتوا رطوم اوراوم ،٢٣٣-اوراوم ،٢٣٥-واوووا-
 اودات ن أي   وي واد أي اطر اواد و .٢٤١-واوووم ،٢٣٩

رطد .اُـن و فر وادا رطا  : 

  ًّ؛ ون  اذي اد اوراوم أو اط اوراوم  )أ(
ت رار اذي م   اوراوم اد أو اوراوم اط   (ب)

  ط؛
  رام؛ ٠٫٢٥ل و ن  ودات اطراواد ا وي    (ج)
  أّي ز ن (أ) و(ب) و/أو (ج).  (د)

 ودات  وي أرى واد وود دم   إ ري  اءات وھذه
رطا  طردأو ا  م إذا ا  ر ةّ. 

و ا – ،رةرة اا ) – small, large Freight container( 

٢٢٣-    ا و   ًو م ول دا ل ذاّدات ا ن ً
ا ث ب ال ارر؛ وـ ً ًّر ل ا ،دام 

 دةرى دون إل أو أ طوا ،و لُ و/أو ،ً ؤ ون ً ط، ول و
داً زات ذه اراض. زوو  طو"ا و" .ل ا    

 . أر ٣  ادا  زد   و  ارة ا وو
أ و رة اا  و  زد  داا  ر ٣أ . 
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وا طوب اوا )Intermediate bulk container( 

٢٢٤-   وا طوب اوا  ً  ًو توا ا: 

  ؛٣م ٣  وز   )أ(
  ا؛ و ـُـّم  )ب(
 .ارات ّدده اذي او  ل،وا او ن ام د ِوم  )ج(

 ) Low dispersible radioactive material( اـّت ا اـّ ادة

٢٢٥-   دةا ّـا ـّت اا دة إ ّـ  دة أو ّـ  
 و ،و وندرة ذات و دودة  ـّتت او  ل وق.   

 )Low specific activity material( اف او اط ذات ادة

٢٢٦-    ّـ دة فا وط ادة ذات اذات ا و ط دود
و ؤذ  اوـّط.اط او طق  دود درات دة ـ ّط، أو 

واد ادر ار اط  اط او اوط،دد درات  ار، د 
  .دة ذات اط او اف

 )Low toxicity alpha emitters( اـّ ا أ ت

 ،اد واوراوم اط، اوراوم :ھ اـّ ا أ ت  -٢٢٧
-واوروم ،٢٣٢-واوروم ،٢٣٨-واوراوم ٢٣٥-واوراوم ط،ا واوروم

 وا؛ از ارـزات أو ات  اوت  إذا ،٢٣٠-واوروم ،٢٢٨
  .أم ١٠ ن ا رھ ل ا أ ت أو

  (Management system) اداري اظم

 دد) ظً ( ا أو اراط ار ن و  اداري اظم  -٢٢٨
 .وا ءة م طر اھداف ق وإ واھداف ات

ط أ ل دي )Maximum normal operating pressure( 

٢٢٩-   ط أ ل دي ط أ وز طّوي اد ا 
 ارارة ظروف  م رة ل اواء ظم  ووـّد ار ط وى طوـّ 
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 ر رد أو و، وود دم د ا ظروف اط ا وات
طوا مظ ،د ط أووا  ءل أا. 

 )Overpack( اـُـّ اوة

٢٣٠-   وةا ُـاّـ  ً د لـُر دواء وا ر أو طردل أو 
 .ال أء واف او ل رض وادة ودة

 )Package( اطرد

٢٣١-   ردطل ا ج  ،ا  ل فا وورة و 
 اط دود  وا ،ا ھذه  ا اطرود أواع وم .ل اّدة

دات اواد وواردة اا  ما راا ت وراط ،ظرةا إ  
: 

 اة؛ اطرود  )أ(
  ؛)IP-1 اوع( اول اوع ن ا اطرود  )ب(
  ؛)IP-2 اوع( ا اوع ن ا اطرود  )ج(
  ؛)IP-3 اوع( اث اوع ن ا اطرود  )د(
 ؛A اوع ن اطرود  )ھـ(
 ؛B(U) اوع ن اطرود  )و(
 ؛B(M) اوع ن اطرود  )ز(
 .C اوع ن اطرود  )ح(

 طرود وا  وي ا رطواد ا تط وموراد اور دس أو
.إ  

 )Packaging( اّوة/اف دة/اف

وًء واداً أو أر وأ ّوت أو واد   اف/دة اف/اّوة  -٢٣٢
  أرى زم و ن أل أن ؤّدي وظ اواء ور وظف ان.

 )Radiation level( اع وى

٢٣٣-   وى عدل ا رظرة اراً  ا   رت  
رت أو ارو  ا. 
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ر ون ا تا )Radiation Protection Programme( 

٢٣٤-   ر ون ا تت ار  دف ةرا ردا 
ون ا تة ارا . 

 )Radioactive contents( اـّ اوت

٢٣٥-   توا ّـواد اا ّـا  واد أي إ  لواو 
 .اف دال ـُـّط أو ّو وزات

 )Radioactive material( اـّ ادة

٢٣٦-   دةا ّـدة أي ا وي  داتو ّـ ث وز  ل ن 
 -٤٠٢ ارات  اّددة ام  ا اط وإ ا اط رز

٤٠٧ إ. 

 )Shipment( ان

٢٣٧-   نك ارّدد اا   ن ا إ وا ا. 

 )Special arrangement( ا ارت

٢٣٨-    ت ارا دھ م اا ا طوز وا ا
  ا    اطت اط  ھذه ا.ات  ھ ل

 )Special form radioactive material( اص ال ذات اـّ ادة

٢٣٩-    صل اذات ا ّـدة اا إ ّـ دة ـّت  ر 
  دة ـ.ّ  أو و و وي

 )Specific activity( او اط

 ك ن اودة   ا اط   ودة او اط  -٢٤٠
 ا ادة ك ن اودة   ا اط ھو دة او اطو .اودة
 .أ  ًظم اـّ اودات  وّزع
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 ) )Surface contaminated objectطً  اّوث ام

٢٤١-   مّوث اا  ًط(SCO)  ً  ً س ّـ  د ذا ّـو 
 .ط  وّز ـ ّواد  وي

را )Tank( 

٢٤٢-   را  ًر  و ل أي ) ـْلَـل ار أو ،(
ر ر  دد ك ر أو ،ّرر مأ  وي ًءأو و ،

  راً د ـُدم  ل ازات. ٤٥٠ أو وال أو زات،  ّل  ن 

 )Through or into( دال أو ر

٢٤٣-   ط ر ل أوّرك دار ا أو ل إدان داا م ا  ل 
 ، إ أ   د وددان اا ل اُـ "و "  ،ًوا طر 

  .ادان ك  ز وـّف ت أ  ون  أن

 )Transport index( ال ؤر

٢٤٤-    لر اؤـّصُـرد  ال ط أو ّـُـ وة أو و أو ،
م ّوث ط ًن ا أو ط و ف ن او او  دة ذات

 وت.ا ّرضا را  دمُـ ًن، ر ر نو  

 )Unirradiated thorium( اـُـ ّر اوروم

٢٤٥-   ومورر ا ّـُـوم اورذي اا  دز واه ن ومورا٢٣٣-ا 
 10–7  رام  ل رام ن ومور٢٣٢-ا .  

 )Unirradiated uranium( اـ ّر اوراوم

٢٤٦-   ومورار ا ّـوم اوراذي اا  دز واه ـنـ ووـاومـــ 
2 x 103 لر  ل رام ن ومورا٢٣٥-ا، د وز واه ن واا رطا 

 9 x 106 لر  ل رام ن ومورا٢٣٥-ا،   دز واه ن وموراا-
٢٣٦  5 x 10–3 رام  رامد اوان ا ومورا٢٣٥-ا . 
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 )Uranium — natural, depleted, enriched( واـُرى واد اط - اوراوم

٢٤٧-   وومارا طوم اوراذي( ان ا   ً (ويا  
وزا طر اظ وموراا )وا ن% ٩٩ر٢٨ وموران% ٠ر٧٢و ٢٣٨-ا 

 ا لّ  اذي اوراوم اد اوراوم و ).ا ب ،٢٣٥-اوراوم
واه ا ن وموران ٢٣٥-ا وموراا طا. وم أورارى اُـا  

 %.٠ر٧٢  ٢٣٥-اوراوم ن واه ا او ا زد اذي اوراوم
و  ،تد او  و    ًدا ن ومورا٢٣٤-ا.  

را/ا )Vehicle( 

٢٤٨-   را ر ّر )  كت ذرا ،دة أي اّون و ن 
 طورة ل وـُر .دد   أو دد ك ر أو) طورة و ّرار
ر  ذا. 

 )Vessel( ارب

٢٤٩-    بربأي ار  ري   دم، أو ري 
 داا ا.ل ا ،دم  
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  ام اث

  أم

ون ا تا 

٣٠١-  ـُرا لّ  أن ترا ا ھ صن ا دود ترذات ا ا. 
 ـُرا ق دل اا و نث وا م ءا  لوى أ ن 

و ورة و م ترا ،رددد اص ون ارل اوا 
 ازام رط ار، ن وا اد اوال أذ  ارض، دوث

 ھ  اد وم .ارت ود  اراد ھ ا ارت ون ن
  .رىا واط ال ن رط ا ات درا ن وظم

٣٠٢-  وو ر و ن تص ا ل وادا ّدد .او ط 
 ا اّرت م وء  وداھ ار  ادا از ادار

م .واو رت اطواردة اا  رةرات ٣٠١ ا٣٠٣ وا ٣٠٥ إ 
 ر  ذك، طـُِب  إذا ار، وق وـُح. ٥٦٢ وارة ٣١١ وارة
طا ذات ا ا.  

٣٠٣-  ق و تر ا ن ا طل، أث ا ر د أن را 
ا إ:  

 در ر ـُو و ،ًرت  ٦و ١ ن  راوح أن َُل )أ(
 اردي؛ ارد أو ال ن رد طرق ن ارت

  .ردي رد ُرى و ،ًرت  ٦ وز أن َُل أو )ب(

 .ا ت اظ ب ال، ن رد أو ردي رد ام ود

 اطوارئ ت ادي

٣٠٤-    وعوادث و ت أود ءل أ وادا ّا، را مأ 
 و  ا، ذات ادو أو/و اوط اظت رره  و  اطوارئ،
 ار  ام ذه ا او ادئ ورد .وا وات اص

[4]. 
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٣٠٥-  ن ا م د رىطرة أ واد ن و طوارئراءات اإ  ران و ل
   وا   ووع دث  .وت 

  اظم اداري

٣٠٦-   وم إداريظ  ر ان ا رھ أو أو وط ر دو د إ
 ا طا ،ق اط  لد ا طا  ص  ذه مو ،

 م ذات ا  ھذه ا .ود ال، ١٠٦رة  او اّدد  ا
م  دُـو ا ط ت اواذ ا د دة م.ً ًذا  ذو

  أو اد ادادات از  :اُرِل ا أو 

  ؛ر اش أء ا وال  (أ)
 .ا ط ا ذه ال إح  )ب(

ت وا رط اُـ  وا طا ا، را  ذهھ واا  
  .اوا  ول رطـً ا ك وون اداري اظم

 ال ود

٣٠٧-   طا د أن ا ؤ لذ اه ا.  

 م ت راء از ارت ا ذات ا اط وذ  -٣٠٨
 ظم أن ؤـّد ، واد ل  اص ھ ا ا رت دوري
ون اوا   ر نا [2] ا.  

 ال دم

٣٠٩-    دم لا  ي ن دودوص اا   ھذه ا طوا 
 وى عوث أو اا: 

  وأ ا ارو ا وارَل ،اـُرِل إ ال دم إغ م )أ(
 ءل أد ا ر ،كذ ب ،ءك ان وذ قطر: 

 ’١‘  را فا إذا اُـ دم لء ال؛ أا 
 ام؛ د ال دم اـُف إذا إ اُْرَـل أو  ‘٢’ 

 :  اء، ب ،إ اُرَـل أو اُرِـل أو ا، ار وم )ب(
 ال؛ دم واب ن ف ور طوات اذ  ‘١’ 
 ووا؛ وظرو وأ ال دم اء  ‘٢’ 
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 دم إ أدت ا واظروف اب   إراءات اذ  ‘٣’ 
 دم إ أدت ا ظروف  ظروف دوث رار و ال

 ال؛
 ال دم ب ا، ذات ا) اطت( اط إغ  ‘٤’ 

 اذھ؛ اـَُزم أو اَذة وا أو ا وراءات
  اوا ، ا، ذات ا) اطت( اطو اُرِـل إغ م )ج(

 ت  وراً  اغ ھذا م أن  ال، دم  ،ًن وت أرع
 رض رت أو ط  وء طورا.  

 اص ارب

 ا ارى م  ال   ًن  ا ات ل رـُظ  -٣١٠
 د أن ا ط ووز . رت وب إّ  ا ھذه  ص

 ات ن ز  أو وادة  ل ص رب وب م ت
 ارى م ً  ال إ دم ا اط  أن رط اددة،

 ا ارور ان ر اء إت م وأن ا، ھذه   اوص
دد ذهھ ن ا ل لو د م رىا. ـُراون أن و وى 
  اوء   رو اذي وى ال  و  ًم و ال أن

 ن ت  اطراف ددة وا  اول وـُرط .اط اطت
  .اوع ھذا

 ادرب

 ذك   ات، ن و ق  ام ادرب ن وـر  -٣١١
 اذن اص ن رھم ورض ا رم د را اواب اطت

  .م رون د

٣١٢-  ص ون اذون ار  ل وادا ا  ًدر  ق 
   .ؤوم  ب  ا ھذه وت

؛ أو ون اواد ا؛ أو ون اواد اأ اراد ل ن ـُون   -٣١٣
  ت واد ال ا قّدون وُـ ؛ أووروواد اون ار ؛ أو

أء ؛ أو اواد ا رض ؛ أو َـْـِـُون أو وون اواد ا أو ون 
  دت إرو ت أو ونرودط  واد ارود اطذه اون ھـُـ أو
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أو  أو رو ؛ وت واد ا أو  واتأو ت ل ال د
 او  اواد ااذن رون ورة رة  ر ھذه ات  ل 

  ؛ م ون در ً او ا:اط ااذي دده 

 : واب ام/او ل درب )أ(
 ’١‘   ل ص  ًدر ا  ا م ام  و  ّدً

 ا؛ ھذه   اوص
 ارم وطت ؛ا اواد ت رً  ادرب ھذا ل  ‘٢’ 

ت ووت اووا فو ازل؛ اوا  ًررض و 
 ا ا وق ورً  ؛ا اواد ل وق ووت
 .طوارئ دي

 ق   ً در  ًص ل  : وظف ص درب )ب(
 طت ا ل ا وادا ا طوا  وظا ا 

ؤد كص؛ ذا 
  ارض طر  ب در  ًص ل  :ان ل  درب )ج(

 دوث تا م وا طا ، ل  : 
 ادام ل اوادث، ب ا واراءات اب  ‘١’ 

دات ا ا و طرودب اوا زان ا 
 .ا اواد

 .ادا و طوارئ ادي ن ا اوت  ‘٢’ 
 ن او و ا اواد ت  رھ ا ا اطر  ‘٣’ 

 س ادام ار، ا إذا ذك،   اطر، ذه ارض
 .وا  ودات

  واد اث ثدو   ا زم ا اور اراءات  ‘٤’ 
 و ر ،ـّد   كراءات أي ذدي إ وارئط 
 ا ا او وإراءات  ؤوً  ا اص ون
  .ا زم

  اط ادرب أو  ن د ت اذور اوظف وظ  -٣١٤
 ل نح اُـو  تا ھذه ِب إذاُك طـذ.  

أو اق  د ان   ٣١٣وم ور ادرب اذي  ارة   -٣١٥
 دور ًن طرق اط ا ووم  واد  وظ ل  ل 

.ً ر  بدررار ا  



 

١٩ 

رام اا  

 و ا اط دود

  أم

 وً  ١ ادول  اّددة ادة ام أرم أد إ ا اواد ـَُب -٤٠١
  .٤٣٤ إ ٤٠٨ رات

 اـ ّودات ا ام

 :ارد ا ودات ا ا ام ٢ ادول  رد -٤٠٢

 رارل؛ وA2 و A1  )أ(
 رام؛/رل و اة اواد  ا اط رز ودد  )ب(
 .رل و اة ات  ا اط دود  )ج(

 اـ ّودات ا ام دد

٤٠٣-  داتو ا ردا:  

 ار ا ودات ا ام دد  ،٢ ادول  ادر ر  )أ(
إ  رةداً  ٤٠٢ ادد ا طرافا .ص و ذهدات ھوا ،ا 

 وً  اة ت اط ودود اة واد اط رزات َُب
 دام وBSS  [2] .ُا ان ر   اوص دئ

A2 ، و دام  ر م وع صوي، ارا  
 روت  إذا ات، ن و ادو ا  أوت اذي او

 إ وا اد ال ظروف ظل   ودة ل ا ال
 ا وداتا م ادام ذك، ن دً  ووز،. اواء  وادث ووع

وا  دولول دون ٣ اا  وا طا ا. 
 ن زء ّ أو طّو ا اواد  ون ا ا أو ادوات   )ب(

 ارة ن) ج( اد طت  وا أرى،  ّ أو اداة ّوت
٤٢٣، َُ م أ ودات ا د ك واردةا  دول٢ ا  

 وَُب .اطراف ّدد اداً  ذك وزم ة،  اط د ص



 القسم الرابع

٢٠ 

ً  معفاة لشحنة بالنسبة المذكورة البديلة النشاط حدود ا المنصوص للمبادئ وفقا  عليھ
 .BSS [2] األساسية األمان معايير في

مة أرقام األمم المتحدة، واألسماء واألوصاف الرسمية المستخدمة مقتطفات من قائ – ١الجدول 
  في الشحن

 بأرقام التسمية 
 المتحدة األمم

  االسم الرسمي المستخدم 
 والوصف(أ) في الشحن

 المستثناة الطرود

 UN 2908فارغ غالف – مستثنى طرد مشعة، مادة 

 UN 2909أو الطبيعي يورانيومال من مصنعة سلع – مستثنى طرد مشعة، مادة 
 الطبيعي الثوريوم أو المستنفد اليورانيوم

 UN 2910المادة من محدودة كمية – مستثنى طرد مشعة، مادة 
 UN 2911سلع أو أدوات – مستثنى طرد مشعة، مادة 
 UN 3507كلغ ٠٫١، أقل من سادس فلوريد اليورانيوم، مادة مشعة، طرد مستثنى

 (ب)مستثناة-، مواد غير انشطارية أو مواد انشطاريةي الطرد الواحدف

 الضعيف النوعي النشاط ذات المشعة المواد

 UN 2912األولى المجموعة من( ضعيف نوعي نشاط ذات مشعة، مادة ((LSA-

I)، ب(مستثناة-انشطارية مواد أو انشطارية غير مواد( 

 UN 3321الثانية جموعةالم من( ضعيف نوعي نشاط ذات مشعة، مادة ((LSA-

II)، ب(مستثناة-انشطارية مواد أو انشطارية غير مواد( 

 UN 3322الثالثة المجموعة من( ضعيف نوعي نشاط ذات مشعة، مادة) (LSA-

III(، مستثناة-انشطارية مواد أو انشطارية غير مواد)ب( 

 UN 3324الثانية المجموعة من( ضعيف نوعي نشاط ذات مشعة، مادة ((LSA-

II)، انشطارية مواد 

 UN 3325الثالثة المجموعة من( ضعيف نوعي نشاط ذات مشعة، مادة ((LSA-

III)، انشطارية مواد

ً الملّوثة األجسام  سطحيا

 UN 2913ملوثة أجسام مشعة، مادة  ً  الثانية أو (SCO-I) األولى الفئة من( سطحيا
(SCO-II)(، مستثناة-ةانشطاري مواد أو انشطارية غير مواد)ب( 

 UN 3326ملوثة أجسام مشعة، مادة  ً  الثانية أو (SCO-I) األولى الفئة من( سطحيا
(SCO-II)(، انشطارية مواد 

 A النوع من الطرود

 UN 2915النوع من طرد مشعة، مادة A، مواد خاصة، أشكال ذات غير مواد 
  )ب(مستثناة-انشطارية مواد أو انشطارية غير

 



و ط ادود ا  

٢١ 

 أرم ام ادة، واء واوف ار اد طت ن  – ١ادول 
   ان
 م ار 

 ادة ام
  ام ار ادم  

 واوف(أ)  ان
 UN 3327  دة ، ن طرد وعا A، واد ،رطر ا ل ذاتأ 

 
 UN 3332  دة ، ن طرد وعا A، واد ل ذاتأ ، واد ر 

رطواد أو ا رطة-ا)ب( 
 UN 3333  دة ، ن طرد وعا A، واد رطل ذات اأ  

 B(U) اوع ن اطرود
 UN 2916  دة ، ن طرد وعا B(U)، واد ر رطواد أو ا 

رطة- ا)ب( 
 UN 3328  دة ، ن طرد وعا B(U)، واد رطا 

 B(M) اوع ن اطرود
 UN 2917  دة ، ن طرد وعا B(M)، واد ر رطواد أو ا 

رطة- ا)ب( 
 UN 3329  دة ، ن طرد وعا B(M)، واد رطا 

 C اوع ن اطرود
 UN 3323  دة ، ن طرد وعا C، واد ر رطواد أو ا 

رطة- ا)ب( 
 UN 3330  دة ، ن طرد وعا C، واد رطا 

 اص ارب
 UN 2919  دة ، و بو رب ،ص واد ر رطأو ا 

 )ب(ة-اطر واد
 UN 3331  دة ، و بو بر ،ص واد رطا 

 اوراوم ورد دس
 UN 2977  دة ، دس دور ،وموراواد ا رطا 
 UN 2978  دة ، دس دور ،وموراواد ا ر ارواد أو ط 

رطة- ا)ب( 
 ان،  ادم ار ام" اون اود " ال  ادم ار ام" رد )أ(

 ،UN 2909 اـدة ام أرم ت و .ارض ط ان ازء  ر وھو ،"واوف
 و ان  اد اد ارّ اء ون ث ،UN 3326و ،UN 2913و ،UN 2911و

 "أو"،  َدمُ وى "ما ردم اا  نذي" ا ا.  
 .٤١٧ ارة وب اة اواد إ إ "ة-اطر واد" ط ر  )ب(

 

() 



رام اا 

٢٢ 

 ادول  ادر ر ا اودات دى A2 و  A1ب ود -٤٠٤
 اط ، ا اودات ود ث – اوادة ا ال  ن ،٢

 ودة ا ار ن زد  أو أم ١٠ اودة ودة ا ار وز  وث
  و ازم ا اط وون وادة؛  ودة  ـُر – ام

 أ. ا ك  ام ودة اظران ھ ادا اّرر A2 أو A1 و ار
  ل لا ا ون ا  را ي ا دةو دةول وأط 
 ن اودة واودات ام اودة ن ام، ودة ا ار ن أطول أو أم ١٠ ن
   . ودات ن وط  ـُر ال ھذا

٤٠٥- ق و ط داتوا ،ن ا دد ما دات او ا 
 :ا او  ٤٠٢ ارة  إ ار

  X(i)
f(i) 

1 = 

i

m

Σ
Χ

  

 ث

f(i) زء ھ ن طا ز أو ار طا ا دةو ا i  
 .اط

X(i) ھ ا ـ ا A1 أو A2، د أو زر طا دة ا ةأو ا 
 .i ا اودة   ب ة  ا اط د

Xm ھ ا ـ ا A1 أو A2، د أو زر طا دة ا ةا أو 
 .اط   ة  ا اط د

 ا  صا ٤٨  

  

  

  

  



و ط ادود ا  

٢٣ 

  اـ ّودات ا ام -٢ ادول
 اط دود

ت ا 
 اة

 اط رز د
واد ا 

 اة
A2 A1 دةوا ا 

 )اذري ارم(
 )رارل( )رارل( )رام/رل( )رل(

 )٨٩( اوم    
 )أ( ٢٢٥-اوم 1–10 × 8 3–10 × 6 101 × 1 104 × 1
 )أ( ٢٢٧-اوم 1–10 × 9 5–10 × 9 1–10 × 1 103 × 1
 ٢٢٨-اوم 1–10 × 6 1–10 × 5 101 × 1 106 × 1

    ٤٧( ا( 
1 × 106 1 × 102 2 × 100 2 × 100 ١٠٥-ا 

 )أ( م١٠٨-ا 1–10 × 7 1–10 × 7 )ب(101 × 1 )ب(106 × 1
1 × 106 1 × 101 4 × 10–1 4 × 10–1 أ( م١١٠-ا( 
1 × 106 1 × 103 6 × 10–1 2 × 100 ١١١-ا 

 )١٣( اووم    
 ٢٦- اووم 1–10 × 1 1–10 × 1 101 × 1 105 × 1

 )٩٥( اروم    
 ٢٤١- اروم 101 × 1 3–10 × 1 100 × 1 104 × 1

 )أ( م٢٤٢- اروم 101 × 1 3–10 × 1 )ب(100 × 1 )ب(104 × 1
 )أ( ٢٤٣- اروم 100 × 5 3–10 × 1 )ب(100 × 1 )ب(103 × 1
 )١٨( ارون    

 ٣٧-ارون 101 × 4 101 × 4 106 × 1 108 × 1
 ٣٩-ارون 101 × 4 101 × 2 107 × 1 104 × 1
 ٤١-ارون 1–10 × 3 1–10 × 3 102 × 1 109 × 1

    زر٣٣( ا( 
1 × 105 1 × 101 3 × 10–1 3 × 10–1 زر٧٢- ا 
1 × 107 1 × 103 4 × 101 4 × 101 زر٧٣- ا 
1 × 106 1 × 101 9 × 10–1 1 × 100 زر٧٤- ا 

  ٤٨ إ ٤٣طع  اوا، اظر ات ن 
 



رام اا 

٢٤ 

  () اـ ّودات ا ام -٢ ادول
 اط دود

ت ا 
 اة

 اط رز د
واد ا 

 اة
A2 A1 دةوا ا 

 )اذري ارم(
 )رارل( )رارل( )رام/رل( )رل(

1 × 105 1 × 102 3 × 10–1 3 × 10–1 زرا -٧٦ 
1 × 106 1 × 103 7 × 10–1 2 × 101 زر٧٧- ا 

 )٨٥( ان    
 )أ( ٢١١- ان 101 × 2 1–10 × 5 103 × 1 107 × 1

 )٧٩( اذھب    
 ١٩٣-اذھب 100 × 7 100 × 2 102 × 1 107 × 1
 ١٩٤-اذھب 100 × 1 100 × 1 101 × 1 106 × 1
 ١٩٥-اذھب 101 × 1 100 × 6 102 × 1 107 × 1
 ١٩٨-اذھب 100 × 1 1–10 × 6 102 × 1 106 × 1
 ١٩٩-اذھب 101 × 1 1–10 × 6 102 × 1 106 × 1

 )٥٦( اروم    
 )أ( ١٣١-اروم 100 × 2 100 × 2 102 × 1 106 × 1
 ١٣٣-اروم 100 × 3 100 × 3 102 × 1 106 × 1
 م١٣٣-مارو 101 × 2 1–10 × 6 102 × 1 106 × 1

 )أ( ١٤٠-اروم 1–10 × 5 1–10 × 3 )ب(101 × 1 )ب(105 × 1
 )٤( اروم    

 ٧-اروم 101 × 2 101 × 2 103 × 1 107 × 1
 ١٠-اروم 101 × 4 1–10 × 6 104 × 1 106 × 1

 )٨٣( ازوث    
 ٢٠٥-ازوث 1–10 × 7 1–10 × 7 101 × 1 106 × 1
 ٢٠٦-ازوث 1–10 × 3 1–10 × 3 101 × 1 105 × 1
 ٢٠٧-ازوث 1–10 × 7 1–10 × 7 101 × 1 106 × 1
 ٢١٠-ازوث 100 × 1 1–10 × 6 103 × 1 106 × 1
 )أ( م٢١٠-ازوث 1–10 × 6 2–10 × 2 101 × 1 105 × 1

  



و ط ادود ا  

٢٥ 

  () اـ ّودات ا ام -٢ ادول
 اط دود

ت ا 
 اة

 اط رز د
واد ا 

 اة
A2 A1 دةوا ا 

 )اذري ارم(
 )رارل( )رارل( )رام/رل( )رل(

 )أ( ٢١٢-ازوث 1–10 × 7 1–10 × 6 )ب(101 × 1 )ب(105 × 1
 )٩٧( اروم    

 ٢٤٧-اروم 100 × 8 4–10 × 8 100 × 1 104 × 1
 )أ( ٢٤٩-اروم 101 × 4 1–10 × 3 103 × 1 106 × 1

 )٣٥( اروم    
 ٧٦- اروم 1–10 × 4 1–10 × 4 101 × 1 105 × 1
 ٧٧- اروم 100 × 3 100 × 3 102 × 1 106 × 1
 ٨٢- اروم 1–10 × 4 1–10 × 4 101 × 1 106 × 1

 )٦( رونا    
 ١١-ارون 100 × 1 1–10 × 6 101 × 1 106 × 1
 ١٤-ارون 101 × 4 100 × 3 104 × 1 107 × 1

 )٢٠( اوم    
 ٤١- اوم دود ر دود ر 105 × 1 107 × 1
 ٤٥- اوم 101 × 4 100 × 1 104 × 1 107 × 1
1 × 106 1 × 101 3 × 10–1 3 × 100 وما -أ( ٤٧( 

 )٤٨( ادوم    
 ١٠٩-ادوم 101 × 3 100 × 2 104 × 1 106 × 1
 م١١٣-ادوم 101 × 4 1–10 × 5 103 × 1 106 × 1
 )أ( ١١٥-ادوم 100 × 3 1–10 × 4 102 × 1 106 × 1
 م١١٥-ادوم 1–10 × 5 1–10 × 5 103 × 1 106 × 1

 )٥٨( اروم    
 ١٣٩- اروم 100 × 7 100 × 2 102 × 1 106 × 1
 ١٤١- اروم 101 × 2 1–10 × 6 102 × 1 107 × 1
 ١٤٣- اروم 1–10 × 9 1–10 × 6 102 × 1 106 × 1

  ٤٨إ  ٤٣طع  اوا، اظر ات ن 



رام اا 

٢٦ 

  () اـ ّودات ا ام -٢ ادول
 اط دود

ت ا 
 اة

 اط رز د
واد ا 

 اة
A2 A1 دةوا ا 

 )اذري ارم(
 )رارل( )رارل( )رام/رل( )رل(

 )أ( ١٤٤- اروم 1–10 × 2 1–10 × 2 )ب(102 × 1 )ب(105 × 1
 )٩٨( ماورو    

 ٢٤٨-اوروم 101 × 4 3–10 × 6 101 × 1 104 × 1
 ٢٤٩-اوروم 100 × 3 4–10 × 8 100 × 1 103 × 1
 ٢٥٠-اوروم 101 × 2 3–10 × 2 101 × 1 104 × 1
 ٢٥١-اوروم 100 × 7 4–10 × 7 100 × 1 103 × 1
1 × 104 1 × 101 3 × 10–3 1 × 10–1 وماور-٢٥٢ 
 )أ( ٢٥٣-اوروم 101 × 4 2–10 × 4 102 × 1 105 × 1
 ٢٥٤-اوروم 3–10 × 1 3–10 × 1 100 × 1 103 × 1

 )١٧( اور    
 ٣٦-اور 101 × 1 1–10 × 6 104 × 1 106 × 1
 ٣٨-اور 1–10 × 2 1–10 × 2 101 × 1 105 × 1

 )٩٦( اوروم    
 ٢٤٠-اوروم 101 × 4 2–10 × 2 102 × 1 105 × 1
 ٢٤١-اوروم 100 × 2 100 × 1 102 × 1 106 × 1
 ٢٤٢-اوروم 101 × 4 2–10 × 1 102 × 1 105 × 1
 ٢٤٣-اوروم 100 × 9 3–10 × 1 100 × 1 104 × 1
 ٢٤٤-اوروم 101 × 2 3–10 × 2 101 × 1 104 × 1
 ٢٤٥-اوروم 100 × 9 4–10 × 9 100 × 1 103 × 1
 ٢٤٦-اوروم 100 × 9 4–10 × 9 100 × 1 103 × 1
 )أ( ٢٤٧ اوروم 100 × 3 3–10 × 1 100 × 1 104 × 1
 ٢٤٨-اوروم 2–10 × 2 4–10 × 3 100 × 1 103 × 1

 )٢٧( اوت    
 ٥٥-اوت 1–10 × 5 1–10 × 5 101 × 1 106 × 1

  



و ط ادود ا  

٢٧ 

  () اـ ّودات ا ام -٢ ادول
 اط دود

ت ا 
 اة

 اط رز د
واد ا 

 اة
A2 A1 دةوا ا 

 )اذري ارم(
 )رارل( )رارل( )رام/رل( )رل(

 ٥٦-اوت 1–10 × 3 1–10 × 3 101 × 1 105 × 1
 ٥٧-اوت 101 × 1 101 × 1 102 × 1 106 × 1
 ٥٨-اوت 100 × 1 100 × 1 101 × 1 106 × 1
 م٥٨-اوت 101 × 4 101 × 4 104 × 1 107 × 1
 ٦٠-اوت 1–10 × 4 1–10 × 4 101 × 1 105 × 1

 )٢٤( اروم    
1 × 107 1 × 103 3 × 101 3 × 101 ٥١-روما 

 )٥٥( ازوم    
 ١٢٩- ازوم 100 × 4 100 × 4 102 × 1 105 × 1
 ١٣١- ازوم 101 × 3 101 × 3 103 × 1 106 × 1
 ١٣٢- ازوم 100 × 1 100 × 1 101 × 1 105 × 1
 ١٣٤- ازوم 1–10 × 7 1–10 × 7 101 × 1 104 × 1
 م١٣٤- ازوم 101 × 4 1–10 × 6 103 × 1 105 × 1
 ١٣٥- ازوم 101 × 4 100 × 1 104 × 1 107 × 1
 ١٣٦- ازوم 1–10 × 5 1–10 × 5 101 × 1 105 × 1

 )أ( ١٣٧- ازوم 100 × 2 1–10 × 6 )ب(101 × 1 )ب(104 × 1
 )٢٩( اس    

 ٦٤-اس 100 × 6 100 × 1 102 × 1 106 × 1
 ٦٧-اس 101 × 1 1–10 × 7 102 × 1 106 × 1

 )٦٦( ادرووم    
 ١٥٩-ادرووم 101 × 2 101 × 2 103 × 1 107 × 1
 ١٦٥-ادرووم 1–10 × 9 1–10 × 6 103 × 1 106 × 1
 )أ( ١٦٦-ادرووم 1–10 × 9 1–10 × 3 103 × 1 106 × 1

 )٦٨( اروم    

  ٤٨إ  ٤٣طع  اوا، اظر ات ن 



رام اا 

٢٨ 

  () اـ ّودات ا ام -٢ ادول
 اط دود

ت ا 
 اة

 اط رز د
واد ا 

 اة
A2 A1 دةوا ا 

 )اذري ارم(
 )رارل( )رارل( )رام/رل( )رل(

 ١٦٩-اروم 101 × 4 100 × 1 104 × 1 107 × 1
 ١٧١-اروم 1–10 × 8 1–10 × 5 102 × 1 106 × 1

 )٦٣( ارووم    
 ١٤٧-ارووم 100 × 2 100 × 2 102 × 1 106 × 1
 ١٤٨-ارووم 1–10 × 5 1–10 × 5 101 × 1 106 × 1
 ١٤٩-ارووم 101 × 2 101 × 2 102 × 1 107 × 1
 ار( ١٥٠-ارووم 100 × 2 1–10 × 7 103 × 1 106 × 1

 )ار
 اطول( ١٥٠-ارووم 1–10 × 7 1–10 × 7 101 × 1 106 × 1

 )ار
 ١٥٢-ارووم 100 × 1 100 × 1 101 × 1 106 × 1
 م١٥٢-ارووم 1–10 × 8 1–10 × 8 102 × 1 106 × 1
 ١٥٤-رووما 1–10 × 9 1–10 × 6 101 × 1 106 × 1
 ١٥٥-ارووم 101 × 2 100 × 3 102 × 1 107 × 1
 ١٥٦-ارووم 1–10 × 7 1–10 × 7 101 × 1 106 × 1

 )٩( اور    
 ١٨-اور 100 × 1 1–10 × 6 101 × 1 106 × 1

 )٢٦( ادد    
 )أ( ٥٢- ادد 1–10 × 3 1–10 × 3 101 × 1 106 × 1
 ٥٥- ادد 101 × 4 101 × 4 104 × 1 106 × 1
 ٥٩- ادد 1–10 × 9 1–10 × 9 101 × 1 106 × 1
 )أ( ٦٠- ادد 101 × 4 1–10 × 2 102 × 1 105 × 1

 )٣١( اوم    
 ٦٧ -اوم 100 × 7 100 × 3 102 × 1 106 × 1

  



و ط ادود ا  

٢٩ 

  () اـ ّودات ا ام -٢ ادول
 اط دود

ت ا 
 اة

 اط رز د
واد ا 

 اة
A2 A1 دةوا ا 

 )اذري ارم(
 )رارل( )رارل( )رام/رل( )رل(

 ٦٨-اوم 1–10 × 5 1–10 × 5 101 × 1 105 × 1
 ٧٢-اوم 1–10 × 4 1–10 × 4 101 × 1 105 × 1

 )٦٤( ادووم    
 )أ( ١٤٦- ادووم 1–10 × 5 1–10 × 5 101 × 1 106 × 1
 ١٤٨- ادووم 101 × 2 3–10 × 2 101 × 1 104 × 1
 ١٥٣- ادووم 101 × 1 100 × 9 102 × 1 107 × 1
 ١٥٩- ادووم 100 × 3 1–10 × 6 103 × 1 106 × 1

 )٣٢( اروم    
 )أ( ٦٨- اروم 1–10 × 5 1–10 × 5 101 × 1 105 × 1
 ٧١- اروم 101 × 4 101 × 4 104 × 1 108 × 1
 ٧٧- اروم 1–10 × 3 1–10 × 3 101 × 1 105 × 1

 )٧٢( اوم    
 )أ( ١٧٢-اوم 1–10 × 6 1–10 × 6 101 × 1 106 × 1
 ١٧٥-اوم 100 × 3 100 × 3 102 × 1 106 × 1
 ١٨١-اوم 100 × 2 1–10 × 5 101 × 1 106 × 1
 ١٨٢-اوم دود ر دود ر 102 × 1 106 × 1

 )٨٠( ازق    
 )أ( ١٩٤- ازق 100 × 1 100 × 1 101 × 1 106 × 1
 )أ( م١٩٥- ازق 100 × 3 1–10 × 7 102 × 1 106 × 1
 ١٩٧- ازق 101 × 2 101 × 1 102 × 1 107 × 1
 م١٩٧- ازق 101 × 1 1–10 × 4 102 × 1 106 × 1
 ٢٠٣- ازق 100 × 5 100 × 1 102 × 1 105 × 1

 )٦٧( اوم    
 ١٦٦-اوم 1–10 × 4 1–10 × 4 103 × 1 105 × 1

  ٤٨إ  ٤٣طع  اوا، اظر ات ن 



رام اا 

٣٠ 

  () اـ ّودات ا ام -٢ ادول
 اط دود

ت ا 
 اة

 اط رز د
واد ا 

 اة
A2 A1 دةوا ا 

 )اذري ارم(
 )رارل( )رارل( )رام/رل( )رل(

 م١٦٦-اوم 1–10 × 6 1–10 × 5 101 × 1 106 × 1
 )٥٣( اود    

 ١٢٣اودـ 100 × 6 100 × 3 102 × 1 107 × 1
 ١٢٤- اود 100 × 1 100 × 1 101 × 1 106 × 1
 ١٢٥- اود 101 × 2 100 × 3 103 × 1 106 × 1
 ١٢٦- اود 100 × 2 100 × 1 102 × 1 106 × 1
 ١٢٩- اود دود ر دود ر 102 × 1 105 × 1
 ١٣١- اود 100 × 3 1–10 × 7 102 × 1 106 × 1
 ١٣٢- اود 1–10 × 4 1–10 × 4 101 × 1 105 × 1
 ١٣٣- اود 1–10 × 7 1–10 × 6 101 × 1 106 × 1
 ١٣٤- اود 1–10 × 3 1–10 × 3 101 × 1 105 × 1
 )أ( ١٣٥- اود 1–10 × 6 1–10 × 6 101 × 1 106 × 1

 )٤٩( ادوم    
 ١١١-ادوم 100 × 3 100 × 3 102 × 1 106 × 1
 م١١٣-ادوم 100 × 4 100 × 2 102 × 1 106 × 1
 )أ( م١١٤-ادوم 101 × 1 1–10 × 5 102 × 1 106 × 1
 م١١٥-ادوم 100 × 7 100 × 1 102 × 1 106 × 1

 )٧٧( اردوم    
 )أ( ١٨٩-اردوم 101 × 1 101 × 1 102 × 1 107 × 1
 ١٩٠-اردوم 1–10 × 7 1–10 × 7 101 × 1 106 × 1
 ١٩٢-اردوم )ج(100 × 1 1–10 × 6 101 × 1 104 × 1
 ١٩٤-اردوم 1–10 × 3 1–10 × 3 102 × 1 105 × 1

 )١٩( اووم    
 ٤٠- اووم 1–10 × 9 1–10 × 9 102 × 1 106 × 1

  



و ط ادود ا  

٣١ 

  () اـ ّودات ا ام -٢ ادول
 اط دود

ت ا 
 اة

 اط رز د
واد ا 

 اة
A2 A1 دةوا ا 

 )اذري ارم(
 )رارل( )رارل( )رام/رل( )رل(

 ٤٢- اووم 1–10 × 2 1–10 × 2 102 × 1 106 × 1
 ٤٣- اووم 1–10 × 7 1–10 × 6 101 × 1 106 × 1

 )٣٦( ارون    
 ٧٩-ارون 100 × 4 100 × 2 103 × 1 105 × 1
 ٨١-ارون 101 × 4 101 × 4 104 × 1 107 × 1
 ٨٥-ارون 101 × 1 101 × 1 105 × 1 104 × 1

 م٨٥-ارون 100 × 8 100 × 3 103 × 1 1010 × 1
 ٨٧-ارون 1–10 × 2 1–10 × 2 102 × 1 109 × 1

 )٥٧( اوم    
 ١٣٧- اوم 101 × 3 100 × 6 103 × 1 107 × 1
 ١٤٠- اوم 1–10 × 4 1–10 × 4 101 × 1 105 × 1

 )٧١( اووم    
 ١٧٢- اووم 1–10 × 6 1–10 × 6 101 × 1 106 × 1
 ١٧٣- اووم 100 × 8 100 × 8 102 × 1 107 × 1
 ١٧٤- اووم 100 × 9 100 × 9 102 × 1 107 × 1
 م١٧٤- اووم 101 × 2 101 × 1 102 × 1 107 × 1
 ١٧٧- اووم 101 × 3 1–10 × 7 103 × 1 107 × 1

 )١٢( اوم    
 )أ( ٢٨-اوم 1–10 × 3 1–10 × 3 101 × 1 105 × 1

 )٢٥( از    
 ٥٢-از 1–10 × 3 1–10 × 3 101 × 1 105 × 1
 ٥٣-از دود ر دود ر 104 × 1 109 × 1
 ٥٤-از 100 × 1 100 × 1 101 × 1 106 × 1
 ٥٦-از 1–10 × 3 1–10 × 3 101 × 1 105 × 1

  ٤٨إ  ٤٣طع  اوا، اظر ات ن 



رام اا 

٣٢ 

  () اـ ّودات ا ام -٢ ادول
 اط دود

ت ا 
 اة

 اط رز د
واد ا 

 اة
A2 A1 دةوا ا 

 )اذري ارم(
 )رارل( )رارل( )رام/رل( )رل(

 )٤٢( اودوم    
 ٩٣-اودوم 101 × 4 101 × 2 103 × 1 108 × 1
 )أ( ٩٩-اودوم 100 × 1 1–10 × 6 102 × 1 106 × 1

 )٧( ارون    
 ١٣-ارون 1–10 × 9 1–10 × 6 102 × 1 109 × 1

 )١١( اودوم    
 ٢٢- اودوم 1–10 × 5 1–10 × 5 101 × 1 106 × 1
 ٢٤- اودوم 1–10 × 2 1–10 × 2 101 × 1 105 × 1

 )٤١( اووم    
 م٩٣- اووم 101 × 4 101 × 3 104 × 1 107 × 1
 ٩٤- اووم 1–10 × 7 1–10 × 7 101 × 1 106 × 1
 ٩٥- اووم 100 × 1 100 × 1 101 × 1 106 × 1
 ٩٧- اووم 1–10 × 9 1–10 × 6 101 × 1 106 × 1

 )٦٠( اودوم    
 ١٤٧- اودوم 100 × 6 1–10 × 6 102 × 1 106 × 1
 ١٤٩- اودوم 1–10 × 6 1–10 × 5 102 × 1 106 × 1

 )٢٨( ال    
 ٥٩-ال دود ر دود ر 104 × 1 108 × 1
 ٦٣-ال 101 × 4 101 × 3 105 × 1 108 × 1
 ٦٥-ال 1–10 × 4 1–10 × 4 101 × 1 106 × 1

 )٩٣( اووم    
 ٢٣٥-اووم 101 × 4 101 × 4 103 × 1 107 × 1
 ار( ٢٣٦-اووم 101 × 2 100 × 2 103 × 1 107 × 1

 )ار

  



و ط ادود ا  

٣٣ 

  () اـ ّودات ا ام -٢ ادول
 اط دود

ت ا 
 اة

 اط رز د
واد ا 

 اة
A2 A1 دةوا ا 

 )اذري ارم(
 )رارل( )رارل( )رام/رل( )رل(

 اطول( ٢٣٦-اووم 100 × 9 2–10 × 2 102 × 1 105 × 1
 )ار

 ٢٣٧-ووما 101 × 2 3–10 × 2 )ب(100 × 1 )ب(103 × 1
 ٢٣٩-اووم 100 × 7 1–10 × 4 102 × 1 107 × 1

 )٧٦( ازوم    
 ١٨٥- ازوم 100 × 1 100 × 1 101 × 1 106 × 1
 ١٩١- ازوم 101 × 1 100 × 2 102 × 1 107 × 1
 م١٩١- ازوم 101 × 4 101 × 3 103 × 1 107 × 1
 ١٩٣- وماز 100 × 2 1–10 × 6 102 × 1 106 × 1
 )أ( ١٩٤- ازوم 1–10 × 3 1–10 × 3 102 × 1 105 × 1

 )١٥( اور    
 ٣٢-اور 1–10 × 5 1–10 × 5 103 × 1 105 × 1
 ٣٣-اور 101 × 4 100 × 1 105 × 1 108 × 1

 )٩١( ارووم    
 )أ( ٢٣٠- ارووم 100 × 2 2–10 × 7 101 × 1 106 × 1
 ٢٣١- ارووم 100 × 4 4–10 × 4 100 × 1 103 × 1
 ٢٣٣- ارووم 100 × 5 1–10 × 7 102 × 1 107 × 1

 )٨٢( ارص    
 ٢٠١-ارص 100 × 1 100 × 1 101 × 1 106 × 1
 ٢٠٢-ارص 101 × 4 101 × 2 103 × 1 106 × 1
 ٢٠٣-ارص 100 × 4 100 × 3 102 × 1 106 × 1
 ٢٠٥-ارص دود ر دود ر 104 × 1 107 × 1

 )أ( ٢١٠-ارص 100 × 1 2–10 × 5 )ب(101 × 1 104 × 1)ب(
 )أ( ٢١٢-ارص 1–10 × 7 1–10 × 2 )ب(101 × 1 )ب(105 × 1

  ٤٨إ  ٤٣طع  اوا، اظر ات ن 



رام اا 

٣٤ 

  () اـ ّودات ا ام -٢ ادول
 اط دود

ت ا 
 اة

 اط رز د
واد ا 

 اة
A2 A1 دةوا ا 

 )اذري ارم(
 )رارل( )رارل( )رام/رل( )رل(

 )٤٦( اـَدـُوم    
 )أ( ١٠٣-وماد 101 × 4 101 × 4 103 × 1 108 × 1
 ١٠٧-ادوم دود ر دود ر 105 × 1 108 × 1
 ١٠٩-ادوم 100 × 2 1–10 × 5 103 × 1 106 × 1

 )٦١( اروـُوم    
 ١٤٣- ارووم 100 × 3 100 × 3 102 × 1 106 × 1
 ١٤٤- ارووم 1–10 × 7 1–10 × 7 101 × 1 106 × 1
 ١٤٥- ارووم 101 × 3 101 × 1 103 × 1 107 × 1
 ١٤٧- ارووم 101 × 4 100 × 2 104 × 1 107 × 1
 )أ( م١٤٨- ارووم 1–10 × 8 1–10 × 7 101 × 1 106 × 1
 ١٤٩- ارووم 100 × 2 1–10 × 6 103 × 1 106 × 1
 ١٥١- ارووم 100 × 2 1–10 × 6 102 × 1 106 × 1

 )٨٤( اوووم    
 ٢١٠- اوووم 101 × 4 2–10 × 2 101 × 1 104 × 1

 )٥٩( اراودوم    
 ١٤٢- اراودوم 1–10 × 4 1–10 × 4 102 × 1 105 × 1
 ١٤٣- اراودوم 100 × 3 1–10 × 6 104 × 1 106 × 1

 )٧٨( ان    
 )أ( ١٨٨-ان 100 × 1 1–10 × 8 101 × 1 106 × 1
 ١٩١-ان 100 × 4 100 × 3 102 × 1 106 × 1
 ١٩٣-ان 101 × 4 101 × 4 104 × 1 107 × 1
 م١٩٣-ان 101 × 4 1–10 × 5 103 × 1 107 × 1
 م١٩٥-ان 101 × 1 1–10 × 5 102 × 1 106 × 1
 ١٩٧-ان 101 × 2 1–10 × 6 103 × 1 106 × 1

  



و ط ادود ا  

٣٥ 

  () اـ ّودات ا ام -٢ ادول
 اط دود

ت ا 
 اة

 اط رز د
واد ا 

 اة
A2 A1 دةوا ا 

 )اذري ارم(
 )رارل( )رارل( )رام/رل( )رل(

 م١٩٧-ان 101 × 1 1–10 × 6 102 × 1 106 × 1
 )٩٤( اوووم    

 ٢٣٦-اوووم 101 × 3 3–10 × 3 101 × 1 104 × 1
 ٢٣٧-اوووم 101 × 2 101 × 2 103 × 1 107 × 1
 ٢٣٨-اوووم 101 × 1 3–10 × 1 100 × 1 104 × 1
 ٢٣٩-اوووم 101 × 1 3–10 × 1 100 × 1 104 × 1
 ٢٤٠-اوووم 101 × 1 3–10 × 1 100 × 1 103 × 1
 )أ( ٢٤١-اوووم 101 × 4 2–10 × 6 102 × 1 105 × 1
 ٢٤٢-اوووم 101 × 1 3–10 × 1 100 × 1 104 × 1
 )أ( ٢٤٤-اوووم 1–10 × 4 3–10 × 1 100 × 1 104 × 1

 )٨٨( ارادوم    
 )أ( ٢٢٣- ادومار 1–10 × 4 3–10 × 7 )ب(102 × 1 )ب(105 × 1
 )أ( ٢٢٤- ارادوم 1–10 × 4 2–10 × 2 )ب(101 × 1 )ب(105 × 1

 )أ( ٢٢٥- ارادوم 1–10 × 2 3–10 × 4 102 × 1 105 × 1
 )أ( ٢٢٦- ارادوم 1–10 × 2 3–10 × 3 )ب(101 × 1 )ب(104 × 1
 )أ( ٢٢٨- ارادوم 1–10 × 6 2–10 × 2 )ب(101 × 1 )ب(105 × 1
 )٣٧( ارودوم    

 ٨١- ارودوم 100 × 2 1–10 × 8 101 × 1 106 × 1
 )أ( ٨٣- ارودوم 100 × 2 100 × 2 102 × 1 106 × 1
 ٨٤- ارودوم 100 × 1 100 × 1 101 × 1 106 × 1
 ٨٦- ارودوم 1–10 × 5 1–10 × 5 102 × 1 105 × 1
 ٨٧- ارودوم دود ر دود ر 104 × 1 107 × 1
 )اط( ارودوم دود ر دود ر 104 × 1 107 × 1

 )٧٥( اروم    

  ٤٨إ  ٤٣طع  اوا، اظر ات ن 



رام اا 

٣٦ 

  () اـ ّودات ا ام -٢ ادول
 اط دود

ت ا 
 اة

 اط رز د
واد ا 

 اة
A2 A1 دةوا ا 

 )اذري ارم(
 )رارل( )رارل( )رام/رل( )رل(

 ١٨٤-اروم 100 × 1 100 × 1 101 × 1 106 × 1
 م١٨٤-اروم 100 × 3 100 × 1 102 × 1 106 × 1
 ١٨٦-اروم 100 × 2 1–10 × 6 103 × 1 106 × 1
 ١٨٧-اروم دود ر دود ر 106 × 1 109 × 1
 ١٨٨-اروم 1–10 × 4 1–10 × 4 102 × 1 105 × 1
 )أ( ١٨٩-اروم 100 × 3 1–10 × 6 102 × 1 106 × 1
 )اط( اروم دود ر دود ر 106 × 1 109 × 1

 )٤٥( ارودوم    
 ٩٩-ودومار 100 × 2 100 × 2 101 × 1 106 × 1
 ١٠١-ارودوم 100 × 4 100 × 3 102 × 1 107 × 1
 ١٠٢-ارودوم 1–10 × 5 1–10 × 5 101 × 1 106 × 1
 م١٠٢-ارودوم 100 × 2 100 × 2 102 × 1 106 × 1
 م١٠٣-ارودوم 101 × 4 101 × 4 104 × 1 108 × 1
 ١٠٥-ارودوم 101 × 1 1–10 × 8 102 × 1 107 × 1

 )٨٦( ارادون    
 )أ( ٢٢٢-ارادون 1–10 × 3 3–10 × 4 )ب(101 × 1 )ب(108 × 1
 )٤٤( اُروـُوم    

 ٩٧-ارووم 100 × 5 100 × 5 102 × 1 107 × 1
 )أ( ١٠٣-ارووم 100 × 2 100 × 2 102 × 1 106 × 1
 ١٠٥-ارووم 100 × 1 1–10 × 6 101 × 1 106 × 1

 )أ( ١٠٦-ارووم 1–10 × 2 1–10 × 2 )ب(102 × 1 )ب(105 × 1
 )١٦( ارت    

 ٣٥-ارت 101 × 4 100 × 3 105 × 1 108 × 1
 )٥١( اون    

  



و ط ادود ا  

٣٧ 

  () اـ ّودات ا ام -٢ ادول
 اط دود

ت ا 
 اة

 اط رز د
واد ا 

 اة
A2 A1 دةوا ا 

 )اذري ارم(
 )رارل( )رارل( )رام/رل( )رل(

 ١٢٢- اون 1–10 × 4 1–10 × 4 102 × 1 104 × 1
 ١٢٤- اون 1–10 × 6 1–10 × 6 101 × 1 106 × 1
1 × 106 1 × 102 1 × 100 2 × 100 ١٢٥- ونا 
 ١٢٦- اون 1–10 × 4 1–10 × 4 101 × 1 105 × 1

 )٢١( ادوم    
 ٤٤- ادوم 1–10 × 5 1–10 × 5 101 × 1 105 × 1
 ٤٦- ادوم 1–10 × 5 1–10 × 5 101 × 1 106 × 1
 ٤٧- ادوم 101 × 1 1–10 × 7 102 × 1 106 × 1
 ٤٨- ادوم 1–10 × 3 1–10 × 3 101 × 1 105 × 1

 )٣٤( اوم    
 ٧٥- اوم 100 × 3 100 × 3 102 × 1 106 × 1
 ٧٩- اوم 101 × 4 100 × 2 104 × 1 107 × 1

 )١٤( اون    
 ٣١- اون 1–10 × 6 1–10 × 6 103 × 1 106 × 1
 ٣٢- اون 101 × 4 1–10 × 5 103 × 1 106 × 1

 )٦٢( اروم    
 ١٤٥- اروم 101 × 1 101 × 1 102 × 1 107 × 1
 ١٤٧- اروم دود ر دود ر 101 × 1 104 × 1
 ١٥١- اروم 101 × 4 101 × 1 104 × 1 108 × 1
 ١٥٣- اروم 100 × 9 1–10 × 6 102 × 1 106 × 1

 )٥٠( ادر    
1 × 107 1 × 103 2 × 100 4 × 100 دأ( ١١٣- را( 
 م١١٧- ادر 100 × 7 1–10 × 4 102 × 1 106 × 1
 م١١٩- ادر 101 × 4 101 × 3 103 × 1 107 × 1

  ٤٨إ  ٤٣طع  اوا، اظر ات ن 



رام اا 

٣٨ 

  () اـ ّودات ا ام -٢ ادول
 اط دود

ت ا 
 اة

 اط رز د
واد ا 

 اة
A2 A1 دةوا ا 

 )اذري ارم(
 )رارل( )رارل( )رام/رل( )رل(

 )أ( م١٢١- ادر 101 × 4 1–10 × 9 103 × 1 107 × 1
 ١٢٣- ادر 1–10 × 8 1–10 × 6 103 × 1 106 × 1
 ١٢٥- ادر 1–10 × 4 1–10 × 4 102 × 1 105 × 1
 )أ( ١٢٦- ادر 1–10 × 6 1–10 × 4 101 × 1 105 × 1

 )٣٨( اروم    
 )أ( ٨٢- اروم 1–10 × 2 1–10 × 2 101 × 1 105 × 1
 ٨٥- اروم 100 × 2 100 × 2 102 × 1 106 × 1
 م٨٥- اروم 100 × 5 100 × 5 102 × 1 107 × 1
 م٨٧- اروم 100 × 3 100 × 3 102 × 1 106 × 1
 ٨٩- اروم 1–10 × 6 1–10 × 6 103 × 1 106 × 1

 )أ( ٩٠- اروم 1–10 × 3 1–10 × 3 )ب(102 × 1 )ب(104 × 1
 )أ( ٩١- اروم 1–10 × 3 1–10 × 3 101 × 1 105 × 1
 )أ( ٩٢- مارو 100 × 1 1–10 × 3 101 × 1 106 × 1

 )١( اروم    
 )٣-ادرون( اروم 101 × 4 101 × 4 106 × 1 109 × 1

 )٧٣( ام    
 اطول( ١٧٨-ام 100 × 1 1–10 × 8 101 × 1 106 × 1

 )ار
 ١٧٩-ام 101 × 3 101 × 3 103 × 1 107 × 1
 ١٨٢-ام 1–10 × 9 1–10 × 5 101 × 1 104 × 1

 )٦٥( اروم    
 ١٥٧-اروم 101 × 4 101 × 4 104 × 1 107 × 1
 ١٥٨-اروم 100 × 1 100 × 1 101 × 1 106 × 1
 ١٦٠-اروم 100 × 1 1–10 × 6 101 × 1 106 × 1

  



و ط ادود ا  

٣٩ 

  () اـ ّودات ا ام -٢ ادول
 اط دود

ت ا 
 اة

 اط رز د
واد ا 

 اة
A2 A1 دةوا ا 

 )اذري ارم(
 )رارل( )رارل( )رام/رل( )رل(

 )٤٣( اـُوم    
 )أ( م٩٥-اوم 100 × 2 100 × 2 101 × 1 106 × 1
 ٩٦-اوم 1–10 × 4 1–10 × 4 101 × 1 106 × 1
 )أ( م٩٦-اوم 1–10 × 4 1–10 × 4 103 × 1 107 × 1
 ٩٧-اوم دود ر دود ر 103 × 1 108 × 1
 م٩٧-اوم 101 × 4 100 × 1 103 × 1 107 × 1
 ٩٨-اوم 1–10 × 8 1–10 × 7 101 × 1 106 × 1
 ٩٩-اوم 101 × 4 1–10 × 9 104 × 1 107 × 1
 م٩٩-اوم 101 × 1 100 × 4 102 × 1 107 × 1

 )٥٢( اوروم    
 ١٢١- اوروم 100 × 2 100 × 2 101 × 1 106 × 1
 م١٢١- اوروم 100 × 5 100 × 3 102 × 1 106 × 1
 م١٢٣- اوروم 100 × 8 100 × 1 102 × 1 107 × 1
 م١٢٥- اوروم 101 × 2 1–10 × 9 103 × 1 107 × 1
 ١٢٧- اوروم 101 × 2 1–10 × 7 103 × 1 106 × 1
 )أ( م١٢٧- اوروم 101 × 2 1–10 × 5 103 × 1 107 × 1
 ١٢٩- اوروم 1–10 × 7 1–10 × 6 102 × 1 106 × 1
 )أ( م١٢٩- اوروم 1–10 × 8 1–10 × 4 103 × 1 106 × 1
 )أ( م١٣١- اوروم 1–10 × 7 1–10 × 5 101 × 1 106 × 1
 )أ( ١٣٢- اوروم 1–10 × 5 1–10 × 4 102 × 1 107 × 1

 )٩٠( اوروم    
 ٢٢٧- اوروم 101 × 1 3–10 × 5 101 × 1 104 × 1

 )أ( ٢٢٨- اوروم 1–10 × 5 3–10 × 1 )ب(100 × 1 )ب(104 × 1
 ٢٢٩- اوروم 100 × 5 4–10 × 5 )ب(100 × 1 )ب(103 × 1

 ن تظر اا ،واا  ع٤٣ط  ٤٨إ  



رام اا 

٤٠ 

  () اـ ّودات ا ام -٢ ادول
 اط دود

ت ا 
 اة

 اط رز د
واد ا 

 اة
A2 A1 دةوا ا 

 )اذري ارم(
 )رارل( )رارل( )رام/رل( )رل(

 ٢٣٠- اوروم 101 × 1 3–10 × 1 100 × 1 104 × 1
 ٢٣١- اوروم 101 × 4 2–10 × 2 103 × 1 107 × 1
 ٢٣٢- اوروم دود ر دود ر 101 × 1 104 × 1

 )أ( ٢٣٤- اوروم 1–10 × 3 1–10 × 3 )ب(103 × 1 )ب(105 × 1
 )اط( اوروم دود ر دود ر )ب(100 × 1 )ب(103 × 1
 )٢٢( اوم    

 )أ( ٤٤-اوم 1–10 × 5 1–10 × 4 101 × 1 105 × 1
 )٨١( اوم    

 ٢٠٠-اوم 1–10 × 9 1–10 × 9 101 × 1 106 × 1
 ٢٠١-اوم 101 × 1 100 × 4 102 × 1 106 × 1
 ٢٠٢-اوم 100 × 2 100 × 2 102 × 1 106 × 1
 ٢٠٤-اوم 101 × 1 1–10 × 7 104 × 1 104 × 1

 )٦٩( اووم    
 ١٦٧- اووم 100 × 7 1–10 × 8 102 × 1 106 × 1
 ١٧٠- اووم 100 × 3 1–10 × 6 103 × 1 106 × 1
 ١٧١- اووم 101 × 4 101 × 4 104 × 1 108 × 1

 )٩٢( اوراوم    
 ر( ٢٣٠-اوراوم 101 × 4 1–10 × 1 )ب(101 × 1 )ب(105 × 1

  اص
 )د(،)أ()ارن

 وط( ٢٣٠-اوراوم 101 × 4 3–10 × 4 101 × 1 104 × 1
) ارن  اص

 )ھـ(،)أ(
 ط( ٢٣٠-اوراوم 101 × 3 3–10 × 3 101 × 1 104 × 1

) ارن  اص
 )و(،)أ(



و ط ادود ا  

٤١ 

  () اـ ّودات ا ام -٢ ادول
 اط دود

ت ا 
 اة

 اط رز د
واد ا 

 اة
A2 A1 دةوا ا 

 )اذري ارم(
 )رارل( )رارل( )رام/رل( )رل(

 ر( ٢٣٢-اوراوم 101 × 4 2–10 × 1 )ب(100 × 1 )ب(103 × 1
 )د()ارن  اص

 وط( - ٢٣٢اوراوم 101 × 4 3–10 × 7 101 × 1 104 × 1
 )ھـ()ارن  اص

  إ ... طع  اوا، اظر ات ن ...
 ط( ٢٣٢-راوماو 101 × 1 3–10 × 1 101 × 1 104 × 1

 )و()ارن  اص
 ر( ٢٣٣-اوراوم 101 × 4 2–10 × 9 101 × 1 104 × 1

 )د()ارن  اص
 وط( - ٢٣٣اوراوم 101 × 4 2–10 × 2 102 × 1 105 × 1

 )ھـ()ارن  اص
 ط( ٢٣٣-اوراوم 101 × 4 3–10 × 6 101 × 1 105 × 1

صا  نرو()ا( 
 ر( ٢٣٤-اوراوم 101 × 4 2–10 × 9 101 × 1 104 × 1

 )د()ارن  اص
 وط( ٢٣٤-اوراوم 101 × 4 2–10 × 2 102 × 1 105 × 1

 )ھـ()ارن  اص
 ط( ٢٣٤-اوراوم 101 × 4 3–10 × 6 101 × 1 105 × 1

 )و()ارن  اص
 ٢٣٥-اوراوم دود ر دود ر )ب(101 × 1 )ب(104 × 1

 ارن  اص(
 واو( ،)ھـ( ،)د( ،)أ()أ( 

 ر( ٢٣٦-اوراوم دود ر دود ر 101 × 1 104 × 1
 )د()ارن  اص

 وط( ٢٣٦-اوراوم 101 × 4 2–10 × 2 102 × 1 105 × 1
صا  نرھـ()ا( 

  ٤٨إ  ٤٣طع  اوا، اظر ات ن 



رام اا 

٤٢ 

  () اـ ّودات ا ام -٢ ادول
 اط دود

ت ا 
 اة

 اط رز د
واد ا 

 اة
A2 A1 دةوا ا 

 )اذري ارم(
 )رارل( )رارل( )رام/رل( )رل(

 ط( - ٢٣٦اوراوم 101 × 4 3–10 × 6 101 × 1 104 × 1
 )و()ارن  اص

 ٢٣٨-اوراوم دود ر دود ر )ب(101 × 1 )ب(104 × 1
 ارن  اص(

 واو(،)ھـ( ،)د()أ( 
 )اط( اوراوم دود ر دود ر )ب(100 × 1 )ب(103 × 1

 إ ارى( اوراوم دود ر دود ر 100 × 1 103 × 1
 )ز()أل أو% ٢٠

 )اد( اوراوم دود ر دود ر 100 × 1 103 × 1
 )٢٣( ادوم    

1 × 105 1 × 101 4 × 10–1 4 × 10–1 وماد-٤٨ 
 ٤٩-ادوم 101 × 4 101 × 4 104 × 1 107 × 1

 )٧٤( ان    
 )أ( ١٧٨- ان 100 × 9 100 × 5 101 × 1 106 × 1
 ١٨١- ان 101 × 3 101 × 3 103 × 1 107 × 1
 ١٨٥- ان 101 × 4 1–10 × 8 104 × 1 107 × 1
1 × 106 1 × 102 6 × 10–1 2 × 100 نا -١٨٧ 
 )أ( ١٨٨- ان 1–10 × 4 1–10 × 3 102 × 1 105 × 1

 )٥٤( ازون    
 )أ( ١٢٢- ازون 1–10 × 4 1–10 × 4 102 × 1 109 × 1
 ١٢٣- ازون 100 × 2 1–10 × 7 102 × 1 109 × 1
 ١٢٧- ازون 100 × 4 100 × 2 103 × 1 105 × 1
1 × 104 1 × 104 4 × 101 4 × 101 زم١٣١- ونا 
 ١٣٣- ازون 101 × 2 101 × 1 103 × 1 104 × 1

 ١٣٥- ازون 100 × 3 100 × 2 103 × 1 1010 × 1

  



و ط ادود ا  

٤٣ 

  () اـ ّودات ا ام -٢ ادول
 اط دود

ت ا 
 اة

 اط رز د
واد ا 

 اة
A2 A1 دةوا ا 

 )اذري ارم(
 )رارل( )رارل( )رام/رل( )رل(

 )٣٩( اروم    
 )أ( ٨٧-اروم 100 × 1 100 × 1 101 × 1 106 × 1
 ٨٨-اروم 1–10 × 4 1–10 × 4 101 × 1 106 × 1
 ٩٠-مارو 1–10 × 3 1–10 × 3 103 × 1 105 × 1
 ٩١-اروم 1–10 × 6 1–10 × 6 103 × 1 106 × 1
 م٩١-اروم 100 × 2 100 × 2 102 × 1 106 × 1
 ٩٢-اروم 1–10 × 2 1–10 × 2 102 × 1 105 × 1
 ٩٣-اروم 1–10 × 3 1–10 × 3 102 × 1 105 × 1

 )٧٠( اروم    
 ١٦٩- اروم 100 × 4 100 × 1 102 × 1 107 × 1
 ١٧٥- اروم 101 × 3 1–10 × 9 103 × 1 107 × 1

 )٣٠( ازك    
 ٦٥-ازك 100 × 2 100 × 2 101 × 1 106 × 1
 ٦٩-ازك 100 × 3 1–10 × 6 104 × 1 106 × 1
 )أ( م٦٩-ازك 100 × 3 1–10 × 6 102 × 1 106 × 1

 )٤٠( ازرووم    
1 × 106 1 × 102 3 × 100 3 × 100 وماو٨٨- زر 

 ٩٣- ازرووم دود ر دود ر )ب(103 × 1 )ب(107 × 1
 )أ( ٩٥- ازرووم 100 × 2 1–10 × 8 101 × 1 106 × 1

 )أ( ٩٧- ازرووم 1–10 × 4 1–10 × 4 )ب(101 × 1 )ب(105 × 1

 ا ذّر  ن ھت ام ا اودات ذه اA2  أو/و  A1م ن )أ(
 :  ارود او  وذك أم، ١٠ ن ا رھ ل

  ٢٨- اووم   ٢٨-اوم  
  ٤٢-اووم   ٤٢-ارون  
  ٤٧-ادوم   ٤٧-اوم  
  ٤٤-ادوم   ٤٤-اوم  



رام اا 

٤٤ 

  () ٢ا (أ) دول 
  م٥٢-از   ٥٢-ادد  
  م٦٠-تاو   ٦٠-ادد  
  ٦٩-ازك    م٦٩-ازك  
  ٦٨-اوم   ٦٨-اروم  
  م٨٣-ارون   ٨٣-ارودوم  
  ٨٢-ارودوم   ٨٢-اروم  
  ٩٠-اروم   ٩٠-اروم  
  م٩١-اروم   ٩١-اروم  
  ٩٢-اروم   ٩٢-اروم  
  م٨٧-اروم   ٨٧-اروم  
  م٩٥-اووم   ٩٥-ازرووم  
  ٩٧-اووم م،٩٧-اووم   ٩٧-ازرووم  
  م٩٩-اوم   ٩٩-اودوم  
  ٩٥-اوم   م٩٥-اوم  
  ٩٦-اوم   م٩٦-اوم  
  م١٠٣-ارودوم   ١٠٣-ارووم  
  ١٠٦-ارودوم   ١٠٦-ارووم  
  م١٠٣-ارودوم   ١٠٣-ادوم  
  م١٠٨-ا   ١٠٨-ا  
  م١١٠-ا   ١١٠-ا  
  م١١٥-ادوم   ١١٥-ادوم  
  ١١٤-ادوم   م١١٤-ادوم  
  م١١٣-ادوم   ١١٣-ادر  
  ١٢١-ادر   م١٢١-ادر  
  م١٢٦-اون   ١٢٦-ادر  
  ١١٨-اون   ١١٨-اوروم  
  ١٢٧-اوروم   م١٢٧-اوروم  
  ١٢٩-اوروم   م١٢٩-اوروم  
  وماور-وم   م١٣١ور١٣١-ا  
  ١٣٢-اود   ١٣٢-اوروم  
  م١٣٥-ازون    ١٣٥-اود  
  ١٢٢-اود   ١٢٢-ازون  
  م١٣٧-اروم   ١٣٧-ازوم  
  ١٣١-ازوم   ١٣١-اروم  
  ١٤٠-اوم   ١٤٠-اروم  
  ١٤٤-اراودوم م،١٤٤-اراودوم   ١٤٤-اروم  
  ١٤٨-ارووم   م١٤٨-ارووم  



و ط ادود ا  

٤٥ 

  () ٢ا (أ) دول 
  ١٤٦-ارووم   ١٤٦-ادووم  
  ١٦٦-اوم  ١٦٦-ادرووم  
  ١٧٢-اووم   ١٧٢-اوم  
  ١٧٨-ام   ١٧٨-ان  
  ١٨٨-اروم   ١٨٨-ان  
  م١٨٩-ازوم   ١٨٩-اروم  
  ١٩٤-اردوم   ١٩٤-ازوم  
  ومادر-وم   ١٨٩زم١٨٩-ا  
  ١٨٨-اردوم   ١٨٨-ان  
  ١٩٤-اذھب   ١٩٤-ازق  
  ١٩٥-ازق   م١٩٥-ازق  
  ٢١٠-ازوث   ٢١٠-ارص  
  ٢١٢-اوووم ،٢٠٨-اوم ،٢١٢-ازوث   ٢١٢-ارص  
  ٢٠٦-اوم   م٢١٠-ازوث  
  ٢١٢-اوووم ،٢٠٨-اوم   ٢١٢-ازوث  
  ٢١١-اوووم   ٢١١-ان  
 ،٢١٨-ان ،٢١٤-ارص ،٢١٨-اوووم   ٢٢٢-ارادون  

  ٢١٤-اوووم ،٢١٤-ازوث
 ،٢١١-ارص ،٢١٥-اوووم ،٢١٩-ارادون   ٢٢٣-ارادوم  

  ٢٠٧-اوم ،٢١١-اوووم ،٢١١-ازوث
 ،٢١٢-ارص ،٢١٦-اوووم ،٢٢٠-ارادون   ٢٢٤-ارادوم  

  ٢١٢-اوووم ،٢٠٨-اوم ،٢١٢-ازوث
 ،٢١٧-ان ،٢٢١-اروم ،٢٢٥-اوم   ٢٢٥-ارادوم  

 ،٢١٣-اوووم ،٢٠٩-اوم ،٢١٣-ازوث
  ٢٠٩-ارص

 ،٢١٤-ارص ،٢١٨-اوووم ،٢٢٢-ارادون   ٢٢٦- ارادوم  
  ٢١٤- اوووم ،٢١٤-ازوث ،٢١٨- ان  

  ٢٢٨-اوم   ٢٢٨-ارادوم  
 ،٢١٣-ازوث ،٢١٧-ان ،٢٢١-اروم   ٢٢٥-اوم  

  ٢٠٩-ارص ،٢١٣-اوووم ،٢٠٩  -اوم
  ٢٢٣-اروم   ٢٢٧-اوم  
 ،٢١٦-اوووم ،٢٢٠-ارادون ،٢٢٤-ارادوم   ٢٢٨-اوروم  

 ،٢٠٨-اوم ،٢١٢-ازوث ،٢١٢-ارص
  ٢١٢-اوووم

  ٢٣٤-ارووم م،٢٣٤-ارووم   ٢٣٤-اوروم  
 ،٢٢٢-اروم ،٢٢٦-اوروم ،٢٢٦-اوم   ٢٣٠-ارووم  

  ٢١٤-اوووم ،٢١٨-ارادون ،٢٢٢  -ارادوم



رام اا 

٤٦ 

  () ٢ا (أ) دول 
 ،٢١٨-ارادون ،٢٢٢-ادومار ،٢٢٦-اوروم   ٢٣٠-اوراوم  

  ٢١٤-اوووم
  ٢٣١-اوروم   ٢٣٥-اوراوم  
  ٢٣٧-اوراوم   ٢٤١-اوووم  
  م٢٤٠-اووم ،٢٤٠-اوراوم   ٢٤٤-اوووم  
  ٢٣٨-اووم ،٢٤٢-اروم   م٢٤٢-اروم  
  ٢٣٩-اووم   ٢٤٣-اروم  
  ٢٤٣-وماوو   ٢٤٧-اوروم  
  ٢٤٥-اروم   ٢٤٩-اروم  
  ٢٤٩-اوروم   ٢٥٣-اوروم  

  :ز وازن  ادر وذرّ ام ودات    رد )ب(
  ٩٠-اروم   ٩٠-اروم  
  م٩٣-اووم   ٩٣-ازرووم  
  ٩٧-اووم   ٩٧-ازرووم  
  ١٠٦-ارودوم   ١٠٦-ارووم  
  م١٠٨-ا   ١٠٨-ا  
  م١٣٧-اروم   ١٣٧-ازوم  
  ١٤٤-اراودوم   ١٤٤-اروم  
  ١٤٠-اوم   ١٤٠-اروم  
  )٠ر٦٤( ٢١٢-اوووم ،)٠ر٣٦( ٢٠٨-اوم   ٢١٢-ازوث  
  ٢١٠-اوووم ،٢١٠-ازوث   ٢١٠-ارص  
 ٢١٢-اوووم ،)٠ر٣٦( ٢٠٨-اوم ،٢١٢-ازوث   ٢١٢-ارص  

  )٠ر٦٤(
 ،٢١٤-ازوث ،٢١٤-ارص ،٢١٨-اوووم   ٢٢٢-ارادون  

  ٢١٤-اوووم
 ،٢١١-ارص ،٢١٥-اوووم ،٢١٩-ارادون   ٢٢٣-ارادوم  

  ٢٠٧-اوم ،٢١١-ازوث
 ،٢١٢-ارص ،٢١٦-اوووم ،٢٢٠-ارادون   ٢٢٤-ارادوم  

-اوووم ،)٠ر٣٦( ٢٠٨-ــــوماـ ،٢١٢-ازوث
  )٠ر٦٤( ٢١٢

 ،٢١٤-ارص ،٢١٨-اوووم ،٢٢٢-ارادون   ٢٢٦-ارادوم  
 ،٢١٠-ارص ،٢١٤-اوووم ،٢١٤-ازوث

  ٢١٠-اوووم ،٢١٠-ازوث
  ٢٢٨-اوم   ٢٢٨-ارادوم  

  
  



و ط ادود ا  

٤٧ 

) دول با (٢ ()  
 ،٢١٦-اوووم ،٢٢٠-ارادون ،٢٢٤-ارادوم   ٢٢٨-اوروم  

 ٢٠٨-اوم ،٢١٢-ازوث ،٢١٢-ارص
)٣٦Ñ٠(، وموو٢١٢-ا )٦٤Ñ٠(  

 ،٢٢١-اروم ،٢٢٥-اوم ،٢٢٥-ارادوم   ٢٢٩-اوروم  
 ،٢١٣-اوووم ،٢١٣-ازوث ،٢١٧-ان
  ٢٠٩-ارص

 ،٢٢٨-اوروم ،٢٢٨-اوم ،٢٢٨-ارادوم    اط-اوروم  
 ،٢١٦-اوووم ،٢٢٠-ارادون ،٢٢٤-ارادوم

 ٢٠٨-اوم ،٢١٢-ازوث ،٢١٢-ارص
)٣٦Ñ٠(، وموو٢١٢-ا )٦٤Ñ٠(  

  م٢٣٤-ارووم   ٢٣٤-اوروم  
 ،٢١٨-ارادون ،٢٢٢-ارادوم ،٢٢٦-اوروم   ٢٣٠-اوراوم  

  ٢١٤-اوووم
 ،٢٢٠-ارادون ،٢٢٤-ارادوم ،٢٢٨-وروما   ٢٣٢-اوراوم  

 ،٢١٢-ازوث ،٢١٢-ارص ،٢١٦-اوووم
  )٠ر٦٤( ٢١٢-اوووم ،)٠ر٣٦( ٢٠٨-اوم

  ٢٣١-اوروم   ٢٣٥-اوراوم  
  م٢٣٤-ارووم ،٢٣٤-اوروم   ٢٣٨-اوراوم  
 ،٢٣٤-وراـــوما م،٢٣٤-ارووم ،٢٣٤-اوروم   اط-اوراوم  

 ،٢٢٢-ارادون ،٢٢٦-ارادـــوم ،٢٣٠-اورـــوم
، ٢١٤-ازوث ،٢١٤-ارص ،٢١٨-اوووم
، ٢١٠-، ازوث٢١٠-، ارص٢١٤-اوووم

  ٢١٠-اوووم
  ٢٣٣-ارووم   ٢٣٧-اووم  
  ٢٤٢-اروم   م٢٤٢-اروم  
  ٢٣٩-اووم   ٢٤٣-اروم  

  د اع وى س أو ال دل س طرق ن ا دد ن )ج(
  ادر؛ ن ددة

 ،UF6 اــــ اــــل ــذ ا اوراوم َُرـت  إ ام ھذه طق  )د(
  اواء؛  ثواد إ وا اد ال ظروف UO2(NO3)2 و ،UO2F2و

 ،UF4و ،UO3 ا ال ذ ا اوراوم َُرـت  إ ام ھذه طق  )ھـ(
 وادث إ وا اد ال ظروف  اؤ ادا واَُرـت ،UCl4و

 واء؛ا  



رام اا 

٤٨ 

) د(  اددة ك ف ارى اوراوم َُرـت   ام ھذه طق )و(
  أه؛) ھـ(و

  .ا ر اوراوم  إ ام ھذه طق  )ز(

 اودات ض ارد اط ون رو  ودة ل ھو ت وإذا -٤٠٦
ّر ا ،رو ن ف داتوا ّا ت، إ ندام وا ا 

ددات او ،ب ا ،ءا  ق داتو ودة اوا  ل ، 
 ات ھذه دد ون .٤٣٠و ٤٠٥ ارن  اواردن ادن طق رض

 سل أ ط أ ل اط و / ،ن إذا ا ذانھ 
 أو أ ت ق  ا اودات م أد دام وذك رون، اطن
 .اوا /،  ت

 أو ارد ا ودات ق  ٣ ادول  ا ام ودم -٤٠٧
 . ذات ت  ور  ا ا اودات ن ط

  ط أو او ا اودات  اـ ّودات ا ام - ٣ ادول

 A1 A2 ا اوت
 د رز اط

دة ا 
 اة

 اط دود
ا  

 ة

 )رل( )رام/رل( )رارل( )رارل( 

 ھ وودھ اروف اودات
  ث ا اودات ط

أ  أو   
0.1 0.02 1 × 101 1 × 104 

 وودھ اروف اودات
 ر ون أ، أ  ث

 ت وود روف
  وروت

0.2 9 × 10–5 1 × 10–1 1 × 103 

 ھ وودھ اروف اودات
  ث ا اودات

 ت ود  أو وروت،
  ذات

0.001 9 × 10–5 1 × 10–1 1 × 103 

  

 



و ط ادود ا  

٤٩ 

 اواد ف

  اف او اط ذات اواد

٤٠٨-  وز ف واد   واد أ ط ذات و ف )LSA( إ 
 وارات ٤١١ إ ٤٠٩ وارات ٢٢٦ ارة   اوص اروط اوت إذا

٥١٧ ٥٢٢ إ . 

٤٠٩- مو وادط ذات اا وف اا ث إ تو: 

 : ول )LSA-I( او او  )أ(
 او ارى وات ورزا، اورومو اواروم ت  ‘١’  

 داتو ّـ ط. 
 أو اط، اوروم أو ،اد اوراوم أو ،اط اوراوم  ‘٢’  

،ر أو ،ط ث ون ر ّـ ل و ب أو 
 .ل

 إدراج وز و .دودة ر    A2ون ا اـّ اواد  ‘٣’  
 .٤١٧ ارة وب ة ت إذا إ اطر اواد

 و   ا اط وّزع ا ارى اـّ اواد  ‘٤’  
 م ر  ًً  ٣٠  اوـّط او اط درات وز
 و. ٤٠٧ إ ٤٠٢ ارات  اـُّددة ا اط رز
 ارة وب ة ت إذا إ اطر اواد إدراج وز
٤١٧. 

  :ول )LSA-II( ا او  )ب(
 ر؛/رارل ٠ر٨ إ اروم رز وى  ل ذيا اء  ‘١’  
 وز و   ا اط وّزع ا ارى اواد  ‘٢’  

  اواد ارام  10–4A2  اوـّط او اط درات
 . وال  اواد ارام 5A2 –10 و وازات، ا واد

 :ول )LSA-III( ا او  )ج(
 اق، ء ،)اـُـط اواد أو اـُدـَ، ات ل( ا اواد  

ا و تطوص اا   رة٦٠١ ا، ون وا : 
 ام ن و أو  ب م  ـُوّز اـّ اواد  ‘١’  

ا ، أو ـوّز ،مظ ،ًأ  ل م ـُد 
 ؛)وازف وار، ار ،ل( ب



رام اا 

٥٠ 

   ً  و أو  ،ًذون  ر اـّ اواد  ‘٢’  
 اـّ اواد ن اد وز  ث  ،ًذون ل ر

0.1A2  ل طرد،    دان فل ،ا رإذا ا  
 أم؛ ٧ دة اء  وت

  ’٣‘   وز ـّطو طا ـوـري اــدا ــ دةــــــ اـاـ 
2 × 10–3A2  رامد، اواء ا دة أي در . 

٤١٠- راو وي أ د طردن وا وادا ط ذاتا وف ان ا نا 
أو ا ا   ر ا راق، ا ت إذا و ،ًوا  أي 
 . 3000A2ن زد إ ط

 اف او اط ذات اواد ن واد طرد  اّ اوت وّد -٤١١
 ا اط ّد  ،٥١٧ ارة  ادد ا وىا وز م  ث

 ردد طث وا  م وز دودوص اا   رةط ٥٢٢ ا 
ا  ل و. 

  طً  اوث ام

٤١٢-  وز ف واد   م أ وث  ًط )SCO( ت إذا إوا 
 .٥٢٢ إ ٥١٧ وارات ٤١٤و ٤١٣و ٢٤١ ارات   اوص طارو

 :ن إدى  طً  اّوث ام ودرج -٤١٣
  :  ـّم ب م وھو :او ا ن ط  ًوث م  )أ(

 ٣٠٠  وّز   ًن اذي ط  ات ر اّوث  ‘١’  
 ٤ وز ) ٢م ٣٠٠ ن ألّ  ن إذا اط  أو( ٢م

 ا أ تو و  ت  ٢م/رل
ّـل ٠٫٤ أو ،ار/م٢   ت رى أا. 

 ٢م ٣٠٠  وّز   ًن اذي ط  ات اّوث  ‘٢’  

 ٤ ٤x١٠ وز ) ٢م ٣٠٠ ن ألّ  ن إذا اط  أو(

 ا أ تو و  ت  ٢م/رل
ّـل ٤٠٠٠ أو ،ار/م٢    ت رى أا. 

  اذي ط  ات اّوث إ  ات ر اّوث  ‘٣’  
 ن ألّ  ن إذا اط  أو( ٢م ٣٠٠  وّز   ًن
 و  ت  ٢م/رل ٤x١٠ وز ) ٢م ٣٠٠
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   ٢م/رل ٤٠٠٠ أو ،اـّ ا أ تو
 .ارى أ ت

 أو تا اّوث وز ب م وھو :ا ا ن ط  ًوث م  )ب(
 ا ن اط اّوث م اـُّددة ار ادود ط  ات ر

وا SCO-I  )ه) أم أّـو  : 
 ٣٠٠  وّز   ًن اذي ط  ات ر اّوث  ‘١’  

 ٤٠٠ وز ) ٢م ٣٠٠ ن ألّ  ن إذا اط  أو( ٢م
رم/ل٢  ت  تو و أ ا 

ّـل ٤٠ أو ،ار/م٢   ت رى أا. 
 ٢م ٣٠٠  وّز   ًن اذي ط  ات اّوث  ‘٢’  

 ٥ ٨x١٠ وز ) ٢م ٣٠٠ ن ألّ  ن إذا اط  أو(
 ا أ تو و  ت  ٢م/رل
ّـ٨ أو ،اxل ٤ ١٠ر/م٢   ت رى أا. 

  اذي ط  ات اّوث إ  ات ر اّوث  ‘٣’  
 ن ألّ  ن إذا اط  أو( ٢م ٣٠٠  وّز   ًن
 و  ت  ٢م/رل ٥ ٨x١٠ وز ) ٢م ٣٠٠

   ٢م/رل ٤ ٨x١٠ أو ،اـّ ا أ تو
 . ارى أ ت

 م  ث ط  ًو  ً  ًوي واد طرد  اّ اوت وّد -٤١٤
 واد طرد  ا اط ّد  ،٥١٧ رةا  ادد اع وى وز
 ارة   اوص ل و  ا اط دود وز م  ث
٥٢٢. 

  ادة اـّ ذات ال اص

٤١٥-  وز ف واد ّـ  واد أ ّـ ل ذات ص إذا إ 
  .٨٠٢ وارة ٦٠٤ إ ٦٠٢ ارات   صاو اطت اوت

  ادة اـّ ا اـّت

٤١٦-  وز ف واد ّـ  واد أ ّـ  ـّتا إذا إ 
 اوص اطت راة  ،٦٠٥ ارة   اوص اطت اوت

  ـْنر٨٠٢و ٦٦٥ ا.  
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 اطر اواد

 ت اطر واد  وي ا اطرودو اطر اواد ـُـّف -٤١٧
 ة ن م  ،١ دول وFISSILE  ً اطر رھ ا ذي اـُدل
 طت   ً ون ارة ھذه ن) و( إ) أ( ار اود أم أد وب
  وا طرود  اوودة اواد  إ طق  ام و. ٥٧٠ ارة

 .ّة ر واد ا ام  ادد و َُ  م  ٦٣٦ ارة طت

% ب ا، و زد ١د أ  ٢٣٥-وراوم اوراوم اـُرى   (أ)
-% ن  اوراوم١  ٢٣٣-وووم واوراومواه ا ن ا

ـُوّز  و س أً اطر  اودات، رط أن ون ٢٣٥
ووداً  ورة  ٢٣٥-و ًن ذك، إذا ن اوراوم  ل ادة.

  دن، أو أد، أو رد، ب أ ـُظـّم  ل ؛
% ٢ أ د ٢٣٥-وراوم اـُراة اورال رات ن ا لا  )ب(

  ٢٣٣-واوراوم اوووم ن واھ إ زد و ا ،ب
 اوراوم إ رون اذر ا لّ  و اوراوم،  ن% ٠ر٠٠٢
 (N/U) ن د ٢ ؛أد 

  ب أ د% ٥ وراوم إرا   اذي اوراوم  )ج(
 :ا روط ،٢٣٥-اوراوم

  اواد؛ اطرد  ٢٣٥-رام ن اوراوم ٣٫٥أ ود أر ن   ‘١’  
٪ ن  ١ا  ٢٣٣-أ وز وى اوووم واوراوم  ‘٢’  

  اواد؛ طرد ٢٣٥-اوراوم
اوص   اد (ج) ن  اد اطرد أن  ل   ‘٣’  

  .٥٧٠ارة 
 اواد، طرد رام ٢٫٠ ا  وز  ا اطر اودات  )د(

طر أن  ل طردد ا وص اا   دن) د( ا رةا 
٥٧٠. 

را ًواء ت ّة   ٤٥وز  ا  ااودات اطر   (ھـ)
  .٥٧٠أو ر ّة، رھ ًدود اوص   اد (ھـ) ن ارة 

 ٦٠٦، وارن ٥٧٠ا  طت اد (ب) ن ارة  اواد اطر  (و)
  .٨٠٢و

٤١٨-  را ق أنوا تو رودطا ا ن واد رطا  توا 
 .اد دة  أو ا ھذه  رةً  إ اّددة اطرد م
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  دس ورد اوراوم

 :ودھ ا ادة ام أرم أد إ اوراوم ورد دس ـُب -٤١٩

 اوراوم، ورد دس  ،دة اون ،UN 2977 ادة ام رم  )أ(
  ؛اطر واد

 اوراوم، ورد دس ـ ،ّدة اون ،UN 2978 ادة ام رم  )ب(
 ة؛-اطر واد أو اطر ر واد

 طرد  ،دة اوراوم، ورد دس اون ،UN 3507 ادة ام رم  )ج(
 – لن أ ر ٠٫١وام  طردد، اواواد ا ر رطواد أو ا 

رطة – ا.  

٤٢٠- راق أن ووا تو رودطا ن ا دس دور وموراا  
 :ا اطت

 م   اوح ا ن اوراوم ورد دس  ف أ )أ(
 .اطرد

 در  اض إ ؤدي  ن  اوراوم ورد دس  زد أ )ب(
 اطت ظم اددة ادر ن% ٥ ن ل  طرد اوى ارارة

د ا َدمُ  طردا. 
 ادا اط ون وأ ب ل  اوراوم ورد دس ون أن )ج(

ن أ طوي ادى ا د ل. 

 اطرود ف

٤٢١- را وز أ  وادا ا  ردط  دودذات ا ّررة اا 
 .أده ّددة ھ  اطرد وع

  ة طرود أ  اطرود ف

 :ا اروط أد او إذا  طرد أ  اطرد ف وز -٤٢٢

  ؛ـ ّواد  اوى أن ق رً  طرداً  ون أن  )أ(
 ؛٤ ادول  اددة اط دود وز   أو أدوات  وي أن  )ب(
 أو ،د وراوم أو ط ،وراوم ن ـ   ّوي أن  )ج(

 ط؛ وروم
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 ؛٤ ادول  اددة اط دود وز  ـ ّواد  وي أن  )د(
ورام ن دس ورد اوراوم   وز  ٠٫١أن وي  أل ن   (ھـ)

  .٤ن ادول  ٤دود اط اددة  اود 

 اـُة اطرود  ا اط دود -٤ ادول

ا دت او 
 اواد ا أو اداة

 )أ(اطرد دود )أ(اطرد ودد )أ(اف دود
    : واد
  10–2 A1 A1 10–3 A1ص ل     
 A2 A2 10–3 A2 2–10 أرى أل     

  10–3 A2 10–1 A2 10–4 A2وال
    :زات

 A2 2 × 10–1 A2 2 × 10–2 A2 2–10 × 2 اروم     
  10–3 A1 10–2 A1 10–3 A1ص ل     
 A2 10–2 A2 10–3 A2 3–10 رىأ أل     

 .اّ اودات ط ق  ٤٠٧ إ ٤٠٥ ارات أظر  )أ(

 أو أرى ـ ّ أي أو أداة  طّو  دة ـُـّف أن ووز -٤٢٣
زء دا ن ،و ت مم ردة اا UN 2911 وندة ا ، ردط 

 – أو واتأد ، طر   : 

 اط  ط أي ن م ١٠   اع وى وز أ  )أ(
ري ا أو أداة  ر ةّ ٠٫١  رت/؛ 

 ط  "" “RADIOACTIVE”   أو أداة ل ل أن  )ب(
،رء ا   : 

 .ت طّب  ا اوض ذات ازة أو ات  ‘١’ 
 ارة ن) ھـ( د وً  رً  اـُِدت ا ا ات  ‘٢’ 

  ص  اط دود دة،   لٌ  وز،  أو ١٠٧
 طّب ) ٥ اود( ٢ ادول  اواردة اة ات ن

  ل طرد  و ات ھذه ون نأ رط ت،
" "“RADIOACTIVE”  ط داا  و ون  

 .اطرد  ام ور ر   ًواد وود إذار أي
  ل أن ّذر ث داً  ارة ارى ا أو ادوات  ‘٣’  

" "“RADIOACTIVE”  بّط ،ت طر ون أن 
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و  ل طرد  " "“RADIOACTIVE”  ط 
داا  و رىُ  رذ ودو واد  ور ما  
  .اطرد

 ا ازة ر و(  ر وت   ًطّو ا ادة ون أن )ج(
 ؛) ّ أو أداة ا دةا اواء ھ وادة وظ ؤدي

 ف ل  ٤ ادول ن ٣و ٢ اودـْن  اّررة ادود ـُو أن )د(
 اوا؛  ،طرد ول رد

 طرد ل  ا اط إ وز أ  ّـُرا رد، ال   )ھـ(
  َرُْ دودّررة اذات ا ا وصا   ودن ٣ ا 
 .٤ ادول

 ،٤٢٣ ارة  دد ھو  ف أل ذات  دة ـُـّف أن ووز -٤٢٤
وز و ط دود اّررة اا  ودن ٤ ا دولت ،٤ ا مم را 

 رط ،ادة ن دودة  –  طرد ـ ،ّدة اون UN 2910 ادة
 : 

 ارو؛ ال ظروف  ا و اطرد ظ أن  )أ(
 : إ  “RADIOACTIVE”  اطرد ل وأن  )ب(

د  دة  أد اط ادا ث ـُرى  ذر وود   ‘١’  
  اطرد؛

 ّذر ً و ،   اطردأو ازء ار ن   ‘٢’  
.دا ط  

 طرد ل  ا اط إ وز أ  ّـُرا رد، ال  و  )ج(
  َرُْ دودّررة اذات ا وص اا   ودن ٤ ا 
 .٤ ادول

  اّ ادود زو  اذي اوراوم ورد دس ف ون  -٤٢٥
 ورد دس اون UN 3507 ادة ام رم ت ٤ ادول ن ٤ اود

 واد اواد، اطرد  ورام ٠٫١ ن أل –  طرد ، دة ،اوراوم
  :  رط ة، – اطر واد أو اطر ر

  ورام. ٠٫١وراوم  اطرد أل ن أن ون  دس ورد ا  (أ)
 ).ب(٤٢٤و) أ(٤٢٤ وارن ٤٢٠ ارة روط ُو أن  )ب(



رام اا 

٥٦ 

٤٢٦-  وا ّن ا وموراا طوم أو ،اوراد ان أو ،ا ومورا 
،طا وا ون ا  دةا دة اوودة اوا  وم ھورا ط ر 

ّـ وم أوورا د ر ّـ وم أوور ر ط ،ّـ وز ـّف أنُـ 
 ن  –  ّ طرد  ،دة اون UN 2909 ادة ام رم ت

 اط ون أن رط اط، اوروم أو اد اوراوم أو اط اوراوم
روم اورا وم أوورا  ًط ف ل وع ن دنن أو ا دة أ 

و رىأ.  

 ار ا ل إ وواط طت

 ت ، دة  ل ن وي ن اذي ارغ، اف ف أن وز -٤٢٧
  رط، رغ ف –  طرد ـ ،ّدة اون UN 2908 ادة ام رم
: 

 .اق م ون وأن دة ورة َ ظ  ًون أن )أ(
 ف ط   دل وروم أو وراوم ي ار اط ون أن )ب(

 .أرى و دة أي ن أو ادن ن وع ل
 اددة اوت ف ١٠٠ ادا ات ر اوث وى وز أ )ج(

 رة٥٠٨ ا.  
  .٥٣٨ رة ط   ًوو ت طت أي ُطَس أن )د(

 A اوع ن أ  اطرود ف

 A اوع ن طرود أ  ـ ّدة  وي ا اطرود ف وز -٤٢٨
طر أن و روطوص اا   ـْنار ٤٣٠ و ٤٢٩ . 

٤٢٩- ـُراو  ّوي أ طرودن ا وعا (A)  طأ د إز  ن  أي 
 : 

 ؛ا ال ذات اـ ّواد A1 -  ا  )أ(
 .ارى اّ اواد A2 -   ا  )ب(

٤٣٠- ق و ط داتوا اّ روا ھو طوأ ا 
،ق اط رطا ا  توا ا  ن طرد وعا A: 

1
)j(A

)C(j
(i)A

B(i)
j 2i 1

≤+ ∑∑ 
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 ث

B(i)  ط ھوا دة او ّا i رھ دة  ل ذات ص  
A1(i)  ھ  A1  دةوا ا i.  
C(j)  وط ھا دة او ّا j رھ دة  ت ل ذات 

 .ص
A2(j) ھ  A2  دةوا ا j. 

 C اوع أو ،B(M) اوع أو ،B(U) اوع ن أ  اطرود ف

 اد دة وC  ً اوعو B(M) اوعو B(U) اوع ن اطرود ـُـّف -٤٣١
ا طرد درةن ا طا ا  د  ما.  

٤٣٢- راون أن و تو طرودن ا وعا B(U) وع أوا B (M) وع أوا C 
 ودد اا  دة دا.  

٤٣٣-  راأن و و طرودن ا وعا B(U) وعوا B(M)،    ،ًوا 
 :  زد إ أط  وي وأّ  ،٤٣٢ ارة  اواردة اطت

 – اد دة  ادد او  اطرد م   اذون ا  )أ(
 واد ّـا ت ا؛ا 

 ؛ا ال ذات اـ ّواد  – أل أ105A2،  أو 3000A1  )ب(
 .ارى اـّ اواد 3000A2 –    )ج(

 اص ارب

  ـُزم د ص رب وب و أ  اـّ اواد ـُـّف -٤٣٤
 ًرة و ٣١٠.  

 





 

٥٩ 

 اس ام

 وواط ال طت

 اول ان ل اطت

 م د أ ن اّد زم ،ـ ّواد ل او رة ف أي ادام ل  -٥٠١
  ًت طوا مّددة ان ا لم ا ذات ن ا ذهھ 
ا دة وأ دا ر. وو  ًروط أا ،إذا ا  ت ط:  

 ،)م(  kPaل و ٣٥ وز  وً  اواء ظم ط ن إذا  )أ(
  ادة ام روط ف ل اواء ظم ط ن اد ب
 .اط ھذا ظل    اظ  اظم ھذا درة ق

 ل وC  أو B(M) أو B(U) اواع ن طرد دام دّ  ف ل   )ب(
 در  أن ن اد ب ،اطر واد  وي دّ  ف

،واوا و ل ا رارةا –  ر اك، اذ و 
 . اددة أو اد ام  اط ادود   ،اواء ظم

 ت  أن ن دا ب ،اطر واد  وي دّ  ف ل   )ج(
 ، اّددة أو ام  طق ا ادود ن  ار أن
و وص وث ا م وم إدراج روو  د، ودا  ًا 

 ھذه وود ن د وت إراء ب ،٦٧٣ ارة  اواردة روط
 .ووز اورو اوم

  اطت ل ل  ن

٥٠٢-    ل لن  ين أن طرد دب ا ،ردطا   أي  وي 
:  

  اطرد؛ م اّددة ك ن ف  ودات  )أ(
 اّددة ك ن   أو ز   أو ل  وت أو  )ب(

 .اطرد م

  اددة اروط  اء ن اد ب ،طرد ي ن  ل ل  -٥٠٣
 اروط أً  وُو .ار اد دات و ا ذه ا ذات ام
،إذا ا  ت ط: 



 ام اس

٦٠ 

 ،٦٠٨ رةا  اواردة روط   ا ار ت إزا ن اد ب  )أ(
 رة وً  إزا ،م م إن اطرد ر  ادا  ادرة إطل أو

٦٠٩. 
 أوع وغ م C و B(M)و B(U) اواع ن طرد ل  اظ ب  )ب(

 رارة ا روط ال ظر ا   و در اوازن
 .واد ب ن وا اروط ھذه ن ءا ظ م  واط،

 اص طرق ن اد ب ،Cو B(M)و B(U) اواع ن طرد ل   )ج(
 وات وات ادادات  إق ن ا ارات أو/و

 إً  ا اوت  ن رب د ا اواء ظم  ارى
،ً و –  ن كذ ،ً  وذي ات ان أ ل أدا 

 لروط ا واردةا  نر٦٧١و ٦٥٩ ا.  
) ب( اد  ادد اس ُرى اطر واد  او طرود   )د(

 او  طرد ل قإ ن ت ـُرى ا وارات ٦٧٧ ارة ن
 .٦٨٠ ارة   اوص

 ارى ا ل

٥٠٤-  را وي أ طرد أي  ف أيف أ فا زدام ا 
  ،اطرد أن ن اطردو اف ھذه ن ال ل أ وب .ا اواد

 .ام  اط ال ظروف

٥٠٥-  ورا  ّدم أ تو ت اووا طوب اوا و،را 
 ً ن وات اوا ّرى اا دا  ل واد   زن 
 رىأو أ   م م رھط ت وى ل ٠٫٤ر/مت ٢  و 

 .ارى أ ت  ٢م/رل ٠٫٠٤و ،ا ا أ تو

 ل  اً  ال أء ارى اطرة ا ن ات ول  -٥٠٦
طرة اذات ا ا  ل د ن دانا ل اَُ وادا رھ أو دا، 

و واا ا  تظ لا ا  ذه إھ ا  ن 
 .طً  ذك

  

  



 واططت ال و
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  وت ارى اطرة اواص

 إ اواص اّ واطر ،ؤذ  ار أي واص   -٥٠٧
، ل ادرة ار و ال و ال اطردطرة أرى وت 
وا ا وا ، توت وات واطا وو ، ل ،ل

وز و  ،ون   ل ا اطرة ذات ا  ل د ن 
، ووا ا  ظت ال ا رھ أو داادان اَُ ل اواد 

  ذك ط.ً إ ھذه ا  ن 

  ّرب  دث ا واطرود ّوث ق وواط طت

 وى أد إ طرد ي ار اط  ات ر اوث ل ب  -٥٠٨
  :ارو ال ظروف  ا ادود وز أ ورا ،ً و ن

 ؛ا ا أ تو و  ت ٢م/رل ٤  )أ(
 .ارى أ ت  ٢م/رل ٠٫٤  )ب(

 أي ن ٢م ٣٠٠   أي   ورة  د ادود ھذه وري
 .اط ن زء

 وى وز أ را ،٥١٤ ارة   وص ھو  وء  -٥٠٩
 ا ووت ا وات  وادا ار اط  تا ر اوث

رت واووا طوب اوا لل وودود اورة اذا  رة٥٠٨ ا. 

 اطرد أن  ا  إذا أو رب، أو ف أب  طرداً  أن ا  وإذا  -٥١٠
ب ررب أ ف، أو َظرُ  طردا وص و ،ل ؤھ رع  ،ن 
 ،اطرد ام طق ول .ذك  اطرد  اع وىو اوث دى در

  او ارى اواد و ا، وار ال وطق ،ال وو
ل وإذا ا  ر اك اذ .ذَُّوات وط ،د إ ،ءا و 

  ا، ذات ا اط  ا م وً  وا، وات اص
 .اد اد إ و اف أو ارب ھذا واب  اب

 وز ت ا اوت ّرب ا أو ا اطرود إد ووز  -٥١١
وح دوداا   روفل ظا دا إ و تؤ ول  ،راف 

 .و وإزا أرى رة  أو إ م  إر وز  ون
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  ظ ورة دم ا وادات ال و دور وص ورى  -٥١٢
  ً  اوص ھذه وار وون .ثاو وى دد رض ا اواد ل

 .ا اواد ل ودى اوث ال

ل، ص وم ،٥١٤ ارة   وص ھو  وء  -٥١٣ ؤھ  رعأ 
 ادود وق ّوث ب  زء أي أو دات أو ل و أي طر ن، وت

 ٥ وز إع وى  ظر أو ،ا اواد ل أء ٥٠٨ ارة  اذورة
 اروط اوِت إذا إ ادا دة ُ و اط/  ،رورت

ا:  

 ؛٥٠٨ ارة  اذورة ادود ات ر اّوث وز أ  )أ(
 إزا د اط  تا اوث ن ام اع وى وز أ  )ب(

 .اط/  رورت ٥ اوث

٥١٤-  ُـأي و و ، أو ،ر أو و طب، ووا أو و 
 اروط ن اري ادام إطر  اّة ر ا اواد ل ـ ُل

 طق  ظت وط ط ادا ط ق  ٥١٣و ٥٠٩ ارن  اواردة
 .ره دون اري ادام ذك

 اة اطرود ل وواط طت

٥١٥-    ةرود اطس  ان اا  واردةا م ا إ
:رھ دس دونوا  

 وارة ،٥١٣ إ ٥٠٧ وارات ،٥٠٥ إ ٥٠٣ ارات  اّددة اروط  )أ(
 ،٥٤٦ رة ا وا ،٥٤٥ وارة ،٥٣٣ إ ٥٣٠ وارات ،٥١٦

 ،٥٥٥ وارات ،٥٥٣ إ ٥٥٠ وارات )ك(٥٤٦و) أ(٥٤٦ وارن
  ؛٥٨٣و ،٥٨٢و ،٥٦٤و ،٥٦١و ،٥٥٦و

 ؛٦٢٢ ارة  اددة اة طرود ا واروط  )ب(
  ،   ال رد.٥٨١و ٥٨٠واردة  ارن واروط ا  (ج)

 اطرود  ارى ام   اوص ا ذات ام ر وري
ق ،اطر واد  وي ا اطرد ن وإذا .اة ط دءات أا 

 .٤١٧ ارة   اوص اطر اواد
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٥١٦-  راو وز أ وى عا  أي ط  طا ري ا طرد 
 رت ٥رو/.    

 اّو وام اف او اط ذات اواد ل وواط طت
 ًط لطرود دا  ر أو ةّـ 

 طرد  طً  اّو ام وأ اف او اط ذات اواد  د  -٥١٧
 أ أم، و أو م أو IP-3 اوع ن أو IP-2 اوع ن أو IP-1 اوع ن واد

 أو ام أو ادة ن م٣   ار اع وى وز  ث م،
و مر ا در١٠ ا  رت/. 

٥١٨-   أن راو  فا وط اواد ذات اوا ًط ّوم اا
  رُـ ري اطواد ا  وي أورطواد ا بو ة ر ،

   .٥٦٩و ٥٦٨، روط اط اواردة  ارن ٤١٧ارة 

٥١٩-  و  وادط ذات اا وف ام اوا اّو  ًط ا 
 اروط ُو أن را ،اطر واد  وي أو اطر واد َُ ر

طواردة اا  رة٦٧٣ ا. 

 طً  اّو امو اف او اط ذات اواد ـُـَل أن ووز  -٥٢٠
ّا  نا LSA-I وSCO-I، ر ةّ، بو روطا ا: 

 ودات  إ وي  ا ات ف اّة ر اواد  ـُـَل  )أ(
 ث ط  رب توا ن ا ل ودث أو ا أي 
 .ارو ال ظروف  در دان

 أم ل  ارت إذا إ ،اري دام ل و ل   )ب(
ّو  ًط ن ا وا SCO-I  وز  وثا  طا ا 
 ارة  ادد اطق اوى أف ١٠  ن  ا أو ن
٢١٤. 

 وود  َُ ث SCO-I او ا ن طً  اّو ام    )ج(
ّوث ر ت  طا ا  ن  در وز مددة اا  

 و إ ا ادة اث  ا ادار ـُــَذ ،‘١)’أ(٤١٣ ارة
   .ال

اّة طت اواردة  اد (ھـ) اواد اطر ر  را أن   (د)
  .٤١٧ة ن ار
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٥٢١-   ّفوا وط اواد ذات او ا ًط ّوم اا  ء ،
  .٥، و ًدول ٥٢٠ھو وص  ً ذك  ارة 

٥٢٢-  راو  ّوز أ ل طا ا  زن دأو وا  ورة  
 ط ذات واد ل ُ َدم أرى، ل و  أو ادا، اه   زورق
و ف م أوأ ّو  ًط  طرود  ن وعول او اثو اا 

 .٦ ادول  او ادود ّة، ر أو

 ال ؤر دد

 اواد  أو ، و أو  وة  أو  طرد  (TI) ال ؤر  -٥٢٣
 طً  اّو ام أو او او ن اّة ر اف او اط ذات
 :ا راء وً  اق ارم ھو او، ا ن اّة ر

د  ) أ( د وى أ عدات إو رت ا  ا   ن م١ 
طا ررد اط، أو وةا أو ،ا و واد أو ،اذات ا 
 او وام او او ن اّة ر اف او اط
 ًط ن ا وف .اَُذه وھ دة ا دا ر  ون ١٠٠ 

 ومواور اوراوم ت ق و .ال ؤر ھو اددي ال
،زاّرن و رأن ا وى أ عد إ أي ط   م١ 

  :ا او  ھو و ار اط ن

  ’٠٫٤  ‘١  رت/  تـّزات اروا طا ومورا 
 واوروم؛

  ’٠٫٣  ‘٢  رت/  ـّزاترا وم؛ اور  
  ’٠٫٠٢  ‘٣  رت/  ـّزاترا وم اورا، ف 

 .اوراوم ورد دس
 ،٧ ادول ن ام ال  ر) أ( اطوة  اّددة اَُ ف  )ب(

 او اط ذات اوادو ،ا وتو ،ر  وذك
 اّة ر طً  او امو او او ن ةا ّر اف

 .او ا ن
ب ا ا م اول   اطون (أ) و(ب) إ أرب رم   (ج) رُ

 ل ال)، ء أ وز ار ا  ١٫٢  ١٫١٣ري (
 ر. ٠٫٠٥ا  ل  
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 وام اف او اط ذات اواد ل ا اطرد طت -٥ ادول
ّوا  ًط 

 ا اوت ا اطرد وع

  ريدام ا  ريدام اا   

 اط ذات اواد  
وف ان ا 

وا وا LSA-I 

 اول اوع ن  طرد

 ا اوع ن  دطر

 اول اوع ن  طرد

 اول اوع ن  طرد

  (أ)ب    

 ل    

 اط ذات اواد  
وف ان ا 

وا ا LSA-II 

 ا اوع ن  طرد

 اث اوع ن  طرد

 ا اوع ن  طرد

 ا اوع ن  طرد

  ب    

 وز ل    

 اط ذات اواد ا اوع ن  طرد  طرد  ن اوع اث
وف ان ا 

وا ا LSA-III 

 طً  اّو ام اول اوع ن  طرد اول اوع ن  طرد
  )أ(SCO-I او ا ن

 طً  اّو ام ا اوع ن  طرد ا وعا ن  طرد
 SCO-II ا ا ن

 ن اف او اط ذات اواد ل وز ،٥٢٠ ارة  اددة اروط  )أ(
وا وا LSA-I موا ّوا  ًط ن ا وا SCO-I ر ةّ. 
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 وام اف او اط ذات اواد ل ول  ا اط دود -٦ ادول
ّوا  ًط لطرود دا  ر أو ةّ 

دة طا 

  ا اط د
 ازوارق ف ال ول

ا  ريا ا 
داا 

  ا اط د
 دال ورة أو ر
 اري   زورق

ا داا 

 اف او اط ذات اواد
 )LSA-I( او او ن

 ن ف و ط ذات واد
  وا ا اون

)LSA-II and LSA-III(  
 راق  ر  واد  

 و ط واد ذاتن ف 
وا ن اوا   

)LSA-II and LSA-III( 
 راق   واد  

ل ووازات اوا 

 ) )SCOط  ًو أم

 دود 
  

 دود 
 
  
  

100 A2 
  
  
  
 

100 A2 

 دود 
 

100 A2 
 
  
  

10 A2 
  
  
  
 

10 A2 

د  -٥٢٤ د رؤ لا  ل وة ، أو و ، أو ل و ّإ 
 اع وى س أو اواة، اطرود   ال ؤرات وع أ ر

د ث ا ،ر اّ اوات   إ رًة، د رؤ لا  ره 
 .ط اطرود   ال ؤرات ل

 ا واوات ا ووت ت ار أن ؤر دد

د  -٥٢٥ دُـ رؤ نأ را  ل وة  أو و  ره ل 
 ال دد   اراء وـََُ .اواة اطرود   ار أن ؤرات

رات اؤ نأ را  أي  أو  ن أي و ل.   
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ت ا   ار ووت ا واواد ذات اط  -٧ادول 
) وا ون ا ةّر ا فا واLSA-I ر ًط وم اوا (

) وا ن ا ةّاSCO-I(  

ل اُِ  وم ا(أ)  
١  وم ا≥ ٢م ١    
٢  وم ا≥ ٢م ١  ٢م ٥ >  
٣  وم ا≥ ٢م ٥  ٢م ٢٠ >  
١٠ وم ا  ٢م ٢٠ >  

   أر ط ر و ا ري .  (أ)
  

 اطرود  اع ووت ار أن وؤر ال ؤر دود
 ا واوات

 ال ؤر وز أ را اري، دام ا ات ء  -٥٢٦
 وة أو طرد أي  ١٠، وز وأ رؤ نأ را  رد أيوة أو ط 

 ٥٠. 

 اوات أو اطرود وء  -٥٢٧ ا ـَل اُـ  ردام إطري اا 
دة اروط  ار طرق أو ادد ك دا  دن) أ( ا رة٥٧٣ ا 

  اددة اروط  رب واط ص ربو ري ادام إطر  أو
 را ،٥٧٩ ارة   اوص روط وً  او طرق ن أو ،٥٧٥ ارة

وز أ وى أ عد إ أي ط  طا رطرد ا وة أو  
٢  رت/.  

  ار اط  ط أي د إع وى أ وز أ وب  -٥٢٨
 ./رت  ١٠ اري دام ن  وة أو طرد

 ات

 ــأو ــ ــإ ــإ ــا تــوو ا اواتو اطرود ـُف  -٥٢٩
)I-WHITE(، أو ــ ــ )II-YELLOW(، أو   )III-YELLOW ( ًروط و 

 :ا وطت ٨ ادول  اددة
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 أو وت اأو اطرود    (أ) وات ار اا  ذـُؤ ، رؤ
 و د دد ا ا .ً اط  وى اعوروط ال 

 ول ار اؤ نو  ددرط اع اوى ا  طا
 أو و ا أو اطرد ـُـف   ، رط ادد وة اا

.ا ا  ) وا ر اَُـ ،رضذا اوI-WHITE . أد ھ ( 
د  )ب( دُـر وؤ لا  ً راءات ا  نر٥٢٤و ٥٢٣ ا. 
 اطرد ـُـَل /،رت  ٢ ن أر اط اع وى ن وإذا  )ج(

 اوة أو ا  ردام إطري اا م وواردة اا  
  .ءا ب ،٥٧٩ ارة أو ،٥٧٥ ارة أو ،٥٧٣ ارة ن) أ( اد

) III-YELLOW( ا ا  ص رب  اول اطرد وـُف  )د(
 م ن  ً م رة٥٣٠ ا. 

و طرود ا وي   و اأو  اوة اوـُف  (ھـ)
  ص بر) ـــا ــا III-YELLOW  ن م  (

 رةم ا٥٣٠ .  

 ا ووت ا واوات اطرود ت -٨ ادول

  اروط

  ط أي د إع وى أ ال ؤر
 طا را 

ا 

 (I-WHITE) او/ رت  ٠٫٠٠٥  زد  )أ(ر

    ون ر ن أر
 )أ(١  زد

   /رت  ٠٫٠٠٥ ن أر
 /رت  ٠٫٥  زد  ون

ا (II-YELLOW) 

   زد  ون ١ ن أر
 ١٠ 

   /رت  ٠٫٥ ن أر
 /رت  ٢  زد  ون

ا (III-Yellow) 

   /رت  ٢ ن أر ١٠ ن أر
 /رت  ١٠  زد  ون

ا (III-Yellow))ب( 

 ا ون أن وز ،٠٫٠٥  زد   م اذي ال ؤر ن إذا )أ(
 .٥٢٣ ارة ن) ج( د و  ًراً  اذورة

 أظر( ا وت ء اري ادام إطر  أَُ  ًل أن را )ب(
 ).١٠ ادول
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و ت تاطت واون وا 

د،  ق ل   -٥٣٠ دردأو  ط وة رم ادة وام ام ار ،
  طرودو  ت ال ادو  ).١ادم  ان (أظر ادول 

 واا طا  منأو  اان ا  واعأ  ريو ، وا
 دان اف ا ن رم ادة، وام ام اون ر ـّن أن ،

ادم  ان، واف، وو اطت، وو ات، و ًدة 
  د ن درةماا.  

ت وا 

٥٣١-  و  وا و  ل طرد  زءا ان ر فا  
  ّ وة ل  وو  ً.  أو إ اُرَل أو اُرِل ھو ن

وا و  زءا رن ا وةا ّا  ن ل ھوِرُل أو اَرُا 
أو إ  ،ً  م ن ذهت ھا   رودطودة اوا وة لداا 

ّا ر وحو. 

٥٣٢-  وو  وا و  زءا رن ا ل ردط وإ  
 مدة اا  وّدد ھ  دول٩ ا .و ك، إذ و  

وا ر وظ رة "وة  "“OVERPACK” ل وة  وإ 
  مدة اا  ّدد ھو  دول٩ ا،  م ن  تا  

 .ووح ر اّ اوة دال اوودة اطرود

 وا  و أن ب م، ٥٠  ا  زد طرد ل  -٥٣٣
و  زءا رن ا فر اظ  ا وح اا  طرد.  
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 ا واوات اطرود  ادة ام ت و -٩ ادول

 )أ(ادة ام  اف

 طرد
 )ا اطرد ف(

 ار وام ،"UN" ارن  ادة، ام رم
 . ان  ادم

  طرد
 ا ات  اوودة اطرود ف(

 )رد دو   ًـُل

 ".UN" ارن  ادة، ام رم

 ـُـ ّوة
 إ وي  ا ا اوات ف(

 ة طرود( 

 طق رم ل" UN" ارن  ادة، ام رم
 ام و ،ا اوة  ادة ام أرم ن

ردم اا  نا   طرودر ا 
  .اة

 طرود  إ وي   وة
  ـَُل ا ات ف( ة

 ًد دور( 

 طق رم ل" UN" ارن  ادة، ام رم
 اّ اوة  ادة ام أرم ن

 لُـ   ًد دور ـّقـُط روطواردة اا  رة٥٨١ ا.  
 .ان  اد ار واء ادة ام رم  ـّن اذي ١ ادول أظر  )أ(

  

 :طق طرد ل  -٥٣٤

 أو ا، اوع ن  طرد أو اول، اوع ن  طرد م  )أ(
  و وا   و اث، اوع ـــن ـــ دطـر

 أو ،"TYPE IP-2" أو ،"  "TYPE IP-1رة ل اف ن ار ازء
"TYPE IP-3 "ب ءا. 

 ازء  و وا   وA،  اوع ن طرد م  )ب(
رن ا فل ا رة "TYPE A." 

 طرد أو اث اوع ن  طرد أو ا، اوع ن  طرد م  )ج(
 اف ن ار ازء  و وا   وA،  اوع ن

 ام وإ ام،  د VRI  (رز( ر ادو ال رز ل
أي أو ا  رى ھوف أ ددھ طا ا  د  

 .ام
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 إ ٨٠٧ ارات ن أر أو وادة وب داً    ًطق طرد ل  -٥٣٥
 ل اف ن ار ازء  و وا  و ،٨٢٠ وارة ٨١٦

 :ا اوت

 ؛ام كذ ا اط ددھ ا او   )أ(
 ام؛ ذك طق ف ل رداً  زاً  ـّز ً  رً   )ب(
 ن إذا  ــــTYPE C”،  “ أو ”TYPE B(M)“ أو ” “TYPE B(U)رة  )ج(

 .  C اوع أو B(M) اـــوع أو B(U) اـــوع ن اطرد م

٥٣٦-  وو  وا  ل ردق طط رود مطن ا وعا B(U)، 
 رات اوم اد اوء ن ار ازء C،  اوع أو ،B(M) اوع أو

 اول ن ذك ر أو اط أو رزة روف اش طرق ن واه، ارق
ِورات ا قره، اوا ب إ زر ورا ا ّوا  ل١ ا. 

٥٣٧-  ت وا م ا  واءواد اط ذات اـــا ـــوـف اــا 
 SCO-I  او ا ن طً  او ام أو LSA-I اوــ او ـــن
واد أو أو ف و  ردام إطري اا  ووح اا   
  اف واد أو او ذه ار اط ل أن وز ،٥٢٠ ارة

‘RADIOACTIVE LSA-I’ أو ‘RADIOACTIVE SCO-I’، ب ءا. 

 

 ، Xطرھ ف رز دارة إ أده َُب  ور ل  أ رز – ١ ال
 .م ٤ ھو    Xوح م أد ون أن رط
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  تو اط

طت ط ذج  و و وة ّو طردو  ل   -٥٣٨
، ء  ھو وح  وب ام اد ا ٤إ  ٢اط  ال 

ارة، و ً  ارو وت ا ق  ٥٤٣ ص  ارة 
.ا ن ذ ًل و  و ،و طردك وة و و  م واد
رطف ا ،رطواد ارة  ام اب أو ةق ٤١٧اِطُ تط ،

و  . وُزال أي طت ّ ل وت أو م ط.٥اوذج اّن  ال 
   .٥٠٧ظر ارة أص طرة أرى، ا م  واد اق 

  ٤إ  ٢اط  ال  اّوَُق اطت اط ِذج   -٥٣٩
أو  ازء ار  اوة اّأو  اطردن ن ن ازء ار ن 

 رب اواا  نا و  أورق  .اَُو ِطت اطا
،  اطق ذك، وار اطت اط ِذج اط ٥وذج اّن  ال 

إ  ٥٣١ . ورا أ ّط اطت ات اّددة  ارات ٤إ  ٢ ال 
٥٣٦.  

ت وطن ا توا ا 

٥٤٠-  طُ ط ل لَُ ذجق اِل  اا  ط٢ا  ٤إ 
:ت او   

 :اوت  )أ(

 اواد ذات اط او اف ن او اوء   ‘١’  
LSA-I ن وذة ھ  ا (داتوا) دةوا (ءأ) ما ،

 ق ط و ،دام اروز اوو . ٢ادول 
 راً إ ردات او  و ب أن ،دات اوا

   آر دى  اطر. وفوا وط اأو  ا
 ًط وثم اا .ا (داتوا) دةوا (ء) م ً 

 "SCO-II"و "SCO-I"و "LSA-III"و "LSA-II"وُدَم اطت 
  ذا ارض.

  ’٢‘  ق و واد ط ذاتا وف ان ا وا وا 
LSA-I، ُ زر "LSA-I"س ؛ن و روريد اد مدة اوا 
ا. 
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راً  ال أء ا اوت  ا ط ا اد :اط  )(ب  
 داتو رلا (Bq)  ز ور د مظا دودات او SI  

 وز اطر، اواد ص و). ا ارق أظر( ام او
 أو ،(g) ارام ودات ّدرةً  اطر اودات  ل ادام

،ُِ  ًد ن طا ا.  
 ـُدت  و ،ا وتو ا وات ق و  )ج(

  اطو اوت اط  او" ا اط"و" اوت"
 ب  وُ اوا ، ،٥٤٠ ارة ن) ب(و) أ( ادن

 وز أ ء ،ا و أو ا اوة  ا اوت
رةا ذه إت ھدُا  تط واتا ت أو او ا 
م ا تو ط ن رودطا ودات او   رة 

 ".ال دات أظر"
 دل أي زم ( .٥٢٤و ٥٢٣ رـْن وً  اّدد ادد ـُو :ال ؤر  )د(

 ). I-WHITE او  ال ؤر
  
  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 ا اور ل ون أ أض، اط  ون .(I-WHITE) او ا ط. ٢ ال
و وا ،ودون أط ورن اا  رأ.  

  م ٤

  م ٥

 واد 

 ------------------اوت 
 ط اا----------- 

دد اا  
 م ١٠٠

دد اا  
 م ١٠٠

٧  
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 واف أر، اط ن ا اف  ون. (II-YELLOW) ا ا ط. ٣ ال
  اِـّن ارطن وون أود، و وا ا اور ل ون أّ أض، ال
  .أر

  

ت وا ن ا را 

 CSI ار أن ؤر ٥ ال  اّن اوذج ُطِق ط ل َُل  -٥٤١
 وص ھو   دة دا را  دانا م ا ل ا رھ 
 .٦٧٥ أو ٦٧٤ ارة  دد ھو  أو ،ا اط ن وادرة دا أو

٥٤٢-  ق و وات تو او ا،  و  طا ق اِطُ 
  . اواة اطرود  ار أن تؤرا وع ٥ ال  اّن اوذج

  

  

 

  م ٤

  م ٥

 واد 

دد اا  
 م ١٠٠

دد اا  
 م ١٠٠

٧  

 -------------اوت 
 ط اا----  

  ؤر ال
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٧٥ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 أر، اط ن ا اف  ون. (III-YELLOW) ا ا ط -٤ ال
 اِـّن ارطن وون أود، و وا ا اور ل ون أّ أض، ال واف

 رأ. 

  

 ت ان ارو و

٥٤٣-  ـُو  تو رة اا ل ا  ًروداف ط رودطا 
 اـّن اوذج  طق ر وت أر ار  ،ـُو  اة،

 لـّت. ٦ اُـت ووا  ها رأ  ل دار  لدار و طر  
و رة اأو ا رـُزال .ات أي وو ر    تو. 
 ًدن و دامت اطت اووا  ،ً ُـ لد دام تط رة  
  وي أن  ،٤ إ ٢ ال  و ھو  ً، ذك ن  ط،

 .٦ ال  ـّنا اد ام

  

 

  م ٤

  م ٥

 واد 

دد اا  
 م ١٠٠

دد اا  
 م ١٠٠

٧  

 -------------اوت 
ط اا ----  

  ؤر ال
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  .أود و اط ون أ أض، اط  ون .ار أن ؤر ط  - ٥ ال
  

٥٤٤-  و   ت إذا ا  و أو ا رواد ا ط ذات 
و ف ن وا وا LSA-I ر ةّ أو  ًأ ّو  ًط ن ا 

وا SCO-I ر ،ّة ت إذا أو ا  و  زم   رإط 
 ام أرم ن واداً  ر  ًل ّة  واد ن رة وھ اري ادام
 ادة، و مم ردة اب اا  كذ )ظردول أم ،)١ ار وداء 

 ل ن ار م ٦٥  ن أي نون اا: 

 ا و ،٦ ال  اوّ ار او ن ال اف   )أ(
 اء؛

 .٧ ال  اوّ ار ان و  أو  )ب(

ت ،)ب(  اّن ادل ادام ود َُ وا ا وار وا را 
  .ار أو ا و ار اواب   رًة،

 م ٥

رطواد ا 

دد اا 
  م ١٠٠

دد اا 
  م ١٠٠

٧ 

ؤر أن 
را 
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 اد ون ،٥٧١ ارة وب  وح ھو  ء .ار ان و -٦ ال
دا  و؛ اّود ادام ود اأ ، ب ءا  دا ا. و  ّأ 
 أر، ار ان و ا اف  وون .م ٢٥ ن‘ ٧’ ارم ارع ل

"  " وادام .أود و واط ا اور ل ون أ أض، ال واف
"RADIOACTIVE " فل اري، اا  دامل ادا و نا را 

  . اب ادة ام رم ن  ھذه
  

  
 اـُرِـل ؤوت

 أن ص ي وز  ا، ھذه  ذك ف ص  رد  ء  -٥٤٥
 ر إن ووت وطت ت ل ت إذا إ ل  واد رض
  ذك دا  وت ل، د وب ام او  وّد وو وت

  ل قو   ھذه ا. 

  

 م ٥

 واد 

دد اا 
  م ٢٥٠

دد اا 
 ٧  م ٢٥٠

 م ١٠
د أد  
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 ان و  ون .ل و  ادة ام رم ن ر إن و -٧ ال
را ،ر ون أ م ام وردة او ا ودر .أز ورا  "****"إ ا 

ن ا  مم ردة اا ردة ا ،ا  ور ھوذ  دول١ ا.  

  

 ا ل

 ارَلو ارِل ن ، ل اِ ال دات  ،ارِل رق  -٥٤٦
إ،   كذ ءھأ وو تواو ،ب ا ،طل او 

 وا: 

 ٤٠١ ارن م وً  اـّن او  دة اص ادة ام رم  )أ(
 ؛" "UNرن وً  ،٥٣٠و

 ٤٠١ ارن م وً  ادد او  ان  ادم ار ام  )ب(
 ؛٥٣٠و

 ؛"٧" ادة ام ر رم  )ج(
را إدراج رم (أرم) ر أو ف اطر ار ا ِط   (د)

(طت) رف اطر ار اطوب ط ،د  ،ب 
  ر أو ف اطر ا ، أن و ن ون؛

ق ط اودات ا، وف م ام أو رز ل ودة  أو،    (ھـ)
  ب أو  ودات ار راً؛

 رة ادة أن إ رز ظ أو وا، از ادة ل وف  )و(
 اوف وـَُل .ات   دة أو ص ل ذات  دة ن

ا وا  ق ل ؛ا 

دد اا 
  م ٣٠٠

 م ١٠

دد اا 
  م ١٢٠

 م ١٠
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راً  ال أء ا اوت  ا ط ا اد  )ز(   
 او  SI ودات ادو اظم د رز و  (Bq) ارل ودات
  ادام وز اطر، اواد ص و ).ا ارق أظر( ام
 د ط ق  اطر ودات أي  وأ( اطر اواد

رةً ) اء د داتو ،رامأو ا  ،ا  ًد ن طا 
 ا؛

 ا أو ،)II-YELLOW( ا أو ،)I-WHITE( او ا أي ،اطـرد   )ح(
)III-YELLOW(؛ 

 ؛)ط) III-YELLOW( وا)  )II-YELLOWا ان( ال ؤر  )ط(
  :اطر واد ق   )ي(

ا م   إطر اء واد ن اود ار (أ) إ (و)   ‘١’  
  ، ُدَرج إرة إ ك ارة؛٤١٧ن ارة 

 ، ٤١٧ا م   إطر اود (ج) إ (ھـ) ن ارة   ‘٢’   و
  لرطدات او؛ا  

  ’٣‘    واةردارة  طن ا (ج) ود (أ) إن ا دوا  ق ط
  ، ُدَرج إرة إ ارة ا؛٦٧٥، أو ارة ٦٧٤

  ؤر أن ار ، اطق ذك.  ‘٤’  
 ا  )ك( وا و ل دة ددرة ا ن اط دة( ا 

 ل ذات ،ص دة أو   ،تدة أو ا رطة ا 
) ن أو طرد، م أو ص، رب أو ،٤١٧ ارة ن) و( اد وب
 ا؛  طق

م واد، طرد ن أر ن اؤ ت ق   )ل( دُـ توواردة اا  
 طرود ق و .طرد ل ص  ٥٤٦ ارة ن) ك( إ) أ( اود
  ن ـُدرج ،ل و أو ، و أو ، وة دال

 ،ال و أو ،ا و أو ،ا اوة دال طرد ل وت
 وة ل ووت ، أو و ، أو ل و،  ن كذ 

 ً. وإذا  ر اا رود إزاطن ا وةا ،أو ا و 
،وأ ا ل، ود ا ط ر طو ، م دُـ دات لا 
 ا؛

 اري، ادام إطر    ن ھو اطوب ن إذا     )م(
و رة “EXCLUSIVE USE SHIPMENT”؛ 

 LSA-II ان اون واد ذات اط او اف  ق   (ن)
 واLSA-III  ًط ّوم ان وان اوا SCO-I  وا



 ام اس

٨٠ 

SCO-II ، ط ال ا و  ا  فِA2 و .
ر دودة، ون ِف اA2  ا ون    ا اواد صّ 
A2 .ًرا 

د ن أوـِل إـُرا 

 :ا  إً  أو د ال دات  اُرِل ـُدرج  -٥٤٧

   ًود ً ًو وو ذه ات ھو د أنب ھذا او نأ"
  ّ أ  ،نا  دما رم ا هن أو اا

وّة ووو ت وطت/وت إن ر، وھ   ن 
".طا وطا ووا دوا وا ًط واا   

 زم ّ ، دو ا طق  ل   ًرطً  ان وى ت وإذا  -٥٤٨
 .ال  ن اذورة ا ط اذي اب ن ان ھذا اُرِل دم أن

٥٤٩-  ول وِرُا  نا  ؤرل .وَُت ووس ا  تا ا 
 .او ا ن س تاوّ  ار واوا اوان  رف

 ت دام ا ار  اطرة ا دات ُرت وإذا -٥٥٠
 ،)EDI( إروً  ات دل  أو) EDP( إروً  ات   ل إرل
 اذون) صا ء( اص م) اوت( او ن ا وز

 ).  رة روف وً ( و) م(ـ

٥٥١-  دو ُـ ـّل أوُـ واد ّـ،   دم   ر، لأي دا 
و  أو ر لَُـ ،ًرا ب  نؤون ا  وأو ا را 
ق ار/  او ھو) أرم( رم دد  ر /و  دة دم دو  أن 
 ار ادو ادو   اوص اط روط وً  أُِرت ا ھذه

 طرة[8] ا. 

 ار/ او  ودة ال د  اطو اوت د ووز -٥٥٢
 وإذا .ر أدھ ادان ھذان ـُرق ذك، ار ن م وإذا واد؛ د ن
 و  وـًّ  إً  اد ـّن أن ب واد، د ن اوت ھذه ُدت

 :  د
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٨١ 

   /ول ادا ا   ـَن أنُـ"رم  ا ًت وِرُأ
."طا  

 ھذا ان وـُّدد  اد ھو اص اوـ  ان اذور. وـُؤّرخ
  را وان واواا  رف ت اا  س تول اَُو

.وا ن ا س توا  

ر  -٥٥٣ رن وا  د ذات لوي اا  ل ا رد ا 
  رة٥٤٦ ا. 

 ا رت وت

 أن اطوب ُوِدت، إن اراءات، ن ً  ال دات  اُرِل دم  -٥٥٤
ذھ را ر .ا رن وت ا ا رھ را ت أو اطا 
ا ،رور رال أن و طا ا  لا: 

 اّ اوة أو اطرد ور وو ول وف  ل  روطً   )أ(
  ارارة دد رض ف  أم أي ول ،ا و أو

 رور؛ ت اروط ھذه ن د إراراً  أو ،)٥٦٥ ارة أظر( ون و
 ر؛ ز ت وأي ال و أو ال واط ق دات  )ب(
 . ام او  اطوارئ   اذة ارت  )ج(

 ن ل ن دات ال ا وي  اوت  اُرِلظ   -٥٥٥
ب اء، وذك دة  ل ، ٥٥٤و ٥٥٢و ٥٥١و ٥٤٧و ٥٤٦اّددة  ارات 

   ن  أر.

دراً  ا  ل  ُرِلود اظ وق إرو ،ًرا أن ون ا
  طوع.

 اطت ن ادرة اط ادات  رَق أن اروري ن وس  -٥٥٦
،ا ل ورأن ا  ر )تر (ل ا لا روا. 

 ا اطت إطر

 ن ارِل د ،ا اط وا  طرد ي اول ان ل  -٥٥٧
 ذك م  طق ا اط ن درة ط دة ل ن  دم

 ُز َد ل  ا طا وإ ان  د  ا اط إ اطرد
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 ن م إراً  ظر أن اُرِل  زاً  وس .دا أو ره ا ل
طا س ،او  ًوط ن طا م اد رن إ ذال ھم ا 
 .ادة

٥٥٨-  ق و ل ن رد   )ه،) د( أو )ج( أو) ب( أو) أأد و 
 ُز َد ل  ا اطو ان  د  ا اط إطر اُرِل

 ل  ط ل د إ اطر ھذا ل أن ورا .دا أو ره ا ل
ل ،ان دء م أن و كل ذ نا  مأ  لا. 

  ا ط زد  واد  وي ا C وعا ن اطرود  )أ(
٣٠٠٠ A1 ٣٠٠٠ أو A2، ب ،ءل، ١٠٠٠ أو اررا ل؛ أأ 

 ا ط زد  واد  وي اB(U)  اوع ن اطرود  )ب(
 ٣٠٠٠ A1 ٣٠٠٠ أو A2، ب ،ءل، ١٠٠٠ أو اررا أ  
 أل؛

  ؛B(M) اوع ن اطرود  )ج(
 .ص رب وب ات  )د(

٥٥٩-  رال أن و رطإ ا   : 

 أرم  ول اطرود أو اطرد ھو دد ن ّن  وت  )أ(
 او؛ وت اط ادات

 ارح؛ وار وو او واود ،ان ر ن وت  )ب(
 ؛)اودات( اودة أو ا) اواد( ادة) أء( ام  )ج(
 دة ت إذا  دد أو ،ا دة وا از ان وف  )د(

 ل ذات ص دة أو   ت؛ا 
راً  ال أء ا اوت  ا ط ا اد  )ھـ(   

 او  SI ودات ادو اظم د رز و  (Bq) ارل ودات
 ادام وز اطر، اواد ص و). ا ارق أظر( ام

 وادا رطأو( ا ن ا ل دةو رطا  ق ط 
رةً ) ءا د د داتو راما (g)، أو ،ِ  ًد ن طا 

ا . 

 اوت ت  إذا ً  إطراً  رل أن اُرِل  زاً  وس  -٥٦٠
وطد ا تأُدِر  بطم ا دد ا نظر( ارة أ٨٢٧ ا.(  
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 وات ادات زة

 ام  طو دة ل ن  – اُرِ أو – اُرِل ظ  -٥٦١
 اطرد ق ا طر ا ات ن و ا، ھذه ن ان
  ن ي اطع ل ن ا ار اراءات ن ذك ور
 .داتا   اوص اروط وء

 اور أء وازن ال

   اور أء وازن ال ل ال

  واد  وي ا ا وتو اّ اواتو اطرود َُل  -٥٦٢
  :ن ار ازن وأء ال أء ّة ر  وواد

 دام ـَُب ت ظ ،ورة او ال طق  ان  )أ(
ر ر دارھ ٥  رت  ًو راتراو وذ ّـ 

   ظ؛
 ظ ،ورة اردھ ور ن ا اطق  اور، أراد  )ب(

 و  ًرت  ١ دارھ ر ر دام ـَُب ت
   ظ؛ ـ ّوذ تورارا

 رض ر دام ـَُب ت اظـّرة ر اوورا ام  )ج(
ص ا م راوور ا ـّرةظا  ل وادا ا 

 ام؛ ھذه ن اوادة  رت  ٠ر١ داره
  .٥٠٦ ارة  ارى اطرة ا  )د(

٥٦٣-  ـَل وُـ رودطوات أو اا ّن ا ا ا II-YELLOW أو ا 
III-YELLOW  ورات  ،بّر  دا ك  ورة ا ر 

 .ا اوات أو اطرود ھذه   ً م اذون ران

 اور أء وازن لا ل اف

  .ون و  ات ُف  -٥٦٤
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ن أو اّ اوات أو اطرود َُل أن ووز  -٥٦٥ زَُ ن و  ةّ 
 م أيأ  ف ء  د رط طا ا  د ودا  

 وأ ٢م/واط ١٥ اط اراري د وط وز أ رط ر، اد دة
 .ب أو أس دال وو رةً  اط او ون

 ا اواتو اطرود ودس ا وت ل  وراـَب  -٥٦٦
 :ا او  ا وتو

 ذات اواد ت ق و ي،ار ادام رط و  ء  )أ(
د ،LSA-I او او ن اف او اط  ددا ا 
  ث وادة ل وّ  ا ا وتو ا اواتو طرود
  او ام ال و ن  ال ؤرات ا اوع وز
 ؛١٠ ادول

  ٢ ارو ال ظروف  اع وى وز أ ورا  )ب(
  ٠٫١و ،ال و ار اط  ط أي د /رت
  ـَُل ا ات ء اط، ھذا ن م ٢ /  رت

 وھ ادد ،كا طرق ن أو ار طرق اري ادام طق
رد ا  دود عط اا ر  ندن) ج(و) ب( ا رةا 

 ؛٥٧٣
 ن و  و  ار أن ؤرات وع وز أ وب  )ج(

ل و ما ّوا  دول١١ ا.  
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   ا ال وول ا وت  ال ؤر دود  -١٠ ادول
 اري دام

 و  ال ؤرات وع د
 أو  ن ل و وع و أو ا ل وا 

 
٥٠ 

و : 
  و  رة 

٥٠   و   رة 
٥٠ ر/ 
 :ةطر 
 رب   ٥٠
٢٠٠    
 ادا ا اري   رب ٥٠
 )أ(ري رب 
  
٥٠ 
٢٠٠ 

 :ارب ظر  ددة ط أو ورة أو ر
  رة وت  ،وات ، طرود    
 رة  وت    

’١‘ 

 
٢٠٠  

 دود 

 :ارب وع
  ةر وت  ،وات ، طرود    
 رة  وت    

’٢‘ 

 ارة م واط ظرھ  أو /ر  او اّ اوات أو اطرود ل وز )أ(
٥٧٣ طوا براا طر م أ ن ر را/ا  ت أيون و   رب ظرا. 

 
٥٦٧-  وز و ل أي وة أو ردط ّ دز رؤ لا   أي أو ،١٠ 
 دز نأ را   ٥٠، إ  ردام إطري اا. 

 اور أء اطر اواد وزن ل ق إ طت

 م ا ،ا ووت ،ا واوات ،اطرود ن و أي ـُـّد  -٥٦٨
 وع وز  ث وادة زن ط أي  اور أء زو اطر واد

  ز رك و أي زن  وُرا. ٥٠ او  ار أن ؤرات
 .ا ارى اوت ن  م ٦ ن ل

٥٦٩-  ت وا وز ا  وع راتؤ نأ را  ن و 
 ازن  را ،١١ ادول   وح ھو  ،٥٠  و  أو ل
 اوات أو اطرود ن ارى اوت ون  م٦ ن ل  ل ز رك
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ت أو او ا م ا واد رطل أو ال ورى اا ا 
واد . 

 واد او ال وول ا وت  ار أن ؤر دود -١١ ادول
رطا  

  ار أن ؤرات وع د
و  أو  ن ل و 

 ال و أو ا و وع
 دام 

 اري
  دام 

 اري
 

 ء 
 
٥٠ 

و  
  و  رة 

٥٠ ١٠٠   و  رة 
٥٠ ١٠٠ ر/ 
 :طرة  

 ء ب   ٥٠ر 
٥٠ ١٠٠    
 ادا ا اري   رب ٥٠ ١٠٠
 )أ(ري رب  
 
  
  
١٠٠  
١٠٠ 

 
  
  
٥٠  
٥٠ 

    ّددة ط أو ورة أو ر  ‘١’  
 :ارب ظر         
    ، وات ،طرود   
  وت  رة    
 رة  وت    

  
 
  (ج)٢٠٠

 دود)ج( 

  
 
  (ب)٢٠٠

 دود)ب( 

 :ارب وع  ‘٢’  
  وت، وات ، طرود    
          رة  
 رة  وت    

 ارة م واط ظرھ  أو   او اّ اوات أو اطرود ل وز )أ(
٥٧٣ طوا براا طر م أ ن ر را/ا  ت أيون و   رظ 

 .‘اري دام ’ اوان ت ادر ادت طق ا ،ك و .ارب
، ٥٠ أي و  ؤرات أن اروز وع و أ  ارا  و   (ب)

م  ن  ٦وأن م و ل و و ث م اظ    ل ن 
  اوت ارى.

، ١٠٠ أي و  ؤرات أن ارو أ وز وع  ارا  و   (ج)
و م ن  وأن ل    ظم ا ث و و لن ٦  م

 .٥٠٦ووز أن ل وت أرى از ال ن اوت و ًرة  اوت ارى.



 واططت ال و
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٥٧٠-  را أن  وادا رطا ود ا مأ( ا (إ )ن) و رةا 
 :ا طت ٤١٧

  اوادة.   ُ٤١٧واد ط ن ام (أ) إ (و) ن ارة   (أ)
 ن) و( د وً  اّ اطرود  ط وادة دة اطر دة َُ  )ب(

 .اد دة  ّددة واد ؤَذن م   ل ٤١٧ ارة
 ارة ن) ج( د وّ  ً طرود دال وودةا اطر اواد َُل  )ج(

٤١٧    وي رن أ ٤٥  ًرا ن داتوا رطا. 
ّ و ًد (د) ن ارة  طروداوودة دال  اواد اطرَُل   (د)

٤١٧    ن روي أ ن  ١٥ ًرارطدات اوا.  
ر اّة أو اّة اّ و ًد (ھـ) ن ارة  اواد اطرَُل   ھـ)(

  ٤٥وي أر ن  و ل ن  ادام اري إطر  ٤١٧
 .اودات اطررا ًن 

 ار واطرق ادد ك ل ق إ طت

 طروداً  ل ا ار اتو ادد اك رت  و أن ب  -٥٧١
   ًوت أو  وات أو   ن أي تطا وا  لا 
٢ ل أو ،٥ إ ت  ردام إطري اا، و نا را ّا 

 ل٦ ا   ل ن: 

 ادد؛ اك رت   ارّن اّن ادارن  )أ(
 ات   ار ا وادار ارّن اّن ادارن  )ب(

را. 

و و ت دون ا ،بوا وز ت تو نا ررةً  ا  
 وت أو ار  و و؛ ر ّون أن رط و ا اودة

رة ام، اا  توا ّا  رت أو او ا. ّأ  
 تا ا  ون  زّ  ت تو رأ ،ً وز ل دأ 

ووارد اا و  ل٦ ا م ١٠٠ إ. بو ت أي إزاو    
 .وت

٥٧٢-  و   ت إذا ا ول ادا أو ا  رھرة ظ ن 
 ّة ر أم أو LSA-I او او ن ف و ط ذات ة ر واد

ّو  ًط ن ا وا SCO-I، ت إذا أو ا زم   ردام إطا 
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 ب ادة، ام أرم ن واداً  ر  ًل ّة  دة ن رة وھ اري
م وم ردة اب اا  ًر( أظدول أم ،)١ ار وداء ونا  ل 

ن ار م، ٦٥ ّإ:  

 ا ّ ،٦ ال  او ّار او ن ال اف   )أ(
 اء؛

 .٧ ال  اوّ ارّ او  أو  )ب(

ت ،)ب(  اوّ ادل ادام ود َُ و نا ّوار ا وا 
ّررًة، ا ّإ  ندارن اّن اّرا   تر كا ددا 

 .ار ات   ار ا وادار ارّن اّن ادارن أو

وى ، ب أ وز دام اريا ت و ق   -٥٧٣
   :اع 

 وة أو طرد ي ار اط  ط أي د /رت  ١٠  )أ(
، وز و وز أن ٢  رت/ روط إ ا: 

د أن  ‘١’   زو ج ا ول ول دونص ور ا ذونم ا 
ل إج داء ال ظروف أ؛ اروا 

 و ظل ث ا اوة أو اطرد ن رت َُذ أن  ‘٢’  
 ً لدا ا ءل ظروف أ؛ اروا 

  ’٣‘  ل أ نل أي ا أو ر. 
 ذك ،   ار اط  ط أي د /رت  ٢  )ب(

  ط أي د او، ات   أو، وا، اوي اطن
طا وا رأرزة ان ا وافا را ، و طا 
 . ا ار اط و و، اوي

 او اط ن م٢   ط أي د /رت  ٠٫١  )ج(
رأا ا ّ طا ا را ، ،إذا أو  تُِ وا 

  ،و د أي ط   ن م٢ طا وا رأا 
 . ار اواف ن ارزة

٥٧٤-  و  تا ،را  ُ ر قن ادد واوا  
 اّزة اطت   وت أو  وات أو طروداً  ل ا ات
 .(III-YELLOW) اــــ أو  (II-YELLOW)اـــــ ـــن
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 راب ل ق إ طت

  اط اع وى زد ا ا اوات أو اطرود ل َُظر  -٥٧٥
 ٢  رت/ برا ب إو بر ص،  م ن و   

  .١٠ دول) أ( ا  ص  وً  اري داما إطر  ظرھ  أو

٥٧٦-  ُن و روطّددة اا  رةل ٥٦٦ ا ت طوا بر َدمُ 
 و ص صم – و  أو و  ًراَ – رض ل واد ، 

طر ءروط اا ا: 

 رً  ارب ُ  رَ ا ادو  ا اط د أن  )أ(
و ن تا  ً ، ره وأن طا ا  ل ر 
 .ذك  ُطِب و  ارب  وف

د وأن  )ب( دَُ  ً ترا ف ا والط را ،   كذ 
 .اطرق  ارب  وف را  ت أي ل

ون أص ور و ات ل  رف وأن  )ج( ؤھ ل وادا 
ا. 

  طت إ ق ل اوي

  اري دام ا اتو B(M) اوع ن اطرود ل َُظر  -٥٧٧
 .ارب طرات ن

دة B(M) اوع ن طرود اوي ال وَُظر  -٥٧٨ زوت ا ،و رودوطا 
ب اط  ًدار  ًر طوا مظ در ،رودو إطا ا  طوا 

 ءل، أطرودو اا وا  واد   لا. 

 اع وى  زد ا ا اوات أو طرود اوي ال وَُظر  -٥٧٩
طا  ٢  رت/ ب إو بر ص. 

 رد ل ق إ طت

  اواردة روط اطِ ات ل اوط ارد ھت ل أن وز  -٥٨٠
 ادود ُْر ا و ا طا وز  وا ،٥١٥ ارة

  اوراوم، ورد دس  وي  وا ،٤ ادول   اوص
 .ات ك ر د ا ا روط رھً  ادا اطق
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 ارة  دةاوار روط اطِ ات رد ادو ل َُل أن ووز  -٥٨١
٥١٥، وا  وز طا ا و ر اُْ دودوص اا  

 دول٤ ا، وا  وي  دس دور ،وموراا  ًرھ  وص وا 
 :ا اردي اد وان ر ا ا ا روط

 ن ذك م اذون اُرِن واط إ ارد إدارة دى اإد م أ  )أ(
طا وطا. 

 .دةً  و طرق، رع إر م وأن  )ب(
 ــــل ـــ ارـــ اـــزء ــــ وـــ وا  و وأن  )ج(

  " رد  وح ت –  دة" ـــرة
“RADIOACTIVE MATERIAL — QUANTITIES PERMITTED FOR 
MOVEMENT BY POST”  

 .رً  اف أد  إذا ارة ھذه وَُطب 
  ا إدة طب  ووا اُرـِل ام ارج ن َُ ب وأن  )د(

 دم . 
 وأن  )ھـ( و  فا دام اا  ِرُلا وات ووو ا. 

 ار اراءات

٥٨٢-   رىُ تا را طوي ا  ص توا ا  ردط 
 إ  ن روا  لوا ا را رضت ا ود وص وأ 

ن ؤھ. بدة وم طرد أي إ   ًء  ت ر إ  ل ا 
 ـَلـُر إ. 

 ّذر ت اا  

٥٨٣-    ر ذ م  ، و  ن ون مر وطإ طا 
ا ررع ا  ن َبطُو  دارت إ ن راءاتا ذ اَ ُ 

 .ذك د
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 ا ارت َِل ن ال دات وإ ظ

  إ إذا: ل أي  ار اب أ ل   -٥٨٤

م ور  ن د ال ورھ ن ادات أو اوت ا    (أ)
  ھذه ا؛

 .إرو ل  ا  اط اوت ور م أو  )ب(

 .ا و إ ا راق أن ب ا  اط اوت  -٥٨٥
 واة ورا .أرى و  ر أو ال و  اوت ھذه رد أن ووز
 .ا م د اوت ذه إ اُرَل

 ل إرو  ،اوت اط   ار ا د واة  -٥٨٦
  توون ا ب أنا ر  وا ل إء ات أوا  

.ا .ور و ر ن دون توّث ا  أن راو  

٥٨٧-   ب ا رت  اول واد ا ن  ظ أن
دات ار.واأ  ن ل  دة كوذ ،ھذه ا  ّددو اا    

ار د اظ دات إروً أو  ظم و ،را أن ون   -٥٨٨
وع. اط ل  ا  درة  

 





 

٩٣ 

 ادس ام

 واطرود وا اـ ّواد ق طت

ّـواد ا ق تط 

) ا ون ا فا وط اواد ذات ا ق تطLSA-III( 

 ا ا ن اف او اط ذات ادة ط ن ون أن ب  -٦٠١
)LSA-III(دة دة  أ   رض ل تو ردط  ر وراذ 

 رة٧٠٣ ا،  وز طا ا  ء0.1 اA2. 

 ا ال ذات اـ ّواد ق طت

 ن لّ   ال  واد ـُدٌ  اص ال ذات اـ ّدة ون أن ب  -٦٠٢
 .م ٥

  را أن أو صا ال ذات اـّ ادة ط ن ون أن وب  -٦٠٣
 أن  روط ا   رات إ ورةذا  راتا 

٧٠٤ ؛٧١١ إ 

 وا واطرق ادم ارات  أُِرت  إذا طـّم أو ـّر أ  )أ(
 ا؛ ب) أ(٧٠٩ ار وارة ،٧٠٧ إ ٧٠٥ ارات  اواردة

 ارة أو ٧٠٨ ارة  ذره اوارد ارارة ار أء ـّت أو ر أ  )ب(
رب ،)ب(٧٠٩ ا ؛ا 

  اذورة اضّ  ارات ن ام اء،  ا اط زد أ  )ج(
 ا ارى ات و رل؛ و ٢  ،٧١١و ٧١٠ ارن

 اّرب در ار  اّرب دل وز أ ب او ،در
،ّدد اا  و ظا دود او سا ISO 9978 وا :

"ون ا تدر – اا ّـا وق – ار طرارب اا "
[9]،  زةا طا ن ا ط ا و. 

 ،اص ال ذات ا ادة ن زءاً  ـّل او او ت وإذا  -٦٠٤
را   وا ن أ  إ . 
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 اـّت ا اـ ّواد ق طت

٦٠٥-  را  دةا ّـا ـّت اأن ا  ا ذه ا دةا 
ّـا  طردروط ا ا:  

 ١٠ ادّر ر اـّ ادة ن م٣   اع وى وز أ  )أ(
 رت/. 

 طره ل اذي وا ازي  اوا اث زد وأ  )ب(
رودا ا ر ١٠٠ إرو  ١٠٠ A2،   زھا 

  ـّ ادام ووز. ٧٣٧و ٧٣٦ ارن  اذورة ارات
 .ار ل

 ار ازھA2    ١٠٠ اء  ا اط وز وأ  )ج(
 ارات ار  ـُؤذ ار، ھذا إراء ود. ٧٠٣ ارة  اذور
 ).ب(  اذورة ارات ن ا ارة

رطا رھ فن ا ةواد ا ق تط  

 وب FISSILE اطر رھ اف ن اة اطر اواد  -٦٠٦
 وً  ارام ط  ر ار دون ون أن ب ٤١٧ ارة ن) و( اد

  :ا روط

  ؛٦٧٣اروط اّددة  اد (أ) ن ارة   (أ)
 ارة ن) ب( اد   اوص ام أم  ق ا اروط  )ب(

 اطرود؛ ن ٦٨٥ ارة ن) ب( واد ٦٨٤
 .ّواً     ،٦٨٣ ارة ن) أ( اد  اّددة اروط )ج(

 واطرود ا  ق  طت

٦٠٧-  را  م ردطن ا ث  و أن و   و 
و و ون.  ًن و ،كم ذـُـ ردطا  و ن   طر 
  ل وأو ا   ءل أا.  

  إذا اطرد ر  إ زات أي ل أ ام  راو  -٦٠٨
 ا ارى روط اوء  اطرد درة ف وأ اود، او  اُِدت



 طت ق واد اـّ وا واطرود
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 ام  را أن وب .ازات ھذه ل   ا ھذه  ص
 .اطـّ ار ن ا ان وال

 طرد ار اط  أرى م وأي ا ازات وـُـم  -٦٠٩
 أن وإ ،٦٠٨ ارة  اواردة روط و   ًل إ ر  ادا ن
 .ذك ً  ال أء ا إ ـَُطل أو زا  ون

٦١٠-  ،راو در ذين ا  ،ً م أنـُـ فل اَُـث و 
 .و  اوث إزا ون رزة م أي ن  ار اط ون

 ول ث  ،ًو ن  در ،اطرد ن ار اط وـُـّم  -٦١١
 .وازه اء ـ دون

٦١٢-  بو ؤدي أ ر أي ف رد إطن ال إا ر وَُ  ًزءا ن 
 .أ ن ال إ اطرد

٦١٣-  راون أن و طرددراً  ا  و راتا ن ا رع أي أو 
  دھور أي دث أن دون ارو، ال ظروف   د اھزازي رن أو اھزاز

 و. ل اطرد   أو ا، او  ارـّ اق أزة ـّ 
وص، وم اـُـ لوار اوا وت وأدوات ارى اث ا 
  .ادا رار د  د، ر ـ أو ازة ھذه ـك دون ول

  و  ًز  ًوا ھل أو ّوت وأي اف واد ون أن وب  -٦١٤
 ضا ت ووا ّـذ .اـُؤو  را و   ا. 

٦١٥-  راو   تّـا ن ا ّرب أن توا ّـا  
  . اذون ر ال ن

٦١٦-  ورا  م ردطت ارارة درا طوط اوا ل اَُ أن 
  .ارو ال ظروف ُ َدف

أن ور   ن ادر ث ن،  ظل  اطردرا  م   -٦١٧
  ًو رول اظروف ات او  أ ،وا ردطم ا  وى اا

ام اّددة   طردد أي ط  اط ار  وى اعوز 
وارة  ٥٦٦، ب اء،  أذ اد (ب) ن ارة ٥٢٨و ٥٢٧و ٥١٦ارات 

   ار. ٥٧٣
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٦١٨-  ق و واد ّـا م اّـ واص طرة ،رىب أ ةرا ك 
 ).٥٠٧و ١١٠ ارن أظر( اطرد م د اواص

 واً  او طرود ق إ طت

٦١٩-   ق طرود ـُزا  ،ًوا ب وز أ رارة در طا 
ن ا  م٥ ٥٠  رارة در ط  م،٥ ٣٨  دم ذّرض أا 

 سا  را.  

٦٢٠-  راو  م رودطا ـُزا   ًوا ـّر أ  واءإذا ا  
  .م٥ ٥٥+ و م٥ ٤٠– ن راوح ط رارة درت اطرود رت

  درة واً،  ـُراد ،ـ ّواد  او اطرود ون أن وب  -٦٢١
 دا ط أي ،اواء ظم ن ا اوت ت  أو دان دون وم، أن

 و ٩٥ إ  دي ل ط أ ن لّ   اط  ر  ًـُِدث
 .ل

  ق طرود اة طت

٦٢٢-  را  م رودطة اأن ا  روط وصا   
  ٦٢١ إ ٦١٩ ارات  اواردة اروط إ وـُف ،٦١٨ إ ٦٠٧ ارات

   ًوا. 

طرود ا ق تط  

 )Type IP-1( ا اطرود ن اول وع ق طت

٦٢٣-  را  م وعول ان ا رودطا ا )Type IP-1( أن  
 إ وـُف ،٦٣٦ وارة ٦١٨ إ ٦٠٧ ارات   اوص روط
 .واً     ٦٢١ إ ٦١٩ ارات  اواردة اروط

  )Type IP-2( ا اطرود ن ا وع ق طت

٦٢٤-   فـُو طرد   طرد  ن وعا ا )Type IP-2(، ب أن 
  وص ھType IP-1(  ( اول وع اـُّددة روط  ث ـُـم



 طت ق واد اـّ وا واطرود
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 رةول، وأن ٦٢٣ ا  ك، إدوث دون ذ     إ 
 :٧٢٣و ٧٢٢ ارن  اذورة رات

  ـ؛ أو اـّ اوت دان )أ(
 ر ط أي  ا اع ىو % ٢٠ وز زدة دوث )ب(

  .طرد

 )Type IP-3( ا اطرود ن اث وع ق طت

٦٢٥-   فو طرد   ردن ط وعث اا )Type IP-3(، ب م أن ُـ 
 ارة   وص ھType IP-1(  ( اول وع اّددة روط  ث
٦٢٣،  روط إورة اذا  رات٦٣٦ ا ٦٤٩ إ. 

) Type IP-2( ا اطرود ن واث ا ون ق د طت
 )Type IP-3(و

) Type IP-2( ا اوع ن  طروداً  رھ اطرود ادام وز  -٦٢٦
 :ا روط

 ارة   اوص )Type IP-1( اول وع از طرو  أن  )أ(
٦٢٣. 

 ا أو او ا وْ  اّددة اطت و ث ـُـّم أن  )ب(
 ل ن وت" ن ١-٦ ال إطر  ادة ام و ان

طرة اا: ا وذدرة" ان ا مدة ا[10] ا. 
  اطو رات إ     دوث دون ول أن  )ج(

و ا وأو ا ن اا م ودة اا: 
 ـ؛ أو اـّ اوت دان  ‘١’  
 طا  ا اع وى % ٢٠ وز زدة دوث  ‘٢’  

رطرد ا.  

 ن  طروداً  رھ اـَـْل  ر ادام أً  ووز  -٦٢٧
 :ا روط ،)Type IP-3( أو) Type IP-2( اث أو ا اون

 ارة   اوص )Type IP-1( اول وع از روط  أن  )أ(
٦٢٣. 
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 ن ٧-٦ ال إطر  اوو اطت و ث مـُـ  أن  )ب(
 ام ن ادرة" اوذ ا :اطرة ا ل ن وت"

 و  درة وون ال،  ِد أرى روط أو ،]10[ ادة
 .ل و ٢٦٥  ار ط

 ت و  دراً  وره م إ در أي ون ث ـُـم أن  )ج(
 ودراً  ارو، ال وظروف او ن ا وار ان اد

 ودوث دون ا دةوز ز ٢٠ % وى عا ا  
  .اـَـْل  ر ر ط أي

 رھ اـَـْل،  ار ف ،را ادام أً  ووز  -٦٢٨
 وال ل Type IP-3(، ( أو )Type IP-2( اث أو ا اون ن  طروداً 

 LSA-II (( وا (LSA-I) او اون ن ف و ط ذات وزات
 :    وار أن رط ،٥ ادول  اووف او

 ارة   اوص )Type IP-1( اول وع از روط  أن )أ(
٦٢٣. 

 اوط أو ا اوا  ا اطت و ث ـ ون أن )ب(
 ٢٦٥  ار ط و  درة وون اطرة ا ل

 .ول
 ت و  دراً  وره م إ در أي ون ث ـُـم أن )ج(

 ودراً  ارو، ال وظروف او ن ا وار ان اد
 ودوث دون ا دةوز ز ٢٠ % وى عا ا  
 .ر ر ط أي

٦٢٩-   وز  ًأ داما تو ا م اّـ ص ف مدا 
رھ  ًروداط  ن نوا ث أو اا )Type IP-2 (أو )Type IP-3(، 
 :ا روط

 . واد  اـّ اواد ر أن  )أ(
 ارة   اوص )Type IP-1( اول وع از روط  أن  )ب(

٦٢٣. 
 ISO 1496/1 اس ود ادو اظ و طق ث ـُـم أن  )ج(

 :١ ازء – وار اوات – ا وت ١ ا :وان
. وات اد ء ،[11] ا راض ا اوت وت
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 إ     ووع دون ول أن   را أن وب
 أء دث ا ارع ت وذك او ك  اوو رات

 :ارو ال ظروف
 ـ؛ أو اـّ اوت دان  ‘١’  
 ط أي  ا اع وى % ٢٠ وز زدة دوث  ‘٢’  

ر تو ا.   

 رھ دن ن او واب اوط اوت ادام أً  ووز  -٦٣٠
 روط ،)Type IP-3( أو) Type IP-2( اث أو ا اون ن  طروداً 
ا: 

 ارة   اوص )Type IP-1( اول وع از روط  أن  )أ(
٦٢٣. 

 ا أو او ا و اددة اطت   و أن  )ب(
 ا ل ن وت" ن ٥-٦ ال  ادة ام و ان

 دون ول وأن ،[10] ادة ام ن ادرة" اوذ ا :اطرة
  ون او ،ك  ووا رات إ     ووع
 :إً  اھت أر  اوط ار إراء

 .ـ أو اـّ اوت دان  ‘١’  
 ط أي  ا اع وى % ٢٠ وز زدة دوث  ‘٢’  

ر و طوب اوا. 

 دس  وطرود ا ق تطوموراد اور  

٦٣١-  را أن  طرودا  واء ا دس دور وموراروط ا ا 
 ھذه ن أرى وا  اوو دة، واطرّ ا ّواص ل

ء .او  ووح ھ   رة٦٣٤ ا، ّـُـ دس دور وموراا 
 اظ و  اواردة م وً  وـُل أر أو م ٠ر١  ت اوود

دود او سا ISO 7195 وان : دس دور وموراا (UF6) رض 
 [12]، روطواردة واا  نر٦٣٣و ٦٣٢ ا. 

٦٣٢-  راو  م ل م طرد  واء م ٠٫١ ر أون أ دس دور 
 :ا روط  أن اوراوم
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ب دون ز، أن  )أ( ر د ودونر إ ،ول  ووف اوا  و 
ـظا ّدود او سا ISO 7195 [12]، را وف اوا 

 رةء ،٧١٨ ا  وح ھو   ر؛٦٣٤ ةا 
 ار  اوط ار ـ، أو اوراوم ورد دس دان دون ز، أن  )ب(

  ؛٧٢٢ ارة  اووف
ق دث أن دون ز، أن  )ج( ز  مظ ،واءر اراري اوف اوا 

 رةء ،٧٢٨ ا  وح ھو   رة٦٣٤ ا.  

٦٣٣-  ـُز ود رود وطا  واء ا م ٠ر١ ر أون أ دس دور 
 .اط ف زة اوراوم

٦٣٤-   ًورھ وا ددة ،طرافوز ا ل رودطا  واء ا م ٠ر١ 
ت د اطرود ت إذا اوراوم ورد دس ن أر أو ُ ث:  

 ISO 7195 او  اواردة ك ف أرى وطّ أو وّد ر   )أ(
]12[، طر ءوى ا ندل؛ أ 

ل، أو/و  )ب(  ب دون ر د ودونر إ ،ول ط رل ا ن ٢ر٧٦ 
 ل  ووف اوا  رة؛٧١٨ ا 

 اطرود وت إذا اوراوم، ورد دس ن أر أو م ٩٠٠٠ وي أو/و  )ج(
  رط واردا  دن) ج( ا رة٦٣٢ ا. 

ـّق و  وارى، اا را ءت اـطا ووا  راتا 
٦٣١ ٦٣٣ إ. 

  A اوع ن طرود ق طت

٦٣٥-  را  م طرودن ا وعا )Type A( أن  روط ووا  
  ٦٢١ إ ٦١٩ ارات  اواردة اروط إ وف ،٦١٨ إ ٦٠٧ ارات

  ،ًوا كذروط وواردة اا  رات٦٣٦ ا ٦٥١ إ. 

  .م ١٠ ن طرد إ ر ـُد أد لّ  أ وب  -٦٣٦

  ا ،ً م اّوت، أد اطرد ن ار ازء ل أن وب  -٦٣٧
 . ظـّت ط اطرد  دم  د  ًـّل وا و ر  ون
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٦٣٨-  راو  م أي طأر ـُـ  ردطا ؤدي أ وى  ّدا  ك 
،طرا  ل ظروف ظلا دا وا وادث، إ ف إإ  طردا 

 .ا ھذه  ص ا روط وء

٦٣٩-  راو  م طردت ارارة در راوح ن –م٥ ٧٠+ و م٥ ٤٠  
 واد ـل وال اوال ـد درت ار ن وـُؤذ .اف ّوت
 .ّا ارارة در طق  اف

 ادو، أو اوط ر طن ا وت ام ون أن وب  -٦٤٠
 .ا اط  ا أرى، روط أي أو

٦٤١-  رال أن و ما  مظ واءق اَ م طوا ز ت 
إ  ن أن  د دون ل أو ط د  لطرد داا. 

 .اواء ظم ّوت أد اص ال ذات اـّ اواد ـَُر أن ووز  -٦٤٢

  وـّر أن ب ،اطرد ن  ودة ـّل اواء ظم ن  وإذا  -٦٤٣
إ م إ ن قز طر ت لّ  إ ن زء أي رن آ فا. 

٦٤٤-    رامو  تّو ن ّون مأيظ واءا ،ًط كن ذ  ،
ال اوي وال واواد اـّ ارى ّرض ع، ووـد ازات 

   ال اوي وال اوي ّرض ع.

 اط ض   اـ ّو اواء ظم ز أن وب  -٦٤٥
 .ل و ٦٠ إ اط

 اواء ظم اط، ف ـّت ف اـّت،  وـُزّود  -٦٤٦
 .اـّم ن ّرب أي ز

٦٤٧-  راو  م درعا ذي اطّوق ا دت أّو ردطوف اوا 
 .د دون ادرع ن اّون ذك اطق دون ول أن اواء ظم ن زءاً  ره

و   ن إذا درعا ّون وھذا اا ن داّـ دةو ، ب أن 
 ن ل إ ت ز واط م إ إ ا ادرع  وـّر

 .آر ف ھل أي
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 رات ّر     ووع دون ول ث اطرد ـُـمو  -٦٤٨
ووا  رات٧١٩ ا ٧٢٤ إ: 

 ـ؛ أو اـّ اوت دان  )أ(
 ر ط أي  ا اع وى % ٢٠ وز زدة دوث  )ب(

 .طرد

 را ا اـ ّواد اـُـّ اطرود م  رت وـُـّذ  -٦٤٩
 صن ا د ءا  ب ت ا  رارة در تورات اوا 

رت اء ودا. 

٦٥٠-  و ك، إذ ـُرا  م طرودن ا وعا )A (ّواء ا 
  :  ا ا اواد

   ٦٤٨ ارة ن) أ( اد  اوو روط وء  ون أن  )أ(
  ؛٧٢٥ ارة  اوو رات اطرد ّرض

د وأن  )ب( زو د نرأ: 
 أن وب .ا اوت م ِف ص  ـ ّدة  ‘١’  

ـُو دة ھذها ّـا  و ب ث س لا  
 ؛ّر  

 ور أ دا اواء ر ن ّون اواء ظم أو  ‘٢’  
و تـُـ ث س توا ا  و م لو 

زھل ار دا واءا را ،وا    
 .ا ادا را  ّرب دوث

 أو اـّ اوت دان دون زات اـُـّ اطرود ول أن وب  -٦٥١
ّـ   زرد اطرات ا ووا  رة٧٢٥ ا .ُن و ذاھ 
 .ا زات أو اروم ز اـُـType A (( اوع ن اطرود ارط

 B(U) اوع ن طرود ق طت

 ارات  اوو روط  ث  Type B(U)اوع ن اطرود ـُـم  -٦٥٢
٦٠٧ روط ،٦١٨ إوا ووا  رات٦١٩ ا ٦٢١ إ    ،ًوا 

وووا  رات٦٣٦ ا ء ،٦٤٩ إ  وف ھوو  دن )أ( ا رةا 
 . ٦٦٦ إ ٦٥٣ ارات  اوو اروط إ وـُف ،٦٤٨
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٦٥٣-  راو  م رودطا ؤدي أ رارةا ا ـّدھو توا ّـا 
 ار إ ،٦٥٧و ٦٥٦ ارن  اوو اط اظروف ظلّ   ،اطرد دال
 طردراً  ا ،ًرا  ل وفظرا ،دا  وذي اا ّـو راتا 

  ار روط اوء ن ـر ث ،٧٢٤ إ ٧١٩ ارات  اواردة
   ـُو أن وب .أوع دة رب دون ُِرك  إذا وادر اواء
 :ا ا ن أر أو وادة ّ ب د ا ارارة، رات

 و  أو، اد  أو اد  أو اـّ اوت ظم ر  )أ(
  اـّف اوود ر( وء أو   طّو اـّ ادة ت
  رھ؛ أو اـّ ادة أو اوء أو ا و ـب ث ،)ال ل

د  اوت طرق ن اف ءة ن لا  )ب( دراري ادة ا درا 
أو ا ـ ؛ أورھا  

 .رطو اران د ل، ال  )ج(

 م،٥ ٥٠  ن ا أط رارة در وز  ث اطرد وـُـّم  -٦٥٤
 ظرفط اوف اوا  رةد ٦٥٦ ادم و ودع وإ ،  م لَُـ 

 .اري ادام إطر  اطرد

  واً، او طرود ق  ٦١٩ ارة  رط ھو  وء  -٦٥٥
 اطرد ل أء و إ اوول ن ط ي رارة در أ وز أن ب
 رإط داما ريد م°٨٥ ا دم ودع وإ   لروف ظظا 

طا ووا  رةوز. ٦٥٦ اذ أن وؤ  رز اوار أو اواا 
 .اوار أو اواز  ار أي إراء إ  دو اص و اّدة

  .م٥ ٣٨ ھ اط ارارة در أن وـَُرض  -٦٥٦

  .١٢ ادول  اوو ھ اس  اّرض ظروف أن وـَُرض  -٦٥٧

 اراطت اء رض رار و  ل ا اطرود وـُـم  -٦٥٨
 أِت  إذا ـّ او ھذه ظلّ  ث ٧٢٨ ارة  اوو اراري ار
 أو) ب(٧٢٧و) أ(٧٢٧و ٧٢٤ إ ٧١٩ ارات  اوو رات اطرود

 ال ھذا ن و أي ول َُطل أن ب و .اء ب ،)ج(٧٢٧و) ب(٧٢٧
 طا رطرد ا  ،ّزقأو ا ،طأو ا ،ردط، أو اأو ا و 

وا.  



 ام ادس

١٠٤ 

٦٥٩-  راو  م طرودإذا ،ا  ت  :  

 اوت دان ن دّ  أن ،٧٢٤ إ ٧١٩ ارات  اوو ارات  )أ(
ّـا ــ6–10 إA2  د ا أ. 

 وإ ،٧٢٩و ،٧٢٨و ،)ب(٧٢٧و ،٧٢٦ ارات  اوو وارات  )ب(
 : اوارد ار

 ٥٠٠  زد  رداط  ت  إذا ،٧٢٧ ارة ن) ج( اد  –  
رةً  ٣م/م ١٠٠٠  زد  ا و م، د  سأ 

 س A2 ١٠٠٠ ن أر اـ ّوو ار، اد
رھ دة ّـ ل ذات ص؛ 

 .ارى اطرود  ق  ،٧٢٧ ارة ن) أ( اد أو  –  
 وز أ ن  در در ظا  أن  ‘١’    

  ١٠ اطرد ط ن م١   اع وى
 اطرد ـُـم ـ ّوت أ/  رت

وا. 
  اـ ّوت اـُـّ ادان د  ـّد أن  ‘٢’    

 A2  و أ ،د ٨٥-رون 10A2 إ أوع دة
 .أ د ارى اـّ اودات

و  ودط و ن داتو ّـ ، قط مواردة اا  راتا 
٤٠٥ ء ،٤٠٧ إ وز أ داما  ّـ A2(i) و ـ 10A2  ق 

 ارة  اواردة ار اّوث دود ادر  را ،)أ( ا و. ٨٥-رون
٥٠٨. 

  اس  ّرض ق ت -١٢ ادول

 ّدة اس ّ ارض
١٢   ًّو )ل )٢م/واط طا وو ا 

 ١ أل إ ـ – أ  ًّـُـَل و أط ر
٨٠٠ طأ و  َـُـل  ًّأ – ـ إ ٢  أ 

 ٣  رأ  ًـُـَل أط )أ(٢٠٠

 ٤ )أ و  ت( أل إ ـ أرى أط )أ(٢٠٠
 ٥ ارى اط ر )أ(٤٠٠

 لا ن ا ارات وھل اص ُِل ار ّ  داـّ ادام ذك، ن د  ًوز،  )أ(
 .ورة أم ن اس
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زد ط ا   ـ ّوتا ص  اطرودوـُـم   -٦٦٠
105A2   ّزق دث  ثمظ واءا  ر ار ا تّر  إذا

 .٧٣٠اـُّزز اووف  ارة 

٦٦١-  د و لدود ا قطط اا ا وحا   ودو 
 . رد ظم أو رـت

٦٦٢-  ب و ل أن طردا  مظ ف طم ان ا مظ واءا 
 ارات  اوو ارات ظروف  ا إ ـ ّواد إطق  ن ون
٧١٩ ٧٢٦و ٧٢٤ إ ٧٢٩ إ.  

٦٦٣-  راو  م رودطا أ  تو  ّدا  مظ واءا  ً د 
 وذك اط ،روط اوء ن  ـّر و  راً  راً  اطرد  ؤـّر

  اوو رات وأٌِت دي ل ط أ ر ت ت إذا
 .٧٢٩ إ ٧٢٦و ٧٢٤ إ ٧١٩ ارات

٦٦٤-  ب و وز أن ط أ ل دي  ردطا  ًط  ً دره 
 .ل و ٧٠٠

 ون  ث اـّت  ـ ّواد  وي ا اطرود وـُـم  -٦٦٥
 ي أو  ،زءاً  ـُر و اـّت ا اـّ اواد إ ـُف ّوت ي
 .اـّت ا اـّ اواد أداء  ر ر أي ،ف دا توّ 

 درت م٥ ٣٨+و م٥ ٤٠- ن راوح دى  ب ث اطرد وـُـم  -٦٦٦
  .اط ارارة

 B(M) اوع ن طرود ق طت

 اوع ن طرود زا روط  Type B(M)اوع ن اطرود  أن ب  -٦٦٧
Type B(U) ّا  رةء ،٦٥٢ ا أ  ق طرود ـُزا  لد دا 

 ك ف أرى ظروف اراض وز ب، ـ ّدان ن  أو وده ـّن
 ا اطت وا ،٦٦٦ إ ٦٦٠و ٦٥٧ إ ٦٥٥و ٦٣٩ ارات  اـُّددة

 ذهدان ھا. ك، وب ذ أن وُـ در ذين ا   ً روطا 
زطرود ا ن وعاType B(U)  ووا  رات٦٦٠و ٦٥٥ ا ٦٦٦ إ. 
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 رط ، أء طـ ّورة Type B(M) اوع ن اطرود و ووز  -٦٦٨
 .و ا ا اواط ا ذات ا اطت ل أن

  C اوع ن طرود ق طت

٦٦٩-  را  م طرودن ا وعاType C  أن  روط ّا  راتا 
٦٠٧ واردة ،٦٢١ إوا  رات٦٣٦ ا ء ،٦٤٩ إ  ون ھّ  دأ( ا (

 ،٦٦٦ إ ٦٦١ وارات ،٦٥٧ إ ٦٥٣ ارات  اّ واروط ،٦٤٨ ارة ن
 .٦٧٢ إ ٦٧٠ ارات  واواردة

 رات اّررة ام ر اوء  دراً  اطرد ون أن وب  -٦٧٠
 وـّ  ّددھ   طره د ،٦٦٣ وارة ،٦٥٩ ارة ن) ب( اد  اواردة

رار درھ ل واط ٠٫٣٣ ر ن رارة ودر  م٥ ٣٨  ا ا. 
 ون وأن  ،ًطرد راري زل أي ظلّ  أن م اوـّ اروط  وـَُرض

 . م٣٨º اط ارارة در وون ،دي ل ط أ د اطرد

٦٧١-  راو  م طردن ذاإ ،ا د ط أ ل دي و  
: 

 ـــدان ــن دّ  أن ،٧٢٤ إ ٧١٩ ارات  اوو ارات  )أ(
 .أ د ا6A2  –10 إــ اـّ اوـــت

 :٧٣٤ ارة  اواردة ارات وات  )ب(
 وى وز أ ن  در در اظ  أن  ‘١’  

 / رت  ١٠ اطرد ط ن م١   اع
ت أو ّـ مـُـ طردا وا. 

 إ أوع دة  اـ ّوت اـُـّ ادان د  أن  ‘٢’  
10A2 ونر-د ٨٥ ،و أA2  داتوا اّرى ـا 
 .أ د

و  ودط و ن داتو ّـ ، قط مواردة اا  راتا 
٤٠٥ ء ،٤٠٧ إ وز أ داما  ّـ A2(i) و ـ 10A2  ق 

 ارة  ردةاوا ار اّوث دود ادر  را ،)أ( ا و. ٨٥-رون
٥٠٨. 
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ق دث  ث اطرد وـُـم  -٦٧٢ ز  مظ واءد ا راءر إر اا 
ز ا زُـن اّا  رة٧٣٠ ا. 

رطواد ا  وطرود ا ق تط  

٦٧٣-  را  ل وادا رطرات اا ا: 

 وا واد ارو ال ظروف أء ار دون  ظ أن  )أ(
وادث؛ إ ذؤن و رت ا طوارئا ا  وص وا: 

  ؛ أو اطرود إ اء ّرب  ‘١’  
ت أو ـُـّت ءة دان  ‘٢’   دُـ رونو؛ اا  
  ؛اطرد  د دوث  أو اطرد دال إ وتا ظم إدة  ‘٣’  
 ؛  أو اطرود دال ارات ل  ‘٤’  
  ا؛  طرھ أو اء  اطرود ر  ‘٥’  
 .ارارة درت  اـّرات  ‘٦’  

 :روط  وأن  )ب(
  ُِ  اّة ر اواد ء ؛٦٣٦ ارة  اواردة  ‘١’  

 ؛٤١٧ ارة ن) ھـ( اد وب دداً 
  ’٢‘  ووا  وا رىن أ ھذه ل اّـ واص ّـا 

  واد؛
 ؛٤١٧ ارة وب ة اواد ن م  ،٦٣٧ ارة  اواردة  ‘٣’  
ة وب ،  م ن اواد ٦٨٦إ  ٦٧٦اواردة  ارات   ‘٤’  

  .٦٧٥أو  ٦٧٤أو  ٤١٧ارات 

٦٧٤-  ُ طرودا وي ا  واد رطا  تط رةد(٤٧٤ ا(، 
 إ ٦٧٦ ارات طت ن ،٦٧٤ ارة ن) ج( إ) أ( ار اود أم وأد
٦٨٦. 

  روط ا: أي ل،  واد اطرا وي   اطرود  (أ)
  ’١‘  ل أ رد أُ ر طرد ن م ١٠. 
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  :ا ا دام طرد CSI ار أن ؤر ب م أن  ‘٢’  
CSI = 50 × 5 × {[mass of uranium-235 in package (g)] / Z +  
[mass of other fissile nuclides1 in package (g)] / 280}2 

  .١٣ ادول ن  Zم ؤذ ث  
 ’٣‘    دز أرن ار أؤ  ين  طرد١٠.  

   أي ل، روط ا :واد اطرا وي   اطرود  (ب)
 ’١‘  ل أ رد أُ ر طرد ن م؛ ٣٠ 
، د إ رات اوص   طردأن را  ا  ‘٢’ 

رات ا٧١٩  ٧٢٤إ:  ،  
  اواد اطر؛أن ظ و ن   –   
 د طرد ار اد وم اد اد  ظ أن  –   

 م؛ ٣٠ ن لّ   وى
 .م ١٠ طو ـّب دول دون ول أن  –   
 :ا ا دام طرد CSI ار أن ؤر ب م أن  ‘٣’ 

CSI = 50 × 2 × {[mass of uranium-235 in package (g)] / Z +  
[mass of other fissile nuclides1 in package (g)] / 280} 

  .١٣ ادول ن  Zم ؤذ ث   
 ’٤‘    دز أرن ار أؤ  ين  طرد١٠.  

 :ا روط ل، أي  اطر واد  وي ا اطرود  )ج(
  ’١‘   ر دُ رل أ طردأ  نم؛ ١٠  
، د إ رات اوص   طردأن را  ا  ‘٢’  

  ،  :٧٢٤إ  ٧١٩ارات 
  اواد اطر؛أن ظ و ن   –    
 د طرد ار اد وم اد اد  ظ أن  –    

 م؛ ١٠ ن لّ   وى
 .م ١٠ طو ـّب دول دون ول أن  –    
 :ا ا دام طرد CSI ار أن ؤر ب م أن  ‘٣’  

CSI = 50 × 2 × {[mass of uranium-235 in package (g)]/ 450 +  
[mass of other fissile nuclides1 in package (g)] / 280} 

  ’٤‘    د أز أرطدات او  أي ن  طرد١٥ .ًرا  
                                                           

- أل ن اووو ٢٤١-وز أن ون اوووم ي رب ظري رط أن ون  اوووم  ١
  . اطرد ٢٤٠
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ب أ ون إ  اروم واواد ا ا اراة دوروم   (د)
رد، أر ن  طردوارات، ورھ ن ال ا ّرون  أي 

 رطدات اوا  ردطوز ا  ا زھ ر ن  إ ،
و  ن ؤذ  ار  رام ن اواد. ١٠٠٠رام  أي  ١

 ل إ  سك ا  َدُوم ار٤ا.ن ا ن وز ٪  

 ٦٧٤ رة وCSI  ً ار أن ؤر ب  Zم   -١٣ ادول

 Z                  أاءار

 ٢٢٠٠        %١٫٥ إ ل  رى وراوم

 ل إ  رى ومورا٨٥٠        %٥  

 ل إ  رى ومورا٦٦٠        %١٠  

 ل إ  رى ومورا٥٨٠        %٢٠  

  ٤٥٠       %١٠٠ إ ل  رى وراوم
 ادام ن دذٍ  ،٢٣٥-وراوم و إراء درت وراوم  وي اطرد ن إذا  )أ(

ا ِا  راء درول إ  Z.  
 

٦٧٥-  ُ طرودا وي ا  رن أ رام ١٠٠٠ ن وموون ا قط 
 :ا روط ،٦٨٦ إ ٦٧٦ ارات

  %؛٢٠اوووم ب ا ن   اودات اطرأ زد    (أ)
 :ا ا دام طرد ار أن ؤر ب م أن  )ب(

CSI = 50 × 2 × [mass of plutonium (g) / 1000]; 
% ١ اوراوم  وز أ ب اوووم،  ووداً  اوراوم ن إذا  )ج(

 .اوووم  ن

 اطر واد  وي ا اطرود م م رض وتا وف

٦٧٦-    دم ر لا أو ا ،زن أو اوري، اظأو ا ا 
 اواردة ام ت ُرى اد، اورة أو ا، أو اد  أو ارز، أو
 رات٦٨٠ ا ٦٨٥ إ راض أن  ل ل ر روف ھ ا ـّر او 

أ  تروو قّـ  روفظت اوا روا  ت ما 
 .ھذه
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٦٧٧-  ق و ودو وويا ،ّـب ا د أن ت مواردة اا  
 : ان ارن أد وار ت ظري ون إ ٦٨٥ إ ٦٨٠ ارات

 ا؛ ار أء وروت  أ  )أ(
  ون ا ود .اطرد م رض اورو  دل در أو  )ب(

 .اظري اون ادال ن ـّد س ُرى ،ان  ق وت

  در ارارة روط ھد وروط ق

٦٧٨-  ـُرا  ردطد ،ا رات إ ووا  رات٧١٩ ا إ 
٧٢٤،  :  

 ن لّ   وى د طرد ار اد وم اد اد  ظ أن  )أ(
  م؛ ١٠

  .م ١٠ طو ـّب دول دون ول أن  )ب(

٦٧٩-  راو  م ردطب أن ا دى راوح ن -م٥ ٣٨+و م٥ ٤٠ در 
 م اد دة  أرى وات ا اط ّدد م  اط، ارارة

 .اطرد

 زول رد طرد م

٦٨٠-   ق طرد ،زولَرض اُ ء أنن ا ّرب أن إ  
 إذا أ د .اواء ظم دال ارات ذك ،   أو اطرد  ار ات

 ت إ او ھذا  اء ّرب دون و  ّوت ل ام ن
ر ّـ أو ،  م وإن كن ذ ،ط وز راضدم ا ودّرب و 
 :  أً  ا ّوتا ل أن وب .ار ات ك ق

 إذا ء َن الّ   ان  ظل اوى،  ددة  واق  )أ(
  طردرات ا ّا  دن) ب( ا رة٦٨٥ ا، ودر  

 ـُرى وارات وإ، و ا   اودة ط ن
 ن ت قل إ ل طرد ل ن؛ 

 وا اوراوم، ورد دس  إ وي  ا طرود ق  أو  )ب(
  راءوم إوراداً  ا داره أ ٥  ن ا  وموراا-

٢٣٥: 
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 ن) ب( اد  اّ ارات إراء إر َُ ت، ا اطرود  ‘١’  
 آر ون وأي ام ن  دي س ود  أ ،٦٨٥ ارة

 فا إ  ط طرا ،ا ت وا  ،ًب أ 
  ظل ات أن ،٧٢٨ ارة  اووف ار إراء

  رب؛
  ’٢‘  در  ن را ودةا   ا و ،وإ 

وا راترى اُـ ت ن قل إ ل طرد ل ن. 

 أو اء ن م ٢٠ ن لّ    رب ن ار ظم س أن وـَُرض  -٦٨١
 أن  إذا أ د .إ و  ف اط ادة وـّره د أر اس أي

 ارة ن) ب( اد  اّ ارات د اف دال  را ظم أن إت
 اد  اء ن م ٢٠ ن لّ    طرد رب اس وود اراض وز ،٦٨٥

 .٦٨٢ ارة ن) ج(

 و ،٦٨١و ٦٨٠ ارن روط وب ار دون اطرد ون أن وب  -٦٨٢
 :   ـّق وروت  أ  م ا اطرد ظروف

 ؛)دت دون( ارو ال ظروف  )أ(
 ؛٦٨٤ ارة ن) ب( اد  اوو وارات  )ب(
 .٦٨٥ ارة ن) ب( اد  اوو وارات  )ج(

٦٨٣-  ق وـ طرود ـُزا   ًّوا: 

 ارات  ـّق ظروف ظلّ   ار دون اطرد ون أن ب  )أ(
طرود ا ن وعا Type C  ون اّا  رةراض ،٧٣٤ ا 

 دا ّرب وود دم  ون اء ن م ٢٠ ن لّ    اس وود
 .ء

 ارة  اواردة ا تاوّ  دل  ،٦٨٢ ارة  اوارد ام   )ب(
٦٨٠  با إذا إ ُِـ ّرب ءا ت إا رأو ا ، د 
 ارة  اّن او Type C  اوع ن طرود ا ارات إراء
 . ٧٣٣ ارة  اووف ادا اء ّرب وار ،٧٣٤

 مدل اظروف ا  طرودت او  

  ار دون اطرود ن N أف  ون ث ،N رم ـُقّ   -٦٨٤
 اروط  ـّق ورو  أ وـّر ا اطرود وظروف ق ق
ا: 
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   اطرود ق س وأن ،اطرود ن  ء أي و أ ب  )أ(
 .اء ن م ٢٠ ن لّ    اواب

ر و ھ اطرود  ون أن ب  )ب( دت أو اَْـُت إذا اُِأ 
 .٧٢٤ إ ٧١٩ ارات  ا ّرات

 وادث إ ا ال ظروف  اطرود وت م

 ق  ار دون طرودا ن   Nون ث ،N رم ـُقّ   -٦٨٥
 :ا اروط  ـّق ورو  أ وـّر ا اطرود وظروف ق

 اواب   اطرود ق واس ،اطرود ن  ادرو اد  )أ(
   ّل ن م ٢٠ ن ء؛ا 

 ارات ر و ،٧٢٤ إ ٧١٩ ارات  اوو ارات  )ب(
داً  ا: 

 ) ج(٧٢٧ ارة وإ ،)ب(٧٢٧ ارة  اوو ارات  ‘١’  
  زد و م ٥٠٠   زد  ا طرود ق

ا  م ١٠٠٠/ّدرةً  ٣مُ  سد أا ،رأو ا 
 ر وً  ارى؛ اطرود  ق ) أ(٧٢٧ ارة

  اوو رات وـَُل ٧٢٨ ارة  اووف
 ؛٧٣٣ إ ٧٣١ ارات

 ؛٧٢٩ ارة  اووف ار أو  ‘٢’  
 ارات د اواء ظم ن اطر ادة ن زء أي إت    )ج(

 ن ت اطر ادة أن ـَُرض ،٦٨٥ ارة ن) ب( اد  واو
 و ل و  ًرـ ّـُظـم اطر ادة وأن  او ، طرد ل

دن اذن اؤد إ أ  تروو  سب ار   
 .اء ن م ٢٠ ن لّ 

 طرود ار أن رؤ دد

 واد  او طرود (CSI) ار أن ؤر  اول م  -٦٨٦
رطا  دد٥٠ ا  ر ان ا  N نّا  نر٦٨٤ ا 

 ون أن رط راً، ار أن ؤر  ون ود). CSI=50/N أن أي( ٦٨٥و
   ً   و N ون أن أي( دود ر ار دون وداطر دد

 ).ان
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 ا ام

 ار إراءات

 ال إت

 اب ن ي ادس ام  اطو اداء ر ال إت م  -٧٠١
ورة اذه اأو أد و  : 

 ن اف او اط ذات اواد ل ذج دام ارات إراء  )أ(
ــوا ــا LSA-III واد أوا ل ذات اا ،واد أو اا 

ا ت، ادام أو ا ذج ت أو أو ن ،فا  
 تو وذج ،رأو ا ذي فارى اُ  ،راتدى اا 

وت او رب ا ن در و ورة ؛ مو 
م اذي او  اره، از اف أو ار، وذج ر د  

. 
  .ا در  ط ا ا اوا ات إ اروع  )ب(
  ا ات ل  ،ب ذات ذج دام ارات إراء  )ج(

 ھذه  ء اد ارة أوت  إذا اث د ف ق
  ؤذ ، ار وذج ادام ود .ام راض ارات

 أو ار اداة طر ل ر،ا رارات ض دل رورة ار
 .اط ال

ِق  إذا واطق،  ا أو ا، ادر  )د( ا و م  أن 
 .د أو  ووق ا وارارات اراءات

 مُدَ  رات، اّ أو او اوذج أو ار وذج إع ود  -٧٠٢
  ق  ام ھذا  اواردة اروط اء ن اد  ا ام أب
 .ادس ام  اوو واول اداء ر

 او ن اف او اط ذات واد اص اض  ار
ا )LSA-III (وادوا ّا ت اا 

 اء  أم ٧ دة اطرد وت ل ل ا ا اواد  ـَُر  -٧٠٣
 رارة درا طا. راون أن و م ءا زا داا  را 
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 ً ن م أنا ء ا ر ا صر ال وا   رة 
 أن وب .ذا ا اَرة ا م ن% ١٠ ن ل  أم ٧ ا ار

 د ر/س  ١ ھ وّ وأ ،٨-٦ ء او ادرو ارم ون
رارة در دل ٢٠ در و. سل و طا م ا ء ا 
 .مأ ٧ دة اَرة ا ر ب

  ارات اواد ا ذات ال اص

  

٧٠٤-   ذج راتا وي ا أو  واد  ل ذاتأ  
 اووف او  ارارة وار ا، وار اطرق، وار ادم، ر

 رات٧٠٥ ا وز. ٧٠٨ إدام ووذج ا رف ا   ل ن ذهھ 
 ّرب ار أو ضّ  م ار وذج ُرى ار، ل إر و .ارات

دام ا طر  ل   ن قطراا وا  رة٧١٠ ا  
  .ا واد ق  ٧١١ ارة  أو ت، ا ر ا واد ق

 ارات أب

 أن ورا .م٩ ارع ن ادر  ار وذج إط م :ادم ار  -٧٠٥
 .٧١٧ ارة  اّددة وات ط ادر ون

 ط د ارص ن وح  ار وذج و :اطرق ار  -٧٠٦
 د دُ  ِدث ث طري وذي ب اوي و وُطَرق أس ب

د  ن طم ١ر٤ إ  ًطراً  إ  ون .م١طر و زءا ن ا 
 أن وب. م ٠ر٣±٣ر٠ طرھ ف  ث اواف ل  م،٢٥ اب

 س ٤ر٥و ٣ر٥ ن د رم راوح اذي ارص، ط ا ا ون
 وب .ار وذج ط ا ا ن أر م، ٢٥ ن  زد و "رز"

 وذج اب طرق أن ورا. د ل  ارص ن دد طُ َدم أن
 .ا اد إ إّ  ب ث ار

 ل  ا ار اطو ادر  إ ار ھذا طق  :ا ار  -٧٠٧
ن طو م١٠ د ،أد ل و  طو إ رض أد  ن ب. ١٠أن و 
 ار اط ن طو ف َُرز ث أ و   ار وذج َُت

 َطَرق  إذا ف  اوذج اھذ ب ث اوذج اه دد ورا. ك
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ووي اب ا ذيو ر طرب .ارق أن وط بوذج اث ا 
 ن راً  رأً  إط  ًم ١ر٤ إط ن ا د ِد دُ  ِدث
 ف  ث اواف ل  م،٢٥ ب ال ازء طر وون م١ ارع
طرھ م ٠ر٣±٣ر٠. 

ن :ارارة ار  -٧٠٨ َُ وذج را  واءا إ رارة در ل إ 
٨٠٠ در و ظَُو   ھذه دردة ا ق ١٠م د َركُ رد. 

  واد  أو وي ا اذج ُ أن ووز  -٧٠٩ طو  و 
و ن راتا ا: 

 اذج ز أن رط ٧٠٦و ٧٠٥ ارن  اوو ارات  )أ(
 اس ود ادو اظ و  اووف ادم ار وب

ISO 2919 وان" :ف درا ا وا "Sealed Radioactive 
Sources — Classification ]13[: 

 ال ذات ا اواد  ت إذا ٤ ر ادم ار  ‘١’  
ل ان أ م؛٢٠٠ 

 ال ذات ا اواد  ت إذا ٥ ر ادم ار  ‘٢’  
ر ان أ م ٢٠٠ ل ون أ م ٥٠٠.  

 ر وب جاذ إع رط ٧٠٨ ارة  اووف وار  )ب(
د ٦ ر ارارة دا  و ظا دود او سا ISO 2919 

[13]. 

 ا واّرب اضّ  در طراق

٧١٠-   ق ذج وي ا أو  واد  ر  ت ، رىُ 
 :ا او  ضّ  در

 ون أن ورا .اط ارارة در  أم ٧ دة اء  وذجا َُر  )أ(
 ء ا ام ل أ ن ً  ار  ادا از اء م

ّر ا  ّصر ال وا   رة را م ٧ ان أ 
 ادرو ارم ون أن وب .ذا ا اَرة ا م ن% ١٠

ّوء ا ٨-٦، وأ ّو  ١  س/ر د رارة در 
 .و در ٢٠ دل
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ن م  )ب( َُ ءا  وذجا إ رارة در ظ م°٥±٥٠َُو  د ذهھ 
دردة ا ت ٤. 

د م  )ج( د طا ا  ءا.  
  رارة در د ان اواء  ال  أم ٧ دة اوذج َُظ م  )د(

  %.٩٠ ن ل   رطو و و در ٣٠ ن ل
ن ،)أ(  اذورة وات ء  اوذج َُر م  )ھـ( َُء وا  وذجا 

إ رارة در ٥±٥٠ در و ظَُو  د ھذه دردة ا ت ٤.  
د م  )و( د طا ا  ءا. 

٧١١-  ق و ذج وي ا أو  واد   طو  و 
،و رىُ رد  ّض ر أود رب ا  وا ا: 

  :ا اطوات ن اضّ  در ّف  )أ(
 ون أن وب .اط ارارة در  اء  اوذج َُر  ‘١’  

  ١ وّ وأ ،٨-٦ ء اّو ادرو ارم
 .و در ٢٠ دل رارة در د ر/س

ن م  ‘٢’   ُ ءا  وذجا إ رارة در ظ م°٥±٥٠َُو  د 
  .ت ٤ دة درا ھذه

د م  ‘٣’   د طا ا  ءا.  
 در د ان اواء  ال  أم ٧ دة اوذج َُظ م  ‘٤’  

 ن ل   رطو و و در ٣٠ ن ل  رارة
٩٠.%  

ر  ‘٥’   رَُت وورة اذا  ’٣’و‘ ٢’و‘ ١.‘ 
 و  اوو ارات ن أً  ادل ا ارب در ول  )ب(

ظا دود او سا ISO 9978 وان :ون ا تا – 
  أن رط ،]9[ ارب ار أب – او ا ادر

طا ا.  

 تا ا ا اواد ارات

 اراري ر ات   واد  أو وي وذج إع م  -٧١٢
ز زوف اوا  رةر ،٧٣٦ ادم واوف اوا  رةوز. ٧٣٧ او 
 إع م ار ل أب و .ارات ھذه ن ل   ف وذج ادام
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د، أن وب. ٧٠٣ ارة  ددا اضّ  ر اوذج د د ل ،را  إذا 
  .اُوِت د ٦٠٥ ارة  اذورة اط اطت ت

 اطرود ارات

 ر اوذج إداد

 اف وا أو اوب دد  ارات إراء ل اذج ل َُص  -٧١٣
،و   كوبا ذ ا: 

 ؛ام ن اف )أ(
 ا؛ وب )ب(
 ادھور؛ أل ن ره أو ال )ج(
ه )د( و ما.  

د  -٧١٤ دَُت ووا مظ واءطرد اوح او.  

د  -٧١٥ دَُم وا روذج ا ء   رةا ط وحوو إ 
 .اوذج اھذ ن زء أي

 ار أن ودر وادر اواء ظم  ار

َذ  -٧١٦ ُ راءاتا د ا ل رن ا راتا طا ووا  
 :٧٣٧ إ ٧١٨ ارات

د  )أ( دَُ ل َُوب وا واف وا. 
د  )ب( دَُو  ن إذا د م ظا   مظ واءا دروا دى إا 

 .ار د طرد ق  ادس ام  اطوب
د ،اطر واد  او اطرود و  )ج( دَُ  ت إذا ترا 

 ٦٨٦ إ ٦٧٣ ارات  اطو ات  اد واروط
  . أر أو واد طرد

درا دا  راتط اا 

٧١٧-  را  را درا دا  راتط، اا ووا  
 ون وأ  ًو  ًط ون أن ٧٣٥و ،٧٢٧و ،)أ(٧٢٥و ،٧٢٢و ،٧٠٥ ارات



م اا 

١١٨ 

 دة أي أنز  و زا ه أو وا د د وذجا  دز 
در رة ن ف وذجا.   

 اوراوم ورد دس واء ا  ق ار

َت أ  أو وي ا اذج ُ رى  -٧١٨ ُ واء م ٠ر١ أو 
 ن ل  دا ط د ھدرو ارات اوراوم ورد دس ن أر

١٫٣٨ ،ل نل إذا و ط رن ا ل، ٢٫٧٦ زم دا 
 أي إراء وز أرى، رة اََُ ر و .اطراف دد اداً  ام
 .اطراف ادد د رھً  أرى،   ر ارات

 دا ال ظروف و  ادرة ح ارات

 ار، اط وار اء، رش ار :  ارات ھذه ل  -٧١٩
 ار، اط ر اطرد ن ذج إع وم .اراق وار اراص، وار
 ووز .اء رش ار  ل  و اراق، وار اراص، وار
 .٧٢٠ ارة  اواردة اروط اء رط ارات، ل  دوا وذج ادام

٧٢٠-  راد أن و دَُ رةا زا ن ا ءن ا رء رش اا 
 ازء ف أن دون ا، اد إ ذ د اء ون ث  اذي وار
رن ا وذجدر ا وس. م و ن كل ھت دُِ ،سَرض اُ ذه أنھ 

  أ د .واد وت  اھت أر ن اء ُرش   إذا ن ھ ا ارة
 اھت ن اه ل ن اء ُرش   إذا  ز رة أي  أن ب

را  با.  

 ارض  ء رش ر اوذج إع م :اء رش ار  -٧٢١
 .ال   دة رً  ا  م ٥ دل اطر وط

 ف  ب ث ادر  اوذج إط م :ار اط ار  -٧٢٢
 ق ت نراد اا رھا.  

 اط إ اوذج  ط أد ن س ذاإ اوط ارع ل أ ب  )أ(
 .اط  ق  ١٤ ادول  ادد ارع ن در اوي
 .٧١٧ ارة  اددة وات ادر ون أن وب



 إراءات ار
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  وا اب أو ا اواح ن او اط طرود ق و  )ب(
وز  م، ٥٠ م طوذج إ ل  ًطراً  إ  ل ن زاو 

 .م ٠ر٣ ارع
 وز  وا ا اواح ن او اطوا طرود ق و  )ج(

 م، ١٠٠ م طوذج إ ل  ًطراً  إ  ل ن ر عأر 
 .م ٠ر٣ ارع ن  ل

 ،م إع  اف م ن ل  ار اراص:  -٧٢٣ دون ر ً ول
   ،ل ط وي أر ان ان: ٢٤اوذج، دة 

 ؛طرد وزن أ أل ٥   )أ(
 رأ ًن  ١٣   (ب) را ا  ًرو ل وطردا. 

د ارّ  اط رعا -١٤ ادول دُـر ا طرودا  ل ظروفا دا  

 (م) اطرد   اوط ار (م)

١٫٢      طرد٥٠٠٠ < ا 

٥٠٠٠ ٠٫٩    ≥   طرد١٠ ٠٠٠ < ا 

١٠ ٠٠٠ ٠٫٦ ≥   طرد١٥ ٠٠٠ < ا 

١٥ ٠٠٠ ٠٫٣ ≥   طردا 

 
 ون أن  اوذج، ن ن ن   ورة ال و أن وب
دھدة ھو أا ز ار  طرددةً  ا.  

 ررج  ووٍ  ب أ ط  اوذج و :اراق ار  -٧٢٤
در رة ءراء أر إا ا: 

 م ٦ و روي طر م ٣ر٢ طره ب إط م  )أ( وو  ،ط 
 ث اوذج،  زء أف رز  رأ، و  اطو وره
ً  اوذج اََرق  إذا اواء ظم رطم و  در . بو أ 
ه اب ب و ر  راءر إا.  

 إ اد طر ن ً  واداً  اً ر اب إط ارع ون أن وب  )ب(
ط دما دا  طوي اوذج ا.  



م اا 

١٢٠ 

 (A) اوع ن طرود ق إ ارات ل اوا زاتوا  

٧٢٥-   وذج ،دذج أو وا ، ل رن ا نرن اا  م 
ض ا ھذه و ا، اوذج  ار ن راً  أد ارن أد أن َُت رَُ 

 :راً  اد ر واد وذج

 ف  ب ث ادر  اوذج إط م :ار اط ار  )أ(
 ق واء. بون أن و عط ارر ٩ اإذا أ  س ن 

زء أد ن وذجا إ طوي اا در. بون أن و درا 
دة وات دا  رة٧١٧ ا.  

 ء ،٧٢٤ ارة  اووف ر اوذج َُرض :اراق ار )ب(
ب أ دةع زط ارا م ١ر٧ إ  ًد ن م ١  ود ھ د  رةا 

 ).ب( ٧٢٤

 وادث إ ا ال ظروف و  ادرة ت ارات

ض  -٧٢٦ رَُـ وذجرات ا ا ن ا راتا ووا  
ض إ ارات، ھذه وب .ارب س ،٧٢٨و ٧٢٧ ارن رَُ ذاوذج، ھأو ا 
ض رَُ وذج ،ل ر )رات (را )راتر) اا  ءا  وا 

  .ط ت  إذا ٧٣٠ وارة ،٧٢٩ ارة  اووف

 . إط ارات  ن ا ار ف :ا ار  -٧٢٧
ل و وذج تط طا  وف ھوو  رةرة أو ٦٥٩ ا٦٨٥ ا .

د دب ورذي اض ا رَُ  وذجت اط ث ون وذجد ا ،بد أ 
 ار  ف أ إ  اف ن در ا، ار ن اء

 :ا اراري

  ب ث ادر  اوذج اط م اول، ط ـق   )أ(
  ط أد ن س  إذا أر ٩ اوط ارع ون أن وب ف،

 وات طِ ادر ون أن وب .در اوي اط  اوذج
 .٧١٧ ارة  اددة

  د  ًّت ب  اوذج إط م ا ،ط ـق و  )ب(
درم ا ث ب  ف. بون أن و عط ارراً  ا 
 اوي اط إ اوذج  اد ادم ط ن س  إذا واداً 

 ط و ات اطري اوذ ن اب ون أن ورا. ب
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 ب ن أر ف م م  م ٢٠ وطو م ٠٫٥ + ١٥٫٠ طره داري،
 أن وب .ف أ داث طو  ب َُدم ا ھذه  .أطول
 ف زد  ث  ّل  وأ  ًّو  ًب ا اطرف ون

ت ادر ون أن ورا. م ٦ ن طره ا  با ط 
دة وات دا  رة٧١٧ ا.  

ض اث، ط ق و  )ج( رَُ وذجر ا ت ن د قطر 
وذج وا  درث ا ب  ف  طإ  وز 
 ن وح ن رة ا وھذه .اوذج  أر ٩ ارع ن م ٥٠٠

 وَُل. أ اه  إط وم مx١ م١  ات اطري اوذ
 ٦ ن طرھ ف زد  ث اوذ وح ن ا او وزوا واف

 .اوذج  ط أ إ وح ا اب ن اوط ارع وس .م
راون أن و درا ز ار  وذجا ط توا ورةذا 

 رةا ٧١٧.  

 ظروف ظل  اوذج  اراري اوازن راة ب :اراري ار  -٧٢٨
  رارة درا ط٣٨ ا در ،و  ًروط رھ رضا  سا 

  ادا ارارة ود ا ا دل ورھً  ،١٢ ادول  اددة
 ل ارارات ھذه ن أي  م ف دً، وُ، .ا تاو ن اطرد

 .اطرد  اق ام  اوا اراة را أن رط وأءه، ار
  :أده) ب(  ذور ھو  ) أ(  ذور ھو  دذٍ  اراري ار وف

ض  )أ( ر وذج را دة ٣٠ د  رار رو  ًد  ًرار  ًو  
 در  ط ظروف  ھوا/ھدرورو وود ن ري دق ال
 ءط لُِ طو درة أد ثب اا  ٠ر٩ رارة ودر 

طو  ل ن ٨٠٠ در ،و ث ر وذجا ،ً  درة 
 إذا اطرد َ َورھَُ ت د ا ا أو ٠ر٨  ط اص اث

 ّرض ر ورةذا. 
ض  )ب( ر وذجا در رارة ط  ٣٨ در ،و  ًروط رھ 

 ا دل ورھً  ،١٢ ادول  اّددة اس  ارض
ا دو رارةا داا  ردطن ا تو؛ اك اوال وذط 
 رب أو/و اوذج أزاء ل  ارارة درت ص أن ل  رة
 ارارات ھذه ن أي  م ف دً، وَُ، .ا ات ظروف ن

 اق ام  اوا راةا را أن رط ان، اء ب



م اا 

١٢٢ 

 ردطا. راء ور أده او م أ در وذجل او 
،طا َُي و راقدث ا  واد وذجن ا ذ راه 

طا.  

 ن ار ل  اء ن ود ت اوذج َُر :اء  ار ار  -٧٢٩
 وراض .ف أ إ ا او  ال  ت  دة م ١٥

،ر إَُ ك روطة او ن إذا طا را ا  ل ن ١٥٠ 
 .ل و

ز ار ار زا  ءن او B(U) وB(M) ن طرودا وا  رن أ 
105 A2 طرودوا ن وعا (C)  

ز ار ار  -٧٣٠ زا  ءر :اَُ وذجت ا ط ود ء  ل 
ن ار دة م ٢٠٠   لراض .او ،ر إَُ ك روطا 
 .ل ٢ ن ل  ا ار اط ن إذا وة

 اطر واد  او روداط  اء ّرب ار

٧٣١-  ُ ن رطرود اا ِرض اُرب أن ا ءا أو إ  ل إ 
 إ ٦٨٠ ارات وب ام راض وذك ، أ  م اذي اد
٦٨٥. 

 إ م أده، اذور اء رب ر اوذج إع ول  -٧٣٢
 ارة  إ اواردة رات وذك ،)ب(٧٢٧ ار ارة  اواردة رات

رأ(٧٢٧ ا (رة أوا ر٧٢٧ ا)ج(،  و  رط رةر ،٦٨٥ اوا 
 .٧٢٨ ارة  اووف

ة  م د ٠ر٩وَُر اوذج ت ط ود ء  ل ار ن   -٧٣٣
. رب دوث أ و ذيا وا  لا  ت  

  )C( اوع ن طرود ق ارات

ض  -٧٣٤ رَُ ذجرات ا ن ا ت راتا ا: 

 وارة ،)ج(٧٢٧و ،)أ(٧٢٧ ارن ارن  اوو ارات )أ(
 اذور؛ ارب ذا ،٧٣٦ وارة ،٧٣٥
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 .٧٣٧ ارة  اووف ار )ب(

ُدام و ذج   واردة اا  رةا رأ( ا (رة وا 
رب( ا.( 

ض :ازق-اب ار  -٧٣٥ رَُ ذجرات ا ا ا ِدُ  ّس ب 
د .اطري اوذ ن وع ودي ده ووذج ا ردطا طدم وا  ط 
  اوو ارات  ن اء د ف أّ  ب ث اطرد
 ):أ( ٧٣٤ ار ارة

ض در  م، ٢٥٠ ن  ل  طرداً  ـل اذي اوذج، و  )أ( رُو 
 س  م ٢٥٠ ط ن عوق م ٣ ار ط دما دا. 

 أطوا ب ن رة اس  ون أن را ار، ھذا وراض
 :ا د ً  دار  ًّروطً  ارب طر ـل م، ٢٠ طره

م ٣٠ ار طرهد و ّم ٢٫٥ ا  ل ّ ث  زد ف 
 اوذج  اووع ادر ون أن ورا. م ٦ ن دھ طره
ط فو واردا  رة٧١٧ ا. 

 اسّ  دة و أر، أو م ٢٥٠   ا طرود ق و  )ب(
 م درط ووذج إا   ّسب .اون أن و عط ار٣ ا 

ر،أ إذا  س ن ط دما  وذجا إ طوي اسّ  ا. بو 
  اوو واد اواص ذات ار، ھذا راض اّس، ون أن
 أ وذج ب ث و اسّ  طول دد ب أ ء ،)أ(

 وف ط اس دة  اوو ادر ون أن ورا. ف
 .٧١٧ ارة  اوارد

ز اراري ار  -٧٣٦ زا: را ون أن روط راءذا إر ھا ط 
 دة ون أن ب ارار  اّرض أن ء ،٧٢٨ ارة  اذور وف

٦٠ د.  

ض اوذج د ار ادم:  -٧٣٧ رَُ ن ل  ر در  ٩٠ 
د اـه ث ب اوذج  ف. دَُو ،/م   درون ا ب أنو

، ء أ وز أن ون ط ادر  أي اـه  ٧١٧او اّدد  ارة 
 دام اط داً  ر اوذج.

  





 

١٢٥ 

  ام ان

 ٢١ادار واؤون د ق تط

  طت

٨٠١-   ق م رودطا ا  َرطُ در أن طا دة ا 
  و أد ور ذك، إ طـُب  إذا ،اـُرـِل وم أن ب ، اد
طا ذات ا ت او ط م طردا  روطا طا.  

 :  ا اط د أن وـُرط  -٨٠٢

 :ن ل  م  )أ(
 ،٨٠٤و ،٨٠٣ ارات أظر( ا ال ذات اـّ اواد  ‘١’  

  ؛)٨٢٣و
 ؛)٨٠٤و ٨٠٣ ارن أظر( اـّت ا اـّ واواد  ‘٢’  
(أظر  ٤١٧اة وب اد (و) ن ارة ر اواد اطو  ‘٣’  

  )؛٨٠٦و ٨٠٥ارن 
 اوراوم ورد دس ن أر أو م ٠ر١  او واطرود  ‘٤’  

  ؛)٨٠٧ ارة أظر(
 ارة وب ة ن م  اطر واد  او واطرود  ‘٥’  

 ،٨١٦ إ ٨١٤ ارات أظر( ٦٧٥ ةار أو ٦٧٤ ارة أو ٤١٧
 ؛)٨٢٠ وارة

 أظر( Type B(M) اوع ن واطرود Type B(U) اوع ن واطرود  ‘٦’  
  ؛)٨٢٠ وارة ،٨١٣ إ ٨٠٨ ارات

 ). ٨١٠ إ ٨٠٨ ارات أظر( Type C اوع ن واطرود  ‘٧’  
 ).٨٣١ إ ٨٢٩ ارات أظر( ا وارت  )ب(
 ).٨٢٨ إ ٨٢٥ ارات أظر( ـ ّت و  )ج(
 اد أظر( ا ادات ذات راب ات ن او ر و  )د(

 ).٥٧٦ ارة ن) أ(

                                                           
  ٢    ـّرؤ أن  ن رات ن أيّ  و ،دةد ط  ّرف ورأن ھذا ا 

وا دارؤون ا ق ت اطر  .داإط  دةطرود اوا واد اص ا 
ذ ط ت ات أو ادت أو اط١٩٩٦ ا.  



 ام ان
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 ن) أ( اد أظر( ٢ ادول  ادر ر اـّ اودات م وب  )ھـ(
 ).٤٠٣ ارة

ة ن ادوات وا (أظر اد (ب)  اد وب دود اط   (و)
  ).٤٠٣ن ارة 

   دة وادة. او م اطردون ا ن دات اد 

 ا اـّ واواد ا ال ذات اـّ اواد اد
 اـّت

 أ .واد ب ن ا ال تذا اـّ اواد م اد ـُرط  -٨٠٣
 ان، و. ّددة ت ن اده َُرط اـّت ا اـّ اواد م
   :   اد طب ل

 ارة وب اوت؛   اوت أو ،ا دة ـُـّل وف  )أ(
 .اواء  وا طا ان إ ص ل

 .ادا ـُز َو أي م ـُـّل ن  )ب(
  طراق إ د أدـّ أو و، أُِرت ا رات ن  )ج(

 اواد أن  أرى أدـّ أو اداء، ر وء اـّ ادة  ح
ّـل ذات اا واد أو اا ّـا ـّت اا  روط 
طا  ھذه ا. 

 .٣٠٦ ارة  اطوب او  اطق اداري ظم وف  )د(
 ذات ـ ّواد ن  ـَُدم ان   ـُر إراءات أي  )ھـ(

 .اـّت  ـ ّواد أو  أل

  اـُد ام أن  ّرر اد دة ا اط وـُدر  -٨٠٤
 ا اـّ اواد أو ا ال ذات اـّ اواد  اطو راطت

 .ھوـ ّ ام ذك وـص اـّت

  اواد اطراد اواد اة ن ف 

" FISSILE" اطر رھ اف ن اة اطر اواد م  -٨٠٥
 ًدول و ١،  رد إطن) و( ا رةب ،٤١٧ اط  ًدادد ا طرافب. او 
  :   اد طب ل أن



دارؤون اد وا ق تط 

١٢٧ 

ل ن ان از وف ّل واد؛ ور ل ص إ   (أ)
.وا  

 أن ّن  أب إ د أد أو و، أُِرت ا رات ن  )ب(
 .٦٠٦ ارة  اّددة اطت اء  درة اواد

 .٣٠٦ ارة  اطوب او  اطق اداري اظم وات  )ج(
  .انن اراءات اّددة از اّذھ ل   (د)

دة اد د ن اواد ادة  طت  اط اُِدر   -٨٠٦
رطواد ال  اَِ ن ةاا طرة  ا ًك ٦٠٦وذ ص و ،

   ھو.ام 

  اد م اطرود

دا م طرودّدة اواء ا دس دور وموراا 

 دس ن أر أو م ٠ر١  او اطرود م اد طـّب  -٨٠٧
  :  اوراوم ورد

   .اطراف ّدد اد إ ج وف ٦٣٤ ارة طت  م ل  )أ(
 ن اد إ ج وف ٦٣٣ إ ٦٣١ ارات تط  م ول  )ب(

 ا ھذه رط م  ام،  د  ا اط ھو واد ب
  .آر و  اطراف ّدد اداً 

 اط ع ارور اوت ل اد طب ـّن أن وب  )ج(
ن ا ما  تورة طذا  رةت ،٦٣١ اواو 

 .٣٠٦ ارة  اطوب او  اطق اداري اظم
  اـُد ام أن  ّرر اد دة ا اط ودر  )د(

 .ھو  ام ذك وـّص ٦٣١ ارة طت

 Type C واوع Type B(U) اوع ن اطرود م اد

 ن اداً  طـّب Type C واوع Type B(U) اوع ن طرود م ل  -٨٠٨
 :  ء ،واد ب

 إ ٨١٤ ارات م أ  ً ا اطر ،واد اطرود م  )أ(
  ؛اطراف ّدد اداً  طـّب ،٨١٦
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 طـّب اـّت ا اـ ّواد Type B(U) اوع ن اطرود م  )ب(
 .اطراف ّدد اداً 

  :   اد طب ل أن وب  -٨٠٩

 اط  إ ارة  ار اـ ّوت ـُـّل وف  )أ(
وا ع وطث اُـ؛ ا 

 ا واطـّطت اد اروت ذك ،  م ـُـّل ن  )ب(
  ا؛ وطراق واد

 أو ، أب إ د أدـّ أو و، أُرت ا رات ن  )ج(
ّـرى أدأ  ء مء ا روط؛ اطا  

 ؛اف دام ار وا ال ت  )د(
 أذھ، اـُز واـّت ،اواء ظم   اد اواد وف  )ھـ(

 أ وز ث اطرد ـُـم  إذا   إراؤھ، اـُّرر وارات
 ؛ ل و ١٠٠  دي ل ط

 ـ ،ًّووً  ووداً  ار اـ ّوتا  ون ا ات   )و(
م ذر د بطأي ا ر  ل نـّل ا ص ودوا ،ّررھو 
 ف س أي وبط راؤهل إ نا  دن) ب( ا رةا 

  ؛٦٧٧
 و  اطرد ن ارارة دد ن ـّد زم ف  أم أي  )ز(

 أو ال و ووع ادا اـُز ا ال وط راة  ون
و ؛ا  

 ـُوـ م، ٣٠  xم ٢١   زد  ا ،ن إ رم  )ح(
 بر طرد؛ا  

  .٣٠٦ رةا  اطوب او  اطق اداري ظم وف  )ط(

  اـُد ام أن  ّرر اد دة ا اط ودر  -٨١٠
 ذك وـّص ،Type C اوع أو Type B(U) اوع ن طرود اطو روط
 .ھو  ام

 Type B(M) اوع ن اطرود م اد

  او اطرود ذك Type B(M)،   اوع ن طرود م ل  -٨١١
  او اطرودو ٨١٦ إ ٨١٤ ارات م أ  ً ا اطر واد
  .اطراف ّدد اداً  طـّب اـّت،  ـ ّواد
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 Type B(M)،  اوع ن اطرود م اد طب ل أن وب  -٨١٢
إ وتا وطا  رة٨٠٩ ا  رودط ن وعا Type B(U)،   
: 

 إ ٦٦٠و ،٦٥٧ إ ٦٥٥ وارات ،٦٣٩ ارة  اّددة روط   )أ(
٦٦٦ ا  قط  طرد؛ا 

   ـَُصّ  و ال أء ط ـُز ر   واط أي  )ب(
 وض أو اطرد أن ن رور و ظ ،ورة ا ھذه

ور أوورة اذا  )؛)أ  
 ال أو ل ا إراءات أي و ال واط  دات ي ن  )ج(

  او؛ أو ار أو
 اـُوـّ) اس  ارض ارارة، در( اط اظروف دى ن  )د(

د ءل أا ت وارو  ما. 

  اـُد ام أن  ّرر اد دة ا اط ودر  -٨١٣
  ام ذك وـص ،Type B(M) اوع ن اطرود  اط روط

ھو. 

 اطر واد واء اّدة اطرود م اد

 اود ن أي  وب  ور اطر واد  وي طرد م ل  -٨١٤
 .اطراف ّدد اداً  طـّب ٦٧٥و ٦٧٤ وارن ،٤١٧ ارة ن) و( إ) أ(

 ا اط ع از اوت  اد طب ل أن وب  -٨١٥
 اداري ظم وف إ  ،٦٧٣ ارة  اواردة روط  ام ن

  .٣٠٦ ارة  اطوب او  اطق

  اـُد ام أن  ّرر اد دة ا اط ودر  -٨١٦
 .ھو  ام ذك وـّص ٦٧٣ ارة  اواردة روط

دوات أو ان ا ة  ط د دود دا  

دود اط اد  ة ن ادوات أو ا و ًد (ب) ن ارة   -٨١٧
  وب أن ل طب اد   : .اداً دد اطرافطب  ٤٠٣
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 اودة واودة دد ووف ل داة أو ا وادا  (أ)
  (اودات) ا ادر ؛

 ا؛ أو اداة  ا) اودات( اودة ط ا اد  )ب(
 ا؛ أو اداة ن ا ار اع وت ا اد  )ج(

اواة  اداة أو ال ا واز ودة (ودات) ا   (د)
  ا؛

ل رب ووات اداة أو ا، و  ق واء ودر   (ھـ)
 إ روف اظوا دوا رول اروف اظ  دة اوا

   وادث؛
طوب اطق،   ذك إراءات ار اودة واّق ا اظم اداري  (و)

ط  ادر ا واوت وات ا، وذك ن دم 
أو اد ا اّدد  اواد اوز اد ا اّدد ط 

 اداة أو ا، وط َرب ادوات أو ا  وت اع
  ؛اموات 

  ووً؛ ادوات أو ا او   ل  اد ا دد  (ز)
 ان ر  اّ وات دئ وً  ارت ت  )ح(

اBSS  [2]،   كت ذرا ردا رض ا  ل لا 
 ارو ال ظروف ن ا ا وارت اور، وأراد

دروف واظوا ا وادث، إ ن إذا كذ ،ً  سأ 
  .ات   ا اوذ ال روھت

دة اد د ن دود اط اد ادة   اط اُِدر   -٨١٨
 (ب) دت اط  دوات أو ان ا ة  رةن اك ٤٠٣ صو ،

.ھو  دةا  

 ا رت

 ١٩٨٥ ط وب  ا اط اد ـُرط  ا اطرود
 ا ھذه ن) ١٩٩٠  اـُّد ( ١٩٨٥و

 ،ةا اطرود(  ا اط اد َُرط  ا اطرود  -٨١٩
 ،)Type IP-3و Type IP-2و Type IP-1( واث وا اول اوع ن ا اطرودو
 ، ا ھذه ن ا اط م  أن ب) Type A( اوع ن اطرودو



دارؤون اد وا ق تط 

١٣١ 

 ١٩٨٥ ط أو ،١٩٨٥ ط   اوص روط  ا اطرود أن ء
) ّدا  ١٩٩٠:( 

ون اول/در  ٣١وز وا  رط أن ون ّدة ل ل   (أ)
  ، إذا ن ذك طً.٨٢٢، وون  طت ارة ٢٠٠٣

 :رط ادا وا وز  )ب(
  ’١‘  ون أ د ت ُ واء دس دور وموراا. 
  ’٢‘   رة أنا  طروط اق اط ذه  ٣٠٦م ا طن ا

.ا  
أن م طق دود اط واف  او اّدد  ام   ‘٣’  

.ذه ا ا طن ا راا  
أن م طق طت وواط ال اّددة  ام اس ن   ‘٤’  

ا طا .ذه ا  
  ’٥‘    م د ون فأد  ا د ر  ٣١أوول/دون ا

٢٠٠٣.  

 ،١٩٨٥و ،)اـُّد ( ١٩٧٣و ،١٩٧٣ طت إطر  اـُدة اطرود
 ا ھذه ن) ١٩٩٠  اـُّد ( ١٩٨٥و

 م  أن ب  ا اط اد َُرط ا اطرود  -٨٢٠
طا ن ا ھذه ا   م م ءروط اا ا: 

 اط اَد ن َِل  م طردطً  اأن ون د م    (أ)
 م طب أو١٩٧٣  ١٩٧٣أو ط  أو ط (ّدا )١٩٨٥ 

 ١٩٨٥أو ط   ّدا )١٩٩٠.ن ھذه ا (  
 .اطراف دد د اطرد م  أن  )ب(
 .ا ذه ا اط ن ٣٠٦ ارة  اط اطت طق م أن  )ج(

أن م طق دود اط واف  او اّدد  ام ارا ن   (د)
طا.ذه ا ا   

أن م طق طت وواط ال اّددة  ام اس ن اط   (ھـ)
.ذه ا ا  

 م أن او، طرق ن وَُل اطر واد  وي طرد ق   )و(
 .٦٨٣ ارة  اّدد ارط اء
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أو ط    ١٩٧٣طت اّددة  ط ا طرود ق   (ز)
١٩٧٣ :ن ھذه ا (ّدا )  

  وى اعدر ٍف ن أ وز اطرود أن ظ   ‘١’  
 ١  ط ن ردمطل  ١٠ اروف اظ  /رت 

 ط  ّروادث، ا إ ١٩٧٣ا ا أو ط ّ١٩٧٣ 
 د اة ارا  ،ذه ان ھ (ّدا ) ّا

 ت او و ن ذونطرداا.  
  .طرودأُ دم و رة   ‘٢’  
، وأن ٥٣٥رم ل، و  ً ارة ف أن ص ل   ‘٣’  

د  ازء ار د.    

 م ط  م طردط َُ   ًدء أي  دد   -٨٢١
١٩٧٣ ١٩٧٣، وط  وط ،(ّدا )١٩٨٥ ١٩٨٥، وط  )

  ّد١٩٩٠ا.ن ھذه ا (  

 ر طإط  رطواد ات اط ن ةطرود ان ھذه ٢٠٠٩ا ا  

 رھ اف ن ة اطر واد  وي ا اطرود  -٨٢٢
رطا FISSILE  ًد و رن‘ ٣)’أ( أو‘ ١)’أ( ا رةن ٤١٧ ا ٢٠٠٩ ط 

ت وا ا، ھذه ن دُِل ا ل ون ٣١ ولر/اوز ،٢٠١٤ د وا 
 نأن و لظ ّ رھ ر رطأو ا رطة،-ا ء أن 

 و  طق ا ھذه ن ٢٠٠٩ ط ن ٤ ادول  اّ ا دود
  .اري ادام إطر  ا وَُل. ال

 ١٩٧٣و ،١٩٧٣ طت إطر  اـُدة ا ال ذات اـّ اواد
) ّدُـ( ١٩٨٥و ،١٩٨٥و ،)ا ّدُـا  ن) ١٩٩٠ ھذه ا 

 وً  او ا ال ذات اـّ اواد ادام وا وز  -٨٢٣
 ١٩٧٣ أو ،١٩٧٣ طت إطر  واد ب ن ا اط اد م

) ّدُـ( ١٩٨٥ أو ،١٩٨٥ أو ،)ا ّدُـا  ن) ١٩٩٠ ذهھ ا 
 َُ و. ٣٠٦ ارة  اط روط وً  ازا اداري ظم ط ت إذا

 .ا ال ذات ا اواد ھذه ل دد  أي دء
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 و ا ارم إغ

 م و  ًوع ف ل ال رم ا اط غإ ب  -٨٢٤
 .٨٢٠و ٨١٤و ٨١١و ٨٠٨ ارات وب د

 ات اد

  :  ّددة أطراف ن اد َُرط  -٨٢٥

 أو ٦٣٩ ارة روط اط ِر Type B(M) اوع ن اطرود ن  )أ(
ـُـث ا  و ّطـُـا ؛ ار 

 ط زد ـ ّواد  وي اType B(M)  اوع ن اطرود ن  )ب(
ا  ٣٠٠٠ A1 ٣٠٠٠ أوA2، ب ،ءرا ١٠٠٠ أو ا ،لر 

ل؛ أأ 
 أن ؤرات وع ن إذا اطر واد  وي ا اطرود ن  )ج(

 ل و ن  أو وادة  و دال او اطرود  را
 راب واط او ات ارط ھذا ن وـُ. ٥٠ وز وادة

،ر ن إذا وع راتؤ نأ را  وز ٥٠  ي ،ر 
 رط اوء  و ،ارب ظر  ّددة ط أو ورة، أو

 اوات أو اطرود وت ل  اذي ١١ ادول  اذور
ّـُـن ا  ضا  م؛ ٦ 

 ذات راب او ت ق  ات ن او را  )د(
 .٥٧٦ ارة ن) أ( د ط  ً ادات

 ان، اد دون دا أو دھ ر ل ا اط ذن أن ووز  -٨٢٦
 . ادر ام اد  ّدد ص وب

 :  ان اد طب ول  -٨٢٧

 ادھ؛ اطوب ،ن ق  از، ارة )أ(
 وار ،ال و ووع ،اـُوـّ  ال ووط ا، اـّ اوت )ب(

 ارح؛ أو ال

 ا، أو ادار واواط او ادار إذ  م ا ا ل )ج(
 وب ادرة ط ،ت إذا اطرد، م اد دة  إ ار

 .٨١٦و ٨١٣و ٨١٠ ارات



 ام ان

١٣٤ 

  .اد دة ا اط ـُدر ،ان اد ودى  -٨٢٨

 ص رب إطر  او ات اد

  .ص رب إطر  ـُـَل  ل ددة أطراف ن اد َُرط  -٨٢٩

 اوت  ص رب ا ات اد طب ول  -٨٣٠
رورع ا طا ن ا وى نا ا  لوٍ  ا  لا 

 .ا ھذه  اط اروط  اُوت و  واره ن ن اذي وى
 ل بطا   : 

 وأب اط روط ً  ا اء  ذر ا وا ن )أ(
 ذك؛

 اذھ زم   أو إدار واط أو  و ردا ي ن )ب(
  .اط اروط اء ن از وض ال أء

 دة ا اط ـُدر ،ص رب ا ات اد ودى  -٨٣١
  .اد

ت اطن ا درةد ادات ا  

 ا اط  ا او ت

 أن وب .ا اط درھ اد دة ل ھو  ـُـص  -٨٣٢
  :ا او   و ذات ا ھذه ون

VRI/مرز/اوع را 

 رز  VRIل ،٨٣٣ ارة ن) ب( اد   وص ھو  ء  )أ(
وا دوا ل ا (Vehicle Registration Identification)  دا 

  .ادة  ادرة
 ودداً  رداً  ون وأن ،ا اط واط ارم ـُـّص أن وب  )ب(

 ق م ن أوـّن اد أو ا طل ادا  ةب .او 
  ام اد ھو   ان دا ھو  ون أن

  .وا و
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 اد دات أواع ن  اذور رب ا اواع روز وـُدم  )ج(
 :ادرة

  AF م ن طرد وعا Type A وي  واد رطا 
  B(U) م ن طرد وعا Type B(U) )B(U)F   وادا رطا( 
  B(M) م ردن ط وعا Type B(M) )B(M)F   وادا 

رطا( 
  C م ن طرد وعا Type C )CF   وادا رطا( 
  IF م طرد  وي  واد رطا 
  S واد ّـ ل ذاتأ   
  LD واد ّـ  ـّتا 
  FE  واد رطا  تط رة٦٠٦ ا  
  T ن  
  X بر ص  
  AL  دود طا دا  ة ن دواتأو ا ا  

و  م رودطا وا  دس دور ومواراا ر ا 
 روز َدمـُ  أه، اروز ن رز أي طق  ث اطري، أو اطري

 :ا اواع

  H(U) دن ا ب دوا  
  H(M) ددد ا طرافا  

 ال ذات اـّ اوادو اطرود م اد دات ق و  )د(
ف ،ا داتدرة اب او مرات أ٨٢٠ ا ٨٢٣ إ، 

 ارز ـُف ،اـّت ا اـّ اواد اد دات  وذك
"-٩٦ "ز إوع را.  

  :ا او  ھذه او ت وـُطـّق  -٨٣٣

  اوو اروز ول ا، او  طرد ول دة ل وم )أ(
 إ و،  طرود ق  أ ء ،٨٣٢ ارة ن) د( إ) أ( اود

 د ط ،ًن إذا" ٩٦-" ارز ذك   اط، ام وع روز
. اطرد ھو ت X "" أو" T" ارزان و  أي ا، ال اط
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و   إذا د ام اا  دن اا،  زم رار وزر 
  :لا ل  .اط اوع

  A/132/B(M)F-96:  م ردن ط وعا Type B(M) دُـ واد 
رطا،  وا ددة رافطا، 
 رم ا  ا اط  ـّت

 دة و اطرد  ـُو( ١٣٢ ام
 ؛)اواء  اطرد م اد

  A/132/B(M)F-96T:  دن اد ارد راط ل  وا 
ّـه اأ )ـُو  دةط ا(؛ 

  A/137/X:   دب ار ص در ن طا ا 
 ،ـّص اُـو  مر١٣٧ ا )ـُو  

 ؛)ط ادة
  A/139/IF-96:    م ردط  وي  واد رطا 

 وـُـّص ا  ،ا اط ن ـُد
 مم ر ردط١٣٩ ا )ـُو  ردطا 

دة و دم ا طردا  واء؛)ا 
  A/145/H(U)-96:    م ردوي ط  دس دور وموراا 

 ا اط ن ـُد ا اطري
 ،ـّص اُـو  مم ر ردط١٤٥ ا 
)ـُو  ردطا دة و دم ا 

  ).اواء  اطرد
  ،٨٤٠ رة طً  ادق طرق ن اطراف ادد اد م إذا )ب(

 م إذا أ .ان أو ام  د ن ادرة او  إُ َدم
 و دات، دار  دان م طرق ن اطراف ادد اد

 ل دة  وا ،ا ـُوو  طردذي اد اُِا  
 و ھذاا  ت وا ا. 

   ل لا: 

  A/132/B(M)F-96 
  CH/28/B(M)F-96 
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  ھ  طرد ھو دا ا  ًم أ درا او  ،د دة 
. بــُرت و وا ا  ردطا  ورة دول ل 

 .ل
 او (  ون دال( ارا   دة  إ وـُر  )ج(

ّـا  دةا. ل و ،لا A/132/B(M)F-96(Rev.2) ر إ 
ا دة ا دم ا ردطدرة ان ا ؛أو ا 

A/132/B(M)F-96(Rev.0) ر دار إا دة ا دم ا 
 ق  اري ارا وادل. ا ن ادرة اطرد

" أ إدار" ل أرى رات ادام وز  ا ،دارات
 ًد ن "Rev.0 ."وز و در أن مأر  داتا ن إ دذي اا 

  .ا اد دة ـُدر
 اـــروط ــــ ـــد ــــ و ( إـ روز إ ووز  )د(

ــوطـن) اـــ نو    وا ،و  ل ،لا 
A/132/B(M)F-96(SP503).  

   ي ُرى رة ل  اف ھو  دل رورً  وس  )ھـ(
 ات  إ ال ھذا ن ت و إدة َُرط و .ام دة

طوي ا   دة م طردا  ر  وزوع را را 
م اَـُو  م طردـّ  اوا د طل اا ا   وا.  

 اد دات وت

 اـّت ا ا واواد ا ال ذات اـّ اواد اد دات

 ذات ـ ّواد د  ط درھ دة ل ل أن ب  -٨٣٤
  :ا اوت  تاـّ   ـ ّواد أو  أل

 ادة؛ وع  )أ(
 ؛ا اط ن در ا او و  )ب(
 اّدد؛ ال اء ور ادار ور  )ج(
 ادو او  ط ذك   ار، وادو اوط وا و  )د(

ط ذرا ل ا واد ونا ا د اَُـ و وادا 
ّـل ذات اا واد أو اا ّـا ـّت ا؛ا 

 ا اـّ اواد أو ا ال ذات اـّ اواد وع ودد  )ھـ(
 ؛اـّت
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 ا ـا اواد أو ا ال ذات اـّ اواد ووف  )و(
 ؛اـت

 اـّ اواد أو ا ال ذات اـّ اواد م ووات  )ز(
ـّت اد ،ال و تإ ت؛ إور 

 ود  ،طوي ا ا اط ل اـ ّوت ووف  )ح(
 وا؛ اط ان ل

 ؛٣٠٦ ارة  اطوب او  اطق اداري ظم فوو  )ط(
م وـّرھ ا اوت إ وإ  )ي( د بطن ا راءاتّددة اا زُا 

ذھل ا ن؛ا 
م ھو إ وإرة  )ك( د ،بطإذا ا  رأت طا رورة ا ك؛ذ 
 .ھو ون ادق ن ؤولا اوظف وو  )ل(

رطا رھ فن ا ةواد اد ادات ا   

 ن ة واد  ط درھ اد دة ل ل أن ب  -٨٣٥
  :ا اوت FISSILE "" اطر رھ اف

  وع ادة؛  (أ)
 ا؛ اط ن َُدر ا او   )ب(
 ادد؛ ال اء ور ادار ر  )ج(

 وا اوط وادو ار  ، ذك ط  او ادو   (د)
  ط اذر ا ل اون واد ا اَُ د و اء؛

  اة؛وف واد   (ھـ)
دة واد اة؛  (و) دت اواا  
  ؛٣٠٦اطق  او اطوب  ارة  ظم اداريوف   (ز)
دة   (ح) دراءات ا ق  بطم ا د رھو ت اوا إ إ

  ان؛از اّذھ ل 
م اط  (ط) د ھو إ ب، إذا رأت إا طك؛ ارورة ذ  
  و اؤول ن ادق ون ھو؛  (ي)
  .٦٠٦إ ادات اُِ ت ال    ارة إ   (ك)

 اص ارب اد دات

  ص رب د  ط درھ دة ل ل أن ب  -٨٣٦
  :ا اوت
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 .ادة وع  )أ(
 .ا اط ن َُدر ا او و  )ب(
 .اّدد ال اء ور ادار ور  )ج(
 .ال) وط( وواط  )د(
 وأي ،ا وو ،ال و ووع ال، وط  دات وأي  )ھـ(

 .ر ز ت
 ادو او  ط ذك   ار، وادو اوط وا و  )و(

ط ذرا ل ا ونواد ا ا د اَُـ و برا 
 .اص

  رط ي ال ن اـُرـِل   ادة ھذه" :ا وارار  )ز(
و د أي  َـُطرد لره ا أو دا." 

  طت دق أو د ،ـ ّوت ص دات إ وإت  )ح(
 ا اط راه  ب إ  ،وت أو ت أو أرى،

 ًرور. 
 رأت  وإذا .ام وف أو اروت إ رة اف وف  )ط(

طا ا ك، رورةذ   ًم أد مر ن إ ،ا 
 دز   م ٢١ x م، ٣٠ ّـو بر ردطا،  ًو فو 

 وأده ا، و ،  اد اواد ل ف وز
را ،ا وھ. 

  دات أي ذك   ، اذون اـّ اوت ووف  )ي(
 اط ان ذك ول .اف ط ن ـ  ّد اـّ اوت

،وا طوا ا طوي ا  )  كذ طر أظا 
،ن إذا ا كذ  ً(، ّدرةً  واُـ ترا ) ق واد 

 واد ت إذا و ،)اء د اطر ودة ل ق  أو طرا
ّـ ل ذاتأ  واد أو ّـ  ـّتواد أو ،ا رطا 
 .طً  ذك ن إذا ،٤١٧ ارة ن) و( اد وب ة

  واد اطرّ:او  د طروواوت ا ا  ـّق   (ك)
  ؛ اذون اـ ّوت ـُـّل وف  ‘١’  
  ’٢‘   رؤ ن؛ أرا 
  ’٣‘  إ ق إوا ا ّـو نأ ر ت؛وا  
 دم إ ،د ار ،در  ـُرض ، ّوت أي  ‘٤’  

 ار؛ تا ض  ء وود
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 ا ر) ٦٧٧ ارة ن) ب( اد إ اداً ( إ أي  ‘٥’  
رووَرض اُـ  رد را  ً رة ؛ اا  

  .أ ن اص ارب اُِد اذي اط ارارة در دى  ‘٦’  
 و و ا داد زم   واط ي ـُـّ و  )ل(

رو ،وو   كم أي ذأ  ف رض دد رارةا 
 و ون. 

 .ذك رورة ا اط رأت  إذاا ،اص ارب وأب  )م(
 .ص رب نا وع  ط اـُز او ادار ووف  )ن(
م ورھ ا اوت إ وإ  )س( د بطا  ق دام فأو ا 

 .ان ل اذھ اـُز اّددة اراءات
 ھذه ت إذا ام راض اـُر اط ظروف ق ون  )ع(

 .٦٦٦و ٦٥٧و ٦٥٦ ارات  اوو ك  ق  اظروف
 .رور ا اط راھ طر رت وأي  )ف(
 .٣٠٦ ارة  اطوب او  اطق اداري ر ووف  )ص(
م ھو إ وإرة  )ق( د بطا وإ ھو را إذا ،ا  رأت طا 

رورة ا كذ. 
 .ھو ون ادق ن اؤول اوظف وو  )ر(

 ات اد دات

٨٣٧-   درھ دة ل ل ب أن ط  دن  توا 
:ا  

 .ادة وع  )أ(
 .ا اط ن َُدر ا او (ت( و  )ب(
 .اّدد ال اء ور ادار ور  )ج(
 ادو او  ط ذك   ار، وادو اوط وا و  )د(

ط ذرا ل ا ونواد ا ا د اَُ نا و. 
 وأي ،ا وو ،ال و ووع ال، وط  دات وأي  )ھـ(

 .ر ز ت
  رط ي ال ن اـُرـِل   ادة ھذه" :ا وارار  )و(

و د أي ـَلُ طردره ا أو دا." 
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 و و ا داد زم   واط ي ـُـّ و  )ز(
رو ،وو   كروط أي ذ  ف رض دد رارةا 

 و ون أو  نأ را. 
 اّددة راءات ق  اطب دم وـّرھ ا اوت إ وإ  )ح(

 .ان ل اذھ اطوب
 .اط ام اد) دات( دة إ وإ  )ط(
 اوت  دات أي ذك   ا، اـّ اوت ووف  )ي(

ّـد ا  ّـ ن ف طل .اك ون ذا طا 
،ل واو طا ا وي اط  )  كذ طأ 

 ق ( رات ـُّدرةً  وا ،)ً  ذك ن إذا ا، اظر
 إذا و ،)اء د اطر ودة ل ق  أو اطر دوا
 واد أو ،اـّت  ـ ّواد أو  أل ذات ـ ّواد ت

رطة ا بو دن) و( ا رةن إذا ،٤١٧ ا كذ  ًط. 
 .رور ا اط راھ طر رت وأي  )ك(
 .٣٠٦ ارة  اطوب او  اطق اداري ر ووف  )ل(
 .ذك رورة ا اط رأت  إذا اطب، دم ھو إ وإرة  )م(
  .ھو ون ادق ن اؤول اوظف وو  )ن(

 اطرود م اد دات

  طرد م د  ط درھ دة ل ل أن ب  -٨٣٨
  :ا اوت

 .ادة وع  )أ(
 .ا اط ن َُدر ا او و  )ب(
 .اّدد ال اء ور ادار ور  )ج(
 .ً  ذك ن إذا ال، وط  د وأي  )د(
 ادو او  ط ذك   ار، وادو اوط وا و  )ھـ(

ط ذرا ل ا ونواد ا ا د اَُ ما و. 
  رط ي ال ن اـُرـِل   ادة ھذه" :ا وارار  )و(

و د أي ـَلُ طردره ا أو دا." 
  طت دق أو د ،ـ ّوت ص دات إ توإ  )ز(

 ا اط راه  ب إ  ،وت أو ت أو أرى،
 ًرور. 
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 ارة وب ان اد ُ طـَب ا ات  ن ذن وإرار  )ح(
 .ذك رورة رؤي  إذا ،٨٢٥

 .اف وع ودد  )ط(
 رأت  وإذا .ام وف أو اروت إ رة اف ووف  )ي(

طا رورة ا ،كذ   ًم أد مر ن إ ،ا 
 دز   م ٢١ x م، ٣٠ ّـو بر ردطا،  ًو فو 

 وأده ا، و ،  اد اواد ل ف وز
را ،ا وھ. 

 .اروت إ رة ام ووف  )ك(
  دات أي ذك   ، اذون اـّ اوت ووف  )ل(

 اط ان ذك ول .اف ط ن ـ  ّد اـّ اوت
،وا واط ا طوي ا  )  كذ طر أظا 
،ن إذا ا كذ  ً(، ّدرةً  واُـ ترا ) ق واد 

رطد ا د ا دات  او رطأو ا ا  ق ل 
 أو  أل ذات ـ ّواد ت إذا و) اء د اطر ،ودة
 ن) و( اد وب ة اطر واد أو اـّت  ـ ّواد
 .طً  ذك ن إذا ،٤١٧ ارة

 .اواء ظم ووف  )م(
 اطر ّواد  او اطرود م ـّق  ا واوت  )ن(

  :٨١٤ رة وً  اطرد م اطراف دد داً ا طّب
  ؛ اذون اـ ّوت ـُـّل وف  ‘١’  
 ؛اواء ظم وف  ‘٢’  
  ’٣‘   رؤ ن؛ أرا 
  ’٤‘  إ ق إوا ا ّـو نأ ر ت؛وا  
 دم ار ،در  ،إ د ـَُرض ، ّوت أي  ‘٥’  

 ار؛ ات ض  ء وود
 ا ر) ٦٧٧ ارة ن) ب( اد إ اداً ( إ أي  ‘٦’  

رووَرض اُـ  رد را  ً رة ؛ اا  
  .أ ن اطرد م اـُِد ا اط ارارة در دى  ‘٧’  

م ن  )س( د  ق طرود ن وعا Type B(M)، د دُـ  دواا ووا 
 رةرات ،٦٣٩ ا٦٥٥ وا رات ،٦٥٧ إ٦٦٠ وا ٦٦٦ إ ا  

 .أرى  طت د د ـ ُوت وأي اطرد،  طق
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م ون  )ع( د  ق طرود وي ا  رن أ م ٠ر١ ن دس 
د اوراوم، ورد دُـ  دواا ،طـِدت، إن اُو ووا  رةا 
 .أرى  طت د د ـ ُوت وأي ،٦٣٤

 و و ا داد زم   واط ي ـُـّ و  )ف(
رو ،وو   كم أي ذأ  ف رض دد رارةا 

 و ون. 
م وـّرھ ا اوت إ وإ  )ص( د بطن ا دامف اأو ا 

 .ان ل اذھ اطوب اّددة اراءات
 ھذه ت إذا ام ضرا اـُر اط ظروف ق ون  )ق(

  ،٦٦٦و ٦٥٧و ٦٥٦ ارات  اوو ك  ق  اظروف
 .طق

 .٣٠٦ ارة  اطوب او  اطق اداري ر ووف  )ر(
 .رور ا اط راھ طر رت وأي  )ش(
م ھو إ وإرة  )ت( د ،بطإذا ا  ترأ طا رورة ا كذ. 
 .ھو ون ادق ن اؤول اوظف وو  )ث(

دوات أو ان ا ة  ص  ط ددود اد ادات ا  

 ق دود اط  ط ب أن ل ل دة درة ن   -٨٣٩
 دا  دون ا ة رة ًو ٨١٨ات أو ا :ت اوا   

  وع ادة؛  (أ)
 ا؛ اط درھ ا او   )ب(
 اّدد؛ ال اء ور ادار ر  )ج(

 وا اوط وادو ار  ، ذك ط  او ادو   (د)
ذرا طءد اَُ ا واد ا ونل ا ا  ؛و  

  ن ھو اداة أو ا؛  (ھـ)
  وف اداة أو ا؛  (و)
  اداة أو ا؛ موات   (ز)
وف اودة (اودات) ا، واد ادل اد (ادود اد ادة)   (ح)

 ط تاا) (  أو ا (دواتا) داةص ا  ةا
  (ا)؛

  ؛٤٠٣إ إ ادات اُِ ت ال    اد (ب) ن ارة   (ط)
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م اطب، إذا  رأت   (ي) د ھو رة إإا طك؛ ارورة ذ  
  دق ون ھو.و اوظف اؤول ن ا  (ك)

  دق ادات

 ا ا ادة دق طرق ن اطراف ادد اد م أن وز  -٨٤٠
درھ طا ا  د  من أو اد .اذ و ذاق ھدل ا 

وا  دةا ،م أو ا طا ا  دذي ام ا نره ا أو 
دار دا ،وا ق، أور ق، أو أو  ك، إذ  و ل. 
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راا 

رال ا ت إطا رت ار و ھذه ا.  
 .اوط ارت إطر   ل ا اطت اد ووز

]١[  ا ظو ،ذرا ط ورود ادة، ام ا زراوا ذ
 ،دوا را ظوا ،دول اا ظو ،ذرا ط دوا ووا
وو اط اوو ا ظ اون وا  ادان ادي، 

 وظ ا دان ار، ور ام ادة ، وظ ا
ا ،دئ ان ا  ،ر ان ادرة ن او، رم 

SF-1)  ،ذرا ط دوا و٢٠٠٧، ا.( 
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1273a_web.pdf 

]٢[ ظ ذا زرام وا ،دةا ووا دوا ط ،ذرا ظو 
 ادان  وا اون ظ ا اوو اط وو ادو، ال

 ر ا، ا وظ ار ،دان ا وظ ادي،
نا ا دوا و ن تا ؤن ادر وا 

،ا  قن ودد – ام ا١١٥ ر، وا دوا ط ،ذرا 
 )١٩٩٦.( 
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 اول ارق

 اـُق واغ اد طت وز

ر    ذاز ھون ا تو  لون اواد ا ّـا )ط 
 اءات،( ات ض  ت ر أ إ ادم  ودر ).٢٠١٢

 :  ص) ذك إ و ،إت

 ن؛ ا اوط اوا  )أ(
 ؛ا رت ا اود  )ب(
 وان، او، واؤو اد، وا ن، ا اوط اوا  )ج(

 ءأ ارص/ادر/واراد ارل، إدة أو/و اق، واغ
 ١.اور

                                                           
ـُـّذ،  و اوص، دار إ ور ا اد ا أء ل اواد   ١  

 ًـّل ا روع دون إذن لوع أو و ووواد ا ًرا أو ً أو ًزة أو ا أو
اووّ أو ر ً أو دداً ، وـّب، أو ََُل أن ـّب، وة أي ص أو إ إ طرة 

  ).٦-إ أوً  ١-أظر ارا ا رق اول أوً (أو إق أرار وھر ّت 
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 )١ ازء( اـُق واغ اد طت وز :اول ارق

 اُرِل إغ اراط
 وادان ا د

واا  قأ(طر( 
  ن ل

  وا اراط
طا ا  

طرد ردة أو اا  
 ارات
ا 

 ا  
 ادان

واا  
  )أ(اطرق

 د
ا  

   طرد )ج(،)ب(    

   
 )ھـ(،)د(،)ج(ف و ط ذات دة

 )ھـ(،)ج(ط  ًوث مو
 

   ،اول اوع ن  طرد  –      
  ا اوع ن  طرد أو –      
  اث اوع ن  طرد أو –      

   طرودن ا وعا A)ھـ(،)د(،)ج(  

 ن ٢٠٤ ارة أظر) (و س ن( دا أو أرا ر ا ـُـَل ا ادان )أ(
ا.( 

 اُرِن ب ن إ ارد ادت دى ا إداع وز  رد، ادو ل  )ب(
  .ذك اوط اط م ذن اذن

 ن ٤١٧ ارة ن) و( اد وب ة اطر دة ھ ا اوت ت إذا )ج(
،َرط اُ ددد ا طرافظر( ارة أن ٨٠٥ ا ا.(  

م أو أر، طق  ٠ر١ھ دس ورد اوراوم ت   اوت اإذا ت   (د)
 إ  ص د ات اط كرودذطوم  اوراد اور دس  وا

  ن ا). ٨٠٧و ٨٠٢(أظر ارن 
 اطرود ص ا اطت ن ة ر اطر دة ھ ا اوت ت إذا  )ھـ(

وواد ا رطق ،اط إذن  ك إذ طد تواردة اا  نرا 
 .ا ن ٨٢٥و ٨١٤
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١٤٩ 

 )٢ ازء( اـُق واغ اد طت وز :اول ارق

 اُرِل إغ اراط
 وادان ا د

واا  قأ(طر( 
  ل

     ا اط وا اراط
  اوا ادان

 قطرا)Ã( 
 أو اطرد ر  ا د

  ادة
 ا ارات
 ا 

  )ھـ(،)ج(،)ب(B(U) اوع  
 )م )د – م ٨٠٨ طرد 

 اوظن أظر(
٢+١( 

  –  ٥٥٨، ٥٥٧ ،
٨٢٥ 

  )ھـ(،)ج(،)ب(B(M) اوع  
 ٨١١ طرد م – م م م

   أظر( )١ اوظ أظر(
وظ٣ ا( 

   أظر(
وظ٣ ا( 

–  ٥٥٨، ٥٥٧ ،
٨٢٥ 

  )ھـ(،)ج(،)ب(C اوع   
  م – م ٨٠٨ طرد 

 اوظن أظر(
٢+١( 

  –  ٥٥٨، ٥٥٧ ،
٨٢٥ 
 ن ٢٠٤ ارة أظر) (و س ن( دا أو أرا ر ا ـُـَل ا ادان )أ(

ا.(  
 اطرود ص ا اطت ن ة ر اطر دة ھ ا وتا ت إذا )ب(

وواد ا ،رطق اط إذن  ك إت ذط دواردة اا  نرا 
  .ا ن ٨٢٥و ٨١٤

 طق أر، أو م ٠٫١  ت اوراوم ورد دس ھ ا اوت ت إذا )ج(
 ك إت ذط دا ص ا رودطا وا  دس دور وموراا 

  ).ا ن ٨٠٧و ٨٠٢ ارن أظر(
 ن ٤١٧ ارة ن) و( اد وب ة اطر دة ھ ا اوت ت إذا )د(

،َرط اُ دا طراف ددظر( ارة أن ٨٠٥ ا ا.(  
 اد َُرط واً، اطرد ن وراد ،ات   واد ا اوت ت إذا  )ھـ(

 ).ا ن ٨٠٨ ارة ن) ب( اد أظر( اطرد م اطراف دد
 وظل   :١اني  ا ولرداد  طا ما ا د ط ،لِرُا 

  ٥٥٧ل د (أظر ارة  اط اإ ام ن دم  ن دة اد ذك 
.(ن ا  

وظغ  :٢ اوب اط ت إذا توا وز ا 3000A1، 3000 أوA2، ١٠٠٠ أو 
  ).ا ن ٥٥٨ ارة أظر( أل أ رارل،

وظد  :٣ ادد اراف اطا  وبط ت إذا توا ـوز اـ 
3000A1، 3000 أوA2، ل، ١٠٠٠ أوررا ل، أإذا أو أ  ن َُ و اط 
ا ر )ظررة أن ٨٢٥  ا ا.(  



 ارق اول

١٥٠ 

 )٣ ازء( اـُق واغ اد طت وز :اول ارق

 د ارِل إغ اراط
دان اوا واا 

 قل )أ(طر  

  وا اراط
طا ا 

طرد ردة أو اا  
 ارات
ا 

 دان اا واا  
 قطرأ(ا( 

د 
ا 

 واد  او اطرود   
ّرطا 

 

 ٨١٤ طرد م  – )ب(م )ب(م 
   –   ٨٢٥ 
  Σ CSI ≤ 50 )ج( )ج( )٢+١ اوظن أظر(
   Σ CSI > 50م م )٢+١ اوظن أظر(
 م ١Ñ٠  او اطرود    

 ورد دس ن أر أو
  )د(اوراوم

 

 ق  م 
دد دا 

 H(M) / اطراف
 ق د 
 H(U) واد ب ن

 ٨٠٧ طرد م  – م

 ٨٢٥   – )ج( )ج( )٢+١ اوظن أظر(
)أ(

 ن ٢٠٤ ارة أظر) (و س ن( دا أو أرا ر ا ـُـَل ا ادان 
ا.( 

)ب(
 اود أد ص  أً  اداً  طب د اطر واد  وا اطرود م 

  .اول ارق  اواردة ارى
)ج(

 ت أن إد ا بط  ًداا  ص دود أرى اواردة اا  قرول اا.  
ن  ٤١٧(و) ن ارة  ة وب اد دة اطرھ  اوت اإذا ت   (د)

  ن ا). ٨٠٥(أظر ارة  اد دد اطرافاُ ،َرط 
 وظرط   :١ا رطواد ارود اط رافطدد اد اض ارود وطا وا

  ن ا.  ٥٥٧دس ورد اوراوم  ً رط ارة 
وظغ  :٢ اوب اط ت إذا توا وز ا 3000A1، 3000 أوA2، ١٠٠٠ أو 

 ).ا ن ٥٥٨ ارة أظر( أل أ، رارل
 
  
  



 وز طت اد واغ اـُق

١٥١ 

 )٤ ازء( اـُق واغ اد طت وز :اول ارق

 اُرِل إغ اراط
 وادان ا د

واا  قأ(طر( 
  ل

 ا اط وا اراط

طرد ردة أو اا 
 ارات
ا 

 ا 
  اوا ادان

 ا د )أ(اطرق

 أل ذات ـ ّواد   
 

 

  م    –  م ٨٠٣ 
 ٨٢٥   –    )١ اوظ أظر( )١ اوظ أظر( )١ اوظ أظر(

  ـ ّواد   
 اـّت

 

 م م    –  م ٨٠٣ 
 ٨٢٥   –    )١ اوظ أظر( )١ اوظ أظر( )١ اوظ أظر(

   ص رب    
، ٥٥٨     –  م م م

٨٠٢ ،
٨٢٩ 

  B(U) اوع ن طرود    
  دَ بو 

 

 ٨٢٠ ١٩٧٣     –  م م )٢ اوظ أظر(
 ٨٢٠ ١٩٨٥     –  م م )٢ اوظ أظر(

 م م دة رطة ا 
 رھ اف ن

رطا FISSILE، 
 ًرة ط ٦٠٦ 

٨٠٥ 

 م م  ة ن دواتا 
 ا أو

٨١٧ 

)أ(
 ن ٢٠٤ ارة أظر) (و س ن( دا أو أرا ر ا ـُـَل ا ادان 

ا.( 
 وظص   :١ا ق اغ اد وات اط ظرطردأا ا.  
 وظل   :٢اني  ا ولرداد  طب اطم ا طد ا ،لِرا 

  ٥٥٧ل د (أظر ارة  اط اإ م ان دم  ن دة اد ذك 
.(ن ا  

  

  



 ارق اول

١٥٢ 

 را ارق اول

] ً١-أو[  وا دوا ط ،ذرا ا ا دواد ا ،ووا وا 
INFCIRC/274/Rev.1، وا دوا ط ،ذرا ، )٢٠٠٥.( 

http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/2005/Arabic/infcirc274r1_ar.p
df 

] ً٢-أو[  وا دوا ط ،ذرت او نووي ان ا ا دا 
 ن ١٣ ادد ،)INFCIRC/225/Revision 5( اوو واراق اوو ادو

 نووي ادرة ان ا ،وا وا دوا ط ،ذرا  
)٢٠١١.(  

http://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1481a_web.pdf 

] ً٣-أو[  ـــوا ــدوا ــــــط ،ــــــذردات اـــــررات اـــــوا 
ـــــــــــذ ا وا INFCIRC/225/Rev.4، وا "ا دا 

 IAEA-TECDOC-967 ـــاوــــ ،"اووـــــ واراق اوو واد
(Rev.1)/A، وا دوا ط ،ذرا ، )٢٠٠٢.( 

pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/te_967r1a_prn.pdf-http://www  

[I–4] INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Security in the 
Transport of Radioactive Material, IAEA Nuclear Security Series No. 9, 
IAEA, Vienna (2008). 

] ً٥-أو[  وا دوا ط ذرا، دو دوا وكن ا ندر أا 
ا ،وأ وا دوا ط ،ذرا ، )٢٠٠٤.( 

http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Code-2004_web.pdf 

] ً٦-أو[  وا دوا ط ،ذردات ان إر راددر اا ا 
،رھدو وا دوا ط ا،ذر ، )٢٠٠٥.(  

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

 



 

١٥٣ 

 ا ارق

 واوادئ اول ت

 ودات ادو اظم ا واد اون ال  ن اط ھذه دم  
(SI) .ت أِ لودات او ر م اظ دوا   وا ا: 

دات اوا  

 (Ci) اوري أو  (Bq)رل اط  

  1 Ci = 3.7 × 1010 Bq 
  1 Bq = 2.7 × 10–11 Ci 

 ارم أو  (Sv)رت ار ل  

  1 rem = 1.0 × 10–2 Sv 
  1 Sv = 100 rem 

 اط

 (kgf/cm2) أو  (Pa)ل اط  

  1 kgf/cm2 = 9.806 × 104 Pa 
  1 Pa = 1.020 × 10–5 kgf/cm2 

ّوا 

  ّوز ا ل ر (S/m) أو (mho/cm) 

  10 µmho/cm = 1 mS/m 
 أو  
  1 mho/cm = 100 S/m 
  1 S/m = 10–2 mho/cm 

  

 



ق ارا 

١٥٤ 

 وروزه)  )SIودات ادو اظم وادئ

 وادئ ن  ودة ا واوام ار اور ت ون ن  
  :رزھ أو اودة ام ل ـُو ا، ا د وروز،

 ارز اد اُِ ل
  1 000 000 000 000 000 000 = 1018  exa E 
  1 000 000 000 000 000 = 1015  peta P 
  1 000 000 000 000 = 1012  tera T 
  1 000 000 000 = 109  giga G 
  1 000 000 = 106  mega M 
  1 000 = 103  kilo k 
  100 = 102  hecto h 
  10 = 101  deca da 
  0.1 = 10–1  deci d 
  0.01 = 10–2  centi c 
  0.001 = 10–3  milli m 
  0.000 001 = 10–6  micro µ 
  0.000 000 001 = 10–9  nano n 
  0.000 000 000 001 = 10–12  pico p 
  0.000 000 000 000 001 = 10–15  femto f 
  0.000 000 000 000 000 001 = 10–18  atto a 



 

١٥٥ 

 اث ارق

 ًر ًداب اط ت ا زو  
 :اري ادام إطر  ا ات ن َُرط

 LSA-I او او ن اف او اط ذات اّة ر اواد  )أ(
  ؛)٥٢٠ ارة أظر( SCO-I ا ن طً  او امو

 طرد LSA-I  او او ن اف او اط ذات ا اواد  )ب(
 ن وعاType IP-1  )ظررة أدول ٥٢١ ا؛)٥ وا  

 ا او ن اف او اط ذات ا أو/و از اواد  )ج(
LSA-II  طرد  ن وعاType IP-2  )ظررة أدول ٥٢١ ا؛)٥ وا 

 طرد LSA-III  ا او ن اف او اط ذات اواد  )د(
ـــ ـــوع ــناType IP-2  )ظررة أدول ٥٢١ ا؛)٥ وا  

 أو ١٠ ن أر اردي   TIؤر ون ا اّ اوات أو اطرود  )ھـ(
ون ا رؤ نأ را CSI  رن أ ر( ٥٠ظن أر٥٢٦ ا 

  ؛)٥٦٧و
ا د أي   اواھا وز   اوات اّأو  اطرود  (و)

 را طا  طرة  ٢ظر اأ) /رت ؛٥٢٧(  
 ال ول  )ز( ت أو او رة اا وز ا وعا ا 

  ؛)٥٦٦ ارة ن) أ( اد أظر( ١٠ ادول  اواردة ام   TIؤر
 وع  وز ا ارة ا وت أو اّ ال ول  )ح(

 ر اواد" ص  ١١ ادول  اواردة ام CSI ار أن ؤرات
ّت ا دامري اظر" (ارة أ؛)٥٦٩ ا  

 زو اType C  اوع أو Type B(M) اوع أو Type B(U) اوع ن اطرود  )ط(
رارة در طأ ن ا ولوا ٥٠ إ در و د رض 
در رارة ط  ٣٨ در و  ب رضا  سا 

  ).٦٥٤ ارة أظر(
و  ن  اودات اطررا ن  ٤٥ات ا ل إ   (ي)

 ّ٤١٧ة، و ًم اد (ھـ) ن ارة ، واء ت ّة أو ر ل
  ؛٥٢٠واد (د) ن ارة 

ف رھ ر اطر أو  واد اطرا وي   اطرود  (ك)
 رط(أ) –ا رد اب او ة’رة ‘ ٣’أو (أ)‘ ١ن ان  ٤١٧

 رة  ٢٠٠٩طظر اأ) ن ھذه ا٨٢٢.( 
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Wille, F. Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Germany  

Wortmann, G. International Source Suppliers and Producers 
Association  

Xavier, A. National Nuclear Energy Commission, Brazil  

Yamaguchi, M. Japan Nuclear Energy Safety Organization, Japan  

Yamanaka, T. Japan Nuclear Energy Safety Organization, Japan  

Yamasaki, A. Nippon Kaiji Kentei Kyokai, Japan  

Yamauchi, T. Nuclear and Industrial Safety Agency, Japan  



 )٢٠١٢اھون  ا واراض (

١٦٥ 

Young, C. Consultant, United Kingdom  

Zamora Martín, F. Consejo de Seguridad Nuclear, Spain  

Zika, H. Swedish Radiation Safety Authority, Sweden 

ھم ادد ن ارن  ادول اء  اراض و ھذه او دون 
. رد و ھذه ا  م اھ ك أنم. و ود ازو  

 





 

١٦٧ 

  او  ا ان ر رار اّ ات

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

  وب. ان ان إ و

   ر ان

Argentina: González, A.J.; Australia: Larsson, C.-M.; Belgium: Samain, J.-P.; 
Brazil: Salati de Almeida, I.P.; Canada: Jammal, R.; China: Jun Yu; Czech 
Republic: Drábová, D. (Chairperson); Finland: Reiman, L.; France: Lacoste, A.-C.; 
Germany: Vorwerk, A.; India: Bajaj, S.S.; Israel: Markovits, M.; Japan: Nakamura, 
K.; Korea, Republic of: Yun, C.-H.; Lithuania: Demčenko, M.; Malaysia: Raja 
Adnan, R.; Morocco: Soufi, I.; Pakistan: Habib, M.A.; Russian Federation: 
Bezzubtsev, V.S.; South Africa: Phillips, C.O.; Spain: Gurguí Ferrer, A.; Sweden: 
Lund, I.; United Arab Emirates: Travers, W.; United Kingdom: Weightman, M.; 
United States of America: Weber, M.; IAEA: Delattre, D. (Coordinator); Advisory 
Group on Nuclear Security: Raja Adnan, A.; European Commission: Faross, P.; 
International Commission on Radiological Protection: Cousins, C.; International 
Nuclear Safety Group: Meserve, R.; OECD Nuclear Energy Agency: Yoshimura, U.; 
Safety Standards Committee Chairpersons: Feron, F. (NUSSC); Massera, G. 
(RASSC); Brach, E.W. (TRANSSC); Williams, G. (WASSC). 

   ر ان اووي

*Algeria: Merrouche, D.; Argentina: Waldman, R.; Australia: Ward, J.; Austria: 
Sholly, S.; Belgium: De Boeck, B.; Brazil: Gromann, A.; *Bulgaria: Vlahov, N.; 
Canada: Rzentkowski, G.; China: Li, Jingxi; Croatia: Medakovič, S.; *Cyprus: 
Demetriades, P.; Czech Republic: Vesely, J.; Egypt: Ibrahim, M.; Finland: Järvinen, 
M.-L.; France: Feron, F. (Chairperson); Germany: Weidenbrück, K.; *Greece: 
Nikolaou, G.; Hungary: Adorján, F.; India: Vaze, K.; *Indonesia: Antariksawan, A.; 
Iran, Islamic Republic of: Mataji Kojouri, N.; Israel: Harari, R.; Italy: Matteocci, L.; 
Japan: Maki, S.; Korea, Republic of: Lee, S.; Libya: Abulagassem, O.; Lithuania: 
Šlepavičius, S.; Malaysia: Azlina Mohammed Jais; Mexico: Carrera, A.; Morocco: 
Soufi, I.; Pakistan: Mansoor, F.; Panama: Gibbs, E.; Poland: Kielbasa, W.; 



وا  ن ار ا رار ّت اا 

١٦٨ 

Romania: Ciurea-Ercau, C.; Russian Federation: Stroganov, A.; Slovakia: Uhrik, P.; 
Slovenia: Vojnovič, D.; Spain: Zarzuela, J.; Sweden: Hallman, A.; Switzerland: 
Flury, P.; *Thailand: Siripirom, L.; *Turkey: Kilinc, B.; Ukraine: Gromov, G.; 
United Arab Emirates: Grant, I.; United Kingdom: Hart, A; United States of 
America: Case, M.; European Commission: Vigne, S.; ENISS: Bassing, G.; IAEA: 
Svab, M. (Coordinator); International Electrotechnical Commission: Bouard, J.-P.; 
International Organization for Standardization: Sevestre, B.; OECD Nuclear 
Energy Agency: Reig, J.; World Nuclear Association: Fröhmel, T. 

ن ار ا   

*Algeria: Chelbani, S.; Argentina: Massera, G. (Chairperson), **Gregory, B.; 
Australia: Topfer, H.; *Austria: Karg, V.; Belgium: van Bladel, L.; Brazil: Da Hora 
Marechal, M.H.; *Bulgaria: Katzarska, L.; Canada: Thompson, P.; China: Yang, 
H.; Croatia: Kralik, I.; *Cyprus: Demetriades, P.; Czech Republic: Petrova, K.; 
Denmark: Øhlenschlæger, M.; Egypt: Hamed Osman, A.; Finland: Markkanen, M.; 
France: Godet, J.-L.; Germany: Helming, M.; *Greece: Kamenopoulou, V.; 
Hungary: Koblinger, L.; India: Sharma, D.N.; *Indonesia: Rusdian, Y.; Iran, 
Islamic Republic of: Kardan, M.R.; Ireland: Pollard, D.; Israel: Koch, J.; Italy: 
Bologna, L.; Japan: Nagata, M.; Korea, Republic of: Rho, S.; Libya: El-Fawaris, B.; 
Lithuania: Mastauskas, A.; Malaysia: Mishar, M.; Mexico: Delgado Guardado, J.; 
Netherlands: Vermeulen, T.; New Zealand: Cotterill, A.; Norway: Saxebol, G.; 
Pakistan: Nasim, B.; Panama: Gibbs, E.; Peru: Ramirez Quijada, R.; Poland: Merta, 
A.; Romania: Preoteasa, A.; Russian Federation: Mikhenko, S.; Slovakia: Jurina, V.; 
Slovenia: Sutej, T.; South Africa: Tselane, T.J.; Spain: Álvarez, C.; Sweden: Hägg, 
A.; Switzerland: Leupin, A.; *Thailand: Suntarapai, P.; *Turkey: Celik, P.; Ukraine: 
Pavlenko, T.; United Arab Emirates: Loy, J; United Kingdom: Temple, C.; United 
States of America: McDermott, B.; European Commission: Janssens, A.; European 
Nuclear Installation Safety Standards: Lorenz, B.; Food and Agriculture 
Organization of the United Nations: Byron, D.; IAEA: Colgan, P.A. (Coordinator); 
International Commission on Radiological Protection: Clement, C.; International 
Labour Office: Niu, S.; International Radiation Protection Association: Kase, K.; 
International Organization for Standardization: Rannou, A.; International Source 
Suppliers and Producers Association: Fasten, W.; OECD Nuclear Energy Agency: 



ن ار ا رار ّت ااوا    

١٦٩ 

Lazo, T.E.; Pan American Health Organization: Jiménez, P.; United Nations 
Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation: Crick, M.; World Health 
Organization: Peres, M.; World Nuclear Association: Saint-Pierre, S. 

   ر أن ال

Algeria: Herrati, A.; Argentina: López Vietri, J.; Australia: Sarkar, S.; Austria: 
Kirchnawy, F.; Belgium: Lourtie, G.; Brazil: Xavier, A.M.; *Bulgaria: 
Bakalova, A.; Canada: Faille, S.; China: Xiaoqing, Li ;Croatia: Ilijas, B.; *Cyprus: 
Demetriades, P.; Czech Republic: Ducháček, V.; Egypt: Nada, A.; Finland: Lahkola, 
A.; France: Kueny, L., **Sert, G.; Germany: Richartz, M., **Nitsche, F.; *Greece: 
Vogiatzi, S.; Hungary: Sáfár, J.; India: Singh, K.; *Indonesia: Sinaga, D.; Iran, 
Islamic Republic of: Eshraghi, A.; Ireland: Duffy, J.; Italy: Trivelloni, S.; Japan: 
Kojima, S.; Korea, Republic of: Cho, D.; Lithuania: Statkus, V.; Malaysia: Mohd 
Sobari, M.P.; **Hussain, 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: Muneer, M.; Panama: 
Francis, D.; *Poland: Dziubiak, T.; Russian Federation: Buchelnikov, A., **Ershov, 
V., **Anikin, A.; South Africa: Mohajane, P., **Hinrichsen, P., **Mmutle, N.; 
Spain: Zamora, F.; Sweden: Zika, H.; Switzerland: Koch, F.; *Thailand: 
Jerachanchai, S.; *Turkey: Türkes Yilmas, S.; Ukraine: Kutuzova, T.; United 
Kingdom: Sallit, G.; United States of America: Boyle, R.W.; **Brach, E.W. 
(Chairperson); **Weaver, D.; European Commission: Binet, J.; IAEA: Stewart, J.T. 
(Coordinator); International Air Transport Association: Brennan, D.; International 
Civil Aviation Organization: Rooney, K.; International Organization for 
Standardization: Malesys, P.; International Source Supplies and Producers 
Association: Miller, J.J.; United Nations Economic Commission for Europe: 
Kervella, O.; Universal Postal Union: Bowers, D.G.; World Nuclear Association: 
Gorlin, S.; World Nuclear Transport Institute: Neau, H.J. 



وا  ن ار ا رار ّت اا 

١٧٠ 

  
   ر أن ات

*Algeria: Ghezal, A.; Argentina: Lee Gonzales, H.A.; Australia: Williams, G. 
(Chairperson); *Austria: Fischer, H.; Belgium: Blommaert, W.; Brazil: De Souza 
Ferreira, R.; *Bulgaria: Alexiev, A.; Canada: Howard, D.; China: Zhimin Qu; 
Croatia: Trifunovic, D.; Cyprus: Demetriades, P.; Czech Republic: Lietava, P.; 
Denmark: Hannesson, H.; Egypt: Abdel-Geleel, M.; Finland: Hutri, K.; France: 
Evrard, L.; Germany: Götz, C.; *Greece: Mitrakos, D.; Hungary: Molnár, B.; India: 
Rana, D.; *Indonesia: Wisnubroto, D.; Iran, Islamic Republic of: Sebteahmadi, S.; 
Iraq: Al-Janabi, M.; Israel: Torgeman, S.; Italy: Dionisi, M.; Japan: Shiozaki, M.; 
Korea, Republic of: Park, W.-J.; Libya: Gremida, K.; Lithuania: Paulikas, V.; 
Malaysia: Hassan, H.; Mexico: Aguirre Gómez, J.; *Morocco: Bouanani, A.; 
Netherlands: van der Shaaf, M.; *New Zealand: Cotterill, A.; Norway: Lystad, R.; 
Pakistan: Mannan, A.; Panama: Fernández, M.A.; Poland: Skrzeczkowska, M.; 
Romania: Rodna, A.; Russian Federation: Polyakov, Y.; Slovakia: Homola, J.; 
Slovenia: Kroselj, V.; South Africa: Mosoeunyane, S.; Spain: López de la Higuera, 
J.; Sweden: Hedberg, B.; Switzerland: Altorfer, F.; *Thailand: Supaokit, P.; 
*Turkey: Ünver ,Ö.; Ukraine: Kondratyev, S.; United Kingdom: Chandler, S.; 
United States of America: Camper, L.; European Nuclear Installation Safety 
Standards-FORATOM: Nocture, P.; European Commission: Necheva, C.; IAEA: 
Siraky, G. (Coordinator); International Organization for Standardization: James, M.; 
International Source Suppliers and Producers Association: Fasten, W.; OECD 
Nuclear Energy Agency: Riotte, H.; World Nuclear Association: Saint-Pierre, S. 

  



 

١٧١ 

رد ھ  

 (ب أرم ارات)

A2  :٨٢٥ ،٥٥٨ ،٤٣٣ ،٤٣٠ ،٤٢٩ ،٤٢٨ ،٤٠٧–٤٠٤ ،٤٠٢ ،٢٠١ 

A2  :٦٠١ ،٥٥٨ ،٥٤٦ ،٤٣٣ ،٤٣٠ ،٤٢٩ ،٤٢٨ ،٤١٠ ،٤٠٩ ،٤٠٧–٤٠٢ ،٢٠١، 
٨٢٥ ،٧٣٠ ،٦٧١ ،٦٦٠ ،٦٥٩ ،٦٠٥ 

N: ٦٨٦–٦٨٤ 

 ٨١٧ ،٧٢٥ ،٦٥٣ ،٦٥٠ ،٦٢٠ ،٥٠١ ،٢٣٢ ،١٠٤ اواء:

 ،٦٣٢ ،٦٣٠–٦٢٦ ،٦٢٤ ،٦٠٥ ،٦٠٣ ،٦٠١ ،٥٠٣ ،٢٢٤ ،١١١ ار(ارات):
٦٧٢–٦٧٠ ،٦٦٣ ،٦٦٢ ،٦٦٠–٦٥٨ ،٦٥٥ ،٦٥٣ ،٦٥١ ،٦٥٠ ،٦٤٨ ،٦٣٤، 
٨١٧ ،٨٠٩ ،٨٠٥ ،٨٠٣ ،٧٣٧–٧١٦ ،٧١٣–٧٠١ ،٦٨٥–٦٨٠ ،٦٧٨ ،٦٧٤ 

 ٨٢٤ ،٥٦٠–٥٥٧ إطر:

 ٥١٣ ،٥١١ إزا اّوث:

 ،٥٦٧ ،٥٦٦ ،٥٤٦ ،٥٤٤ ،٥٣٧ ،٥٢٩–٥٢٦ ،٥٢٠ ،٥١٤ ،٢٢١ ادام ري:
٨٢٢ ،٦٥٥ ،٦٥٤ ،٥٧٧ ،٥٧٥ ،٥٧٣–٥٧٠ 

 ٥٤٧ ،٥٤٦ ،٥٣٠ ام دم  ان:

 ،٨٠٨ ،٨٠٧ ،٨٠٥ ،٨٠٣ ،٧١٨ ،٦٣٤ ،٤٠٣ ،٣١٠ ،٢٠٤ :اد دد اطراف
٨٤٠ ،٨٣٨ ،٨٣٣ ،٨٣٢ ،٨٢٩ ،٨٢٥ ،٨٢٠ ،٨١٧ ،٨١٤ ،٨١١ 

 ٨٣٢ ،٨٢٣ ،٨٠٨ ،٨٠٧ ،٨٠٣ ،٥٠٣ ،٢٠٥ :اد ن ب واد

ر ٥٨١ ،٤٢٧ ،٤٢٢ :أ 

 ٨٠٩ ،٦٧١ ،٦٧٠ ،٦٦٤ ،٦٦٣ ،٦٢١ ،٢٢٩ أ ط ل دي:

  ٦٤٩ ،٤٢٠ اض:

 ٥٨١ ،٥٨٠ ،٥١٥ ،٤٢٤ ،٤٢٣ رد:

 ٦٣٠ ،٦٢٨ ،٦٢٧ ،٥٦٢ ،٥٥٠ ،٥٠٧ ،٥٠٦ ،١١٠  طرة:



رد ھ 

١٧٢ 

:ط ٥٧٤ ،٥٧١ ،٥٤٧–٥٤٥ ،٥٤٣–٥٣٨ ،٥٣٠ ،٥٠٧ ،٤٢٧ ،٣١٣ 

 ٥٦٩ ،٥٦٨ ،٥٦٢ ،٥٠٧ ،٥٠٥ ،١٠٦ زن:

 ٦٦٢ ،٦٤٦ ،٦٣٣ ف اط:

:در ٨١٧ ،٧١٦ ،٦٧١ ،٦٥٩ ،٦٥٣ ،٦٢٨ ،٦٢٧ ،٦١٧ ،٥٢٠ ،٥٠١ ،٤٠٩ ،٢٢٦ 

 تر: ٨٢٩ ،٨٠٢ ،٥٧٩ ،٥٧٥ ،٥٥٨ ،٥٤٦ ،٥٢٩ ،٥٢٧ ،٤٣٤ ،٣١٠ ،٢٣٨–
٨٣٦ ،٨٣٣ 

 ٨٣٨–٨٣٦ ،٨٠٩ ،٥٧٦ ،٥٦٥ ،٥٥٤ ،٣١٣ ،٢٣٠ ،٢١٩ ف:

 ،٧١١ ،٧١٠ ،٧٠٤ ،٦٨٣ ،٦٨٠ ،٦٧٣ ،٦٥٠ ،٦٤٦ ،٦٣٤ ،٦٣٢ ،٦٠٣ ،٥١٠ ّرب:
٧٣٣–٧٣١ 

 ،٦١٨ ،٦١٧ ،٥٥٧ ،٥٤٦ ،٥٣٦–٥٣٤ ،٥٠٢ ،٤٣٣ ،٤٢٠ ،٤١٨ ،١٠٤ :م اطرد
٨٢٧ ،٨٢١ ،٨٢٠ ،٨١٦–٨٠٧ ،٨٠٢ ،٨٠١ ،٦٧٩–٦٧٦ ،٦٥١ ،٦٥٠ ،٦٣٢، 
٨٤٠ ،٨٣٨ ،٨٣٣ ،٨٣٢ 

 ٧٢٨ ،٦٥٧ ،٦٥٥ ،٦٥٤ ،٦١٩ ّرض  اس:

 ٥٨٢ ،٥٦٢ ،٣٠٢ ،٢٤٤ ت: ّرض

 ٨٠١ ،٥٨٢ ،٥٠٣ ،٣٠٦ ،٣٠٢ ـــش:

 ،٦٥٩ ،٥٢٠ ،٥١٣ ،٥١٢ ،٥١٠–٥٠٨ ،٤٢٧ ،٤١٣ ،٣٠٩ ،٢١٦–٢١٤ ،١٠٧ :ّوث
٦٧١ 

:و ٨٢٥ ،٨٢٠ ،٦٦٨ ،٢٢٩ 

 ٣٠٧ ،٢٠٨ ،١٠٥ ،١٠٢ :ود ال

 ًط وث م: ٥٤٦ ،٥٤٤ ،٥٤٠ ،٥٣٧ ،٥٢٣–٥١٧ ،٤١٤–٤١٢ ،٢٤٤ ،٢٤١، 
٥٧٢ 

 ٥٨٢ رك:

  ٨٣٨–٨٣٦ ،٥٥٤ ،٣١٣ ،٣٠٩ ،٣٠٥ ،٣٠٤ ،١٠٢  طوارئ:



رد ھ 

١٧٣ 

 و: ٥٢٩ ،٥٢٥–٥٢٣ ،٥١٤ ،٥٠٩ ،٥٠٥ ،٣١٣ ،٢٤٤ ،٢٢٣ ،٢٢١ ،٢١٨، 
٥٧١ ،٥٦٩ ،٥٦٨ ،٥٦٦ ،٥٦٢ ،٥٥٤ ،٥٥١ ،٥٤٦ ،٥٤٤–٥٤٢ ،٥٤٠–٥٣٨، 
٨٣٧ ،٨٣٦ ،٨٢٥ ،٨٠٩ ،٦٢٩ ،٥٧٤  

ر و: ٢٤٢ 

 ٦٣٠ ،٥١٤ ،٥٠٩ ،٥٠٥ ،٢٢٤ :و وط واب

 ٣٠١ دود ارت:

:ط ادود ا ٤٢٢ ،٤١٤ ،٤١١ ،٤٠٥ ،٤٠٣ ،٤٠٢ ،٢٣١ ،٢٠١ ،١١١، 
٨٣٩ ،٨٣٢ ،٨٢٠–٨١٧ ،٨٠٢ ،٤٢٣  

:دط ادود ا ٨٣٩ ،٨٣٢ ،٨١٨ ،٨١٧ ،٨٠٢ ،٤٠٣ 

 ،٦٥٦–٦٥٤ ،٦٤٩ ،٦٣٩ ،٦٢٠ ،٦١٩ ،٦١٦ ،٥٠٣ ،٤٢٠ ،٢٢٩ رارة/در ارارة:
٨٣٨ ،٨٣٦ ،٨١٢ ،٧٢٨ ،٧١١–٧٠٨ ،٧٠٣ ،٦٧٩ ،٦٧٣ ،٦٧٠ ،٦٦٦ 

 ٨٣٨–٨٣٦ ،٨٠٩ ،٧٢٨ ،٧٠٨ ،٧٠٤ ،٦٥٣ ،٦٠٣ ،٥٦٥ ،٥٥٤ ،٥٠١ ،١٠٤ رارة:

:ر ٨٣٨–٨٣٦ ،٧١٦ ،٦٧٣ ،٦٠٦ ،٥٠١ ،٢٠٩ ،١٠٤ ،١٠١ 

 ٦١٨ ،٥٣٨ ،٥٠٧ واص طرة أرى:

 ٦٣٨ رط:

  ٥٧٢ ،٥٤٦ ،٥٤٤ ،٥٣٠ ،٤١٩ ،٤٠١ :UNرم ام ادة 

 ٨٢٤ ،٨٢٠ ،٥٣٥ رم ل:

–٦٣١ ،٥٨١ ،٥٨٠ ،٥٢٣ ،٤٢٥ ،٤٢٢ ،٤٢٠ ،٤١٩ ،٢٣١ دس ورد اوراوم:
٨٣٨ ،٨٣٣ ،٨٣٢ ،٨٠٧ ،٨٠٢ ،٧١٨ ،٦٨٠ ،٦٣٤ 

ا ط٣١٣ ،٣١٠–٣٠٦ ،٣٠٢ ،٢٣٨ ،٢٠٩–٢٠٧ ،٢٠٥ ،٢٠٤ ،١٠٤ :ا، 
٥٦٥ ،٥٥٨–٥٥٦ ،٥٤٦ ،٥٤١ ،٥٣٥ ،٥٣٤ ،٥٣٠ ،٥١٠ ،٤٣١ ،٤٠٣ ،٣١٥، 
٨٠٦ ،٨٠٤ ،٨٠٢ ،٨٠١ ،٧١١ ،٦٧٩ ،٦٦٨ ،٦٦٧ ،٦٤٠ ،٦٠٣ ،٥٨٣ ،٥٧٦، 
٨٣٠ ،٨٢٨ ،٨٢٦ ،٨٢٤ ،٨٢٣ ،٨٢٠–٨١٨ ،٨١٦ ،٨١٥ ،٨١٣ ،٨١٠ ،٨٠٧–
٨٤٠ 



رد ھ 

١٧٤ 

 ،٦٧٧ ،٥٧٦ ،٥٧٣ ،٥٦١–٥٥٧ ،٥٤٦ ،٥٣٠ ،٥٠٣–٥٠١ ،٢٣٧ ،٢٢١ ،٢٠٤ :ن
٨٤٠ ،٨٣٨–٨٣٠ ،٨٢٨–٨٢٥ ،٨٠٩ ،٨٠٥ ،٨٠٣ ،٨٠٢ ،٦٨٠ 

: ٤٠٣ ،٤٠٢ ،٣١٠ ،٣٠٥ ،٢٤٣ ،٢٣٨–٢٣٦ ،٢٢٢ ،٢١٢–٢١٠ ،٢٠٤ ،٢٠٣، 
٥٥٤ ،٥٥٣ ،٥٤٧ ،٥٤٦ ،٥٤٤ ،٥٤١ ،٥٢٦ ،٥٢٥ ،٥٠٦ ،٤٢٣ ،٤١٧ ،٤٠٥، 
٥٨١ ،٥٨٠ ،٥٧٧ ،٥٧٦ ،٥٧٣–٥٧٠ ،٥٦٧ ،٥٦٦ ،٥٦٤ ،٥٦٢ ،٥٥٩–٥٥٦، 
٨٣٩–٨٣٦ ،٨٣٢ ،٨٢٩ ،٨٢٢ ،٨١٨ ،٨١٧ ،٨٠٣ ،٨٠٢ ،٥٨٦–٥٨٣ 

ا ر٨٣٦ ،٥٨٨–٥٨٦ ،٥٨٤ ،٥٥٦ ،٥٥٤ ،٥٥٠ ،٣٠٩ ،٢٠٦ ،٢٠٣ :ا  

 ،٦٠٤–٦٠٢ ،٥٥٩ ،٥٤٦ ،٤٣٣ ،٤٣٠ ،٤٢٩ ،٤١٥ ،٢٣٩ ،٢٢٠ ،٢٠١ :ل ص
٨٣٨–٨٣٦ ،٨٣٤ ،٨٣٢ ،٨٢٣ ،٨٠٤–٨٠٢ ،٧٠٩ ،٧٠٤ ،٧٠١ ،٦٥٩ ،٦٤٢ 

 ،٥٠١ ،٤٣٣–٤٣١ ،٤١٨ ،٤٠٣ ،٣١٠ ،٢٣٨ ،٢٠٥ ،٢٠٤ ،١١١ ،١٠٤ :اددة 
٦٣٤ ،٥٧٠ ،٥٦٥ ،٥٦١–٥٥٩ ،٥٥٧ ،٥٥٦ ،٥٤٦ ،٥٤١ ،٥٣٥ ،٥٣٠ ،٥٠٣، 
٨٢٧ ،٨١٨ ،٨١٦ ،٨١٤ ،٨١٣ ،٨١١ ،٨١٠ ،٨٠٨–٨٠١ ،٧١٨ ،٦٧٩ ،٦٦٧، 
٨٤٠–٨٣١ ،٨٢٨ 

: ٨٠٩ ،٧١٣ ،٦٨٠ ،٦٤٠ ،٦٠٤ ،٥٠١ ،٤٢٦ ،٤٢٣ ،٤٢٢ ،٤٠٣ ،٣٠٦ ،١٠٦، 
٨٣٨ ،٨٣٦ ،٨٢٤ ،٨٢٣ ،٨٢١–٨١٩ 

ر: ٦٢٧ ،٥٧١ ،٥٥١ ،٥٤٤ ،٥٤٣ ،٥٣٩ ،٥٣٨ ،٥٢٣ ،٥١٤ ،٥٠٩ ،٥٠٥ ،٢٤٢، 
٦٢٨ 

: ٨٣٧ ،٨٠٩ ،٦٨٠ ،١٠٦ ،١٠٤ 

 ،٦٤٥ ،٦٤١ ،٦٣٤ ،٦٣٣ ،٦٢٨ ،٦٢٧ ،٦٢١ ،٦١٦ ،٥٠٣ ،٥٠١ ،٤٢٠ ،٢٢٩ ط:
٨٠٩ ،٧٣٠ ،٧٢٩ ،٧١٨ ،٦٧١ ،٦٧٠ ،٦٦٤–٦٦٢ ،٦٤٦ 

: طوا ٨٣٨–٨٣٦ ،٨٣٠ ،٨٢٧ ،٨١٢ ،٦٦٨ ،٥٧٨ ،٢٢٩ 

 ٨٣٣ ،٨٣٢ ،٨١٩ ،٦٣٠–٦٢٣ ،٥٣٤ ،٥٢٤–٥١٧ ،٢٣١ :طرد 

 ٨١٩ ،٦٢٢ ،٥٤٣ ،٥١٦ ،٥١٥ ،٤٢٧–٤٢٢ ،٤١٩ ،٢٣١ :طرود ة

 ٨٣٢ ،٨١٩ ،٧٢٥ ،٦٥١–٦٣٥ ،٥٣٤ ،٤٣٠–٤٢٨ ،٢٣١ :Aطرود ن اوع 

  



رد ھ 

١٧٥ 

 ،٥٧٨ ،٥٧٧ ،٥٥٨ ،٥٣٦ ،٥٣٥ ،٥٠٣ ،٥٠١ ،٤٣٣–٤٣١ ،٢٣١ :B(M)طرود ن اوع 
٨٣٨ ،٨٣٣ ،٨٣٢ ،٨٢٥ ،٨١٣–٨١١ ،٨٠٢ ،٧٣٠ ،٦٦٨ ،٦٦٧ 

 ،٦٦٧–٦٥٢ ،٥٥٨ ،٥٣٦ ،٥٣٥ ،٥٠٣ ،٥٠١ ،٤٣٣–٤٣١ ،٢٣١ :B(U)طرود ن اوع 
٨٣٢ ،٨١٢ ،٨١٠ ،٨٠٨ ،٨٠٢ ،٧٣٠ 

 رودوعطن ا C: ٦٧٢–٦٦٩ ،٥٥٨ ،٥٣٦ ،٥٣٥ ،٥٠٣ ،٥٠١ ،٤٣٢ ،٤٣١ ،٢٣١، 
٨٣٢ ،٨١٠ ،٨٠٨ ،٨٠٢ ،٧٣٧–٧٣٤ ،٧٣٠ ،٦٨٣ 

 ٨٢٠ ،٨١٧ ،٧٢٦ ،٦٨٥ ،٦٧٣ ،٦٣٨ ،٤٠٤ ،٤٠٣ ،١٠٦ ظروف اوادث:

:طروف اظ٧٠٣ ،٦٧٩ ،٦٧٠ ،٦٦٦ ،٦٥٦–٦٥٣ ،٦٤٥ ،٦٢٠ ،٦١٩ ،٦١٦ ا، 
٨٣٨ ،٨٣٦ ،٨١٢ ،٧٢٨ ،٧١١ ،٧١٠ 

 ،٦١٧ ،٦١٦ ،٦١٣ ،٥٧٣ ،٥٦٦ ،٥٢٠ ،٥٠٨ ،٤٢٤ ،٢١٥ ،١٠٦ ف رو:ظرو
٨١٧ ،٦٨٢ ،٦٧٣ ،٦٢٩–٦٢٧ 

:د ٧٢٥–٧١٩ ،٦٨٤ ،٦٧٣ ،٦٥٣ ،٥١١ ،١٠٦ ظروف 

ّـُـ وة: ٥٤٦ ،٥٤٢ ،٥٤٠–٥٣٨ ،٥٣٢–٥٢٣ ،٥٠٩ ،٥٠٥ ،٢٤٤ ،٢٣٠ ،٢١٨، 
٨٢٥ ،٥٧٩ ،٥٧٥–٥٧٣ ،٥٧١ ،٥٦٩–٥٦٥ ،٥٦٣ ،٥٦٢ ،٥٥٤ 

 ،٨١٨ ،٨١٦ ،٨١٣ ،٨١٠ ،٨٠٧ ،٨٠٦ ،٨٠٤ ،٥٥٩ ،٥٤٦ ،٥٣٥ ،٥٣٤ : ھو
٨٣٩–٨٣٢ 

 ٧٢٥ ،٦٥١ ،٦٤٤ ،٦٢٨ ،٤٠٩ ،٢٤٢ ،٢٣٥ زات:

 ،٢٣٥ ،٢٣٢ ،٢٣١ ،٢٢٤ ،٢٢٠ ،٢١٣ ،٢٠٩ ،١١١ ،١٠٦ ،١٠٤ :ف/دة ف
٦٣١ ،٦١٤ ،٦١٠ ،٥٨١ ،٥٣٥–٥٣٣ ،٥٣١ ،٥٠٥ ،٥٠١ ،٤٢٧ ،٤٠٩ ،٣١٣، 
٨١٩ ،٨٠٩ ،٧٢٣ ،٧١٨ ،٧٠١ ،٦٨١ ،٦٨٠ ،٦٦٥ ،٦٥٣ ،٦٤٧ ،٦٤٣ ،٦٣٩–
٨٣٨–٨٣٦ ،٨٣٣ ،٨٢٤ ،٨٢١ 

: ر ٥٧٠ ،٥٦٢ ،٥٤٤ ،٥٢٣ ،٥٢٢ ،٥٢٠ ،٥١٤ ،٤٢٣ ،٤١٧ ،٢٤٤ ،٢٢٢، 
٦٧٣ ،٥٧٢ 

 ٥٦٨ ،٥٦٣ ،٥٦٢ ،٣١٣ ل:

 ٥٧٣ ،٥٦٣ ،٥٤٦ ،٥٤٠ ،٥٣٨ ،٥٣٠ ،٥٢٩  :اطرودت 



رد ھ 

١٧٦ 

: ٦٥٩ ،٦٠٩ ،٦٠٧ ،٥٥٩ ،٥٤٦ ،٥٤٠ ،٥٣٣ ،٤٢٥ ،٤٢٠ ،٤١٧ ،٢٤٧ ،٢٤٠، 
٨٣٨–٨٣٦ ،٧٣٥ ،٧٢٧ ،٧٢٤–٧٢٢ ،٧٠٩ ،٦٨٥ ،٦٨٠ ،٦٧٦–٦٧٤ 

:ر و ٥٧٢ ،٥٧١ ،٥٤٧ ،٥٤٥–٥٤٣ ،٥٠٧ ،٣١٣ 

 ،٦٨٠ ،٦٧٣ ،٦٧٢ ،٦٦٠ ،٦١١ ،٦٠٥ ،٦٠٣ ،٦٠١ ،٥٣٦ ،٤٠٩ ،٢١٧ ،١٠٦ ء/ه:
٨٣٦ ،٧٣٣–٧٢٩ ،٧٢٦ ،٧٢١–٧١٩ ،٧١١ ،٧١٠ ،٧٠٣ ،٦٨٥–٦٨٣ ،٦٨١، 
٨٣٨ 

 ،٧٠١ ،٦٦٥ ،٦٠٥ ،٥٥٩ ،٥٤٦ ،٤٣٣ ،٤١٦ ،٢٢٥ ،٢٢٠ :ة ـ ّ اـّتد
٨٣٨–٨٣٦ ،٨٣٤ ،٨٣٢ ،٨١١ ،٨٠٨ ،٨٠٤–٨٠٢ ،٧١٢ ،٧٠٣ 

ـَل إـُر: ٥٨٥ ،٥٨٢ ،٥٤٦ ،٥٣١ ،٣٠٩ ،٢٢١ ،٢١٠ 

 ،٥٦٠ ،٥٥٨–٥٥٤ ،٥٤٩–٥٤٦ ،٥٣١ ،٣٠٩ ،٣٠٦ ،٢٣٠ ،٢٢١ ،٢١٢ ،٢١١ :ـُرِل
٨٣٨–٨٣٦ ،٨٠١ ،٥٨١ ،٥٦١ 

 ٨٢٥ ،٨٠٢ ،٥٧٦ ،٥٧٥ ،٥٢٧ ،٢٤٩ ،٢١٩ ،٢١٧ :رب

ر ر: ٢٤٢ 

/ر: ٥٧١ ،٥٦٦ ،٥٥٢ ،٥٥١ ،٥٣٤ ،٣١٣ ،٢٤٨ ،٢٤٢ ،٢٢٣ ،٢١٩ ،٢١٧–
٨٣٢ ،٥٧٥ 

 ،٥١٦ ،٥١٣ ،٥١٠ ،٤٢٣ ،٤١٤ ،٤١١ ،٤٠٤ ،٣٠٩ ،٢٣٣ ،١٠٤ :وى اع
٦٢٤ ،٦١٧ ،٦٠٥ ،٥٧٩ ،٥٧٥ ،٥٧٣ ،٥٦٦ ،٥٢٩–٥٢٧ ،٥٢٤ ،٥٢٣ ،٥١٧، 
٨٢٠ ،٨١٧ ،٦٧١ ،٦٥٩ ،٦٤٨ ،٦٣٠–٦٢٦ 

:ؤو ١٠٣ ،١٠١ 

:ن ار ا ٨١٧ ،٤٠٣ ،٣٠٨ ،١٠١ 

 ٨٢٥ ،٢١٩ ،٢١٧ :ط  ظر ارب

:رطواد ا ٥١٥ ،٥٠٣ ،٥٠١ ،٤١٩–٤١٧ ،٤٠٩ ،٢٣١ ،٢٢٢ ،٢٢٠ ،٢١٨ ،٢٠٩، 
٦٨٦–٦٧٣ ،٦٣١ ،٦٠٦ ،٥٧٠–٥٦٨ ،٥٥٩ ،٥٤٦ ،٥٤٠ ،٥٣٨ ،٥٢٠–٥١٨، 
٨٢٢ ،٨٢٠ ،٨١٦–٨١٤ ،٨١١ ،٨٠٨ ،٨٠٦ ،٨٠٥ ،٨٠٢ ،٧٣٣–٧٣١ ،٧١٦، 
٨٣٨–٨٣٥ ،٨٣٣ ،٨٣٢ ،٨٢٥ 



رد ھ 

١٧٧ 

 ،٥٤٠ ،٥٣٧ ،٥٢٣–٥١٧ ،٤١١–٤٠٨ ،٢٤٤ ،٢٢٦ :واد ذات ط و ف
٧٠٣ ،٧٠١ ،٦٢٨ ،٦٠١ ،٥٧٢ ،٥٦٦ ،٥٤٦ ،٥٤٤ 

 ٥٦٧ ،٥٦٦ ،٥٤٦ ،٥٤٠ ،٥٢٩ ،٥٢٦ ،٥٢٤ ،٥٢٣ ،٢٤٤ :ؤر ال

رن ار أؤ: ٦٧٥ ،٦٧٤ ،٥٦٩–٥٦٦ ،٥٤٦ ،٥٤٢ ،٥٤١ ،٥٢٦ ،٥٢٥ ،٢١٨، 
٨٣٨ ،٨٣٦ ،٨٢٥ ،٦٨٦  

و ط: ٤٠٩ ،٢٤٠ ،٢٢٦ 

 ٧١٢–٧١٠ ،٧٠٤ ،٧٠٣ ،٦٠٣ ،٤٠٩ ّض:

 ،٦٦٠ ،٦٥٠ ،٦٤٧ ،٦٤٥–٦٤١ ،٦٣٢ ،٦٢١ ،٥٠٣ ،٥٠١ ،٢٢٩ ،٢١٣ :ظم اواء
٨٣٨ ،٨٠٩ ،٧٢٤ ،٧١٦ ،٧١٤ ،٦٨٥ ،٦٨٠ ،٦٧٢ ،٦٦٣ ،٦٦٢ 

 ،٨٢٣ ،٨١٧ ،٨١٥ ،٨٠٩ ،٨٠٧ ،٨٠٥ ،٨٠٣ ،٣٠٦ ،٢٢٨ ،١٠٥ ،١٠٢ :ظم ادارة
٨٣٨–٨٣٤ 

 ٨٣٨ ،٦٨١ ،٥٠١ ،٢٠٩ :ظم ار

 ٦٦١ ،٥٧٨ ظم رد:

–٦١٩ ،٦٠٦ ،٥٨١ ،٥٧٩–٥٧٧ ،٥٢٧ ،٤٣٣ ،٤١٠ ،٢٤٣ ،٢١٧ ،١٠٦ ال اّوي:
٨٢٠ ،٦٨٣ ،٦٥٥ ،٦٥٢ ،٦٣٥ ،٦٢٣  

 ٥٧٢ ،٥٧١ ،٥٦٦ ،٥٢٧ ،٢٤٨ ،٢٤٢ ،٢١٧ ،١٠٧ ،١٠٦ دد:ل ك ا

 ٥٧٤–٥٧١ ،٥٦٦ ،٥٢٧ ،٢٤٨ ،٢٤٢ ،٢١٧ ،١٠٧ ،١٠٦ ل ري:

 ٥٨٨–٥٨٤ ،٥٥٥–٥٥٢ ،٥٤٧–٥٤٥ ،٥٤٠ ،٣١٣ و(وق) ال:

 ،٥٢٢ ،٥٢٠ ،٥١٤–٥١٢ ،٥١٠ ،٥٠٩ ،٤١٤ ،٤١١ ،٢٢١ ،٢١٧ ،١٠٤ :و ال
٨٢٧ ،٨٢٥ ،٨٢٢ ،٨٠٩ ،٦٠٧ ،٥٧٠ ،٥٦٩ ،٥٦٦ ،٥٥٤ ،٥٤٦ ،٥٢٥ ،٥٢٤، 
٨٣٧ ،٨٣٦ 

 ٨٣٣ ،٨٢٠ ،٥٤٧ ،٥٤٥ ،٥٣٩ ،٥٣٧–٥٣٠ ،٥٠٧ ،٤٢٤ ،٤٢٣ ،٣١٣ و ات:

 ٨٢٥ ،٨٠٢ ،٧١١ ،٦٠٣ ،٥٧٦ ،٣١١ ،٣٠٢ ،٢٣٤ ،١٠٢ و ن ات:
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